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Antes da luz elétrica: a iluminação artificial na cidade de São Paulo durante o 

Império, por meio de notícias e anúncios de jornal 

                                                                                                                                   Arq. Eudes Campos 

PARTE 1 

1- À luz das candeias 

 

 té o começo do século XIX a iluminação doméstica no Brasil 

era predominantemente feita por meio de utensílios 

alimentados com óleo. O tipo de óleo empregado variava 

conforme a região do país. Eram utilizados desde o azeite de oliva (fruto da Olea 

europæa), conhecido como azeite doce, dispendioso por ser importado de Portugal, até 

óleos extraídos de árvores nativas, como a copaíba (gênero Copaifera) e a carnaúba 

(Copernicia prunifera), no Nordeste, a andiroba (Carapa guianensis), no Maranhão e 

Pará, a ambaitinga (embaúba ou pau-trombeta, gênero Cecropia), da Bahia a São Paulo, 

englobando Minas Gerais, Mato Grosso etc. Algumas dessas plantas foram 

mencionadas pelos primeiros visitantes do Brasil, como Pero de Magalhães  Gândavo 

(c.1540-c.1580), entre 1558 e 1572, citando a inhanduroba ou andiroba, e Fernão Cardim 

(c. 1549-1625) , entre 1583 e 1598, fazendo o mesmo com a ambaitinga ou embaúba 

(ILUMINAÇÃO. Séc. XVI ao XIX. Arquivo Ernani Silva Bruno-MCB). 

                             De acordo com o depoimento de Henry Koster (1793-1820), botânico e 

pintor português, filho de ingleses, os engenhos do Nordeste, nos primeiros tempos do 

Brasil, eram comumente iluminados com tochas feitas com felpas finas de pau d’arco 

(Bignoniaceae, esp. dos gêneros Tabebuia e Handroanthus) reunidas em feixes. Essa 

madeira tinha a propriedade de conservar “o fogo por muito tempo sem ser atiçado e 

lançar uma chama brilhante quando ocasionalmente espevitado.” Koster ouviu dizer 

que ainda em seu tempo os engenhos nordestinos mais modestos continuavam com 

essa prática iluminante (ILUMINAÇÃO. Séc. XVI ao XIX. Arquivo Ernani Silva Bruno-MCB). 

                              Por  sua  vez,   Gândavo    contava   que   as   bolotas    de   andiroba,  caso 

espetadas  num pau eram capazes de alumiar como uma candeia  (ILUMINAÇÃO. Séc. XVI 

ao XIX. Arquivo Ernani Silva Bruno-MCB). 
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                            Além dos oléos de origem vegetal, os de origem animal também eram 

regionalmente muito valorizados para uso de iluminação: o de jacaré, o de boto e o de 

ovos de tartaruga, no Amazonas, o de peixe-boi, no Nordeste, o de pacu, no Mato 

Grosso, o de várias outras castas de peixes, tanto marinhos quanto fluviais, por todo o 

território nacional, e o de baleia (baleia-franca-austral, Eubalæna Australis), ao longo 

do litoral brasileiro (ILUMINAÇÃO. Séc. XVI ao XIX. Arquivo Ernani Silva Bruno-MCB). 

                              Como em muitos outros lugares do País, em São Paulo predominava o 

azeite de carrapateira ou mamona (Ricino communis), uma planta de suposta origem 

africana trazida pelos primeiros colonizadores, que, conforme o depoimento de Gabriel 

Soares de Sousa (déc. de 1540-1591) em seu Tratado descritivo do Brasil (1587), 

aproveitavam suas sementes para extrair o óleo usado para abastecer as primitivas 

candeias, chamadas pelo lexicógrafo Rafael Bluteau (1638-1734) candeias de garavato 

– o que hoje seria gravato, nome que se dava ao ferrinho retorcido munido de gancho 

em forma de arpão com o qual se cravava a candeia nas irregularidades das paredes 

antigas (ILUMINAÇÃO. Séc. XVI ao XIX; BLUTEAU., 1712-1728, v.2, p.97). 

                             A iluminação a azeite era sobremodo precária: a luz, avermelhada e 

tremeluzente; a queima do combustível, fumarenta e escurecedora de paredes e tetos. 

Por produzir uma combustão incompleta, as candeias e os candeeiros eram dados a 

espirrar o óleo quente não queimado nas roupas dos moradores, nos móveis e no chão, 

formando manchas indeléveis. Para evitar esses transtornos, os precavidos encaixavam 

outra candeia por baixo, vazia, para recolher o óleo espirrado, ou usavam de outros 

expedientes. Quando acesa, a candeia tinha que ser permanentemente vigiada: ora era 

preciso espevitar a torcida carbonizada para que a chama se avivasse, ora era 

necessário inclinar a candeia para a frente para que o azeite restante se acumulasse na 

direção do bico, no qual se apoiava a torcida de algodão. Para tanto, a candeia contava 

com uma haste curva denticulada, que permitia que o recipiente fosse inclinado de 

maneira gradual (fig.1 ). Sua claridade limitada deixava o resto do recinto imerso em 

plena escuridão (fig.2a a 2c). 

                             Ernani Silva Bruno em seu O equipamento da casa bandeirista segundo os 

antigos inventários e testamentos (1977, p.69) fez um oportuno apanhado acerca dos 

equipamentos  de  iluminação  encontráveis  nas  casas  paulistas  do  século XVI ao XVIII, 
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Fig.1- Candeia de garavato, como dicionarizou Rafael Bluteau (1638-1734), feita de ferro 

forjado. Século XIX? Dimensões: 0,105x 0,165x0,33 m. Sem outras informações. 

Consta de um recipiente sem tampa para o azeite, com bico longo para apoiar a torcida, uma haste curva denteada 

para regular a inclinação da peça, a fim de aproveitar o máximo possível do combustível iluminante, e um ferro 

torcido com um gancho na ponta, o atual gravato, que propiciava ser dependurada a peça em qualquer saliência ou 

buraco da parede. Ao mesmo tempo, uma peça perfurada assegurava a gradual inclinação da candeia para a frente, 

com o fito de economizar o combustível, fazendo-o ser queimado até a última gota. Possível procedência brasileira, 

data indeterminada, podendo ser do século XVI ao XX.  

Fonte:< http://objetosdecena.com.br/j/index.php?option=com_catalogo&opt=product&id=18322&Itemid=65 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.2a- A parábola do dracma perdido. Obra de Domenico Fetti (1589-1623), c. 1618. Óleo 

sobre madeira. Galeria de Pintura dos Velhos Mestres. Dresden, Alemanha. Dimensões: 

0,75 x 0,44 m. 

Pintor do período barroco italiano, influenciado pelo tenebrismo de Caravaggio (1571-1610). A luz da candeia mal 

ilumina o aposento, projeta grande sombra no chão e cria trevas movediças nas paredes, dificultando a procura da 

moeda perdida. 

Fonte:<https://br.pinterest.com/RyszKrzysz/fetti-langetti-della-vecchia/> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

                                  

Fig.2b-Jovem mulher segurando uma lâmpada. Obra do pintor holandês Gerrit Dou (1613-

1675), na Casa de Maurício [de Nassau], Haia, Países Baixos. 1660-1670. Dimensões: 019x 

0,14m. 

O artista barroco tinha preferência por pintar personagens à janela ou em nichos e explorar a precariedade luminosa 
das velas e das lâmpadas a óleo de seu tempo. Representava com maestria o contraste entre a luz crua das chamas 
e a escuridão impenetrável do ambiente circundante. 
Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/608267493395329751/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.2c- Contemplando arte à luz do candeeiro. Pintura de Gottfried Schalken (1643-1706). 

Coleção privada. Dimensões: 0,44 x 0,35m. 

Na imagem vemos claramente o efeito da chama do candeeiro a óleo, ainda em uso na Europa oitocentista tanto 
em casas modestas das cidades, como no meio rural. O lume inquieto do candeeiro provocava fortes contrastes 
entre a área iluminada e as trevas reinantes no resto do ambiente. A luz era avermelhada e fuliginosa, e ainda exalava 
cheiro desagradável. 
FONTE:<http://www.pubhist.com/work/3540/godfried-schalcken/viewing-art-by-candle-light/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL  
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conforme os documentos estudados:    

                          

A mais frequente das peças utilizadas na iluminação das casas (com base nos 

registros que se encontram na documentação pesquisada) era o castiçal, que 

se menciona pela primeira vez em inventário de 1590. Cento e dez dessas peças 

aparecem em 70 dos 80 documentos em que figuram peças de iluminação. Em 

sua maioria os castiçais eram feitos de latão – em número de 70 – registrando-

se também 10 de bronze, 4 de estanho, 1 de arame [liga de cobre e zinco] e 27 

sem especificação. Uma única vez (1693) menciona-se um lampião, 

provavelmente com o significado de lampadário ou espécie de castiçal de 

muitos braços e luzes [esta definição com certeza foi colhida em MORAES, 

1789/1813, v.2, p.202, por sua vez baseada em BLUTEAU, 1728,v.5, p.30; o 

que Bruno, entretanto, não percebeu é que a definição não é a mais 

apropriada para a São Paulo do século XVII e XVIII. O lampião seiscentista 

encontrado por Bruno seria, segundo nosso entendimento, peça 

excepcional no contexto paulistano, embora se tratasse talvez de algo bem 

modesto, uma armação de madeira suspensa do teto com poucas luzes, 

onde se apoiavam candeias provavelmente, e não velas]. 

Em muito menor escala que o castiçal registra-se 0 candeeiro, que um antigo 

dicionário [MORAES, 1789/1813, v.1, p.335] descreve como “vaso de metal para 

óleo, com bicos por onde sai a torcida, que se acende”. Apenas 13 candeeiros 

aparecem em 12 dos 80 documentos em que se registram peças de iluminação. 

Um dos documentos especifica tratar-se de candeeiro de azeite. As 

especificações são poucas: 3 candeeiros de ferro e 2 de latão, sendo um de dois 

focos [lumes] e outro com sua guarda [o que talvez signifique o quebra-luz, 

feito de uma placa de metal, para evitar que a chama ofuscasse a vista, ver 

fig .3]. 

De outra parte, um testamento de 1641 refere-se à lanterna de prata e um 

inventário de 1710, a uma lanterna de folha-de-flandres. O mesmo antigo 

dicionário [MORAES, 1789/1813, v.2 p.205] descreve lanterna como “um 

instrumento feito de um cilindro de lata ou prata, crivado, com sua portinha” e 

em cuja base se punha luz de uma vela. 

Ainda como peças ligadas à iluminação das casas encontra-se, em 5 

documentos, o registro de tesouras de espevitar, algumas mencionadas como 

de ferro [fig.6a]. 

                            O que chama atenção no resumo acima é a total ausência de candeias 

nos testamentos e inventários paulistas, que seriam os utensílios mais comuns e 

baratos para produzir luz artificial, desde os primeiros tempos dos portugueses no 

Brasil. Deduzimos que por serem de ínfimo valor, não eram levadas em conta nos 

arrolamentos.  

                             Referindo-se ao tempo em que chegou ao País, em 1808, o mineralogista 

inglês  John  Mawe (1864-1829)  declarou   que  brilhantes candelabros não tinham  valor 
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Fig.3- Candeeiro de latão. Procedência portuguesa, com os seus apetrechos. Datado do 

século XVIII ao XX. Altura: 0,42m. 

Candeeiro com quatro bicos ou lumes, semelhante aos usados em São Paulo no tempo de John Mawe (1808), 

alimentados com azeite de mamona. Em geral, este tipo de candeeiro vinha acompanhado dos seguintes acessórios: 

espevitador (em forma de pinça, para puxar os pavios); apagador (em forma de funil invertido para extinguir a 

chama); pequeno balde (para onde eram removidos os pavios velhos), chuçozinho (para desentupir os bicos 

obstruídos pelo azeite seco) e, às vezes, tesoura espevitadeira para cortar ou aparar a torcida.  Objetos esses presos 

ao candeeiro por meio correntes. Havia também uma chapa metálica retangular, chamada bandeira, ligeiramente 

encurvada, que deslizava pela haste vertical, podendo ser fixada conforme a vontade do usuário. A utilidade desse 

último acessório servir de quebra-luz, evitando o incômodo da chama turvar os olhos. 

Fonte:< http://www.feira de antiguidades.pt/prod/3419/candeia-antiga> 
REPRODUÇÃO DIGITAL  
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algum numa terra em que “só se usavam lâmpadas de luz amortecida” (IIUMINAÇÃO. Séc. 

XVI ao XIX). 

                            Por sua vez, quando Johann Baptiste von Spix (1781-1826)  e  Carl 

Friedrich Philippe von Martius (1794-1868), cientistas alemães,  estiveram de passagem 

pela diminuta capital paulista (1817-1818), deram um testemunho que comprova que a 

tradicional cultura paulista continuava praticamente infensa a influências exógenas: 

repararam que o gosto dos paulistanos pelo luxo europeu ainda não se havia 

desenvolvido ”tanto como entre os ricos baianos, pernambucanos e maranhenses”. 

“Em vez das grandes lâmpadas de vidro ou castiçais com velas de cera”, campeava “no 

meio da mesa um lampião [no original, Lampe, que, no caso, supomos fosse um 

candeeiro de pé alto, com três ou quatro de bicos] de latão, no qual se queimava azeite 

de mamona " (IIUMINAÇÃO. Séc. XVI ao XIX) [fig.3]. Candeias e candeeiros tinham origem 

remota, sendo usados no Brasil modelos não muito diferentes dos dos antigos 

exemplares romanos. 

                            Tempos depois, essa precariedade se refletiria na primeira iluminação 

pública paulistana, adotada na década de 1830, ao ser empregado como combustível 

dos lampiões o chamado óleo de peixe, ou seja, o óleo de baleia, extraído da gordura do 

animal marinho, e de baixo poder iluminativo.  

 

2- À luz das velas 

 

                             Com   o    avançar     do     Oitocentos, porém, foi-se   aos poucos sendo 

popularizada a luz de vela nos ambientes domésticos paulistanos.  Ao longo dessa 

centúria, passaram a ser adotados diferentes tipos de velas, desde a tradicional, feita 

de cera de abelhas de origem europeia (Apis mellifera), que era caríssima, até a de sebo, 

a mais barata e incômoda, pois fornecia uma luz amarelada, mortiça, fuliginosa e com 

mau cheiro. Além disso, a de sebo, ao se derreter, engordurava os dedos de quem a 

manipulava (HISTOIRE de l’éclairage, p.1). Havia ainda a vela feita de cera  de  carnaúba, 

palmeira de cujas folhas novas se extraía uma substância semelhante a cera, usada, no 

Nordeste, na fabricação de velas, e a de composição, importada, que,  como seu nome  

indica,  era   formada   de   uma    mistura   de   duas  ou   mais  substâncias    gordurosas 
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 (ILUMINAÇÃO. Séc. XVI ao XIX). 

                            Nos países estrangeiros mais adiantados de então, dava-se a busca por 

um tipo de vela ideal, que fornecesse uma luz brilhante, branca, com chama fixa e 

inodora, de queima lenta, regular e duradoura, e ainda barata. Diferentes tipos de 

matéria-prima e técnicas seriam testados ao longo do século: o espermacete, a 

estearina e a parafina.     

                             Enquanto os paulistanos de maiores recursos passaram a preferir esses 

novos tipos de velas importadas, que cronologicamente se sucederam, aos mais pobres 

restavam as mais remotas formas de iluminação, incômodas e ineficientes, mas de 

baixo custo: as velhas candeias, alimentadas com qualquer tipo de óleo (fig.4a), de 

origem vegetal ou animal; o rolo de cera preta, um pavio encerado com uma mistura de 

resina, cera e breu (fig.4b), e as velas de sebo, de gordura de carneiro ou de boi, 

podendo esses dois últimos itens, rolo e velas de sebo, serem feitos em casa, com pouca 

ou sem nenhuma despesa. 

                               Durante todo o Dezenove, não deixou a luz de velas de assumir um papel 

tradicional, de caráter até mesmo aristocrático, sendo vista como a iluminação ideal em 

determinadas situações.  No romance A conquista, de Coelho Neto (1864-1934), por 

exemplo, espécie de roman à clef da geração literária de 1889, cuja ação se passa na 

Corte às vésperas da Abolição, os visitantes de um belo sobrado carioca posto em 

locação se encantaram com a sala de jantar, imenso recinto que  dava para cem 

convivas. Suas quatro janelas olhavam o jardim. O teto de madeira apresentava 

entalhes e as paredes estavam pintadas com motivos característicos: aves, caças, frutas 

e cestos de flores. O assoalho era de marchetaria, ou mosaico de madeira, e dada a sua 

beleza não deveria de modo algum ser encoberto com encerado inglês. Na parede, 

carranca de mármore fazia as vezes de lavabo. O lustre era a gás, com oito açucenas 

azuis, mas na opinião dos visitantes, o que melhor combinava com o luxuoso ambiente 

era um vasto lustre de vinte a trinta velas (1985, p.45 e 46). 

                              Aloísio Azevedo (1857-1913) em Girândola de amores (1882) concordaria 

com os visitantes    do     sobrado    acima    referido, pois à certa altura do romance usou 

a seguinte expressão: à luz aristocrática das velas (ILUMINAÇÃO.Séc. XVI ao XIX). 
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Fig.4a- Família pobre em sua casa. Ilustração de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), datada 

de 1827, retirada do seu Voyage pittoresque... (1834-1839). Litografia por Thierry Frères. 

 

Na choça miserável, feita de pau a pique, em que a viúva idosa morava, na então capital do Império do Brasil, a única 

fonte de iluminação artificial era uma ordinária candeia provida de refletor, alimentada certamente com óleo de 

mamona, cujos frutos poderiam ser facilmente colhidos nas imediações, já que a planta nascia espontaneamente 

por toda a parte. Como devia fiar também à noite, a candeia ficava próxima da viúva, aboletada num velho estrado 

arruinado, que depois serviria de leito à pobre escrava. 

Fonte:< http://historiahoje.com/wp-content/uploads/2017/01/Familia-pobre_Debret-768x570.jpg 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.4b -Detalhe de Anunciação, pintura do artista flamengo  Hans Memling (c. 1430-1494), 

acervo do Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA.      

 
Ao ler as Sagradas Escrituras, Maria segura em sua mão esquerda um pavio encerado e enovelado, decerto não 

muito diferente dos rolos usados pelos paulistas pobres. 

Fonte:< https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437490> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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                              Nos últimos anos do século XIX, quando a luz de vela começava a ser 

substituída por meios de iluminação mais eficientes e industrialmente produzidos, os 

brasileiros decerto passaram a vê-las com grande nostalgia. 

                             A pesquisa desenvolvida no Exterior pelo melhor tipo de iluminação, que 

possibilitasse o trabalho nas fábricas durante o período noturno, característico do 

capitalismo inicial, procurou obter não só energias mais luminosas, práticas e 

econômicas, como também mais seguras. A iluminação por meio de chamas abertas 

sempre se mostrou extremamente perigosa, havendo ocasionado frequentes 

incêndios, com perda de significativo número de vidas humanas. O gás de iluminação e 

o querosene, ou petróleo, que seriam introduzidos na cidade na segunda metade do 

século XIX, foram igualmente causas de continuadas tragédias, pelo fato de 

constituírem material altamente explosivo ou inflamável. O gás de hulha, além disso 

era altamente tóxico, podendo matar por asfixia em caso de vazamentos. Apesar de 

apresentar riscos, a luz elétrica no futuro mostrar-se-ia bem menos perigosa. 

                             Em francês faz-se nítida distinção entre as rústicas e antigas velas de 

sebo e as velas aperfeiçoadas, criadas em séculos posteriores. O que não acontece em 

português. Chandelles eram as primitivas velas de sebo, sendo a mecha feita de 

cânhamo ou de estopa (a parte mais grosseira do linho) e mais tarde de algodão (fig.5). 

No sul da França, a chandelle era feita com resina de pinheiro (QUELLE différence entre une 

chandelle et une bougie?). 

                             A chandelle queimava com odor forte e deitava uma fumaça negra. A 

palavra bougie, por sua vez, surgiu na França a partir do século XIV, influenciada pelo 

nome de uma cidade marítima da Argélia, Bgayet, atual Béjaia,  na época exportadora 

de cera de abelha para a feitura de velas (QUELLE différence entre une chandelle et une 

bougie?). 

                             A bougie de meados do século XIX diferenciava-se da chandelle não só 

pela matéria de que era feita, mas pela mecha de algodão trançado. O trançado 

permitia que o pavio, ao ser queimado, se curvasse e consumisse, não sendo mais 

necessário ser espevitado (figs.6a e 6b) (QUELLE différence entre une chandelle et une bougie?) 

                              No Brasil, no tempo das velas, a iluminação doméstica continuava   

bastante deficiente. Nas casas pobres, quando alumiadas com vela de sebo, quase 

sempre fixadas em castiçais de folhas de Flandres, quando não  em  meros gargalos  de   
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Fig.5- Vela atual feita de sebo de carneiro, imitando as usadas durante o período medieval 

europeu, moldadas manualmente e com pavio feito de fibras torcidas de cânhamo. O 

suporte reproduz o usado na época. 
Fonte:< http://www.medievaldesign.com/accessori/candle.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.6a- Natureza-morta de autoria do pintor neerlandês Pieter Claensz (c.1597-1661), em 

que se veem uma palmatória de latão, uma espevitadeira de ferro  e um pencenê primitivo. 

Óleo sobre madeira, 1627, acervo da Casa de Maurício, Haia, Holanda do Sul, Países Baixos. 

A ato da leitura noturna em tempos recuados era dificultado não só pela deficiência da fonte de iluminação artificial, 

mas por constantes interrupções motivadas pela necessidade de espevitar a vela a fim de avivar a chama. 

Fonte: <https://www.myartprints.com/a/claesz-pieter/quiet-life-with-a-burning.html> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.6b- Objeto de requinte, feito de prata de lei, a espevitadeira, descansando em sua salva 

decorada com motivos neoclássicos, era de serventia banal. Servia para cortar ou aparar o 

pavio carbonizado das velas e dos candeeiros. O morrão removido ficava guardado na 

caixinha anexa à tesoura, para posterior descarte. Só com a melhoria do material das velas 

e dos pavios esses instrumentos se tornariam supérfluos.  As espevitadeiras das casas 

comuns eram de metais menos nobres, como ferro ou cobre. Ver ilustração anterior. 

 

Belíssima espevitadeira de prata brasileira com constraste R Coroado - BR 38 no berço e na tesousa, contraste do 

Porto BR 23, datável de 1843 a 1853, medindo 0,21 x 0,10 m. 

Fonte:< http://www.onzedinheiros.lel.br/peca.asp?ID=501245&ctd=100&tot=&tipo=> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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garrafa, ficava acesa apenas uma por noite, por uma questão de economia. Mesmo nas 

casas  de pessoas abonadas, o uso de velas era comedido, porque o dispêndio com a 

iluminação doméstica  diária – o que no Portugal da Idade Média se chamava candearia  

de cote – tinha grande peso nos orçamentos das famílias (figs. 6c e 6d) (MORAES, 1789/ 

1813).                                               

                             É de todos sabido que a antigas casas brasileiras, tanto urbanas quanto 

rurais, de séculos atrás, recebiam insuficiente luz natural, pois nem todos os ambientes 

internos dispunham de aberturas para o exterior. Por isso foi tolerado pelas 

administrações municipais até meados do Oitocentos que os artesãos trabalhassem em 

plena luz do dia, na rua em frente de suas casas.  Nem a casa colonial nem a imperial 

dos meados do XIX permitiam que se desenvolvessem dentro dela atividades que 

exigissem total concentração e plena visibilidade.  

                              À noite tudo piorava; lia-se, escrevia-se, estudava-se e costurava-se em 

ambientes muito pouco iluminados, com a precária fonte de luz, candeia, candeeiro ou 

vela sempre demasiadamente próxima dos olhos e do objeto de atenção (fig.6d). 

Estado de coisas que permaneceu até a chegada das lâmpadas a querosene e dos bicos 

de gás.  

                             Spix e Martius, como vimos, fizeram questão de denunciar a má 

iluminação do interior doméstico paulistano. Um único candeeiro bastava na sala 

(IIUMINAÇÃO.séc. XVI ao XIX), fornecendo uma luz fraca e inconstante. Isso sem dúvida 

provocava a fadiga ocular dos residentes; nos romances da época encontramos 

expressões do gênero: o candeeiro estraga-lhe a vista (Aloísio de Azevedo) ou 

trabalhava queimando os olhos ao candeeiro (Machado de Assis) (ILUMINAÇÃO.Séc. XVI ao 

XIX). 

                              Por outro lado, interiores fartamente iluminados eram associados a 

eventos excepcionais, de caráter festivo, quando então se consumia uma profusão de 

velas. Nos bailes dos muito ricos, em lustres de cristal e em candelabros de prata ardiam 

velas delgadas, chamadas bugias, de meia libra (cerca de 0,227 k), nas iluminações  a 

giorno. As velas melhores eram sem dúvida as importadas,  sendo as nacionais de 

qualidade inferior. Embora em São Paulo, um fabricante de origem  alemã, Henrique 

Wieman,  tenha enviado um requerimento à Câmara Municipal participando a 

qualidade das “drogas” empregadas em sua fábrica de velas e sujeitando-se a um 
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exame em seu estabelecimento, a fim de evitar qualquer desconfiança que por ventura 

pudesse haver a respeito de seus produtos (Atas, 1862, p.127).   

                             Nos alpendres das casas semirrurais, nos corredores de entrada das casas 

urbanas e nas escadas que conduziam ao primeiro andar habitualmente pendiam do 

teto lampiões de corrente, feitos de cobre ou de lata, de feitio sextavado ou octogonal,  

 

            

 

Fig.6c- Pormenor de O astrônomo, óleo sobre madeira do pintor neerlandês Guerrit Dou 

(1613-1675), c. 1665. Acervo do museu John Paul Getty, Los Angeles, California, EUA. 
A árdua tarefa de consultar o tratado de astromonia manuscrito e medir as distâncias no globo celeste com o 

compasso, enquanto segura a vela, sem provocar nenhum incêndio.  

Fonte:< https://www.nga.gov/content/dam/ngaweb/research/publications/pdfs/gerrit-dou-1613-1675.pdf> 
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Fig.6d-Serão realizado no Rio de Janeiro em 1826. Gravura caricatural de inglês ignoto, que 

se assinava A. P. D. G. Ilustração retirada da obra: A.P.D.G. Scketches of Portuguese life, 

manners, costume, and character: illustraded by twenty coloured plates. London: printed for 

Geo.B. Whittaker; R. Gilbert, St. John’s Square, 1826. 
A reunião social desenrola-se à luz de três velas apenas. Duas iluminam a musicista ao pianoforte, enquanto o cantor 

castrado, ao lado, solta a voz, com um castiçal na mão esquerda, que lhe alumia a partitura. A assistência fica na 

semi-obscuridade. 

Fonte:<http://purl.pt/14638/1/index.html#/233/html> 
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contendo em seu interior uma lâmpada de azeite ou uma ou duas velas  de sebo (fig. 7).                     

          Nas dependências de uso social, viam-se, conforme o nível econômico das 

famílias, castiçais, serpentinas (castiçais de três braços – na maioria das vezes de 

formato sinuoso – e três lumes, segundo o dicionarista frei Domingos Vieira, 1775-1857 

(1871) (fig.8), candelabros de mais luzes, distribuídos por mesas e aparadores, e, muitas 

vezes, arandelas presas às paredes – todas as peças mencionadas geralmente de metal 

amarelo, de estanho ou de bronze, mas que, nas casas de gente de muitos recursos, 

poderiam ser todas de prata de lei, ou, ao menos, de  boa casquinha inglesa, ou seja, de 

cobre folhado a prata (ILUMINAÇÃO.Séc. XVI ao XIX) – isso sem falar nos lustres da sala de 

visitas, aos quais se dava maior atenção. Dispunham em geral de quatro a seis luzes, 

sendo os de doze já considerados próprios para extensos e opulentos salões.  

                              Comumente feitos de metal amarelo, de bronze ou de vidro, podiam os 

lustres, excepcionalmente, ser de cristal, quando os moradores tinham a capacidade de 

ostentar certo luxo. Num dos museus Castro Maya, o do Açude, no Rio de Janeiro, 

existe um exemplar pendurado no teto da antiga sala de jantar, de proveniência 

pernambucana, datado de meados do XIX certamente, feito de folhas de prata, com 

mangas de cristal em forma de longas açucenas, ecos do antigo fausto nordestino do 

tempo da oligarquia açucareira (fig.9a).Os de porcelana da Saxônia (Saxe, hoje 

chamada de Meissen, na Alemanha), e até mesmo os de vermeil, vindos da França, 

representavam um luxo desmedido, que, decerto, só os mais opulentos fazendeiros do 

vale do Paraíba  fluminense podiam ostentar em seus palacetes da Corte 

(ILUMINAÇÃO.Séc. XVI ao XIX). 

                             O vermeil consistia no método de espessurar a prata de lei maciça (950)  

a ouro de 18 a 22 quilates, num tom quente, avermelhado, graças ao cobre incluído no 

processo de douração. Tratava-se de uma técnica francesa altamente eficaz, porém 

perigosíssima para a saúde dos ourives envolvidos, por absorverem durante o trabalho 

a exalação dos temíveis vapores de mercúrio. Técnica semelhante a essa era usada para 

dourar o bronze, chamada pelos franceses or moulu, que conferia ao bronze doré um 

tom igualmente inimitável, mas de preço menos elevado que o do vermeil (VERMEIL. 

Wikipédia; ORMOLU, Wikipedia) (figs.9b e 9c). 

                              Mais tarde, ambas as técnicas tradicionais foram abandonadas pela 

recém-inventada     galvanoplastia,  empregada    no      recobrimento     de     objetos    de  
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Fig.7- Aspecto de mercado de escravos na capital do Império. Tela de Nicolas-Antoine 

Taunay (1755-1830), c. 1820. Dimensões: 0,331 x 0, 438 m. Sem outras informações. 

 

O amplo espaço era iluminado durante a noite por um único lampião oitavado, feito de lata, suspenso por uma 

corrente ou corda, de modo que pudesse ser baixado para a alimentação da lâmpada de azeite que ficava em seu 

interior. Um tipo de lampião que habitualmente dava pouca claridade às entradas das casas comuns do Brasil de 

então. 

Fonte:<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/nicolas-antoine-taunay-1755-1830-a-slave-market-1753214-

details.aspx> 
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Fig.8- Pequeno castiçal de dois braços recurvados e três luzes. Objeto de prata de lei, de 

origem talvez portuguesa ou brasileira. De estilo eclético, datado de meados do século XIX. 

Altura: 0,175 m. 

Decoração vegetalista, constituída de braços em feitio de ramos, folhas e flores (bobeches e bocais). No relevo da 

base, parras e racimos. Pés em garra de felino, encimados por pequeninas cabeças, surgidas de formações 

fitomórficas.  
FONTE:< https://www.dagsaboya.com.br/peca.asp?ID=4554 
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Fig.9a- Lustre de prata, com seis braços de “bodoque”, ou seja, com braços em forma de 

serpentinas, e longas açucenas de cristal lapidado e gravado, de origem pernambucana, 

hoje pertencente ao acervo do Museu do Açude, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Meados do 

século XIX (c.1830/40). 
Fonte: OS MUSEUS Castro Maya. São Paulo: Safra, 1996, p.56. 
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Fig.9b- Faqueiro de prata de lei, com acabamento em vermeil, estilo Carlos X, França. 

Pertenceu à marquesa de Santos. 
Prata maciça com acabamento em vermeil, executado conforme a tradicional douração com mercúrio. Notar o belo 

tom do ouro avermelhado, só alcançado com o processo que, de tão danoso, chegou a ser proibido no tempo do 

imperador Luís Napoleão (1852-1870).  

A marquesa de Santos (1797-1867) depois de ter dominado durante anos a corte brasileira, foi por fim expulsa por 

seu antigo amante D. Pedro I (1798-1834), que desejava casar-se novamente. Despachou seus preciosos pertences 

de navio para Santos, sendo trazidos para São Paulo, subindo a Serra do Mar, em lombo de mulas. Embora exilada 

na província, nunca abdicou de sua antiga posição, convivendo com as peças de mobiliário executado por renomados 

ebanistas franceses e com seu rico faqueiro em vermeil, de 22,9 quilos de prata pura. Até a velhice, trajava-se 

elegantemente, segundo a moda de Paris, mas não perdeu rudes hábitos paulistas, como sentar-se no chão da 

cozinha para fumar o pito. 

Fonte: O MUSEU da casa brasileira. São Paulo: Safra, 2002, p. 247. 
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Fig.9c-Detalhe de lustre de bronze dourado e cinzelado, com seis braços em forma de 

cornucópia, para velas, em estilo neoclássico, suspenso por correntes. Época da 

Restauração francesa (1814/1815 e 1815-1830). França. 

 
Nas cornucópias, decoração de acantos, florzinhas e bobeches em forma de coroas. A parte central, simulando urna, 

está decorada com barrado com folhas d’água na parte superior e com escamas de peixe na inferior. O arremate de 

baixo da urna apresenta a forma de uma pinha, tipicamente romana. Luminária suspensa por três correntes, ligadas 

a uma canopla em forma de cúpula (não visível). Obra de bronze, dourado pelo método do or moulu. 

Fonte:< https://www.anticstore.com/suspension-bronze-dore-6-branches-69945P#gallery-1> 
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cobre ou  de bronze com uma camada de ouro ou  de prata, de acordo com um processo  

eletrolítico, mais em conta. É verdade que o resultado estético não se comparava em 

qualidade com os aristocráticos procedimentos anteriores, mas era adequado à 

produção em massa, tendo-se difundido a partir da segunda metade do século XIX sob 

o nome inglês de electroplate (ELECTROPLATING.Wikipedia) (figs.9d e 9 e). 

                             Em  meados  do  século,  todos  os elegantes artigos  de  iluminação  que 

portavam  velas  as  tinham protegidas por altas mangas lavradas, de vidro ou de  cristal, 

chamadas açucenas, por vezes acompanhadas dos competentes pingentes 

decorativos, feitos do mesmo material (figs. 10a e 10b). Quando as velas dos castiçais 

não estavam protegidas com mangas, eram os próprios castiçais e suas velas que 

ficavam sob uma larga redoma alongada, aberta encima e embaixo, denominada 

donzela. Era peça graúda e pesada, em geral finamente trabalhada com frisos, flores e 

guirlandas (fig.11). A função das mangas e donzelas era impedir que as correntes de ar 

fizessem tremular e apagar as chamas ou apressassem a consumação das velas. Na 

Inglaterra as mangas e as donzelas são chamadas Storm glasses, enquanto nos EUA 

seus nomes são ainda mais dramáticos: Hurricane glasses. 

                            Os primeiros lustres de cristal existentes no Brasil foram provavelmente 

importados da Inglaterra, pois este país era então líder desse mercado. Os usados em 

fevereiro de 1818 na galeria especialmente erguida para a realização do ato de 

aclamação de d. João VI (1767-1826), na Corte, tal como retratados por Debret (1768-

1848), eram, sem dúvida dessa procedência (figs.12a a 12c). Assim como os que 

iluminavam a Capela Imperial, antiga capela claustral do Carmo, presentes nas pinturas 

de Debret, referentes à coroação de d. Pedro I (1798-1834), em dezembro de 1822, e a 

seu casamento com Amélia de Leuchtenberg (1812-1873), em outubro de 1829 

(DEBRET.BBM- Acervo Digital; DEBRET. Acervo Artístico do Ministério das Relações Exteriores, Brasília, 

Brasil; DEBRET.Acervo Itaú Cultural).                                                                  

                             Concebidos de acordo com o gosto neoclássico, que preponderava na 

época, os lustres eram basicamente formados por uma tenda de longos fios de contas 

lapidadas que, ao alto, se juntavam em torno de uma pequena coroa rodeada de gotas 

de cristal, e embaixo se ligavam à borda superior de um largo anel de grande diâmetro, 

de bronze dourado, de onde saíam os braços e os bocais das velas. Da borda inferior 

desse aro, também rodeado de pingentes, partiam fios de contas que  formavam   uma  
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Fig.9d- Anúncio de lampista e dourador. Doura-se a galvanismo (electroplate). Consertam-

se e vendem-se artigos de iluminação a azeite, a gás e a velas. Encontrado no Jornal do 

Comércio, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1860, p.3. 
Fonte:<    http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_05&pagfis=5366> 
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Fig.9e- Anúncio de galvanizador inglês. Prateava, dourava, imitava ouro e bronze inglês 
“de todas as cores”. Consertavam-se objetos de metal. Encontrado no Jornal do Comércio, 
Rio de Janeiro, do dia 20 de junho de 1860, p.4. 
 
Pela vinheta vemos o tipo de peças que mais  demandavam esse gênero de tratamento: peças sacras, como 
crucifixos,ostensórios, cálices, âmbulas, turíbulos, castiçais de altar, palmas, esculturas de anjos, e peças laicas de 
uso doméstico, como candelabros, jarras e bacias, quinquês, lampiões a óleo, arandelas, lâmpadas de teto,bules de 
chá, gomis, galheteiros, paliteiros, pratos, talheres etc. etc. Além de comercializar peças de bronze e casquinha, 
vendia lampiões solares e modérateur, dois tipos de lâmpadas que estudaremos adiante. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_05&pagfis=5366> 
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Fig.10a- Par de castiçais de prata de lei com mangas de cristal. Originário da França, traz a 

marca do prateiro francês Jean-François Veyrat, documentado entre 1831 e 1840. Estilo 

Luís Felipe. Alt. 0,34 m. 
Coluna afuselada, sobre base trípode, de forma cônica, decorada com molduras e relevo com parras e racimos. Pés 

com decoração vegetalista. As mangas lavradas encaixam-se em bocais crivados. Contrastes Cabeça de Mercúrio e 

marca do prateiro VEYRAT. 

Fonte:< https://www.dagsaboya.com.br/peca.asp?ID=9697> 
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Fig.10b - Dois exemplos de castiçais de cristal, com mangas delicadamente lavradas e 

bobeches, de onde pendem ornatos de cristal transparente e de cor, em forma de prismas 

ou gotas, criando um saiote, que além de embelezar, tinha a utilidade de refletir os raios 

luminosos das velas. Este tipo de ornamentação surgiu, ao que parece, na Inglaterra e 

Irlanda, constituindo belas peças, frágeis e custosas. Muitos usados nas casas ricas 

brasileiras ao longo do Oitocentos. Originários da França, meados do século XIX. 

Fonte:< https://www.centurysarteeleiloes.com.br/destaques.asp?Num=113&pag=2&tipo=1 
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Fig.11- Par de donzelas de cristal lapidado, de origem francesa. Meados do século XIX. 

Medem 0,56 m de altura. 
Donzelas são grandes redomas de cristal ou vidro, usadas para proteger os castiçais e suas velas  acesas.  

Fonte:< http://www.onzedinheiros.lel.br/peca.asp?ID=2473654&ctd=32&tot=&tipo=> 
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Fig.12a- Cena da aclamação de d. João VI (1767-1826) realizada em 1818 no salão da galeria 

especialmente construída para o evento. No alto, à esquerda vemos uma sequência de 

cinco lustres de cristal estilo inglês, talvez anterior ao período regencial, de estilo 

neoclássico, feito com contas e prismas de cristal de chumbo, que refletiam as luzes das 

velas de maneira notável. Ilustração de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), datada de 1827, 

retirada do seu Voyage pittoresque... (1834-1839).  Litografia por Thierry Fréres. 
Fonte:< https://digital.bbm.usp.br/view/?45000008535&bbm/4716#page/239/mode/1up> 
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Fig.12b- Coração de D. Pedro I (1798-1834), realizada na Capela imperial, pintura a óleo  de 
Debret, 1828. Acervo Artístico do Ministério das Relações Exteriores - Palácio Itamaraty, 
Brasília, Brasil. Dimensões: 3, 40x 6,40 m. 
Ao fundo, iluminando a nave, uma série de cerca de nove lustres de cristal, de suposta procedência inglesa. 
Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_Debret_-_Coroa%C3%A7%C3%A3o_de_D._Pedro_I,_1828.jpg 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.12c-Casamento de d. Pedro I com Amélia de Leuchtenberg (1812-1873), na Capela 
Imperial, pintura a óleo de Debret, c. 1829. Acervo Itaú Cultural. Dimensões: o ,221 ×0,158 
m. 
Ao fundo, defronte ao coro, grandes lustres de cristal, de provável procedência inglesa, destacando-se o central de 
maiores  dimensões. 
Fonte:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil#/media/File:Second_marriage_of_S.M.I._D._Pedro_I.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL  
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espécie de bolsa semiesférica voltada para baixo, de cujo centro  pendia  uma  peça  de  

arremate, em geral em forma de bola facetada. As velas podiam ficar tanto 

descobertas, quanto protegidas por mangas, que começavam então a entrar em moda 

(figs. 13 a e 13 b). 

                             No Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, do dia 17 de abril de 1832 (p.2), 

um leilão extraordinário que se realizaria na casa da residência do marquês de 

Cantagalo (1794-1852), que se retirava temporariamente para a Europa, elencava-se 

entre tantos ricos trastes “um soberbo lustre de cristal inglês, lapidado para doze luzes”, 

acompanhado de quatro candelabras [sic] ”ou serpentinas de cristal lapidados [sic] mui 

ricos para 3 luzes”.  

                                   Em São Paulo, no Correio Paulistano do dia 20 de outubro de 1865, p.3, 

deparamo-nos com a extensa e detalhada descrição do recheio da casa do empreiteiro 

britânico Robert Scharpe (1804-1868), que trabalhara na construção da San Paulo 

Railway e então prestes a deixar o Brasil. Morava na antiga sede da chácara do Campo 

Redondo, depois chácara Sharpe, situada nas proximidades da atual Praça Princesa 

Isabel, e a lista dos bens que seriam leiloados, além de longa, trazia alguns aparelhos 

certamente pouco conhecidos dos brasileiros, algo de impressionar os ricos paulistanos 

da época, tais como, uma máquina de gasosa, uma máquina de lavar (num país de 

escravos?), uma máquina de esfriar cerveja. Havia ainda dois pianos, sendo um de 

cauda, e um ”piano harmônico”, ou seja, um harmônio, na sala de jantar.   Na sala de 

visitas do engenheiro via-se um “grande e primoroso lustre de cristal com ricos 

pingentes para 16 luzes, centro de sala”, obra sem dúvida de procedência inglesa. 

                              Quanto aos cristais fabricados no continente europeu – salvo os de 

Veneza, que a rigor são de vidro, passíveis de serem moldados, mas não lapidados, daí 

lustres enfeitados com folhas, flores e pássaros modelados em vidro colorido (fig.14f) 

–, os alemães e os da Boêmia, por exemplo, descendiam de técnicas inglesas iniciadas 

no século XVII, por volta de 1660, substituindo os cristais de rocha até então utilizados 

(LEAD glass. Wikipedia). 

                             Os lustres de cristal franceses só se disseminariam pelo mundo a partir 

dos meados do XIX, graças à famosa fábrica Baccarat (1816), premiada na Exposição 

Universal de 1855, de Paris, que também se baseou na técnica inglesa de fabricação de 

cristais com óxido de chumbo, o que os deixava mais fusíveis,  pesados e     ligeiramente  
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Fig.13a- Lustre de 20 velas do período da Regência inglesa (1811-1820). Cristal de 

chumbo lapidado e bronze. Atribuído à renomada firma Hancock, Shepherd and Rixon, c. 

1815. Sem maiores informações. 

Exemplar de extrema elegância. Acima da tenda, três cascatas de pingentes sobrepostas, de tamanhos crescentes.  

Velas sem proteção. Pouco bronze dourado à vista. 
Fonte:< http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/arts-of-europe-l13301/lot.184.html> 
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Fig.13b- Mais um exemplar de candelabro de tenda e cascata, para oito velas. Produzido 

na Inglaterra, c. 1820. Sem autoria identificada. Dimensões: 1,73x 0,86m. 

De aparência mais pesada que o anterior, devido ao tamanho maior dos pingentes. De desenho incomum, por 

possuir duas tendas separadas por uma segunda cascata, com dupla banda de rosetas. As mangas em forma de 

tulipas alongadas são densamente trabalhadas em espinha de peixe e as bordas em zigue-zague. O gradativo 

aumento da corpulência dos lustres será uma moda em curso nos anos vindouros, produzindo lustres cada vez mais 

volumosos. 
Fonte:<https://www.bada.org/object/large-eight-light-regency-tent-and-waterfall-chandelier-finest-quality-english-circa-1820 
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escuros, mas resultando   em   peças   mais  brilhantes,  que  refletiam a luz das velas de modo 

extraordinário (fig.13c) (Baccarat (cristallerie).Wipédia). 

                              No cristal da Boêmia, desde o século XVII incluíam-se como fundentes 

potassa e carbonato de cálcio em sua composição, ao invés de óxido de chumbo, 

tornando-o mais estável que o vidro da Itália. O cristal da Boêmia foi famoso durante 

os meados do século XVIII, tendo sido exportados vistosos e ricos lustres para a França 

de Luís XV (1710-1764), para Áustria de Maria Teresa (1717-1780), a cujo império a 

Boêmia pertencia, e para a Rússia.  Distinguia-se dos demais cristais europeus pelo tipo 

de lapidação, feita desde o século XVII com rodas de bronze e cobre. Foi, contudo, 

superado no final do Setecentos pelo similar inglês, de que se originou a atual fórmula 

do cristal (BOHEMIAN glass. Wikipedia). 

                             Os primeiros lustres brasileiros desse material, frágil e de alto preço, 

foram certamente adquiridos para as naves das igrejas e capelas de irmandades ricas, 

e para as salas de recepção de palácios governamentais. No Jornal do Comércio da 

Corte, de 25 de fevereiro de 1829, p.2, punha-se à disposição de quem quisesse comprar 

“um lindo lustre, guarnecido de cristal, com 4 luzes”.  O número de 6 de julho desse ano 

(p.3) também anunciava lustres de cristal. Um  de 15 fevereiro de 1838 (p.4) confirmava 

o que dissemos acima:  vendia-se “um lustre de cristal, muito rico e de muito bom gosto, 

próprio para qualquer igreja, ou casa de baile”. O que demonstra que na época ainda 

não havia diferenciação de formas e ornatos entre as peças reservadas a lugares 

sagrados e as destinadas a lugares profanos. O que aconteceria depois no período do 

Historicismo, quando os preferidos para igrejas eram de inspiração medieval ou 

neogótica. 

                             A procedência dessas peças até os anos de 1860 parece ter sido 

predominantemente inglesa.  Embora os jornais da Corte do final da década de 1820 

(Jornal do Commercio, 1828 e 1829), deixem supor que também existissem aqui alguns  

exemplares trazidos da França, já que na capital do Império, nesse tempo, 

preponderavam os artigos finos de decoração originários desse país, e sua venda em 

leilão estivessem muitas vezes associada a personagens de sobrenome francês como 

um tal Terrisse. Embora as peças de iluminação em questão não fossem descritas como 

sendo de cristal. 
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Fig.13c- Lustre de cristal Baccarat, 1850-1870, atualmente eletrificado. Exibido há algum 

tempo no 1stdibs, mercado de luxo online. 

Lustre francês de cristal e bronze dourado, marca Baccarat, de muitas luzes com um dossel floral dourado na parte 
superior, fios de contas lapidadas, prismas de cristal decorando as inúmeras bobeches, formando cascata  em torno 
de uma coluna  central de bronze e terminando embaixo  com uma grande bola facetada de função decorativa. 
Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/828803137644301160/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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                             Em meados do século, começaram a prevalecer os lustres de cristal com 

longos braços encurvados, também chamados serpentinas. Nesses exemplares, as 

bobeches* e outros pontos mais destacados das luminárias eram enfeitados com 

grandes e densas saias de pingentes, formadas de longos prismas ou gotas de cristal. O 

objetivo desses ornamentos era multiplicar as luzes das velas, atendendo ao gosto do 

público, fascinado pelo brilho e reflexos matizados dos enfeites. Havia por vezes 

exagero na ornamentação das peças de iluminação, a ponto de suas formas ficarem 

completamente dissimuladas sob o peso dos adornos pendentes. 

*Usamos aqui o termo francês bobèche, em sua forma aportuguesada, para fazer clara distinção com o termo 

arandela. Esta última palavra tem em português diferentes significados, a proteção da mão em lanças e espadas; a  

peça circular  que se coloca na boca do castiçal para recolher os pingos da cera derretida, acepção aqui substituída 

por bobeche, e o aparelho de iluminação feito para funcionar preso às paredes,  que é o sentido estrito de arandela 

que decidimos empregar no presente trabalho). 

 

                             Nesse tipo de lustre, as velas ficavam na maioria das vezes protegidas por 

altas e estreitas mangas, às vezes de vidro, pintadas, às vezes de cristal, finamente 

decoradas com delicados espiralados vegetalistas. Como sempre, eram luminárias  de 

preço extremamente elevado que só os muito ricos podiam adquirir, mas na segunda 

metade do século XIX, os grandes fazendeiros de café do vale do Paraíba fluminense 

rivalizavam-se em ter em seus salões belos e valiosos exemplares desse tipo. 

Infelizmente, muitas das casas das antigas fazendas fluminenses do Vale do Paraíba 

que ainda hoje sobrevivem perderam os seus recheios originais. Várias se 

transformaram em sedes de hotéis-fazenda, decoradas com peças que ou não são 

originais das casas onde hoje se encontram, ou quando o são, constituem por vezes 

aquisições de época posterior, que não correspondem ao estilo da arquitetura do 

edifício, quando não meras contrafações ou grosseiras imitações. Isso chegou a suceder 

até mesmo em casas-museu (fig.14a a 14c). 

                             Só nos ocorre ressalvar dessa situação os lustres da sala de visitas e do 

salão de baile da Casa da Hera, em Vassouras (RJ). Após seu proprietário viúvo, o 

cafeicultor Joaquim José Teixeira Leite (1812-1872), haver falecido, sua filha Eufrásia 

(1850-1930), mulher solteira, independente e voluntariosa, mudou-se no ano seguinte 

com a irmã fisicamente dependente, Francisca Bernardina (1845-1899), para Paris, só 

retornando de maneira esporádica ao Brasil, onde passava pouco tempo.  

                              A  sede da chácara da Hera manteve-se praticamente intacta até a morte 
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Fig.14a- Aspecto atual de um dos ambientes internos da sede da Fazenda São Luiz da Boa 

Sorte. Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Isabela Kassow/Diadorim Ideias, s.d. 

Depois de uma obra de restauração levada a efeito nos anos 2000 pelos arquitetos João Reis e Gilmar Peres, a 

fazenda investe hoje em turismo rural. A sala vista acima foi arranjada de modo a reconstituir o tipo de decoração 

então em moda nas antigas sedes de fazendas de fins do século XIX. Paredes empapeladas, móveis com assentos e 

espaldares de palhinha, escarradeiras, mesa de centro de sala, consolo com tampo de mármore e donzela de cristal 

ao fundo, espelho bisotê com moldura dourada, piano armário com castiçais anexos, e, no alto, um vasto lustre de 

cristal, como era de praxe ser usado para iluminar os recintos nobres dessas casas. 
Fonte:<http://mapadecultura.rj.gov.br/headline/sao-luiz-da-boa-sorte-farm#prettyPhoto[pp_gal]/3/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL  
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Fig.14b- Aspecto do salão principal do Museu Republicano de Itu. Foto de 1936. Acervo 

APMP/FMP  

Do meio do teto do salão pende um   lustre de    cristal   para luz de velas, infelizmente de origem e datação incerta 

(década de 1860?). Sua estrutura básica remete aos antigos lustres ingleses do período da Regência (1811-1820), mas 

é, obviamente, de data muito posterior, porque o artefato se mostra bem mais encorpado do que os lustres do início 

do século XIX. 
Fonte: < www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/.../2012_MarianaEstevesMartins_VRev.pdf 
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Fig. 14c- Aspecto atual do lustre de cristal instalado no salão principal do Museu 

Republicano de Itu. Acervo APMP/FMP. Adquirido em 1933 e proveniente da cidade do 

Bananal. Hoje acha-se eletrificado, com várias lâmpadas dispostas em seu interior, solução 

que, se preservou intactos os bocais para as velas, não deixou de interferir na aparência do 

lustre quando aceso, pois o corpo do artefato se sobressai perante as velas apagadas. Foto 

de Irit Chernizon Tommasini,2004. 
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O exemplar visto acima foi especialmente adquirido pelo primeiro diretor do museu, o historiador Afonso 

d’Escragnolle Taunay (1876-1958), para compor o ambiente museal de modo a reconstituir o interior de uma rica 

residência ituana dos anos de 1870, onde se teria dado a Convenção Republicana de Itu de 1873 (ver fig.14a). Fato 

que na época chegou a ser contestado por algumas testemunhas, que indicaram outro imóvel como tendo acolhido 

a citada convenção. Contestação essa ignorada pelo diretor e demais autoridades.  

 Desde a inauguração da instituição, em 1923, o salão principal, segundo estudo recente (MARTINS, Mariana 

Esteves. A formação do Museu Republicano “Convenção de Itu “. Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, 2012), exibiu 

sucessivamente três peças de iluminação pendente do teto, duas das quais substituídas por não estarem à altura da 

atmosfera museológica que se queria recriar. Assim, em 1933, Taunay conseguiu adquirir uns exemplares na cidade 

do Bananal (SP), tidos como havendo pertencido a importantes personagens locais do tempo do ciclo do café. Um 

deles teria como proprietário, segundo correspondência redigida pelo próprio diretor do museu, Luciano Aguiar 

Valim (1862-1929), sobrinho-neto do famigerado comendador Manuel Aguiar Valim (1806-1878), dono da Fazenda 

Resgate. 

Quando os lustres chegaram, o diretor do museu ficou decepcionado. Os exemplares estavam desmontados, com 

peças faltando, entre elas algumas mangas de cristal, aliás das mais bonitas que tinham sido enviadas. Segundo 

Taunay, seria necessário muito tempo e dinheiro para restaurar os lustres para pô-los em exibição. Podemos supor 

que dado o estado em que chegaram as peças, o lustre atual do salão principal talvez seja uma reconstituição 

resultante de uma combinação de peças que haviam chegado esparsas, provenientes de lustres diferentes. O que, 

se isso de fato ocorreu, prejudica em muito a representatividade museológica da peça. Além disso, há quem diga 

que o dono do lustre era o comendador Manuel Aguiar Valim e não seu sobrinho-neto Luciano. Tudo isso parece 

aumentar a incerteza sobre a autenticidade da peça em exibição. A nosso ver, só uma rigorosa perícia técnica poderia 

esclarecer tais questões com a requerida precisão. 

Fonte:< SETÚBAL, Maria Alice.Terra Paulista; modo de vida dos paulistas... São Paulo: CENPEC, Imprensa Oficial, 2004.fig.54> 
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da única herdeira, Eufrásia. Todo o recheio e a disposição dos móveis permaneceram 

iguais desde o desaparecimento paterno, assim podemos assegurar que os lustres 

existentes na casa foram adquiridos antes da morte do pai e, muito certamente, antes 

da morte da mãe, d. Ana Esméria Correia e Castro (1827-1871). Esses dados nos 

garantem que as peças vistas hoje na casa-museu não só são autênticas, como 

contemporâneas dos proprietários quando aí viviam. 

                             Na sala vermelha, antiga sala de visitas, pode-se contemplar um alegre 

lustre de cristal de Veneza, com folhas e flores de muitas cores (figs.14d e 14 e), 

enquanto no salão amarelo, antigo salão de baile, vê-se um exemplar de desenho mais 

convencional, com algum resquício formal neoclássico, esmaltado de branco com 

peças acessórias douradas, e mangas e pingentes de cristal de chumbo, de origem 

ignorada (fig.14g). 

                             Já no palácio imperial de Petrópolis, por exemplo, não havia mais 

nenhuma peça do tempo do Império, pois tudo fora leiloado pela República iniciante. 

Quando foi montado o museu, penduraram no teto da sala de jantar um belo exemplar 

de considerável tamanho, de metal dourado, com pingentes incolores e bobeches 

azuis, que pertencera ao marquês de Abranches (1796-1865), para fazer as vezes do 

lustre original extraviado (fig. 15). Este exemplar não possui mangas. Mas há mais 

exemplares iluminando outros espaços do antigo palácio que, sendo feitos de cristal e 

com pouco metal aparente, exibem vistosas mangas. A publicação por nós consultada, 

porém, não se interessou em descrever em detalhes esse tipo de objeto. Não traz 

informações nem sobre a datação, nem sobre a proveniência de nenhum dos demais 

espécimes (O MUSEU Imperial, 1992, passim). 

                             Em meados do Oitocentos, na Inglaterra destacavam-se dois notáveis 

fabricantes de lustres de cristal, fornecedores de cabeças coroadas: Hancock Rixon & 

Dunt e F. & C. Osler. A primeira firma destacou-se na Primeira Exposição Universal de 

1851, em Londres, por ter construído um monumental lustre de cristal de 32 luzes, cujo 

desenho, que se vê no catálogo da exposição, talvez não faça juz à peça de fato 

realizada (fig. 16) (HANCOCK Rixon & Dunt chandelier). 

                            Esse aparelho de iluminação causou tal deslumbramento no público 

visitante que à empresa foi encomendado depois um mastodôntico candelabro, digno 

de figurar com destaque na história da iluminação urbana mundial, com suas 750 velas  
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Fig.14d-Vista geral do salão vermelho, antiga sala de visitas, da Casa da Hera, com sua 

decoração original, que remonta aos anos de c. 1860. O lustre a velas é veneziano e tem 

detalhes em cores (ver fig.14e). Nas paredes, cujo papel vermelho original francês foi 

substituído por reprodução nacional na década de 1970, vêem-se várias arandelas a vela de 

três luzes. 
Fonte:< http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/museu-casa-da-hera!5scasa+da+hera+vassouras> 
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Fig.14e- Aspecto do fantasioso lustre a velas de vidro veneziano, pendente do forro da sala 

de visitas da Casa das Heras, em Vassouras (RJ). Possui doze braços e pingentes incolores 

nas  bobeches. Decoração fitomórfica exuberante, sobretudo junto ao teto, representando 

folhas, frutas e flores, em tons de branco, verde, vermelho e amarelo. Os bocais, imitando 

corolas, combinam com o tom vermelho do papel de parede. Imagem colhida do vídeo 

Museu Casa da Hera, TV Brasil, 2012. 
Fonte<: https://www.youtube.com/watch?v=LdxIrjZLxPo> 
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Fig. 14f- Candelabro de vidro veneziano, com doze braços. Decorado com flores e frutos, 

com dois tons de azul, cor de rosa, amarelo, branco, cor de vinho e incolor, c. 1860. Artefato 

eletrificado há tempos exibido em portal de antiguidades norte-americano Rubilane.com. 
Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/533043305866923110/.     
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Fig. 14g- Candelabro de cristal incolor, com estrutura laqueada de branco e detalhes 

dourados, com doze braços. Mangas lavradas e pingentes nas bobeches. As partes  

douradas  da peça harmonizam-se com a decoração do salão de festas, com cortinas e papel 

de parede em tons de amarelo. Casa das Heras. Imagem colhida do vídeo Museu Casa da 

Hera, TV Brasil, 2012. 
Fonte<: https://www.youtube.com/watch?v=LdxIrjZLxPo> 
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Fig.15- Vista da sala de jantar do Museu Imperial de Petrópolis, tal como foi montada após 

a transformação do edifício em instituição museológica. O lustre é uma peça executada em 

metal amarelo e cristal lapidado, antiga propriedade do marquês de Abrantes (1796-1865). 

Sem maiores informações. 
 O exemplar não pertencia originalmente ao palácio, mas o antigo proprietário faleceu em 1865, o que faz com que 

o artefato tenha sido fabricado teoricamente nesse ano ou em data anterior a esse ano (terminus ante quem). Foi 

decorado com inúmeras peças de cristal lapidado, mas a parte de metal do objeto ainda fica bastante exposta. Isto 

deixa a estrutura do objeto bem definida, o que não ocorre com outros exemplares da mesma época. 

Fonte: O MUSEU imperial. São Paulo: Safra, 1992, p. 45. 
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Fig.16-Detalhe do catálogo da Exposição Universal de 1851, p.2oo, com a representação do 

monumental lustre de cristal, de 32 luzes, apresentado pela firma Hancock Rixon & Dunt. 
A seção do corpo do lustre formava uma estrela. A parte de cima era composta de fios de contas lapidadas presas a 
lanças e arranjadas em forma de bandeiras drapeadas. Segundo afirmava o catálogo, apresentaria uma aparência 
brilhante quando as velas fossem acesas. 
Fonte: 
<Http://digicoll.library.wisc.edu/cgibin/DLDecArts/DLDecArtsidx?type=goto&id=DLDecArts.IllusCat1851&isize=L&submit=Go+to
+page&page=200> 
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e 4,5 toneladas de peso, destinado a iluminar o salão cerimonial do novo palácio real da 

Turquia. Foi dado de presente pela rainha Vitória (1819-1901) ao sultão modernizador 

Abdul Mejide I (1823-1861), aliado dos britânicos contra a Rússia na guerra da Criméia 

(1853-1856), soberano que naquela altura concluía o colossal palácio Dolmabahçe 

(1842-1853), em Istambul, num estilo misto de ecletismo europeu com tradições 

orientais (fig.17) (DOLMABAHÇE Palace - The Giant Chandelier in the Ceremonial Hall, Istanbul).                              

                             A firma de F. & C. Osler foi outra das principais fabricantes de 

candelabros e aparelhos de iluminação durante o século XIX. Fundada por Thomas 

Osler em 1807 em Birmingham, era especializada em candelabros e móveis feitos de 

cristal para o mercado externo. Quando os filhos do proprietário a ele se juntaram, o 

negócio prosperou e uma filial foi aberta em Londres em 1845 (AN EXCEPTIONAL Cut Glass 

Chandelier...). 

                             Certa vez, a empresa recebeu uma comissão do pachá do Egito, Abbas 1º 

(1812-1854), que estava desejoso de colocar um  vistoso par de candelabros para ornar 

a tumba do profeta Maomé em Meca, na atual Arábia Saudita.   Depois, em 1849, um 

candelabro ainda maior foi executado para a exibição de Artes e Manufaturas em 

Birmingham, evento que estimulou o príncipe-consorte Alberto (1819-1861) a realizar a 

grande exposição industrial de Londres de 1851 (AN EXCEPTIONAL Cut Glass Chandelier...). 

                              Como resultado, a firma foi contratada no ano seguinte para projetar 

uma gigantesca      fonte     inteiramente de cristal para   essa exposição, realizada no 

Hyde Park de   Londres (AN EXCEPTIONAL Cut Glass Chandelier...). 

                             A fonte tinha cerca de 8,25 metros de altura e pesava 4 toneladas. Numa 

época em que o cristal lapidado era considerado a pedra de toque da qualidade, a fonte 

dependia inteiramente das grandes habilidades dos artesãos para obter sucesso (AN 

EXCEPTIONAL Cut Glass Chandelier...). 

                             O catálogo da exposição observou a respeito dessa magnífica fonte, 

locada na entrada do palácio de exposições, que ela constituía o grande centro de 

interesse do evento, disposta no cruzamento central das alas ortogonais que formavam 

o edifício, sendo praticamente visível de todos os ângulos internos da construção.  Sua 

leveza e beleza, assim como a inteira novidade do projeto, tornaram-na motivo de 

admiração por parte de todos os visitantes (fig.18) (AN EXCEPTIONAL Cut Glass Chandelier...). 

                               Em 1862, Thomas Osler & Co. expôs na Exposição Universal de Paris, e 
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Fig.17- Vista do salão cerimonial do palácio de Dolbamahçe, em Istambul, Turquia, com o 

gigantesco lustre, hoje eletrificado, ofertado pela rainha Vitória ao sultão desse país, que 

então concluía seu novo palácio. Foto tomada em 22 de dezembro de 2006. Autoria de Dan. 
Dolmabahçe tem a maior coleção de cristais do mundo reunidos num palácio, entre eles candelabros de cristal 
Baccarat e os famosos balaústres dessa mesma fábrica francesa, que adornam uma escada de mogno e latão em 
forma de dupla ferradura.  
 O maior lustre do mundo está instalado no Muayede Salonu, ou salão cerimonial. Possui 750 lumes e pesa 4,5 
toneladas. Pendurado numa estrutura de aço piramidal sob o teto da cúpula de 36 metros de altura do salão, que 
conta com 56 colunas, tendo uma área de mais de 2000 metros quadrados. O trabalho foi realizado por Frederick 
Rixon da empresa inglesa Hancock Rixon & Dunt, conforme placa de madeira existente no local, datada de junho de 
1853. 
Fonte:<https://www.flickr.com/photos/twiga_swala/2275183315> 
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Fig.18- Fonte monumental executada pela empresa inglesa F. & C. Osler com peças de 

cristal lapidado, projetada e construída especialmente para a Grande Exposição de 1851, 

de Londres, Reino Unido. 
Fonte:< https://web.duke.edu/isis/crystalpalace/mzl/page3.html> 
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um comentarista registrou que,  quando se afirmava que os candelabros de cristal feitos  

pela firma exibiam a excelência habitual em  termos de material e mão de obra, era em 

razão da larga experiência  de  que gozava a fábrica  ao  executar os seus  produtos (fig. 

19a e 19b) (AN EXCEPTIONAL Cut Glass Chandelier...). 

                              Com a técnica cada vez mais apurada, nos anos de 1880 os desenhos dos 

lustres da firma de Osler ficaram cada vez mais complexos.  A aristocracia indiana 

tornou-se a partir de então sua clientela preferida e até hoje existem neste país muitos 

dos lustres executados pela citada firma (AN EXCEPTIONAL Cut Glass Chandelier...). 

                              Enquanto isso na casa abastada brasileira, os aparelhos de iluminação 

dos espaços de recepção era sempre os mais refinados e os de melhor qualidade. Pode-

se reconhecer esse fato, por exemplo, num leilão de alfaias realizado em São Paulo, em 

que se encontrava, entre tantos móveis e objetos, “um lustre de folha de seis luzes, 

enfeitado com pingentes e contas de vidros” (GRANDE e importante leilão. Correio Paulistano, 

26 de outubro de 1871, p.3). Em contrapartida, nas alcovas sempre escuras e nos quartos, 

pouco ensolarados, empregavam-se, decerto, velas de composição, de média 

qualidade, em palmatórias de latão (fig.20) deixadas junto à cabeceira dos leitos, às 

vezes substituídas por lamparinas de azeite, de ainda mais débil e hesitante claridade. 

Cumpre notar ainda com relação ao uso de velas, que os manuais 

internacionais de economia doméstica chamavam a atenção para o fato de que nas 

casas ricas as usadas na iluminação dos espaços de representação nunca eram usadas 

até o fim. Uma vez  parcialmente consumidas, eram substituídas por novas e levadas 

para serem usadas em dormitórios ou em outros locais.E se as velas eram delgadas 

demais a ponto de não ficarem presas nos bocais, recorria-se a pedaços de papel 

enrolados em torno de sua base para firmá-las.  

                             As lamparinas eram empregadas para fornecer uma luz fraca, mas que 

durava toda a noite. Num pequeno recipiente de vidro, que poderia ser um copo ou até 

mesmo um cálice, colocava-se no fundo uma colher de chá de água, e por cima cerca 

de um polegar de altura de óleo. O pavio ficava flutuando na substância gordurosa 

preso num pequeno pedaço de cortiça. Ao findar o líquido pela queima, o pavio aceso 

entrava em contato com a água no fundo do recipiente e a chama se extinguia. Os 

brasileiros, sempre muito católicos, deixavam, por devoção, toda a noite uma 

lamparina acesa junto do oratório, ou ao  pé  de  uma  imagem de santo posta   sobre  a  
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Fig.19a-  Belo lustre de cristal executado por F.& C. Osler, firma inglesa que esteve em 

atividade entre 1807 e 1976. Produto feito na Inglaterra, c. 1860. Peça hoje eletrificada. 

 Composto de oito luzes e amplamente decorado com fios de contas e pingentes de cristal lapidado. Alguns braços 

ostentam aguçadas pontas decorativas no lugar de bocais de velas.  
Fonte:<http://www.onlinegalleries.com/artists/d/f-c-osler/9325>  
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Fig.19b- Ilustração do estande de Baccarat na Exposição Universal de 1867, Paris, 

França. Retirada de Baccarat, plus de 250 ans d'un savoir-faire unique, Histoire des 

Marques. 

Depois de haver ganhado uma medalha de ouro com um lustre de cristal lapidado comportando 140 luzes e dois 

candelabros com 90 bocais de velas, exibidos na Exposição Universal de 1855, em Paris, Baccarat volta  a se exibir na 

Exposição Universal de 1867, na mesma cidade, com um estande onde foi erguida uma fonte de cristal de 7,5 m de 

altura, tentando concorrer com a fonte inglesa da Grande Exposição de 1851,em Londres, cuja altura atingia 8, 25m 

de altura (ver fig.18).  

Além dessa peça, apresentou dois  famosos vasos de cristal transparente cor de rubi, finamente gravados à roda, 

chamados vasos Simon, e dois lampadários para o xá da Pérsia de 3,55m de altura. Começa assim a ultrapassar a 

concorrência inglesa,  abrindo um futuro brilhante para suas  luxuosas peças de cristal, sobretudo seus majestosos 

lustres  lapidados, exportados para todo o mundo, incluindo o Brasil e todo o Oriente, desde a Turquia, passando 

pela Pérsia  até o Japão. Em 1867, a manufatura obtém o Grande Prêmio e seu administrador é distinguido com a 

Legião de Honra. 
Fonte:<http://www.fashions-addict.com/Baccarat-plus-de-250-ans-d-un-savoir-faire-unique_368___1369.html 
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Fig.20 - Palmatória de metal amarelo (latão), de origem portuguesa, mas de uso 

comuníssimo junto das cabeceiras dos antigos dormitórios do Brasil. Século XIX ou XX. 
Fonte:< https://www.custojusto.pt/lisboa/coleccoes/palmatoria-ou-castical-em-latao-26778570> 
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cômoda, mas era sempre muito prático ter um pequeno lume aceso durante a noite 

inteira, pois no tempo anterior aos fósforos de segurança podia-se, caso fosse 

necessário, acender uma vela com bastante rapidez. 

                             Uma exceção às velas de média qualidade deixadas nas alcovas e nos 

quartos, eram as deixadas nas alcovas destinadas a hóspedes, então chamadas 

“câmaras nobres”, assim como nas capelas particulares das fazendas da região do 

Bananal, em que, conforme salientava Everardo Valim de Sousa (1869-1948), era 

comum haver em suas hortas criação de abelhas para com a cera mandar fabricar velas 

suficientemente finas para essa dupla destinação importante, culto religioso e honrosa 

hospedagem (SOUSA in MOURA, 1999, p.192). 

                             Quanto às dependências de serviço, ou ficavam relegadas ao sistema de 

clareamento mais grosseiro, incômodo e deficiente que havia, representado pelas 

fumarentas candeias e fuliginosos candeeiros de três ou quatro bicos, utensílios feitos 

de folha de Flandres, de  ferro forjado, de latão, de estanho ou de arame, 

provavelmente em más condições de uso, velhos ou avariados, ou então sendo 

desmazeladamente alumiados esses espaços com rolos de cera preta ou com velas as 

mais ordinárias, ambos de queima fétida e de ínfima qualidade iluminante. 

                              Os rolos, como vimos antes, não passavam de longos cordéis de fibras 

retorcidas embebidos em mistura resinosa, mantidos enovelados e usados para alumiar 

tanto ambientes humildes, quanto tabuleiros de quitandas. Neste último caso, ficavam 

pregados nas bordas dos recipientes rasos em que eram expostas as iguarias vendidas 

por escravas ambulantes durante a caída da noite (BUENO, in MOURA,1999, p. 161). De 

origem aparentemente remota (fig.4b), diz-se que na Europa eram empregados em 

séculos anteriores nos quartos de dormir (WHITE, 2006?), já que tinham um ínfimo 

custo.   

                             Nas casas dos meados do XIX, os locais de trabalho – até mesmo em que 

se desenvolviam as atividades culinárias –, enfumaçados e desagradáveis, tinham 

aspecto deveras rústico, quando não desasseado, piso toscamente ladrilhado e telhado 

destituído de forro, por conta da rudeza das tarefas aí realizadas e da corriqueira falta 

de chaminés nos fogões à lenha. Como esses locais eram, em princípio, frequentados 

apenas pela escravaria, desmereciam de maiores cuidados, na visão dos senhores. 

                                E não era só nas dependências de serviço das construções particulares 
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onde viviam os cativos que a iluminação era descurada. Nas construções oficiais, tal 

como a cadeia paulistana, por ser frequentada por pessoas do mais ínfimo estrato 

social, a iluminação era deficientíssima a ponto de ameaçar a segurança pública. Ainda 

em 1861 (ATAS, p.213), na sessão de 14 de novembro, foi lido um ofício enviado pelo 

chefe de polícia denunciando o fato a escada e o corredor superior  dessa  construção 

serem ainda alumiados com velas de sebo, ”cuja luz além de amortecida, era de pouca 

duração”, solicitando por isso à Câmara que providenciasse a substituição das velas pela  

iluminação a azeite, ou a gás, sendo  este gás o chamado “hidrogênio líquido”, do qual 

falaremos mais à frente. 

                             Não podemos acreditar que os negros, nas senzalas e nas áreas de 

serviço, e o resto do  povo pobre do Brasil, em suas habitações miseráveis, fossem 

incapazes de improvisar em matéria de iluminação, com criatividade e custo mínimo: 

um pouco de óleo de mamona, extraído de umas sementes de um pé de rícino nascido 

num terreno baldio, um resto de sebo, de gordura animal ou de azeite rançoso, 

surrupiado na cozinha dos patrões, eram suficientes para neles mergulhar fiapos de um 

farrapo de algodão transformados em torcida ou um ramo seco de certa planta 

resinosa, espetado, quem sabe, num frágil artefato de ferro ou lata. Com algum 

artifício, serviam para alumiar durante algum tempo o canto em que viviam. 

                              Num site norte-americano encontrado na web, Antique Associates at 

West Townsend Inc., especializado na comercialização de antiguidades, entre elas,  

antigas peças de iluminação, observamos surpreendentes exemplares de fatura 

vernácula, deixando-nos vislumbrar a engenhosidade do povo em geral quando 

estimulado pela privação,  em fazer suas próprias lamparinas, lanternas e candelabros, 

com o material a seu alcance, seguindo formas  pouco ou nada influenciadas pelos 

objetos eruditos.  

                             O notável cronista da vida brasileira por meio de imagens que foi Debret, 

por exemplo, encantou-se com um pequeno lustre de quatro lumes, que  representou e 

descreveu, visto numa barbearia de dois jovens negros livres no Rio de Janeiro (fig.21a) 

(DEBRET.BBM- Acervo Digital). Feito com pedaços de madeira torneada e amarrados com 

arames, que faziam as vezes de caules ornados com folhas de zinco, o exemplar, apesar 

de humilde, tinha uma graça certamente ancorada em artefatos requintados feitos por  
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Fig.21a- Barbearia de negros livres. Pormenor de Ilustração de Jean-Baptiste Debret, 

retirada do seu Voyage pittoresque...(1834-1839). Litografia por Thierry Frères. 

Debret retrata aqui uma elegante embora modesta barbearia de dois rapazes negros livres, felizes com a 

prosperidade de seu negócio. Na hora da sesta, enquanto os brancos descansam, aprontam-se para receber os 

fregueses. Um deles afia as navalhas que logo serão usadas, o outro aproveita o tempo livre para cerzir as caras meias 

de seda dos clientes, o que lhe serve de renda extra.  No fundo, vemos o capricho do pequeno salão. Um belo cadeirão 

para os fregueses, parcialmente encoberto pelo lençol que irá proteger a roupa da clientela, navalhas penduradas 

nas paredes, ao lado do pequeno espelho de moldura dourada e de um bacio de barbeiro. Para iluminar o ambiente, 

um pequeno lustre de madeira com ornatos feitos de arame e folhas de metal, de aparência alegre, embora feito 

com material singelo. O artesão que o fez teria como inspiração o artesanato religioso de origem barroca, como as 

girândolas e as palmas que enfeitavam os altares das igrejas do período (ver fig.21b). 

Fonte:< http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon326377v2i11_12.jpg> 
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artesãos mais hábeis para uso religioso ou laico, mas destinados às camadas sociais 

mais altas (fig.21b). 

                             Em outra estampa (fig.22), contudo, Debret surpreende, sem a ela fazer 

menção, uma grosseira armação formada de um largo círculo de ferro disposto na 

horizontal sustentado por quatro grandes arcos unidos ao alto por um gancho. No 

círculo horizontal vemos três ou quatro pequenos recipientes de metal a ele soldados, 

de formato cônico, que aparentemente pareciam funcionar ou como candeias ou como  

largos  bocais  de  velas  de  sebo,  sendo  toda essa estrutura primitiva suspensa do teto 

por meio de grossa corrente (DEBRET.BBM- Acervo Digital). 

                              Aparentemente tratava-se de uma forma vernácula de um aparelho de 

iluminação.  No acervo do Museu Afro-Brasil, em São Paulo, encontram-se reunidos 

numa vitrina antigos dispositivos de iluminação, feitos de ferro forjado ou de folha de 

flandres, com os quais os brasileiros pobres, sobretudo os de ascendência afro-

brasileira, faziam o mesmo que os norte-americanos de origem rural ou os habitantes 

das ilhas britânicas (pois muitas das peças mais originais apresentadas no site 

estrangeiro consultado têm essa procedência), criando segundo suas necessidades e 

sua estética particular objetos que muito se afastavam dos usados pelas camadas 

superiores.  Ainda hoje, peças de confecção mais recente, como os fifós nordestinos, 

singelas lamparinas de querosene, transfiguram-se em verdadeiros objetos de arte 

(figs. 23 a a 23c). 

                             Para os eventuais deslocamentos dentro de casa durante as altas horas 

da madrugada, muniam-se os membros da família e a criadagem de palmatória ou 

castiçal, sendo esses deslocamentos amiúde arriscados, pois muitos desastres ocorriam 

quando os sonolentos ou distraídos deixavam a vela tombar, em meio à escuridão, e 

acabavam por botar fogo nos tapetes ou nas esteiras da Índia, nas cortinas, nos lençóis 

ou nas próprias vestes, como repetidamente era noticiado nos jornais oitocentistas. 

Embora  se saiba que no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro estivesse sendo anunciado 

no número do dia 12 de março de 1828 (p.4),”um rico e elegante candeeiro dourado a 

ouro fino, para velas de cera, ou espermacete, com bandeira [chapa quadrada que 

servia de quebra-luz], e que se apaga por si mesmo, sem risco de incêndio, quando o 

sono vem surpreender a quem dele fizer uso”. Ao menos, os que adormeciam com livros 

nas mãos e a vela de cabeceira acesa  num  candeeiro  desse  tipo  estavam   garantidos 
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Fig.21b- Par de palmas de altar ou candelabros decorativos com seu vaso feito de madeira 

esculpida, pintada e dourada, e buquê de folhas e flores de metal, preso com laço. Em 

algumas das flores há pinos para fixar velas. Esse tipo de artesanato de madeira e folhas de 

metal remontava ao período barroco e chegou ao Brasil, via Portugal. O site de onde foi 

extraída a imagem acima não fornece nem origem, nem datação das peças. Altura das 

peças: 1,257m. 
Fonte:<http://www.theworldofdesign.com/antiques-collection/accessories/candelabra-candelsticks-and-girandoles/pair-of-
baroque-style-tole-bouquet-form-candelabra/> 
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         Fig.22- Armazém de carne seca. Ilustração de Jean-Baptiste Debret, retirada do seu 

Voyage pittoresque...(1834-1839). Litografia por Thierry Frères. 

O armazém, registrado pelo pintor francês em 1816, dedicava-se a comercializar mantas de carne seca e de toucinho, 

línguas de boi secas, grandes cubos de sebo, chamados pães de sebo, e outros produtos do gênero. Nas prateleiras, 

à esquerda e ao fundo, vemos pendurados, ao lado das bexigas de porco cheias de gordura “super-finas”, molhos de 

velas de sebo, de diferentes tamanhos, fabricadas em pequenas manufaturas caseiras do Rio de Janeiro, fornecedoras 

do negociante português, que dormita à porta do estabelecimento de aspecto repugnante. A estrutura de ferro 

pendurada vista no centro da ilustração quer nos parecer uma luminária improvisada, alimentada ou com banha de 

porco ou com velas de sebo. Sobre estas últimas, afirmou Debret que eram feitas com sebo mole: fumegavam e 

fediam horrivelmente. Segundo ele, davam luz clara, mas duravam pouco. Acrescenta, contudo, que, mais tarde, na 

Corte, brasileiros e alemães já fabricavam com perfeição lindas velas trabalhadas.  
Fonte:< https://digital.bbm.usp.br/view/?45000008516&bbm/3802#page/158/mode/1up> 
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Fig.23a- Exemplos de artefatos de iluminação populares feitos no Brasil durante os séculos 

passados para uso doméstico e religioso:  candeias, fifós, castiçais e candelabros de ferro 

forjado. Acervo do Museu Afro - Brasil, São Paulo. 
Fonte:<http://www.conhecendomuseus.com.br/noticias/exposicao-no-museu-afro-brasil-retrata-a-historia-da-tecnologia-no-
brasil/> 
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Fig.23b- Castiçal de ferro fundido, exemplo de artesanato popular, hoje eletrificado. Século 

XIX? Dimensão: 0,45 m de altura. Peça exibida por Gonzalez Leiloeiro. 

Embora descrita como sendo de ferro fundido, o aspecto do metal, com leve tom dourado, nos faz pensar que a peça 

seja de latão, em estado avançado de oxidação. 

Fonte:<www.gonzalezleiloeiro.com.br\/peca.asp?Id=2838752> 
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Fig.23c- Fifós, candeeiros a querosene de origem popular. Feitos de folha de zinco. Autoria 

de José Maurício dos Santos (c.1950- ), conhecido como Maurício Flandeiro. Ceará, século 

XX ou XXI.  Altura: 0,44m. 
Fonte:< http://www.budanoleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=3709629> 
Fonte:<http://www.fibragaleria.com/peca.asp?ID=2729432> 
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em seus leitos, quando assaltados pelo sono repentino.  

                              Castiçais,  serpentinas     e      candelabros         eram,     decerto,      acesos 

todos os dias na cozinha, com um tição tirado do fogão à lenha, antes de serem 

distribuídos, ao cair da tarde, pelos cômodos da casa por mucamas e jovens escravos  

que serviam de pajens. Aliás, mesmo depois de terminada a faina diária na cozinha, à 

noite, o fogão nunca ficava inteiramente apagado. Escondido sob as cinzas, ficava um 

tição conservado em brasa, para que se recomeçasse a lida na madrugada seguinte. 

Afinal, fazer fogo era tão demorado e penoso que às vezes era preferível recorrer a 

algum vizinho para se conseguir uma brasa, só para não ter o trabalho de fazê-lo pelos  

métodos tradicionais, como com o atrito de uma peça de aço contra um sílex capaz de 

produzir centelhas, ou, o que era pior, atritando dois bastões de pau, um contra o outro.  

                             Quando preciso, os membros da família podiam valer-se de uma forma 

cara e sofisticada de produzir fogo, com um isqueiro de fuzil e pederneira. Empregando 

o mecanismo desenvolvido na Europa no início do século XVII para disparar armas de 

fogo, o isqueiro da época era composto de um fragmento de pederneira, preso a um 

cão acionado por gatilho, que se feria contra uma peça de metal chamada fuzil. Esta, 

pela força do gatilho, era empurrada para trás, expondo sob ela uma pequena câmara, 

onde ficava depositado um material facilmente inflamável. As centelhas produzidas 

pelo choque do sílex contra o fuzil entravam em contato com esse material e, uma vez 

incendiado, podia-se com ele atear-se fogo ao pavio de uma pequena vela em seguida 

enfiada num bocal anexo ao isqueiro, e a partir daí acender quantas luzes fossem 

convenientes (fig.24).     

                              Mawe observou que em sua época as espevitadeiras – tesouras especiais 

para cortar, aparar ou puxar um pouco o pavio para avivar a chama dos dispositivos de 

iluminação então em uso (fig.6) –, eram raras no Brasil e quem quisesse viajar pelo 

interior do País teria de providenciar todos os utensílios adequados ao acendimento de 

velas, além de não esquecer de levá-las em quantidade, pois eram desconhecidas nas 

paragens mais distantes do País (ILUMINAÇÃO. Séc. XVI ao XIX.).  

                             O viajante inglês, sem duvida, não estava pensando em incluir entre os 

apetrechos indispensáveis para acender velas durante viagens a terras distantes, esses 

isqueiros elegantes e pouco cômodos do tipo acima descrito, então  muito  produzidos 

e requisitados na Inglaterra, porque eram peças adequadas para ficar à disposição  dos 
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Fig.24 – Isqueiro com mecanismo de fuzil e pederneira, tendo bocal acoplado para vela. 

Feito de latão, madeira e ferro. Inglaterra, provavelmente. Início do século XVIII. Objeto 

para ser usado dentro de casa, apoiado sobre um móvel. 
O mecanismo que acionava o isqueiro era o mesmo das armas de fogo da época, mecanismo utilizado até meados 

do século XIX. Das armas só se diferenciava por não ter os canos em que eram metidas as balas, pois o objetivo da 

peça era apenas produzir fagulhas e fogo. Notar o suporte em forma de lira invertida que fazia com que o objeto 

ficasse à disposição dos usuários sobre o tampo de um consolo ou mesa. 

Fonte:< https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-brass-iron-and-wood-flintlock-tinder-4645701-details.aspx> 
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cavalheiros sobre a mesa ou aparador nos salões e nos gabinetes das ricas casas 

britânicas.  

                             O que ele devia ter em mente, na verdade, era uma rústica e vulgar 

tinderbox. Uma caixa de madeira, de lata ou de zinco, de formato redondo ou 

retangular, de pequeno tamanho e fácil transportabilidade, tendo por conteúdo um 

fragmento de pederneira, uma peça de aço, bem amoldada à mão, para ferir a pedra, e 

um pedaço de mecha ou lascas de madeira. Às vezes havia um bocal de vela soldado 

sobre a tampa, transformando a caixa numa base de castiçal. Algo bem prático, enfim,  

para   que   os    aventurosos   viajantes   do   Brasil   de  então  pudessem,  sem  grandes 

dificuldades,  acender suas luzes e fogueiras no meio da mata (fig.25). 

                              Mas para os indolentes senhores de um país de escravos, decerto 

nenhum desses recursos era de fato necessário.   Acomodados numa poltrona no 

escritório ou na sala de fumar, era mais prático mandarem um negrinho correr à cozinha 

e trazer sem demora uma brasa retirada do fogão para acender o charuto, tal como nos 

lembra Everardo Valim de Sousa. De lá voltava correndo o moleque esperto com a 

brasa numa colher ou presa a uma pinça de prata. Isso quando, travesso e exibicionista, 

não trazia o tição nas próprias mãos nuas, fazendo-o saltar de uma para outra de modo 

a não queimá-las (SOUSA in MOURA, 1999, p.196). 

                             Mais tarde, fazer fogo tornou-se mais prático, com o uso dos fósforos 

(fig.26). Mas estes só foram produzidos em massa e se popularizaram, quando se 

tornaram palitos de segurança, fabricados em Jönköping (a pronúncia aproximada é 

ianchópin), cidadezinha da Suécia, afamados por terem sido os primeiros desse tipo 

feitos com boa qualidade, premiados nas exposições universais de 1855, em Paris, de 

1862, em Londres, de 1867, novamente em Paris, e na Exposição Industrial de 

Estocolmo, de 1866, usados no Brasil a partir da década de 1860, mais ou menos, e 

chamados à brasileira de joncopingues (NOGUEIRA, 1953-1955.. v.1.p.283. nota n.2). 

                             Os fósforos de segurança não continham a variedade alotrópica branca 

do elemento químico em sua composição, substância altamente venenosa, cujos 

vapores, destruíam, com o tempo, as mandíbulas dos operários que os inalavam 

durante o fabrico dos artefatos. Nem tinham os palitos suas cabeças inflamáveis 

ingeridas por um número cada vez maior de suicidas. Os primeiros fósforos de 

segurança tinham cabeças inócuas que só ardiam em chamas se  tivessem a    ponta   
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atritada contra uma estreita faixa áspera feita com fósforo vermelho, especialmente 

preparada e colada na parte externa das caixinhas de madeira em que vinham 

embalados (figs. 27a e 27b), nunca pegando fogo, portanto, à menor roçadura com 

qualquer material áspero como acontecia com os palitos precedentes (JOHN Edvard 

Lundström. Wikipedia).   

                             Os avanços técnicos apresentados pelos futuros sistemas de iluminação  

mudariam radicalmente os hábitos paulistanos, tal como ia sucedendo, aliás, em todo 

o mundo ocidental: aos primitivos candeeiros e candeias juntaram-se as  tradicionais 

velas  de  cera  de  abelha  europeia, puras e limpas (fig. 28b), porém de elevado preço,  

 

 

 

 

Fig.25- Dois exemplos de tinderboxes circulares, com asa e bocal de vela. Datados de fins 

do século XVIII ou início do século seguinte. Originárias da Inglaterra. Foto Timpsk, 2015. 

O conteúdo dessas caixas de lata ou zinco era formado de uma pedra de sílex, de um objeto de metal para atritar e 

produzir centelhas, o chamado fuzil, de lascas de madeira ou mechas, de fácil combustão, e de um pedaço de vela 

para alumiar ou acender uma fogueira. Equipamento digno de um escoteiro. 
Fonte:< ttps://en.wikipedia.org/wiki/Tinderbox#/media/File:Old_tinderboxes.jpg> 
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Fig.26- Caixa dos fósforos chamados Lúcifer, anteriores aos fósforos de segurança. 

Fabricação inglesa, c.1830.  

Os primeiros palitos inflamáveis de atrito que obtiveram algum sucesso comercial foram inventados em 1826 pelo 

químico inglês John Walker (1771-1859), que tinha grande interesse em tentar encontrar um meio fácil de obter fogo. 

Várias misturas químicas já eram conhecidas, mas se inflamavam por meio de uma súbita explosão. Não era possível 

transmitir a chama a uma substância de queima lenta como a madeira. Certa ocasião, enquanto preparava uma 

mistura de iluminação, um palito que havia sido nela mergulhado pegou fogo, após ter-se friccionado 

acidentalmente numa lareira. 

 Walker percebeu o valor prático de sua descoberta e começou a fazer combinações de fricção até conseguir fabricar 

um produto comercializável. O preço de uma caixa com 50 palitos era de um xelim. Em cada caixa seguia um pedaço 

de lixa dobrada, por meio da qual o palito uma vez atritado se acendia. Foram chamados Congreves em homenagem 

a Sir William Congreve (1742-1814), pesquisador e aprimorador da pólvora. A composição exata de seus palitos 

inflamáveis nunca foi revelada. Eles, porém, eram perigosos, pois às vezes deixavam saltar grandes faíscas no chão, 

queimando tapetes e roupas, o que levou à proibição desses produtos na França e na Alemanha. 

Em 1829, o inventor escocês Sir Isaac Holden (1807-1897) criou uma versão melhorada dos palitos de Walker, mas 

não se preocupou em patenteá-la. Logo em seguida, uma versão dos palitos de Holden foi patenteada por Samuel 

Jones (1801-1859), sendo vendidas sob o nome de Lúcifer. Estes últimos ainda apresentavam vários problemas: 

violenta reação inicial, chama instável, odor e fumaça desagradáveis. Os Lúciferes podiam inflamar-se 

explosivamente, lançando por vezes fagulhas a uma distância considerável. Nos EUA foram fabricados por Ezekiel 

Byam (1795-1863) a partir de 1835. Ainda hoje os palitos de fósforos em holandês são chamados lucifers. 
Fonte:< https://alsgals.files.wordpress.com/2010/04/lucifermatches.jpg/> 
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Fig.27a- Detalhe de Jönköping Tändsticksfabrik AB na década de 1870. O edifício de um só 

andar em primeiro plano abriga hoje o museu dos palitos de fósforos. Litografia. 

 
A Fábrica de palitos de fósforo Jönköping foi fundada por Johan Edvard Lundström (1815-1888), que havia começado 

a produção em 1845  em um prédio alugado na casa de um andar no canto sudoeste de Barnarps e Västra Storgatan 

em Jönköping, Suécia. Um ano depois, seu irmão Carl Frans L. se juntou à empresa e em 1847 eles compraram um 

terreno na praia de Vätterns, onde foram construídos os primeiros prédios da fábrica de fósforos para a produção 

em grande escala. 

Em 1855, os irmãos Lundström expuseram seus palitos inflamáveis de segurança na Exposição Mundial em Paris e 

obtiveram sucesso.  Os primeiros palitos de fósforo tinham a desvantagem de poder ser acesos por acidente se 

fossem atritados contra qualquer superfície áspera. Enquanto, os fósforos de segurança tinham de ser friccionados 

intencionalmente contra uma faixa especial feita de fósforo vermelho. 

Os vapores de fósforo inalados por aqueles que trabalhavam com a imersão dos palitos para a aplicação do material 

de ignição poderiam, após longa exposição, fazer com que os operários adquirissem doenças fatais, incluindo perda 

dentária, inflamação e anormalidades nas mandíbulas. A doença veio a ser chamada de necrose do fósforo! 

 Quando foi descoberto que era essa substância o motivo de tantos males, foi introduzida melhor ventilação nos 

locais de trabalho, mas logo se percebeu que a substância perigosa tinha de ser trocada por outra, quase inofensiva, 

o fósforo vermelho. 

Em 1858, os irmãos produziram quase 12 milhões de caixas e a fábrica de fósforos de Jönköping veio a ocupar, a 

partir de 1860, uma posição de liderança no mundo por longos anos. 

 Era grande o número de crianças que se ocupavam na fábrica. Faziam as mesmas coisas que os adultos, mas 

ganhavam apenas um terço do salário. Trabalhavam 10 horas por dia, seis dias por semana. Em 1860, nas fábricas 

Jönköping as crianças representavam mais da metade da força de trabalho. 

Fonte de texto: < ww.swedishmatchindustries.com/Products/Swedish-matches/History-of-matches/ 
Fonte de texto:< http://www.bgf.nu/ljus/u/lundstrom.html> 
Fonte da imagem: 
< https://www.historicallocks.com/sv/site/historical-locks/artiklar/nyckelsmide-vid-domneans-vattenfall/eskilstuna-tur-och-retur 
> 
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Fig.27b- Antigas caixas de fósforos de segurança da Marca Jönköping, com o rótulo em uso 

em fins do século XIX e começo do seguinte. Artefatos pertencentes ao Museu da fábrica 

de palitos de fósforos da cidade de Jönköping, Suécia. Imagem tirada de vídeo encontrado 

no blog do casal Gabriele e Otto Seitz.S.d. 
No rótulo, os fabricantes fizeram questão de exibir as imagens das medalhas de ouro recebidas durante exposições 

industriais. As das Exposições Universais realizadas em Paris, França, em 1855, 1862 e 1867 e a exposição industrial 

de âmbito nacional de Estocolmo, de 1866. 

Fonte:<https://www.smalandreisen.de/ausfluege/joenkoeping/streichholzmuseum/> 
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Fig.28a -Três velas da cera das abelhas encontradas no cemitério alamânico de Oberflacht, 

Seitingen-Oberflacht, Kreis Tuttlingen, Alemanha. Datam do VI ou início do século VII d.C. 

São os mais antigos exemplares de velas de cera de abelhas que sobreviveram ao norte dos 

Alpes. Alturas entre 0,20 e 0, 27m e com o,o2m de diâmetro. O pavio provavelmente feito 

com fios torcidos de cânhamo. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candles_Oberflacht.jpg > 
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Fig.28b- Vela de pura cera de abelha, lisas e moldadas de modo artesanal. Segundo o 

fabricante, dura cerca de oito horas. Não escorrem. Altura: 0,22 m; 0,60 k de peso, 

diâmetro de 0,02m. 
As  antigas velas de cera de abelha não podiam ser feitas em moldes, o pavio tinha de ser mergulhado seguidas vezes 

em cera quente para que, por meio de sucessivas camadas, fosse aos poucos se formando. O material caro e a lenta 

fabricação, além da boa qualidade da luz e ausência de cheiro, faziam do artefato algo só acessível aos muito ricos. 

Fonte<: https://www.laboutiquedelisa.fr/bougie-a-l-unite/25281-bougie-cire-antique.html> 
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já que morosamente moldadas, de forma artesanal, com um material de boa qualidade 

e de não muito larga produção. A estas se agregaram as de espermacete, substância 

extraída da cabeça dos cachalotes (Physeter macrocephalus), feitas nos Estados Unidos 

desde meados do século XVIII, em decorrência da florescente indústria baleeira (fig.29). 

Além de fornecer azeite de esperma para candeias e candeeiros, com o espermacete 

foram fabricadas as primeiras velas industrialmente produzidas, velas que rendiam 

melhor iluminação do que as de cera e que, como elas, não tinham cheiro algum. Foram 

consideradas tão boas que as primeiras velas padrão inglesas foram feitas com essa 

matéria-prima, embora de início fossem mais caras que as velas de cera (IRWIN, 2012). 

                             Mais tarde, graças às pesquisas do químico francês Michel-Eugéne 

Chevreul (1786-1889), desenvolvidas em 1825, seriam inventadas as velas de estearina, 

uma substância encontrada na gordura de origem animal ou vegetal, da qual era 

extraída a glicerina, matéria responsável pelo odor desagradável desprendido durante 

a queima das velas de sebo. As estearinas acrescentadas à composição das velas 

deixavam-nas mais resistentes, impedindo-as de deformar com o calor, como 

acontecia com as velas de cera e de espermacete (fig.30), e fazendo-as queimar mais 

lentamente, com chamas mais brilhantes, mais constantes e menores. Também não 

tinham cheiro, emitiam menos fumaça e pingavam menos (HISTORY of candle making). 

                            Gotejar menos era outra grande vantagem das velas de estearina, pois os 

outros tipos de velas quando derretidas podiam transbordar as bobeches dos lustres e 

o material, ainda quente, cair nos cabelos, nas roupas e na pele das pessoas que se 

achavam por baixo. 

                              No Brasil, a produção de velas às quais era adicionada a estearina chegou 

a atingir certo destaque, a ponto de na Exposição Universal realizada em Londres em 

1862, entre os raros produtos manufaturados brasileiros apresentados no evento, se 

exibirem as velas fabricadas pela Companhia de Velas de Estearina do Rio de Janeiro 

(HUNT, 1862, v.2, p.418). 

                              As velas de estearina produzidas pela manufatura Cusinberche, em 

Clichy (França), desde meados do século (de fato a fábrica funcionou de 1850 a 1979), 

por exemplo, eram muito finas e caríssimas, chegando a durar cerca de dez horas 

(figs.31a e 31b). Em São Paulo, iluminavam o imenso lustre de cristal Baccarat, de 48 

braços (!), do salão principal da casa do 2.º barão de Piracicaba (HOMEM, 1996, p. 95), na  
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Fig.29-  Pedaços de cera de espermacete (sperma ceti, em latim, identificado pelos 

primeiros baleeiros como sendo o esperma da baleia), vela produzida com esse material, 

ligeiramente deformada devido ao calor, e um frasco de óleo de baleia, extraído das 

imensas cavidades cranianas do cachalote (Physeter macrocephalus). 

A vela feita com esse material foi considerada ideal, tornando-se a base de um dos padrões usados para avaliar a 

intensidade luminosa. Segundo o Ato de Gás Metropolitano, baixado Reino Unido em 1860, a unidade básica de 

intensidade luminosa chamada candlepower foi definida como a luz emitida por uma vela de espermacete puro que, 

pesando 76 gr, queimasse 7,77 gramas da substância por hora. 
Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/Spermaceti#/media/File:Spermaceti_candle_and_oil.jpg> 
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Fig.30- Comumente encontráveis no mercado atual são as velas de estearina, envolvidas 

em uma capa de parafina. Não deformam com o calor do ambiente, tem luz brilhante e 

estável. A matéria translúcida de que são feitas era  tida no século XIX como mais bela do 

que o espermacete, branco e opaco, além de deformável com o calor. 
Fonte:< https://www.ikea.com/jo/en/catalog/products/60191916/ 
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Fig.31 a- Anúncio dos sabonetes e velas de Clichy, do tempo do Segundo Império francês, 

mostrando as instalações industriais nessa cidade, com representação em Paris a cargo de 

Cusinbèrche Fils. Década de 1860. 
Além das evidentes vantagens das velas esteáricas, brancas, translúcidas, sem cheiro algum e fornecendo chama 

clara e viva, o proprietário, o sr. Cusinbèrche, inventou a moda de decorá-las, mandando pintar flores, escudos, 

grutescos por hábeis artistas da fábrica de porcelana de Sèvres. 
Fonte do texto: TURAN. Les grandes usines de France. Paris: Librairie Nouvelle, 1860. 

Fonte:<http://www.galerie-bordas.com/bataille.html> 
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Fig.31b - Cartaz anunciando as velas de Clichy, medalha de ouro da Exposição Universal de 

Paris de 1889. Cartaz posto em leilão por Auction FR. Dimensões: 0,39 x 0,30m. 
Fonte: 

<Https://www.auction.fr/_fr/lot/bougie-de-clichy-medaille-d-or-exposition-universelle-paris-1889-390248#.W32ykyRKiM8> 
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antiga Rua Alegre (atual Brigadeiro Tobias), residência de luxo em que foi usada 

simultaneamente a luz a gás, como veremos adiante (figs.32a e 32b). 

                              O lustre do barão parece ter sido completamente excepcional na capital 

paulista dos anos de 1870. Baccarat é uma marca francesa que nos jornais paulistanos 

do Oitocentos, o Correio Paulistano e a Província de São Paulo, só aparece tardiamente. 

E só sob a forma de pequenas peças de decoração, tais como jarras, vasos, serviços de 

toalete, garrafas e copos de cristal e objetos de fantasia, os chamados bibelôs. Na 

Corte, o nome Baccarat, salvo engano, surge pela primeira vez num número do Jornal 

do Comércio de 1853 (29 de setembro, p.4). Mas em São Paulo nem em lojas de louças 

e cristais, nem em leilões aparecem lustres feitos com esse material nobre e frágil. 

Nossa pesquisa prolongou-se até 1913 e foi num número do Correio desse ano (22 de 

julho, p.10) que achamos um reclame mostrando o tipo de pequenas peças dessa marca 

que se vendiam na Casa Grunbach (fig.32c). Em outro jornal paulistano, uma loja 

recém-inaugurada chamada Ao anjo da Luz, dedicada à venda de equipamentos para 

instalações de água e gás, anunciava também entre vários objetos de iluminação, 

“lustres de cristal de todos os gostos”, mas sem fazer nenhuma alusão ao nome das 

empresas que os fabricavam (AO ANJO de luz. A Provincia de São Paulo. 24 de julho de 1878, p.3). 

                              Na Corte, a primeira menção a lustre de cristal da marca Baccarat 

encontramos numa publicidade de leilão de um luxuoso palacete situado no Caminho 

Novo de Botafogo, num jornal de 1859 (Jornal do Commercio,15 de maio, p.2).   Pela descrição 

do que ia a pregão, a alfaia era riquíssima, de propriedade do então conhecido médico 

Dr. Maximiano Marques de Carvalho (1820-1896), que se retirava para a Europa com 

sua família num paquete inglês.  

                              Os móveis que seriam leiloados haviam sido encomendados em Londres 

e Paris ou feitos pelos mais renomados moveleiros do Rio de Janeiro. Eram de estilo 

Luís XV, entre outros, e pelo fato de o dono da casa ser possuidor de fauteilles à l’ 

Impératrice Eugénie depreende-se que na decoração da residência havia lugar para o 

sobrecarregado estilo Napoleão III (1853-1870), com suas custosíssimas cortinas, coisa 

incomum na cidade ainda apegada aos móveis de linhas mais discretas, de tradição  

Luís Felipe (1773-1850), rei de França entre 1830 e 1848. 

                             Entre tantas riquezas, aí incluído um piano Érard, salientava-se “um 

grande     lustre  de  cristal  lapidado,   branco e colorido de verde , guarnecido de metal  
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Fig.32a-Salão principal (Salão Vermelho) do palacete do 2º Barão de Piracicaba (1830-

1898). Fotografo não identificado, por volta de 1877. 

Guarnecido com móveis escolhidos e enviados de Paris por Anatole Garraux (1833-1904), antigo livreiro de São Paulo 

que, de retorno à França, passou a atuar também como decorador de ricos paulistas, o salão apresentava-se 

decorado com luxo e ostentação. O núcleo central da arrumação era formado pelo conjunto de sala, de mogno e 

palhinha, distribuído da maneira tradicional, à luso-brasileira: canapé, duas cadeiras de braços, seis cadeiras simples 

e mesa de centro (em torno da qual se agregavam seis cadeiras postas de viés). Conforme vemos na foto, e segundo 

descrições de netos do barão, havia papel vermelho revestindo as paredes, teto branco estucado, retratos dos 

proprietários a óleo ladeando um grande espelho biseauté, cortinas de veludo vermelho com estores de guipure 

bege, reposteiros com pesadas sanefas entalhadas, lustre Baccarat de 48 braços, iluminado com caras velas de 

Clichy, cavalete para o suporte de quadro, dunquerques pretos e dourados, encostados contra os tremós, grande 

tapete sobre o piso de parquet, provavelmente um aubusson, e ainda outros móveis. Peças de opalina completavam 

a ornamentação deste salão nobre, pertencente ao mais importante palacete paulistano da época de sua construção 

(1875-c.1877). Segundo descrição de um dos netos do proprietário, o salão também era iluminado por lampiões  de 

cristal Baccarat, pretos e dourados, provavelmente a óleo de colza, dado o francesismo do proprietário.  

FONTE: HOMEM, Maria Cecíla N. Palacetes paulistanos. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
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Fig.32b- Lustre de cristal Baccarat, dos anos de 1850. Eletrificado. Apresentado por 1stdibs. 

Uma maciça catarata de cristal com mais de vinte luzes. Acessível a poucos. 
Fonte:<https://www.1stdibs.com/furniture/lighting/chandeliers-pendant-lights/important-crystal-chandelier-baccarat-france-

1850s/id-f_4308313/> 
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Fig.32c- Anúncio no Correio Paulistano de 22 de julho de 1913, p.10, dos cristais Baccarat, 

mostrando o tipo de peças que eram então comercializadas em São Paulo.Cálices, copos, 

licoreiros, recipientes de sal e pimenta, apoios de talheres, mantegueiras ou queijeiras, etc. 

Não havia menção a lustres de cristal da afamada marca. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/pdf/090972/per090972_1913_17960.pdf> 
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branco, da primeira fábrica da França (Baccarat)”. (PARTICIPAÇÃO de um legítimo e 

importante leilão. Jornal do Commercio. 15 de maio de 1859, p.3).       

                             Deve ser a partir mais ou menos dessa data que se deu a largada dos 

fazendeiros fluminenses para a aquisição de lustres dessa prestigiosa marca, o que se 

tornou uma tradição entre as sedes de fazendas dessa região. O que vimos acontecer 

na província do Rio de Janeiro, porém, não se repetiu em São Paulo, onde o poder 

aquisitivo era ainda bem mais modesto, mas o 2º barão de Piracicaba, em sua mansão 

semiurbana, não mediu esforços para guarnecê-la luxuosamente com o objetivo de 

fazer pasmar os paulistanos. A residência assumiu tal importância que se tornou ponto 

de referência espacial, sendo assinalada em plantas da cidade na época de sua 

inauguração. 

                             A notícia sobre as velas de Clichy do salão nobre do palacete Piracicaba 

foi fornecida pelos netos do barão, que quando pequenos conheceram o imponente 

lustre do salão com as tais velas francesas. Mas desde quando estariam elas sendo 

usadas no palacete? Essa informação nos suscitou dúvida porque as velas de Clichy, a 

que tudo indica, só se tornaram mais conhecidas no Brasil depois de terem recebido a 

medalha de ouro da Exposição Universal de 1889. 

                             Nos jornais brasileiros pesquisados, a mais recuada menção a essas velas 

especiais é de 1880, no Rio de Janeiro (Jornal do Commercio. 26 de setembro, p.7). Em São 

Paulo, a publicidade só ocorre a partir da década seguinte (Correio Paulistano, 24 de agosto 

de 1892, p.3, e O Estado de São Paulo, 10 de fevereiro de 1898, p.3). No Diário de Pernambuco, do 

Recife, nada foi encontrado até o ano de 1920, que foi a última data consultada. 

                             Sendo assim, supomos que tenham as velas de Clichy sido enviadas 

regularmente de Paris por meio de Anatole Garraux (1833-1904), para uso exclusivo de 

seu cliente, que por ser francófilo e exigente queria o melhor para sua moradia. Isso 

deve ter durado desde a conclusão da residência apalacetada, por volta de 1877, até a 

comercialização das velas estar firmada no Brasil no início do século XX. 

                             Um curioso anúncio publicado em A Província de São Paulo, em 18 de 

maio de 1878 (p.3), fornecia alguns interessantes detalhes técnicos acerca de um tipo 

moderno de vela, que bem poderia vir a se tornar rival das velas de Clichy. É uma pena 

que no reclame sua marca e procedência, provavelmente norte-americana, não tenham 

sido declaradas:  
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                                                         AO YANKEE 

                                                       (velas aperfeiçoadas) 

Estas excelentes velas de nova invenção recomendam-se a todos os 

consumidores por apresentarem as vantagens seguintes sobre todas as velas 

conhecidas: 

1º luz dobrada;   2º asseio da vela; 3º economia              

Os três canais do interior da vela em torno do pavio, servem para fazer 

aumentar a luz, e à medida que se consome, vão recebendo a estearina 

derretida, conservando assim a vela sempre limpa até o fim. 

E para prova do acima dito quem comprar estas velas, as melhores 

conhecidas, julgará! 

 

AGENTES—AFFONSECA & CIA 

2 A- RUA DIREITA-2ª 

 

                              Em 12 de dezembro de 1868, numa coluna chamada Não há nada inútil, 

publicada no Correio Paulistano (p.2), dava-se a conhecer ao público que no processo de 

fabricação das velas de composição inglesas de Price, feitas com azeite de palma 

clarificado [i.e. azeite de dendê, Elæis guineensis], era extraída a glicerina, substância 

incolor, inodora, adocicada e xaroposa, até havia pouco  descartada no Tâmisa como 

algo inútil, pois impedia que  as velas ardessem regularmente e conferia um cheiro 

desagradável quando o pavio começava a deitar fumaça. A glicerina começava então a 

ser aproveitada na preparação de uma série de produtos destinados ao tratamento de 

certas moléstias. Anos depois, a antes menosprezada glicerina passaria a ter um sem 

número de utilidades, tornando-se essa substância mais cara do que a estearina 

empregada na fabricação de velas. 

                             A fábrica de Price começou a funcionar na Inglaterra em 1830. E, no final 

do século, a empresa alcançaria o título de a maior fabricante de velas do mundo. 

Produzia velas de composição baratas, feitas de estearina e óleo de côco (Cocos 

nucifera). Óleo depois substituído por um produto colonial ainda mais barato, até então 

usado apenas para fazer sabão, o azeite de dendê, proveniente da África Ocidental. 

Uma vez clarificado, o azeite perdia a cor marrom original e entrava na  composição   

das   velas sem alterar-lhes a cor branca. 
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                              As então muito conhecidas velas de Price queimavam quase tão bem 

quanto as caras velas de cera de abelha e a fábrica chegou a possuir 114 patentes 

referentes a suas invenções (fig.33). Na época do casamento (1840) da rainha Vitória 

da Inglaterra (1819-1901) Price’s foi escolhida para fornecer as velas da cerimônia, isso 

porque havia acabado de iniciar a fabricação de velas de composição de um novo tipo. 

Desde então,e até hoje, Price’s tornou-se a fornecedora oficial de velas para as grandes 

ocasiões reais.  Mais tarde, a introdução da produção em massa, graças ao uso de 

moldes de estanho  para   a   confecção   das  velas, entre outras tantas inovações 

técnicas, permitiria que a Price's passasse a dominar o mercado da iluminação noturna. 

A empresa é ainda existente, mas 80% de sua produção atual é constituída de velas 

decorativas (PRICE'S Patent Candles Ltd > History Detail).  

                              Mistura de hidrocarbonetos saturados sólidos, a parafina, por sua vez, 

era uma substância conhecida desde 1830.O químico escocês James Young (1811-1883) 

já havia com ela criado velas em 1848. E meados da década de 1850, conseguiu destilar 

cera de parafina de carvão mineral e de óleo de xisto (HISTORY of candle making. Wikipedia). 

Com a descoberta do “óleo de pedra” ou petróleo em Burma em 1854, começaram a se 

tornar mais conhecidas as velas confeccionadas com esse material.   

                             Foi nessa época que a Price’s iniciou a produção de velas desse tipo. Com 

parafina podia-se  fazer velas de alta qualidade. Era uma cera branco-azulada, que 

queimava de forma limpa e sem deixar odor desagradável. A desvantagem era que as 

primeiras ceras de parafina derivadas do petróleo e do carvão tinham um ponto de 

fusão muito baixo. A introdução da estearina, porém, por ser firme e durável, resolvia o 

problema.  No final do século XIX, a maioria das velas era fabricada com parafina e ácido 

esteárico. Em 1877, velas de estearina e parafina estavam sendo comercializadas no Rio 

de Janeiro (Jornal do Commercio, 29 de março de 1877, p.6). 

                                O processo de destilação do petróleo para a fabricação desse gênero de 

vela resultava em outros subprodutos passíveis de comercialização, entre eles o  

querosene, que passou a ser exportado pela Price’s para o EUA. 

                              A descoberta em 1859 de extensos depósitos de óleo no poço de Edwin 

Drake (1819-1880), na Pensilvânia, contudo, iria mudar as coisas radicalmente. A 

grande quantidade de querosene norte-americano produzido faria com que o país se 

tornasse o maior exportador do combustível, tirando a fábrica inglesa desse mercado.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix7cjz0f3cAhWCTZAKHXztB0UQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.prices-candles.co.uk%2Fhistory%2Fhistorydetail.asp&usg=AOvVaw0kSfnBjrmXewNo2YI6-1xH
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Fig.33-Cartaz das velas de palmitina de Price. Década de 1880. 

Cartaz para Price's Palmitine Candles, consideradas uma melhoria em relação às velas esteáricas por usarem um 

composto de sebo refinado e óleo de coco, disso resultando em velas de composição duras, de cor branco puro, com 

uma chama brilhante e sem cheiro ou fumaça. Além disso, sem provocar alergia ou rinite (snuffless). 
Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/Price%27s_Candles#/media/File:Price%27s_Palmitine_Candles00.jpg> 
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Segundo Caline e Saint-Paul (1904, p.25), de 1859 a 1875, a Pensilvânia 

forneceu quase todo o petróleo empregado no mundo. A partir da década de 1860, a 

descoberta faria cair os preços dos produtos de petróleo e a comercialização de 

lampiões de querosene faria o mesmo com o preço das velas em geral (PRICE'S Patent 

Candles Ltd > History Detail).   

                              Sem dúvida, foi esse o fim do império das velas. A queda do preço desses 

artefatos incentivou os produtores da Corte no Brasil a partir para a falsificação. O 

Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, do dia 18 de janeiro de 1870, p.1, alertava nesse 

sentido: 

 

Aviso ao comércio desta corte e com especialidades ao do interior e aos 

incautos 

Um dos fabricantes de cera desta corte preveniu que se não deixem iludir com 

certas qualidades de cera em velas que agora aparecem à venda em algumas 

casas nesta corte que têm este ramo de negócio, cujas qualidades estão 

vendendo a 1$350 e mesmo a 1$3oo por libra; velas estas feitas, umas com puro 

sebo por dentro, e outras com sebo misturado com carnaúba, e então esta 

melgueira coberta por uma capa de cera, quando o comprador pode hoje 

comprar, sendo para negócio, em porção, este gênero limpo a 1$400 por libra, 

isento da mistura de semelhante melgueira;  mistura esta que além de dar 

péssima luz, derramar e fazer muita fumaça, corre o risco de que por sua má 

qualidade e falta de consistência pode ser motivo de um incêndio, se não tiver 

um vigia, o que já tem acontecido em algumas igrejas do interior: assim pois, 

olho vivo. 

Custa a crer, mas é verdade, como certos fabricantes de cera descem tão baixo, 

e que tendo hoje em dia recursos para fabricarem um gênero regular, por sua 

ambição alimentam a desmoralização e ruína deste ramo de negócio, aliás bem 

digno de melhor sorte. 

                                                                                                                                                                                Voltarei. 

                                 Essa   mesma  situação  perduraria tempos depois, conforme denúncia abaixo: 

 

Cera de nova espécie 

Pede-se aos fiéis devotos que não se esqueçam de vir comprar nas lojas dos 

Canudos velas de recheio com o nome de cera pura, aliás puro sebo e graxa do 

Rio Grande, assim como a boa estearina acompanhada da boa parafina com 

a cera vegetal, e não esquecendo o sebo de carneiro, pois foram velas dessa 

espécie que mandei acender em um cemitério, supondo que tivesse comprado 

cera boa, quando comprei velas com essa mistura salina – Viva a comuna 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix7cjz0f3cAhWCTZAKHXztB0UQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.prices-candles.co.uk%2Fhistory%2Fhistorydetail.asp&usg=AOvVaw0kSfnBjrmXewNo2YI6-1xH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix7cjz0f3cAhWCTZAKHXztB0UQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.prices-candles.co.uk%2Fhistory%2Fhistorydetail.asp&usg=AOvVaw0kSfnBjrmXewNo2YI6-1xH
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                                                                          (Jornal do Commercio, 2 de novembro de 1873, p.1) (grifo do Autor) 

 

 

                                                                                     *   *   *   

 

                            Atenção: Consultar Referências Bibliográficas no final da terceira parte. 

 

 

 

 


