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PARTE 2 

 

3-  À luz das lâmpadas de azeite   

 

                              Ainda na primeira metade do século XIX, os domicílios paulistanos mais 

ricos começaram a se preocupar com a melhoria da iluminação de seus interiores, 

adotando, conjuntamente com as velas, artefatos mais sofisticados, fabricados no 

Exterior, como talvez as lâmpadas Argand, inventada pelo engenheiro e inventor 

francês, nascido na Suíça, François-Ami [Aimé] Argand (1755-1803).  

                             Em 1782, Argand inventou itens que seriam muito importantes para o 

futuro das lâmpadas de óleo: o bico de corrente dupla, com dois tubos de metal 

encaixados um no outro (figs. 34a e 34b); um tipo especial de torcida tubular, para ser 

usada com esse bico; um sistema inédito com um botão exterior para fazer subir e 

descer comodamente a torcida, assim aumentando ou diminuindo o tamanho da 

chama e a consequente intensidade da luz.  Quanto às mangas, sua serventia era 

provocar correntes de ar em torno da chama, deixado-a mais regular e brilhante. Os 

pormenores técnicos acima citados seriam depois incorporados a lampiões de outros 

gêneros. 

                          A primeira manga projetada por Argand, feita de folha de metal, ficava, 

curiosamente, acima e a certa distância da chama, sustentada no ar por meio de uma 

haste (ideia, dizem, inspirada na do militar Jean-Baptiste Meunier, 1754-1793, que havia 

criado uma manga de metal em torno da mecha das lâmpadas de óleo, destinada a 

ativar a combustão, não para iluminação mas como meio de aquecimento de uma 

caldeira). A outra, mais eficaz, tinha a forma de um estreito e alto cilindro de vidro, 

dentro da qual a chama ficava aprisionada, mas exposta a correntes de ar  ascendentes 

(FIGUIER, 1870).   

                            A fabricação dessas mangas estreitas, capazes de resistir ao calor 

repentino das chamas quando acesas, só se tornou realidade com a produção do “vidro 

de sílex” (flint glass). Os nódulos de sílex provinham dos depósitos de giz do sudeste da 

Inglaterra, que foram usados como fonte de sílica de alta pureza por George 

Ravenscroft (1632-1683), negociante inglês  envolvido com  importação  e   exportação 

e  fabricação de vidro, por volta de 1662, para produzir um vidro de chumbo  de  potássio 
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Fig.34a- Esquema do bico de Argand, de autoria de Thamos Tag, retirado de Lighthouse 

lamps through time. United States Lighthouses Society. Os números identificadores são 

nossos: 

1- Godê ou copinho para captar as gotas de óleo não queimado 

2-Botão ajustador da altura da mecha 

3-Orifícios de entrada do ar para o centro da torcida 

4-Entrada do óleo combustível vindo do reservatório. 

5- Orifícios de entrada do ar para a parte externa da mecha 

6- Molas de retenção da manga de vidro 

7- Torcida circular colocada entre dois cilindros de metal vasados 

8- Saida do ar interno 

Fonte:< https://uslhs.org/lighthouse-lamps-through-time> 

REPRODUÇÃO DIGITAL          
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Fig.34b- Bico de Argand com a manga de vidro por ele inventada, de forma totalmente 

tubular. Ilustração retirada da obra Merveilles de la Science ou description populaire des 

inventions modernes, de autoria do cientista e escritor Louis Figuier (1819-1894), coleção 

francesa em seis volumes (1867-1891) promovendo a divulgação das grandes invenções 

do século XIX. Imagem colhida no v.4(1870) do L’Art de l’éclairage. 
Fonte:< http://www.wikiwand.com/en/Argand_lamp> REPRODUÇÃO DIGITAL 
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que foi o precursor do cristal de chumbo inglês, ao qual fizemos menção páginas atrás 

(FLINT glass, Wikipedia). 

                             O artefato de Argand reunia em si as inovações técnicas anteriormente 

concebidas pelo inventor e sua conformação baseava-se na lâmpada de nível 

constante, criada por Joseph-Louis Proust (1754-1826), por volta de 1780 (figs.35). Na 

lâmpada de Proust, o óleo descia do reservatório lateral por seu próprio peso. No 

interior deste, uma espécie de sino invertido retinha o combustível, que chegava com 

regularidade ao tubo do queimador situado ao lado. Ascendia ele então até o 

combustor pelo princípio dos vasos comunicantes, já que, dada a alta densidade do 

fluido e a falta de porosidade da superfície da mecha utilizada, o óleo não conseguia 

fazê-lo por capilaridade, que é a tendência que certos líquidos apresentam de serem 

atraídos, contra a gravidade, pelos pequenos espaços existentes entre as fibras do 

pavio.  

                             Tratava-se a lâmpada de Argand de um aparelho de iluminação que 

funcionava com óleo mais leve, de cachalote (sperm oil), constituído de um pedestal que 

tinha no alto um reservatório de combustível em forma de urna e, abaixo, um braço 

tubular a 90º que fazia a ligação do pedestal com o combustor. 

                              O óleo armazenado no depósito descia por um duto, por gravidade, 

atravessava o tubo horizontal e subia  até o nível do óleo armazenado no reservatório 

(segundo o princípio dos vasos comunicantes), atingindo o queimador, sob o qual havia 

na extremidade inferior do prolongamento de seu tubo externo uma caneca para 

receber os respingos da substância. Na face superior dessa caneca, rodeando a base do 

citado tubo, via-se uma sequência de pequenas aberturas projetadas para deixar o ar 

entrar (fig.36). 

                              Acesa a chama, o óleo subia pela mecha que havia sido inventada por 

Argand, de forma tubular e com espaços entre as fibras, e era consumido por 

combustão. O bico de corrente dupla era assim chamado porque constituído de dois 

cilindros metálicos vazados e encaixados um no outro, entre os quais era colocada a 

mecha em forma de tubo (fig.34a). Esse novo tipo de mecha permitia obter uma chama  

de maior superfície, com melhor oxigenação. O ar que havia entrado por baixo, 

ascendia em  parte  pelo  centro  da mecha,  enquanto  a  outra  parte  o  fazia  pelo lado 
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Fig.35- Lâmpada chamada de nível constante, inventada em 1780 por um importante 

químico francês chamado Joseph-Louis Proust (1754-1826). Objeto feito de latão, sem 

outras informações. 

 Ao contrário das lâmpadas a óleo usadas em seu tempo, cujo reservatório ficava no mesmo nível da mecha ou sob 

ela, o que dificultava a embebição do pavio pela alta viscosidade dos combustíveis usados, Proust colocou o 

reservatório na lateral e em posição vertical. Dentro do tanque havia uma espécie de sino invertido, que retinha o 

óleo, fazendo-o chegar regularmente ao bico, localizado ao lado.  O óleo descia por gravidade e subia pela mecha 

pelo princípio dos vasos comunicantes. Não chegava a transbordar, porque entrava em combustão. Mas 

provavelmente espirrava o combustível não inteiramente consumido. Daí a criação das canecas sob o queimador 

feita por Argand, para recolher o óleo não inteiramente gasto. 
Fonte: < http://metronius.free.fr/Lampes_mII_01.htm> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.36-Lâmpada de Argand (c. 1817), já com a manga modificada e com um melhoramento 

técnico, representado pela pequena haste que se vê à esquerda, ao pé do reservatório, cuja 

função era eliminar possíveis bolhas de ar dentro do aparelho.  
Imagem de um candeeiro de mesa Argand, copiada de uma das numerosas ilustrações que ilustram The New 

Cyclopaedia, ou ainda, Universal Dictionary of the Arts, Sciences and Literature, de autoria do reverendo galês 

Abraham Rees (1743-1825), publicado por Longman, Hurst, Rees & Orme, Paternoster, entre 1802 e 1820.Obra 

composta de 39 volumes de texto, 5 de ilustrações e um atlas. 

Fonte:< http://www.jptinsmith.com/TableLamp.html> 
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externo, escapando pelo bocal superior da manga de vidro. As correntes de ar que 

passavam pelo queimador tinham por fim intensificar a queima do combustível, 

tornando a chama mais viva e a luz mais luminosa e evitando a formação de fumo.  

                             Considerada a primeira luminária do mundo a ser concebida tendo por 

base princípios da combustão científica, a lâmpada de Argand nasceu em Paris, mas 

quando decidiu iniciar a produção comercial de sua criação, seu inventor escolheu a 

Inglaterra como lugar ideal para patenteá-la (1784) e fabricá-la. Esta luminária chegou, 

em seu tempo, a ser considerada uma das grandes conquistas da humanidade (figs.37a 

a 37d). 

                              Na França, as lâmpadas de Argand começaram a ser imitadas pelo 

farmacêutico francês Antoine-Arnoult Quinquet (1745-1803), que, associado a outro 

inventor chamado Ambroise-Bonaventure L’Ange, ou Lange, as produziu e 

comercializou intensamente depois de introduzir algumas modificações no artefato 

original. 

                              Louis Figuier (1819-1894) (1870) afirmou que a intervenção de Quinquet 

se limitou a dar novo formato ao reservatório para as lâmpadas. Ao invés de aparentar 

uma urna grega, de seção circular, como acontecia nas lâmpadas de mesa de Argand, 

o reservatório de óleo passou a ter as costas chatas, podendo ficar encostado contra a 

parede sem criar sombra, isso acontecendo no caso das luminárias com um ou dois 

queimadores usadas como arandelas (figs.38a e 38b), havendo também a versão de 

suspensão, em que o reservatório mantinha sua seção circular (figs.38c e 38d).   

                              A modificação mais significativa em relação à lâmpada de Argand era, 

contudo, a adoção de uma manga de vidro modificada, de concepção de Lange. Seu 

formato continuava cilíndrico, porém, havia um estreitamento a partir da altura da 

chama. Essa nova configuração obrigava que a passagem do ar ascendente se desviasse 

em direção à chama, aumentando-lhe o poder iluminante. Assim, a manga possibilitava 

uma combustão mais completa, o que significava total ausência de fumaça e menor 

despesa com o consumo de óleo. 

                              Em 1786, Lange obteve na França privilégio por 13 anos para  o  produto   
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                Fig.37a- Projeto de lâmpada de Argand, do período neoclássico, para ser fabricada 

com estanho laqueado.   Identificada erradamente como quinquet. Desenho com aquarela, 

guache e aplicações locais de verniz sobre papel. França, início do século XIX. Acervo do 

Museu das Artes Decorativas, Paris, França. Dimensões: 0,632x0,427m. 
Fonte:<http://opac.lesartsdecoratifs.fr/fiche/modele-de-lampe-du-type-quinquet 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.37b-Lâmpada de Argand, representada no retrato do pintor e miniaturista norte-

americano James Peale (1749-1831), obra de autoria de seu irmão Charles Willson Peale 

(1741-1827), 1822. 
O retratado observa uma de suas miniaturas à luz, atenuada por um abajur, de uma lâmpada de mesa tipo Argand. 

Observe-se que o uso do lampião era quase individual, pois além de projetar uma sombra do lado oposto à chama, a 

luz produzida por ele não tinha grande poder iluminativo (de seis a doze velas). Mas havia a comodidade de o usuário 

colocar o objeto observado diretamente sob o combustor. 

FONTE:< FONTE:< https://fineartamerica.com/art/paintings/james+peale> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.37c- Par de lâmpadas de Argand. Autor:  Henry N. Hooper e Comp., produção norte-

americana, c.1835. Objeto de latão e vidro fosco lapidado. Dimensões: 0,368 x 0,14 m. 

Acervo Museu Metropolitano de Nova York, Nova York, EUA. 
Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argand_Lamp_MET_270191.jpg> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.37d- Par de lâmpadas de Argand. Origem norte-americana, sem maiores informações. 

Supostamente c. 1830/1840. Apresentado pelos antiquários Charles and Rebekah Clark, 

Woodbury, Connecticut. USA.  
A técnica da lâmpada não evoluiu, nem sua forma básica, mas por razões de luxo e de transformação de gosto os 

objetos se apresentam dourados (or moulu) e sobrecarragados de prismas de cristal. Os prismas triangulares eram 

mais fáceis de fazer e refletiam muito mais a luz do que qualquer outra forma de peça de cristal. Quanto aos 

difusores, o modelo mostra-se contemporâneo ao dos das lâmpadas Sinumbra. 
Fonte:< http://www.antiquesandfineart.com/dealers/item.cfm?id=74&pid=11649&pg=1> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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38a- Projeto neoclássico, de autoria anônima, de quinquê com dupla lâmpada Argand, para 

ser usado como arandela. Notar ao alto, haste com abertura para que a peça possa ser 

pendurada num prego na parede.  A ser produzido com lâmina de metal pintada ou 

laqueada e vidro nas mangas e nos godês para recolhimento do excesso de óleo. Desenho 

com aquarela e naquim sobre papel. França, 1809. Acervo do Museu das Artes Decorativas, 

Paris, França. Dimensões: 0,65 x 0,45 m. 
O reservatório tem forma de duas hermas com cabeça de Minerva em posição oposta uma a outra. A parte traseira 

do tanque de combustível é plana para que o artefato possa, ao ser pendurado, ficar encostado contra a parede, uma 

criação de Quinquet. Pelo desenho percebe-se que os braços que unem o reservatório aos queimadores são 

ligeiramente arqueados para a frente, confirmando que se trata de projeto de arandela. 
Fonte:< http://opac.lesartsdecoratifs.fr/fiche/modele-de-lampe-de-type-quinquet-double> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.38b-Conjunto de quatro arandelas quinquês com apenas um queimador, mas 

inspiradas no projeto visto na fig.38a. Origem francesa, c.1810. O fundo chato do 

reservatório permite que ele se encoste contra a parede. O reservatório em forma de herma 

é confeccionado com folha de metal laqueado, sendo as cabeças e os pés da figura feminina 

de bronze dourado (or moulu). A adaptação das peças para eletricidade foi feita de modo 

abusivo, sendo modificado o corpo do combustor, que perdeu os godês para recolhimento 

do excesso de óleo não queimado pela combustão. Além disso, as peças que eram 

lâmpadas de óleo, transformaram-se em falsos castiçais. Peças apresentadas por 

Sotheby’s. 
Fonte:< http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/bekessy-pf1730/lot.95.html 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.38c- Lustre formado por seis queimadores Argand, alimentados por um único 

reservatório em forma de urna grega central. Executados com folha metálica pintada: o 

reservatório, os queimadores e os quebra-luzes.  Vidro nas mangas e nos godês que 

recebiam o excesso de óleo não queimado. Estilo Diretório (1795-1799). Provável 

fabricação francesa. Sem outras informações. 
Fonte:<https://www.auction.fr/_fr/lot/lustre-a-quinquets-en-tole-peinte-bordeaux-a-cinq-bras-de-6013239#.W4JHBCRKiM8> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.38d- Duplo quinquê de suspensão, de latão, com aparência quase utilitária, datado dos 

anos de 1810. Formado de um reservatório cilíndrico entre duas lâmpadas Argand, com 

tubos sinuosos de alimentação. Provavelmente fabricado na França. 
Fonte:< http://jpkocher3.free.fr/XVIIILH.htm. > 
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chamado quinquet (AUGIER,1833,v. 1, p.352). No entanto, com a explosão da Revolução 

Francesa (1789-1799) todos os privilégios concedidos durante o Ancien Régime (c. séc. 

XV-1789) que ainda estavam em vigor foram anulados, caindo as invenções em domínio 

público.       

                               Porém, antes disso acontecer, o quinquê obteve muito mais êxito do 

que o modelo no qual foi inspirado, à custa de Argand, o criador original, que se viu 

forçado a associar-se aos dois falsificadores bem-sucedidos para finalmente conseguir 

na França uma patente e direitos sobre sua invenção (LA LAMPE Quinquet-Lange Geopédia 

encyclopédie). 

                              Os três instalaram então oficinas para projetar uma nova lâmpada 

conhecida como lâmpada de haste, ou lâmpada de mesa, depois conhecida como 

lâmpada do estudante, por ser própria para leitura (LA LAMPE Quinquet-Lange Geopédia 

encyclopédie). Na nova lâmpada, o reservatório e o queimador achavam-se em posição 

diametralmente oposta, em relação a uma haste vertical a que se prendiam. A haste  

servia de eixo do objeto. Em sua extremidade inferior, havia uma pesada base circular  

para apoio da lâmpada. Na superior, uma alça facilitava o transporte.  

                              Ao reservatório, também chamado vaso de Mariotte (inventado por um 

cientista francês chamado Edme Mariotte, c. 1620-1686), por possibilitar o escoamento 

constante do óleo nele contido, foi dada uma configuração cilíndrica, ficando instalado 

numa altura acima do queimador. Um tubo fino e sinuoso conduzia o combustível até 

a mecha com o objetivo de manter a combustão. Como já dissemos, o nível do óleo no 

combustor era dado pelo nível do reservatório, conforme o princípio dos vasos 

comunicantes (figs. 38d e 38f) (LA LAMPE  Quinquet-Lange. Geopédia encyclopédie). 

                             O quinquê manteve o bico de dupla corrente de ar, criado anteriormente 

por Argand, e o reservatório lateral em nível acima do combustor. O pavio de algodão 

também era o mesmo, de formato tubular e pouco espesso, propiciando a passagem 

do ar tanto pelo centro da mecha, como também pela sua parte exterior. Sendo esse o 

expediente que favorecia o melhoramento da qualidade da chama.   

                             A luz fornecida pela lâmpada, alimentada na França com azeite de baleia, 

e depois com azeite de colza (couve-nabiça, Brassica napus subsp. Napus), equivalia à 

de seis a oito velas, chegando mesmo a doze.  O azeite de colza fornecia uma luz mais 

branca,  mais   barata,   desprovida   de  fumaça   e   menos  mal  cheirosa  do  que  a  luz  
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Figs.38d e 38e- Ilustrações retiradas da obra Les Merveilles de la Science ou description 

populaire des inventions modernes (1867 – 1891), de autoria do cientista e escritor Louis 

Figuier (1819-1894), tomo 4 (1870). 

 Aqui se vê um quinquê ou uma lampe de cabinet au niveau constant por dentro e por fora.  
Argand, Lange e Quinquet resolveram unir-se para projetar uma nova lâmpada conhecida como lâmpada de haste 

ou lâmpada de mesa ou ainda lâmpada de escritório de nível constante. O sucesso imediato desta lâmpada em Paris 

e Londres foi tal que a patente concedida para Argand-Quinquet-Lange foi imediatamente atacada por todos os 

concorrentes da Europa, dispostos a se beneficiar com esse frutífero negócio. Mas a justiça decidiu a favor dos 

inventores, que, no entanto, não gozaram por muito tempo dessa exclusividade. Em 1789, a Revolução Francesa iria 

anular todos os privilégios concedidos a pessoas e indústrias.  E a lâmpada cairia no domínio público. 
Fonte:<https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Merveilles_de_la_science/L%E2%80%99art_de_l%E2%80%99%C3%89clairage> 

Fonte dp texto:< http://archive.is/r2YZE> geopedia encyclipedie> 
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Figs.38f- Página do livro de Louis Caline e Bertrand de Saint-Paul intitulado Éclairage, de 

1904, em que se explica o funcionamento da lâmpada quinquê. 
Fonte:< https://archive.org/stream/eclairage00paugoog#page/n26 
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resultante da queima de outros tipos de óleo vegetal ou de óleo de baleia, embora fosse 

mais fraca do que a produzida pelo óleo de nozes. 

                              Mas havia um senão com relação ao óleo de colza. Era o processo  de 

clarificação por qual passava com a ajuda do ácido sulfúrico e, na queima, o ácido podia 

concentrar-se e transformar em gás sulfuroso, altamente irritante para os pulmões 

humanos. O bico de Argand, porém, minimizava esse problema (LAMPE à huile. Wikipédia). 

                             De fato,     nas     luminárias de   Quinquet   e   L’Ange podia  ser empregado 

qualquer tipo de azeite. Contudo, todos óleos iluminantes da época tinham tendência 

a secar e entupir as mechas. E o pavio podia, eventualmente, carbonizar e apagar. 

                             Entre os combustíveis até então mais usados na cidade de São Paulo, 

para a iluminação de lâmpadas de óleo, encontravam-se o azeite doce, o azeite de 

mamona e o de amendoim. O óleo de colza, que era certamente importado da Europa, 

sobretudo da França, parece não ter tido boa acolhida na cidade, sobretudo por seu 

preço. Nas páginas do Correio Paulistano entre 1854 e 1859, quando era muito 

comercializado na capital do Império, não se encontrou nenhuma menção a esse tipo 

de óleo. Entre 1862 e 1869, apenas uma menção, entre 1870 e 1879, nenhuma, e entre 

1880 e 1888, apenas três. Naquela época, como veremos adiante, quando tratarmos 

das lâmpadas francesas carcel e de moderador, o óleo era chamado na impressa carioca 

de azeite de nabo, pois a colza é resultante do cruzamento da couve (Brassica oleracea) 

com o nabo (Brassica rapa). 

                             Em São Paulo, apenas no final do Império, conforme um anúncio 

publicado no Correio Paulistano, no dia 18 de agosto de 1885, p.3, e em A Província de 

São Paulo, de 22 de dezembro de 1885, p.2, aparece o produto chamado azeite de colza, 

sendo, no segundo reclame, recomendado para máquinas, lampiões de todos os 

sistemas, lamparina etc. 

                             Suspeitamos, porém, que no palacete do 2º barão de Piracicaba, ao qual 

nos referimos antes, os lampiões Baccarat importados da França existentes no grande 

salão funcionassem desde o início com azeite de colza, certamente enviado para o 

barão por fornecedores da Corte, por meio da ligação ferroviária São Paulo – Rio, a 

partir de 1877, quando a linha férrea  foi inaugurada. Isso se teria dado antes mesmo de 

este combustível ser encontrável na praça paulistana, tal como supomos tenha 

acontecido com as velas de Clichy, vindas da França, para o seu grande lustre de cristal.  
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                              A propósito do azeite de amendoim, há pouco mencionado, 

selecionamos um lacônico anúncio encontrado no jornal Correio Paulistano de 1854: 

 

  Azeite de amendoim superior vende-se na loja de Lourenço José Correia 

Guimarães. (ANÚNCIOS.Correio Paulistano. 4 de junho de 1855, p.4) 

 

                              E mais outro, colhido no Correio Paulistano de 1863, quando já estavam 

sendo introduzidos na cidade os primeiros lampiões de querosene: 

 

                                                                                             ATENÇÃO  

No armazém da rua do Comércio n.18, vende-se uma porção de fumo muito 

superior para cigarros a 16$ e 20$ a arroba, em libras 800 rs. e muitos gêneros 

da terra por preço cômodo, assim como azeite de amendoim muito claro para 

lampião, a garrafa 800 rs. em medidas a 2$800; o anunciante afiança a 

qualidade, venham ver para crer. (ATENÇÃO.Correio Paulistano, 31 de janeiro de 

1863, p.4) (grifo do Autor) 

 

                             As lâmpadas de Argand e Quinquet eram particularmente adequadas 

para iluminar a mesa do escritório, sendo por isso chamadas em francês lampes de 

cabinet à niveau constant. Favoreciam leitores e escritores, dada sua configuração 

característica, com o queimador posicionado lateralmente, à certa altura da mesa, o 

que permitia que a fonte de luz pudesse ser aproximada até ficar logo acima do objeto 

de atenção, papel, livro ou outro objeto, a fim de bem iluminá-lo. Por esse motivo 

ficaram também conhecidas em inglês como student oil lamps (fig. 38g). 

                              A maior desvantagem desse gênero de lampiões, porém, era o 

posicionamento do reservatório de óleo, por este ficar do lado oposto e em nível mais 

alto do que o do combustor. Solução, como dissemos, concebida pelo químico francês 

Joseph-Louis Proust, que usou a lei da gravidade em seu favor para contornar o 

problema da alta viscosidade de certos óleos, que não conseguiam ser inteiramente 

absorvidos pela mecha.  

                             Em razão desses detalhes técnicos, o depósito acabava por projetar uma 

sombra incômoda no lado contrário ao da chama, fazendo restringir o número de 

pessoas que poderiam ser beneficiadas pela luz produzida pelo dispositivo de 

iluminação.  A luminária  era  praticamente de  uso  individual. Para atenuar esse defeito  
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Fig.38g- Antigo quinquê à niveau constant de latão e zinco, pintura bastante desgastada 

na cor junquilho, infelizmente grosseiramente eletrificado. Ornado com cenas animadas 

nos medalhões. Quebras-luz ajustável, base redonda. Início do século XIX. Altura: o,48m. 

Peça comercializada por Expertissim®. 
Fonte:< https://www.expertissim.com/lampe-quinquet-debut-xixe-siecle-12143687> 
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foram criados quinquês duplos, em que os leitores ficavam próximos às respectivas 

chamas. O reservatório continuava posicionado atrás criando uma área de sombra, mas 

nos modelos de fim do século XIX passaram a ficar no meio, entre os queimadores 

(fig.38h). Não obstante esses defeitos, o quinquê tornou-se apreciadíssimo pelos 

franceses e depois se tornaram populares em todo o mundo ocidental, sendo usados 

durante o predomínio do lampião de querosene até o início do século XX. 

                              Um tipo de lâmpada que buscou solucionar a questão da sombra criada 

pelas lâmpadas de Argand e de Quinquet, foi a inventada pelo relojoeiro francês 

Bernard-Guillaume Carcel (1750–1818), patenteada em 1800. O queimador da lâmpada 

era do tipo Argand, mas seu reservatório ficava posicionado sob o combustor, não 

causando portanto a sombra sobre o tampo das mesas   que as duas lâmpadas  já 

tratadas faziam. O novo modelo necessitava, porém, de um mecanismo de corda, 

colocado no fundo do reservatório, para movimentar uma bomba de sucção, 

responsável por fazer o óleo subir de maneira regular até a mecha (fig.39a). O 

mecanismo permitia uma iluminação contínua de cerca de dez horas. Munida de um 

bico de 12 mm de diâmetro, não consumia mais do que 42 gr de óleo por hora.   Um 

pequeno orifício para a introdução da chave que punha o delicado mecanismo de 

relojoaria em movimento ficava localizado na parte externa da lâmpada, junto da base, 

tornando-se hoje fácil de identificar uma carcel (fig.39b) (L’ÉCLAIRAGE au XVIIIeme et XIXeme 

siècle Partie 1: les lampes à huile). 

                              Considerada uma lâmpada quase perfeita (CALINE e SAINT-PAUL, 1904, 

p.18), com luz então classificada como forte (de cerca de 10 velas, ou cerca de 9 candelas 

atuais), branca e regular, constituía-se num artefato caro, a exigir pelo menos uma 

manutenção anual, devendo então ser toda desmontada e cuidadosamente limpa. Esse 

tipo de lâmpada mecânica praticamente nunca ultrapassou os limiares domésticos das 

camadas superiores, que, moradoras em grandes cidades, não encontravam 

dificuldade de achar hábeis profissionais que garantissem o bom funcionamento desse 

gênero de dispositivo de iluminação. Acerca desses lampiões, contudo, lemos no 

Rapport du jury central sur les produits de l'industrie française en 1834, ao tratar de um 

expositor chamado Jeubert. 

 

                                                                        Sr. Jeubert, em Paris, rue Sant-Denis,  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Guillaume_Carcel&action=edit&redlink=1
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Fig.38h- Quinquê duplo, chamado dupla lâmpada de estudante, para uso de mais de uma 

pessoa. Origem norte-americana, provavelmente datado de fins do século XIX. Esse tipo 

de quinquê se popularizou e foi adotado em quase todos os países ocidentais até o início do 

século XX. 

Lâmpada a óleo, fabricada por Manhattan Brass Co. (EUA). Base de latão dourada decorada com enfeites, com duas 

altas hastes que vão da base até uma alça no topo, decorada com enfeites, conchóides e cabeça de leão.  O 

reservatório cilíndrico visto no centro desliza para cima e para baixo nas hastes, tendo dois braços abertos para os 

lados que alimentam os queimadores; o depósito de combustível é decorado com bordas enfeitadas e com tocha e 

chamas na parte da frente e de trás. Os quebra-luzes assentam-se em apoios círculares de metal de 0,25m de 

diametro, acima dos queimadores. Estes, hoje eletrificados, são da marca "Manhattan Brass Co., NY".  Os quebra-

luzes de vidro leitoso moldado têm 0,25m de diametro. Seu acabamento é fosco e translúcido, segundo um padrão 

de godrons (caneluras em relevo) helicoidais. As cores dos abajures ficam entre o amarelo pálido e o âmbar 

iridiscente. Dimensões: 0,80 m. x 0,70 m. 
Fonte:< https://www.auctionguide.com/lot/manhattan-brass-co-double-student-lamp/262/223/ 
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Fig.39a- Lâmpada  de Carcel com o corpo de vidro transparente, deixando observar o 

mecanismo de relojoaria que põe a lâmpada em funcionamento. A parte inferior da 

lâmpada isola o mecanismo  delicado que não pode ficar em contato direto o combustível. 

O combustor é do tipo Argand. Foto de Sylvain Pelly © Conservatoire national des arts et 

métiers, inv. 14176. 
Fonte:< http://www.cordouan.culture.fr/accessible/en/uc/03_03_02-The%20Argand%20lamp> 
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Fig.39b-  Aparência de uma lâmpada de Carcel acesa, destinada a ficar na mesa de centro de 

sala. O corpo do artefato era quase sempre cilíndrico e pouco gracioso, em razão do 

mecanismo que escondia em seu interior.  Para abastecer o reservatório, era necessário ser 

removido o invólucro decorativo. Notar que a manga de vidro que protegia o combustor era 

extremamente alta, com cerca de 0,30m de altura. O furo que se vê na base é a entrada da 

chave que dava corda ao mecanismo interno. E é ele que revela que o aparelho de iluminação 

é uma carcel. 
Fonte:<http://metronius.free.fr/Lampes_mII_01.htm> 
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Somos gratos a M. Jeubert por ter simplificado tanto os meios de fabricar as 

lâmpadas de Carcel, que agora se pode vender por 35 francos uma lâmpada 

muito bonita desse tipo, pela qual em 1827 teríamos pago mais que 80 fr. 

Assim, daqui em diante, as lâmpadas de Carcel, tão superiores às lâmpadas 

Astrais [falaremos delas adiante] por seus efeitos e serviço, as substituirão 

com vantagem, e como estão colocadas ao alcance de um grande número de 

compradores, o emprego se multiplicará consideravelmente. 

A fim de assegurar maior duração ao mecanismo e diminuir as chances de 

reparo, M. Jeubert está fabricando de marfim, em vez de cobre, a roda que se 

engrena com o parafuso sem fim. Este artista também constrói lâmpadas de 

luxo, mas por um preço muito mais baixo do que seus concorrentes. O júri 

orgulha-se de recompensar um dos serviços mais importantes que podem ser 

prestados às artes econômicas, a notável modicidade de objetos sempre bem 

feitos. Foi a esse título que foi concedida a medalha de prata ao Sr. Jeubert.                                

                                                           (DUPIN, 1836, p.304 305) (tradução do Autor) 

 

                             Seguramente os lampiões carcel não foram muito difundidos no Brasil, 

pelo menos até os anos de 1850. Devem, porém, ter existido, além da Corte, em 

algumas das capitais das províncias mais ricas de então, como Recife e Salvador, 

pertencendo seus compradores às camadas superiores, porque no Brasil a lâmpada era 

cara, tanto quanto sua manutenção e seu combustível importado.  Num jornal de 

Recife, localizamos duas menções a um “candeeiro de maquinismo”, ou seja, um carcel 

ou uma lâmpada de moderador, modelo que veremos depois (VENDAS.Diario de 

Pernambuco, 6 de dezembro de 1844, p.4; VENDE-SE. Diario de Pernambuco, 1º de outubro de 1846, 

p.4). Na imprensa paulistana (Correio Paulistano e Provincia de São Paulo), nada porém foi 

encontrado. 

                             As lâmpadas de Carcel, tal como as lâmpadas de Argand  e os quinquês, 

eram feitas para ficar apoiadas sobre aparadores e mesas, mas também se 

apresentavam sob a forma de arandelas, presas nas paredes (figs. 39c e 39d), ou 

suspensas do teto sob a forma de lustres.  Neste caso, as lâmpadas eram 

independentes, sustentadas por braços dispostos em torno do centro decorativo dos 

lustres (figs.39d e 39f). 

                              Na capital do Império temos algumas provas de que as lâmpadas de 

Carcel foram efetivamente usadas.    Uma pista  para  detectar  a  progressiva   expansão  

do  uso  de lâmpadas francesas no Rio de Janeiro, antes do aparecimento  de  anúncios 
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Fig.39c- Interiores do Palácio de Inverno. A escada da igreja. 1869. São Petersburgo, Russia. 

Aquarela de Eduard Hau (1807-c.1888). Acervo do Museu Hermitage, São Petersburgo, 

Rússia. 

Na ilustração acima, notar ao alto, em ambas as paredes laterais da caixa de escada, lâmpadas carcel sustentadas 

por suportes metálicos, sendo usadas como arandelas. Poderiam ser lâmpadas de moderador, pois à distancia elas 

são indistiguiveis, porém as carcel duravam 10 horas acesas, enquanto o mecanismo das de moderador tinha de ser 

rebobinado a cada quatro horas, o que as tornava inadequadas para serem usadas em lustres e arandelas.  
Fonte: < https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14214006> 
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Fig.39d- Interiores do Palácio de Inverno. A entrada pessoal do apartamento da 

imperatriz Maria Alexandrovna (1824-1880). São Petersburgo, Rússia.  Aquarela de 

Konstantin Andreyevich Ukhtomsky (1818-1879). Meados do século XIX. Acervo do 

Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia. Dimensões: 0,424x 0,278 m. 
Nas paredes, arandelas duplas com lâmpadas carcel. Por se tratar de aposentos imperiais, apresentam uma 

aparência rebuscada, sendo revestidas de ouro. O lustre acompanha o estilo. 
Fonte:< http://andcvet.narod.ru/Hermitage2/asd39.html> 
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Fig.39e-Tipos de quartos do Pequeno Hermitage. O escritório do Tsarevich Nicholas 

Alexandrovich. 1865. Aquarela de autoria de Eduard Hau (1807-c.1888). Acervo do Museu 

Hermitage, São Petersburgo, Rússia. Dimensões: 0,262 x 0,345m. 
 O lustre central do escritório era composto por quatro lâmpadas de Carcel providas de quebra-luzes do tipo chapéu 

chinês. A cada dez horas de uso, um lacaio deveria dar corda nas lâmpadas para que pudessem continuar 

funcionando, além de reabastecer os respectivos reservatórios. E de tempos em tempos, cerca de um ano, um 

técnico deveria desmontá-las e limpá-las cuidadosamente, pois o combustível a óleo tinha tendência a secar e 

entupir as peças delicadas.   
Fonte:< 

http://artpoisk.info/artist/gau_eduard_petrovich_1807/vidy_zalov_malogo_ermitazha_kabinet_cesarevicha_nikolaya_aleksandro

vicha/> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.39f- Lustre composto de lâmpadas a óleo do tipo carcel   e braços munidos de bocais de 

velas. Detalhe de aquarela representando vista interna de um dos aposentos da mansão do 

financista russo barão Alexander Ludwigovich de Stieglitz (1814-1884), no caso, o estúdio 

da baronesa. Pintura de Luigi Premazzi (1818-1891), datada de 1870. Acervo do Museu 

Hermitage, Biblioteca do Museu Stieglitz de Artes Aplicadas,1920. 
O lustre era composto de quatro lâmpadas a óleo com difusores em forma de globos de vidro branco fosco, uma lâmpada central 

em nível rebaixado, munida de quebra-luz em forma de chapéu chinês, a fim de projetar a luz para baixo, e cerca de 20 velas. Notar 

ao fundo, embaixo, à extrema esquerda e no centro, e, no alto, à direita, lâmpadas a óleo, presas às paredes por longos e delgados 

braços encurvados, com quebra-luz disposto em posição enviesada, para a iluminação dos quadros.  

Fonte:< commons.wikimedia.org/wiki/File: Premazzi._Mansion_of_Baron_Stieglitz._The_Dining-room_2._1869.jpg > 
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talvez seja o exame dos produtos importados  que entravam no porto carioca ao longo 

dos anos de 1830. 

                              Por exemplo, em 1834, um bergatim hamburguês, trouxe da respectiva 

cidade 60 botijas com azeite de nabo, como era então conhecido no Brasil o azeite de 

colza (IMPORTAÇÃO de portos estrangeiros. Jornal do Commercio, 1º de setembro, p.2).  Um ano 

depois, chegavam 3 barris (c. 476 l) desse azeite trazidos por um bergantim bremense 

(IMPORTAÇÃO de portos estrangeiros. Jornal do Commercio, 12 de setembro de 1835, p.2). Em 1836, 

outro bergantim de Bremen trazia dessa cidade, 4 barris do azeite (c. 635 l) 

(IMPORTAÇÃO de portos estrangeiros. Jornal do Commercio, 8 de março, p.3). Mais tarde, no 

mesmo ano, uma galera francesa, proveniente do Havre (França), dava entrada no 

porto com 3 barris de azeite de nabo (c. 476 l) (IMPORTAÇÃO de portos estrangeiros. Jornal do 

Commercio. 16 de julho, p.2).  Em 1837, uma barca austríaca, vinda de Bordéus (França), 

descarregava 6 barris (c.953 l) (IMPORTAÇÃO de portos estrangeiros. Jornal do Commercio. 18 de 

maio, p.3). Em 1839, chegaram à alfândega durante o mês de janeiro, 79 botijas do tal 

azeite, o que correspondia à ½ pipa (248,6l) (RESUMO dos líquidos despachados... Jornal do 

Commercio. 6 de fevereiro, p.2).  Nesse mesmo ano, em outubro, a relação das importações 

prestava conta de que deram entrada no porto vindo de várias partes da Europa 4.216 

canadas de azeite de nabo, ou seja, c. 11.214 l (IMPORTAÇÕES. Jornal do Commercio. 12 de 

outubro, p.3).  

                             No Jornal do Comércio de 1º de março de 1840, p. 2, na Revista mensal, 

relativa ao mês de fevereiro imediatamente anterior, noticiavam a venda efetuada dois 

dias antes, de 30 barris de azeite, ou seja c. 4767 l. E o primeiro reclame que 

encontramos anunciando a venda desse azeite, a varejo, acha-se na p. 4 do citado 

jornal, datado do dia 18 de junho de 1842:  

 

                                                                                          VENDAS 

 

                                                                                               [...] 

 

Vende-se superior azeite de nabo, refinado, melhor do que o doce [azeite de 

oliva, importado de Portugal] para luzes, em razão de não fazer fumaça e 

dar boa luz, por preço cômodo; na rua da Candelária, n.23B. 
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                             As buscas por azeite de nabo nas páginas do Jornal do Comércio do ano 

de 1847, feitas por meio de instrumento de busca, renderam apenas 5 ocorrências, já 

no ano de 1850 proporcionaram 115 ocorrências. 

                             Um anúncio de A casa do Guerreiro do ano de 1853, finalmente nos 

confirma no final da mensagem publicitária: 

 

                                  AZEITE DE NABO, OU VÉRITABLE HUILE DE COLZA. 

                                                  (A CASA do guerreiro. Jornal do Commercio. 29 de setembro de 1853, p.3) 

 

                            Ainda nesse mesmo ano, anunciavam “azeite de nabo francês”, em loja 

de lampista, sita na rua do Ourives, n.37 (Jornal do Commercio,19 de outubro de 1853, p.3). 

                             Com relação às lâmpadas de Carcel, achamos a primeira menção 

explícita a elas em número de jornal do Rio de Janeiro, em que estava sendo posto à 

venda “ um dos melhores e mais conhecidos” estabelecimentos onde se praticava o 

jogo de bilhar, casa comercial que  era iluminada por duas lâmpadas de Carcelle (sic). A 

pessoa interessada no negócio deveria dirigir-se a um tal senhor Bertrand, cujo nome 

talvez explique o porquê do uso de luminárias francesas, caras e sofisticadas, num local 

público carioca (VENDE-SE.…O Jornal do Commercio, 21 de junho de 1839, p.4) .       

                             Anos depois, no leilão do recheio da “casa nobre” do largo do Rossio 

Pequeno, realizado no Rio de Janeiro (LEILÃO de móveis. Jornal do Commercio, 24 de março de 

1849, p.3) vemos, porém, que havia “um muito elegante e rico lustre de porcelana e 

cristal com mangas, um dito de cristal e bronze dourado, também com mangas, uma 

lâmpada de escada[...], castiçais,[...] candeeiro” (provavelmente de modelo antigo, de 

latão, porque não se fez indicação mais precisa),  mas sem nenhuma menção a 

lâmpadas francesas.  O mesmo ocorrendo num leilão realizado em 1854 (EXPLÊNDIDO 

leilão. Jornal do Commercio. 7 de fev de 1854 p.3 ), em que entre tantos trastes de bom padrão, 

só havia destaque para “ricas serpentinas de 3 luzes” e “candelabro com 7 luzes”, sem 

citação de nenhuma lâmpada mecânica. 

                             Contudo, na Corte já havia quem comercializasse lâmpadas carcel, para 

as quais vinham sendo importados barris de azeite de nabo ou, como passaria a ser  

mais elegante dizer, “de colza” (figs.39g a 39i). Conforme um leilão realizado em 1853 

(LEILÃO extraordinário.  Jornal do  Commercio.  14  de  janeiro  de  1853, p.3),  na  liquidação  de  um  
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Fig.39g- Anúncio de fábrica de objetos de bronze, que renovava o acabamento dourado e 

bronzeado dos metais e e consertava toda a qualidade de candieiros mecânicos (decerto, 

carcel e lâmpadas de moderador). Encontrado no Jornal do Comércio, do dia 3 de janeiro de 

1850, p.4. 
Fonte: 

<http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_04&PagFis=12&Pesq=privilegio%20de%20inven%c3%a7%c3%a

3o> 
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Fig.39h- Anúncio de loja de venda de lampiões franceses e de consertos de aparelhos de 

iluminação, encontrado no Jornal do Comércio, do dia 26 de janeiro de 1850, p.4. A 

ilustração representa uma lâmpada carcel. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_04&pagfis=8119> 
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Fig.39i- Anúncio de loja no mesmo endereço da de cima, vinculando o azeite de nabo 

francês, ou de colza, “purificado para lampião”, à figura de uma lâmpada de Carcel. 

Encontrado no Jornal do Comércio, do dia 15 de maio de 1852, p.4.  
Fonte:< http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_04&PagFis=4460 
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negócio de latoeiro, lampista e funileiro, citam-se “lampiões de Carcel e de pressão, 

ditos solares, candelabros [...], globos para lampiões, mangas para castiçal” etc. O que 

revela a existência de um animado comércio de lâmpadas a óleo de origem estrangeira 

na praça carioca que naquela altura ainda raramente aparecia nos jornais. 

                             As citadas lâmpadas de “pressão”, conhecida também pelo nome de 

lâmpada hidrostática, fora inventada pelo físico francês Adrien-Jean-PierreThilorier 

(1790-1844) por volta de 1826 (fig.39j). Seu mecanismo dependia de um líquido auxiliar 

que elevava o óleo até o queimador, por meio de um mecanismo complicado, que não 

descreveremos aqui, porque o aparelho não fez sucesso, por ser muito difícil de 

consertar. E havia até “solares” (sobre as quais falaremos em momento oportuno), mas 

muitas casas de alto nível econômico ainda não as possuíam.    

                              No Museu Imperial de Petrópolis, há exposta, sobre a secretária de 

jacarandá, com apliques de bronze dourado, no gabinete de trabalho de Sua Majestade, 

uma carcel, facilmente reconhecível pelo mecanismo visível através de seu corpo de 

vidro transparente (figs.39k e 39l) (O MUSEU Imperial, 1992, p.58). Na publicação 

consultada não se acha referência a essa importante peça.  Mas num dos velhos livros 

da Companhia Imobiliária, responsável pela construção do palácio e da própria cidade 

de Petrópolis (RJ), hoje pertencentes aos arquivos do museu, faz-se referência a uma 

compra do que talvez fosse um lustre de suspensão composto de três lâmpadas de 

Carcel para iluminar o vestíbulo do palácio de verão. De quando dataria esse 

assentamento? Lamentavelmente, nada é dito a respeito. Como o vestíbulo do palácio 

estava recebendo seu piso importado de mármore branco e preto em 1854, calculamos 

que a compra do lustre com as três lâmpadas de Carcel tenha sido feita entre um ou, no 

máximo, dois anos depois.  

                             E sabe-se ainda que, quando a família imperial no exílio alugou o ex-

palácio para o Colégio Sion em 1892, foram encontrados apliques nas paredes, que, 

segundo supomos, poderiam servir tanto para suporte de velas, quanto para lâmpadas 

alimentadas com o óleo de colza importado da França, das quais foram encontrados 

vários exemplares recolhidos no sótão. Eram lâmpadas mecânicas usadas no tempo do 

Império, mas ninguém se importou em esclarecer qual mecanismo que nelas 

funcionava, pois é possível que entre as carcel se encontrassem ao menos algumas 

providas  de moderador,  já   que   as    lâmpadas   desse   modelo   eram   menos    caras  
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Fig.39j- Corte e vista externa da lâmpada hidrostática ou de pressão, criada na França pelo 

físico Adrien-Jean-PierreThilorier (1790-1844), por volta de 1825. Estava sendo 

comercializada no Rio de Janeiro, no início dos anos de 1850. Ilustração extraída da obra 

Les Merveilles de la Science,1867-1891, tomo 4 (1870), de Louis Figuier. 
Na lâmpada hidrostática, o óleo era elevado até o queimador por pressão de um líquido auxiliar, que podia ser uma 

dissolução de sal marinho, de melaço ou de mercúrio, ou uma dissolução aquosa de sulfato de zinco, escolhida por 

Thilorier por ser a que se mostrou mais adequada para ficar em contato com o óleo, depois das tentativas anteriores 

fracassadas, levadas a efeito por outros lampistas (Keir, Lange e Verzy). 

Pelo corte observa-se que o mecanismo, que se desarrajava com frequência, era complicado e difícil de consertar, o 

que levou o aparelho a ser rejeitado pelo público consumidor, embora fosse ele mais barato e de mecanismo mais 

simples que a Lâmpada de Carcel. Contudo, o que mais contribuiu para o fracasso das lâmpadas hidrostáticas foi a 

descoberta da chamada lâmpada de moderador, de Charles-Louis-Félix Franchot (1809-1881). 

Externamente, era tida como bela, porque tudo ficava escondido dentro de um corpo cilíndrico alto e estreito, 

segundo a estética neoclássica da época, feita de folha metálica devidamente esmaltada e recoberta com enfeites 

pintados. 

Fonte:< https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Merveilles_de_la_science/L%E2%80%99art_de_l%E2%80%99%C3%89clairage> 
Fonte de texto: Férussac, M. Le Bon. de (dir.) Bulletin des sciences technologiques, tomo VII. Paris: Au bureau du Bulletin, 1827. 
Disponível em: < https://books.google.com.br/books> 
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Fig.39k- Pormenor do escritório do imperador d. Pedro II (1825-1891), no Palácio Imperial 

de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. No centro da imagem, vê-se uma lâmpada de  Carcel 

com corpo de vidro transparente, sendo facilmente distinguível o mecanismo desse tipo de 

lâmpada. 
Adepto do cientificismo e do progresso material, D. Pedro deve ter escolhido um modelo sóbrio como este e de 

aspecto “científico”, para poder, à noite, distrair-se a admirar o regular funcionamento do artefato. 
Fonte:< http://www.xyz360.com.br/clientes/museu_imperial/> 
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Fig.39l- Noite de verão à luz da lua e da lâmpada [de Carcel]. Tela de autoria do pintor 

belga  Petrus van Schendel (1806-1870). Sem maiores informações. 

Nesta pintura podemos apreciar a suavidade da luz amarelada proporcionada pela lâmpada de Carcel. 
Fonte:< https://rceliamendonca.com/tag/petrus-van-schendel/>  
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e de manutenção menos complicada, embora quando acesas devessem ser 

rebobinadas a cada quatro horas.   

                             No desvão do telhado também foram encontradas mangas de cristal 

com o monograma do imperador, decerto correspondentes às velas dos lustres ou das 

aludidas arandelas. De qualquer modo, seria ele um dos poucos brasileiros a ter 

capacidade financeira à altura de dispor e manter uma larga coleção de lâmpadas de 

Carcel em uso numa tão ampla residência (O MUSEU Imperial, 1992, p.14).  

                              Em fotos  do  interior  do  tragicamente desaparecido  Palácio   de  São 

Cristovão, residência oficial do imperador na capital do Império (Museu Nacional,  

destruído pelo fogo em 2 de setembro de 2018), tomadas na década de 1860 pelo 

fotógrafo supostamente francês Revert Henri (?) Klumb (c.1826-c.1886), imagens 

pertencentes à coleção da princesa Isabel (1846-1921), não conseguimos distinguir a 

presença de lâmpadas  de Carcel. Só encontramos uma alta lâmpada de mesa, com um 

globo ovalado todo lapidado, que provavelmente funcionava com querosene, isto é, 

tratava-se de um aparelho de iluminação posterior a 1860. E no elegante Paço Isabel, 

nas Laranjeiras, em fotos datadas de 1866, constatamos a presença de lustres a velas 

com longas mangas ditas açucenas, de candelabros de várias luzes com suas 

respectivas mangas e lustres a gás, com seus característicos globos achatados, e até de 

um lustre, na sala de jantar, que combinava lâmpadas a querosene com velas (LAGO, 

2008, p.44, 45, 54 e 55). 

                             Outro artefato de iluminação, lançado na Europa, que conseguiu eliminar 

a incômoda área de sombra no tampo da mesa, causada pelo mau posicionamento do 

reservatório da lâmpada de Argand e do quinquê, foi a lâmpada a óleo patenteada entre 

1809 e 1810, pelo engenheiro e inventor genebrino (suíço a partir de 1815) Isaac-Ami 

[Aimé] Bordier-Marcet (1768-1835), primo de Argand por casamento. Tal como as 

lâmpadas anteriores, este lampião podia ser de mesa, de parede ou de teto.           

                               No caso da lâmpada de mesa, o artefato compunha-se quase sempre de 

uma alta e esguia coluna sobre pedestal, de gosto neoclássico, cujo topo sustentava, 

por meio de dois suportes oblíquos, o depósito de combustível, em forma de anel, 

circular e chato, fixado em torno do combustor, mas a certa distância dele.  

                                Diretamente sobre o reservatório, assentava-se o difusor de metal ou  

de vidro fosco, em forma de cúpula semiesférica, com uma abertura na parte superior, 
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por vezes decorada com uma pequena coroa metálica, por onde passava o tubo da 

manga que protegia o combustor.  Esse difusor foi concebido com a deliberada 

intenção de ocultar o reservatório, dando a impressão ao observador de que a cúpula 

repousava simplesmente sobre uma larga moldura decorada, que era de fato a face 

lateral do reservatório (figs. 40a e 40b).            

                             Essa solução teria sido adotada por duas razões: primeiro, o reservatório 

de óleo era uma peça essencial, mas incômoda e pouco elegante, algo vulgarmente 

funcional, cuja presença prejudicava a pureza formal de um objeto de estilo 

neoclássico. Segundo, mas o mais importante, o que se procurava com o novo projeto 

de luminária era posicionar o reservatório de maneira a não causar nenhuma sombra na 

superfície plana em que se apoiava a lâmpada, ao contrário do que acontecia com a 

luminária de Argand e com o quinquê. 

                              Parte da luz irradiada pela nova lâmpada escoava-se diretamente sobre 

a superfície abaixo dela pelo vão central que havia em torno do queimador, afastando 

assim qualquer possibilidade de se formarem sombras em torno da base do artefato. 

                              O combustor, posicionado um pouco abaixo do nível do reservatório, era 

alimentado pelos túbulos de sustentação deste último. O óleo descia pelos túbulos por 

gravidade e subia em direção ao queimador até o nível em que o combustível se 

encontrava dentro do depósito, de acordo com o princípio dos vasos comunicantes.  

                              A luz produzida por essa lâmpada não era brilhante, mas uma manga de 

vidro sobre a mecha fazia brilhá-la a contento. O que notabilizava o aparelho de 

iluminação era o fato de não produzir sombra ao redor de sua base, sem ser necessário 

nenhum mecanismo complicado para que isso fosse alcançado. Mesmo assim, era um 

artefato caro, tendo-se transformado em objeto de moda entre a nobreza napoleônica. 

A estrutura simétrica e pureza formal do objeto devem ter pesado bastante em favor 

de sua preferência durante o período neoclássico (figs. 40c e 40d).   

                             Bordier-Marcet deu a seu invento o nome de Lampe Astrale. Sobre ele 

assim se expressou o Rapport du jury central sur les produits de l'industrie française en 

1834: 

O Sr. Bordier-Marcet dedicou toda a sua carreira industrial ao aperfeiçoamento 

dos processos de iluminação.  Variou com mil formas engenhosas os 

dispositivos   com   refletores    parabólicos, com    um   sucesso   marcado   pela  
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Fig.40a- Lampe Astrale, criada c.1810 pelo engenheiro e inventor suíço Isaac-Ami Bordier-

Marcet (1768-1835). 

Exemplar  inteiramente original: base, coluna (feita de folha de metal pintada imitando pedra, com detalhes em 

latão), queimador, cúpula e manga. Notar que a cúpula semiesférica de vidro fosco com desenhos descansa 

diretamente sobre o reservatório, do qual se vê a lateral em forma de largo anel dourado. A parte pintada de branco 

inclui o queimador com perfurações para a aumentar a oxigenação da chama e os túbulos alimentadores que servem 

de sustentação do reservatório e da cúpula. 
Fonte:<http://lampeapetroleahuile.eklablog.com/lampe-astrale-c29363978> 
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Fig.40b- Lampe Astrale, versão de luxo. Criação de J. & I. Cox (1818-1853), EUA, c. 1825. 

Peça executada com bronze dourado e latão. Quebra-luz em forma de meio-domo feito de 

vidro soprado, tendo uma paisagem pintada por decoração. Acervo do Museu 

Metropolitano de Nova York, EUA. 
Fonte:< https://www.metmuseum.org/art/collection/search/16767?rpp=20&pg=9&ao=on&ft=lamp&pos=180> 
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Fig.40c-Pormenor do queimador da lâmpada Astrale, posicionado no centro da lâmpada e 
pouco abaixo do reservatório de combustível. Notar o botão que faz subir e descer a mecha 
e as perfurações para oxigenação da chama. Os suportes oblíquos servem tanto para 
sustentar a estrutura superior da lâmpada, quanto para alimentar o combustor. 
Fonte:< http://www.antiquites-opio.com/article_N%C2%B0_847_fr> 
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Fig.40d- Outro pormenor da Astrale, mostrando o queimador Argand no centro  do espaço 
circular criado pelo tanque de combustível em forma de anel. A Astrale fazia as vezes de 
lâmpada de escritório, porque a luz escoava pelo espaço existente entre o reservatório e o 
queimador, iluminando diretamente o tampo da mesa de trabalho. O globo semiesférico, 
encaixado na borda perfurada, escondia a parte funcional e desgraciosa do artefato como, 
por exemplo, o queimador e a abertura pela qual era abastecido o reservatório. 
Fonte:< http://www.antiquites-opio.com/article_N%C2%B0_847_fr> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

iluminação de locais públicos, ruas, praças etc. É a ele que se devem as 

lâmpadas Astrais, justamente apreciadas  pelos consumidores. Recebeu a 

medalha de prata em 1819, fato que se repetiu em 1823 e se confirmou em 

1827. O júri de 1834, em reconhecimento a todas as obras e sucessos de 

M.Bordier-Marcet, concedeu-lhe o prêmio de primeira ordem.  

                                                                             (DUPIN, 1836, p.304) (tradução do Autor) 

 

                             Cerca de dez anos depois de inventada, porém, algumas modificações 

foram introduzidas nesta lâmpada por um inglês residente em Paris, de nome Georges 

Philips, que a patenteou em 1820 com o nome de Sinombre, também conhecida por 

Sinumbra (sine umbra, sem sombra, em latim) (BROWN, 1952).  

                              Esta, de fato, não passava de uma reinterpretação formal da lâmpada 

precedente, estilisticamente atualizada conforme o gosto romântico. O princípio era o 

mesmo, um tanque de combustível em forma de argola achatada, situado no alto, 

rodeando um combustor Argand, mas mantendo um espaço livre razoável entre eles. 

A maneira como se dava a alimentação da mecha também era a mesma do exemplar 

anterior, feita pelos túbulos inclinados que suportavam o reservatório, recorrendo-se 

assim tanto à lei da gravidade, quanto ao princípio dos vasos comunicantes já usados 

na antiga lâmpada de Proust. 

                             O que diferenciava a Sinumbra da lâmpada Astrale era o formato do 

tanque de combustível da primeira, moldado de maneira a passar ainda mais 

despercebido do que o da segunda. O tanque desta tinha a conformação de um cilindro 

de pouca altura com um vazio circular no meio. E o difusor semiesférico pousado sobre 

ele aparentava estar sendo sustentado por uma larga moldura decorada que de fato era 

a face lateral externa do reservatório. 

                              No caso da Sinumbra, o reservatório tinha uma seção quase 

paralelogrâmica rombóide, formando um sólido anelar, gerado pela rotação desse 

rombóide em torno de um eixo em seu plano e externo a ele (figs. 40e,40f, 41a e 41 b). 

As superfícies laterais do depósito, embora paralelas, eram bastante inclinadas em 

direção ao centro da lâmpada, dando a impressão de se tratar de uma estreita aba que 

circundava a base do difusor, ou, quando o quebra-luz de vidro passou a esconder sob 

si  todo o reservatório em forma de argola só ficou perceptível um aro bem estreito, ou 

coroa de acabamento, que servia para ancorar o difusor para que este não deslizasse, e   
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Fig.40e- Lâmpada Astrale ou Sinumbra? A lâmpada tem o corpo e o reservatório da Astrale, 
mas o quebra-luz é do modelo adotado pela Sinumbra e já se assenta sobre o tanque de 
combustível como faziam os abajures desta última, deixando uma espécie de aba, que é a 
parte visível do depósito de óleo. Fabricada pela Compagnie des Verreries et Cristalleries de 
Baccarat, 1825-1835.Ver fig. 41b. 
Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/381257924700667178/> 
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Fig.40f- Medalha conferida pelos Fabricantes de Lâmpadas e Bronzes de Paris à firma 

Argand, Lange e Quinquet em 1823. Apresentada por CGB.fr, site numismático francês. 

À esquerda, no verso da medalha, assinada por H. Tiollier, mostram-se os tipos de dispositivos de iluminação então 

em moda em Paris. Nas extremidades da direita e da esquerda, vemos parcialmente dois lampadários, cujos corpos 

reproduzem colunas da Antiguidade romana, do alto dos quais saem braços com bocais de velas. À esquerda, em 

primeiro plano, da boca da cornucópia ergue-se uma lâmpada Astral, cujo corpo reproduz um atlante sustentando o 

globo, e por trás desse artefato, vê-se parcialmente uma antiga argand. Do lado direito, em primeiro plano, uma 

Sinumbra, lâmpada então muito recente, e atrás dela uma lâmpada a óleo à antiga. Ao alto, um lustre, de modelo 

copiado dos ingleses, que foram os primeiros a fabricar lustres de cristal de chumbo, decorado com peças lapidadas. 
Fonte:<https://www.cgb.fr/societes-commerciales-argand-lange-quinquet-lampes-sup,fjt_233098,a.html#group 
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Fig.41a- Corte de uma lâmpada Sinumbra, retirada da Encyclopedia of Domestic Economy, 

de autoria de Thomas Webster (1773-1844), livro IV, p.180, publicada em 1845, mostrando 

a seção do reservatório anelar de modo a formar uma espécie de aba inclinada, o que 

favorecia o escoamento da luz lateral irradiada pelo combustor, e  sobre a qual se encaixa 

o quebra-luz. Este último esconde totalmente o queimador e a própria manga que o 

envolve. Notar  em ( c ) um pequeno refletor  metálico em torno da manga para forçar a luz 

da chama dirigir-se para baixo. 
Fonte:< http://www.jptinsmith.com/RelatedTopics.html#Topics> 
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Fig.41b- Lâmpada Sinumbra. Conforme o blog português Light in a Glass, os Candeeiros 

para petróleo, o  lampião visto acima data provavelmente  de 1830 e  é de fabricação 

berlinense. Pertence à coleção de Lothar Spaniol. Tinha sido eletrificado, mas 

empreendeu-se uma cuidadosa recuperação do estado original. 

O quebra-luz de vidro, com a forma sinuosa característica desse tipo de aparelho de iluminação, está encaixado diretamente sobre 

o depósito de combustível. Este, de início, mostrava-se como uma aba horizontal rodeada de largo aro dourado, o que  não só 

impedia a boa dispersão dos raios laterais, mas  deixava visível em sua superfície superior uns detalhes técnicos próprios do 

reservatório. 

Fonte:< http://lightinaglasscandeeiroapetroleo.blogspot.com/2014/08/astralsinumbra-e-solar-lamps.html> 
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eventualmente viesse a cair e quebrar. Esse último tipo de lâmpada se chamou Isis (fig. 

41c ). 

                             Os primeiros exemplares da lâmpada Sinumbra, ainda conservavam 

alguns traços das formas rígidas e geometrizantes da Astrale (fig.40e), mas logo 

passaram a apresentar um acentuado gosto romântico, distante das linhas retas e 

semicirculares que imperavam no dispositivo antecessor, criado durante o 

Neoclassicismo.  

                              A coluna  que  dava  sustentação  ao   reservatório  e  ao  queimador  da 

Sinumbra  logo abandonaram o entesamento  da coluna greco-romana, seguindo um 

gosto mais rebuscado, de índole historicista e eclética. Há exemplares, por exemplo, 

cujo suporte vertical apresenta detalhes de estilo neogótico.  E o difusor de vidro fosco 

lapidado não mais se resumia a uma simples semiesfera, mas se transformara numa 

cúpula achatada de vidro lapidado em forma de sino, de silhueta graciosamente 

sinuosa, com um alto pescoço central – às vezes decorado com um anel em torno dele 

–, pescoço que se alargava à medida que se aproximava da abertura superior, por onde 

saía o tubo da manga de vidro colocada por baixo. 

                              A luz produzida por essa lâmpada era um tanto baça, mas também ficava 

mais intensa e clara ao ser envolvida pela manga de vidro.  

                             Tal como acontecia com a lâmpada Astrale, parte da luz produzida por 

este lampião perpassava o vazio circular central à volta do combustor, iluminando a 

superfície ao redor do aparelho. Mas havia um ponto vulnerável: o reservatório circular, 

quando inteiramente escondido no interior do difusor, barrava parcialmente a luz 

produzida pela mecha, criando na parte inferior do quebra-luz uma zona de sombra em 

forma de anel, bem visível pela translucidez do vidro. Esse defeito prejudicava a boa 

distribuição lateral dos raios luminosos, sendo por isso essa luminária geralmente usada 

em áreas de estudo e ou suspensa dos tetos (figs.41d e 41e).    

                             De elegante aparência, a lâmpada aqui analisada esteve muito  em voga  

a partir  do  segundo  quartel  do  século  XIX,  quando todos os aparelhos de iluminação 

existentes ainda dependiam de óleos, vegetais ou animais, para funcionar (fig.41f). 

                              Na longa sequência de invenções ligadas ao tema da iluminação  

doméstica durante o Oitocentos, temos a seguir  os   lampiões   de   azeite     com      

moderador,   criados  na França  pelo   mecânico  inventor Charles-Louis Franchot (1809- 
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Fig.41c- Lâmpada Isis, de tipo raro. Com base fabricada com bronze e cristal, c.1840. 

Quebra-luz de época, porém sem manga. O objeto acha-se eletrificado. Altura: 0,70 

m. 

A evolução estilística desse tipo de lâmpada levou o aro de sustentação do quebra-luz, peça integrante do 

reservatório de combustível, a reduzir-se ao mínimo, fazendo com que o tanque metálico ficasse inteiramente 

escondido sob o abajur. Isto conferiu maior leveza e elegância à lâmpada, porém criou dentro do quebra-luz uma 

zona de sombra horizontal, fazendo com que a Isis só fosse usada ou como lâmpada de mesa para leitura ou como 

lâmpada suspensa do teto, já que a maior parte da luz produzida era dirigida para baixo. Ver fig.41d. 
Fonte:< https://joanbogart.com/antique-light744> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

  



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.41d- Detalhe do reservatório do exemplar visto na ilustração anterior. A seção do 

tanque tomou uma forma arredondada, como uma rosquinha, ficando completamente 

escondido pelo abajur de cristal, porém a chama acesa tornava visível sua sombra, o que 

interferia na iluminação do ambiente. 
Fonte:< https://joanbogart.com/antique-light744> 
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Fig.41e- Lâmpada Sinumbra de suspensão, de bronze dourado estilo Império, do início do 

século XIX. Fabricante J. Chopin et Compagnie, Paris, rotulado no reservatório. Anel 

ornamentado com elementos fitomórficos, com montantes em espiral com terminações 

em forma de cabeça de cisne, quebra-luz de vidro lapidado e gravado. A parte do pescoço 

ou chaminé do quebra-luz é leitosa e o resto dele é fosco, semeado de estrelas lapidadas. 

Dimensões: 0,475x 0, 35 m. 

 O reservatório escondido atrapalhava a iluminação lateral, mas era bastante funcional ao deixar livre a luz que 

atravessava o espaço circular entre o reservatório e o queimador em direção ao chão. 
Fonte:<https://www.liveauctioneers.com/item/46333872_j-chopin-and-company-hanging-sinumbra-light> 
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Fig.41f- Antiga ilustração, de origem e data desconhecida (c. 1850), mostrando uma 

reunião social numa sala de visitas. À extrema esquerda, dentro do círculo vermelho, vê-se 

uma Sinumbra, cujo modelo assemelha-se ao da fig.41b.  
Fonte:< https://pt.slideshare.net/anae58/iraultza-burgesak-182018301848/7> 
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1881) e patenteados em 1836 (FRANCHOT'S moderator lamp). A atribuição de autoria da 

lâmpada com moderador só foi oficialmente concedida a Franchot pela Academia de 

Ciências de Paris em 1854, mas o grande mérito deste lampista foi reunir invenções 

desenvolvidas por vários autores e, ao aperfeiçoá-las, produzir um artefato de grande 

relevância. 

                             Este modelo também comportava um mecanismo interno, porém bem 

mais simples do que o das lâmpadas de Carcel, sendo por isso mais barato do que esta 

e, após vários aperfeiçoamentos técnicos introduzidos por outros inventores, se 

manteve em uso até o final do século XIX.                   

                             O dispositivo colocado dentro do reservatório da lâmpada, imerso no 

óleo, era formado por uma grande mola de ferro ou de aço em espiral dupla presa a um 

êmbolo. O êmbolo ou pistão, com o feitio de um disco de chapa de ferro, equipado com 

uma arruela de couro, conectava-se a um tubo, que alimentava o queimador. A chave 

fixada abaixo do queimador punha em funcionamento a cremalheira  ligada ao pistão. 

Servia para levantá-lo e comprimir a mola. Antes de a lâmpada  ser acesa, a cada noite,  

era necessário dar corda à chave, e rebobiná-la ao final de cerca de quatro horas de 

combustão. O pistão, sob pressão da mola, empurrava o óleo para baixo, que forçado 

subia pelo tubo de alimentação  até a válvula moderadora, por onde entrava na base do 

queimador e alimentava o pavio (figs.42a, 42d a 42f). 

                             A válvula moderadora recorria a um truque simples, mas engenhoso: o 

êmbolo operado por molas fazia fluir o óleo para a mecha através de um tubo de 

pequeno diâmetro –  móvel mas integrado ao pistão –, que continha uma agulha fina, 

dispositivo chamado moderador. A agulha agia como um regulador de fluxo: com  o 

tanque cheio, o tubo pressionava o moderador e o óleo tinha dificuldade de passar;  

com o tanque quase vazio, o tubo descia com o pistão, e o moderador , que era fixo , 

permitia que o óleo fluisse mais facilmente em direção ao combustor. Este mecanismo 

determinava o ritmo constante do fluxo de combustível a ser queimado e a 

consequente regularidade da chama (L'ÉCLAIRAGE au XVIIIeme et XIXeme siècle.Partie 1 : les 

lampes à huile). Muito suave e agradável, a luz dessa lâmpada não cansava a vista; o fato 

de ser rica em radiação vermelha justificava  a preferência do público consumidor 

(CALINE e SAINT-PAUL, 1904). No caso do escritor Marcel Proust (1871-1922), porém, 

quando  ele  ainda  morava  no  apartamento dos pais, e tinha de fazer a  revisão de  sua  
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           Fig.42a- Corte de uma lâmpada de moderador, mostrando o seu mecanismo interno. 

Ilustração extraída da  obra Les Merveilles de la Science, 1867 - 1891,  de Louis Figuier,  tomo 

4 (1870). 

 “O corpo da bomba, que serve como reservatório de óleo, é ocupado e percorrido em toda a sua extensão por um 

pistão PP '. Este pistão é preso a uma mola helicoidal RR ', que também é conectada à parte superior do tanque. A 

pressão exercida sobre o óleo pelo pistão força o líquido a subir no tubo AA ', que o conduz ao combustor. A mola 

helicoidal é esticada por meio de uma chave externa H, que gira um pinhão, E, engrenado com uma cremalheira, C. 

Nesta mesma figura, D representa o botão por meio do qual se faz a mecha subir ou descer no queimador G.  

Mas, como dissemos, à medida que o pistão é abaixado, a força da mola diminui, enquanto a altura à qual o óleo 

deve ser elevado aumenta constantemente. O óleo chegaria ao combustor com menos velocidade no final do curso 

do pistão do que nos primeiros momentos. A chamada agulha do moderador faz com que o movimento ascendente 

do líquido seja substancialmente regular.” Observação: a agulha do moderador de formato ligeiramente cônico 

ficava dentro do tubo AA'. 

Fonte:<http://diaprojection.i.d.f.unblog.fr/files/2015/07/huile-06.jpg> 
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tradução de A Bíblia de Amiens (1904),  de autoria do esteta inglês John Ruskin (1819-

1900),  na mesa da  sala de jantar, preferia apagar as luzes elétricas e ficar sob a lâmpada 

carcel de suspensão, porque preferia “a doce irradição” dessa luminária um tanto fora 

de moda (PAINTER, 1967, v.2 ,p.11). 

                              A lâmpada de moderador  não era de  difícil manuntenção,mas  a mola 

era propensa a engripar. O mecanismo de enrolamento travava, e a válvula moderadora 

também causava problemas de manutenção, porque o controle de fluxo de combustível 

se desajustava facilmente (AMERICAN Lighthouse Lamp Identification Document), mesmo assim 

foi considerada um avanço tecnológico em relação à carcel. 

                              A chave da cremalheira, sempre muito enfeitada, estava instalada no 

alto, logo abaixo do combustor. Do lado diametralmente oposto, ficava um pino com 

um botão, responsável pela regulação do comprimento da mecha. Detalhes esses que 

facilitam hoje o reconhecimento desse tipo de luminária (GUERIN, 2015) (fig.42 b).   

                             Tanto a lâmpada Carcel quanto a de moderador foram utilizadas durante 

longo tempo, até a expansão da luz elétrica. Segundo Guérin (2015), inúmeras foram as 

patentes criadas no transcorrer do século XIX que aprimoraram ambas as lâmpadas, 

tornando-as mais eficientes e de uso mais cômodo.  

                              No Rio de Janeiro, encontramos na imprensa diária algumas menções às 

lâmpadas de moderador, uma das mais antigas, talvez, tenha ocorrido no leilão dos 

bens do Sr. de Storr, um estrangeiro que deixava o País (LEILÕES. Jornal do Commercio, de 11 

de outubro de 1840, p.4). Pela descrição dos pertences de sua casa, feita por cômodos, 

havia um “lampião moderador” na sala de visitas. Num dos quartos havia dois lampiões 

“ciz.tados” (sic, por citados) e dois lisos.  Outra referência foi extraída do Jornal do 

C0mércio do dia 14 de novembro de 1849, p.3, cujo texto se lê na legenda da fig.42c, e 

ainda outra, no anúncio visto na fig. 9e, datado de 1860. 

                              O próximo aparelho de iluminação a ser descrito foi criado nos EUA, pela 

empresa norte-americana Cornelius & Co., fundada  em  1831 na Filadélfia por  Christian 

Cornelius ( ?- 1852), um imigrante holandês que se tornara fabricante de lâmpadas 

Argand. Em 1843, seu filho Robert (1809-1893)  obteve a patente para um dispositivo 

de iluminação chamado Solar. É comum afirmarem que ele se havia baseado numa 

exemplar homônimo patenteado em 1837, na Inglaterra, por Jeremiah Bynner, de 

Birmingham (SOLAR lamp). O incompreensível é que essa patente foi cassada em 1842,  
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Fig.42b- Detalhe de queimador de lâmpada de moderador, assinada pelo lampiste 

Gagneau, por volta de 1870. Antiquités Art et Lumières, Proantic. 

À esquerda, a chave que movia a cremalheira para rebobinar a mola que pressionava o pistão. 

À direita, o botão que levantava e abaixava a torcida, aumentando ou diminuindo a intensidade da luz. 

Fonte:<https://br.pinterest.com/pin/541276448960065156/> 
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Fig.42c -Anúncio da loja Na casa da Estrela, que, além de fazendas, recebia artigos os mais 

diversos, diretamente das fábricas de França, trazidos pela barca Jeune Pauline, entre eles, 

lampiões de moderador, com globo, manga de vidro e pé. Extraído do Jornal do Comércio, 

do dia 14 de novembro de 1849, p.3. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_03&pagfis=6988> 
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Fig.42d-Par de lâmpadas de moderador (?), de alto luxo, provavelmente do Segundo 
Império francês (1853-1870). Para compor os corpos foram usados dois vasos chineses da 
Família Rosa. Vasos de porcelana com fundo branco e pinturas figurativas policromadas 
com cenas de batalha, adaptados com guarnições em bronze dourado (or moulu?). 
Atualmente eletrificados e sem mangas. Sem outras informações. 
Fontes:< https://www.1stdibs.com/furniture/lighting/table-lamps/pair-of-famille-rose-late-19th-century-chinese-porcelain-
lamped-vases/id-f_1819242/ 
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Fig.42e-Par de lâmpadas de moderador, de alto luxo, provavelmente do Segundo Império 

francês (1853-1870). Corpos compostos com antigos jarrões japoneses Imari, adaptados 

com guarnições em bronze dourado (or moulu?). A porcelana Imari era feita para ser 

exportada para a Europa, entre a segunda metade do século XVII e a primeira do XVIII. 

Sempre muito colorida e com padronagem extremamente densa e variada. As peças em 

questão estão em perfeito estado de conservação e acompanhadas com queimadores, 

mangas e globos originais. Sem outras informações. Apresentada por Ebay. 
Fonte:< https://www.ebay.fr/itm/132785076360 > 
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Fig.42f- Belíssima e luxuosa lâmpada de moderador, em prata, no estilo neorrococó, que 

se acha sobre a mesa de trabalho do rei d. Luís 1º (1838-1889), em seu dormitório no  palácio 

da Ajuda, Lisboa, Portugal. 

À esquerda, imagem da lâmpada na situação em que se encontra dentro do palácio. À direita, imagem do artefato, 

em foto de capa da obra de António Cota Fevereiro denominada Iluminação da Casa Real portuguesa, os candeeiros 

do Palácio Nacional da Ajuda,2018. 
Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=bPByKnYG7M> 

Fonte:<http://store.mazupress.com?Candeeiros-PNA> 
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conforme The London journal of arts and sciences (and repertory of patent inventions) 

(NEWTON, 1843), porque o tribunal considerou que, de fato, nada de novo havia na Solar 

lamp de Bynner que merecesse ser patenteado. Aliás, a corte em seu despacho 

destacou que Bynner na solicitação da patente fora um tanto vago ao descrever sua 

invenção:  

 

a invenção [...] chamada de "a lâmpada solar" [...] consistia em formar uma 

superfície defletora, em conexão com uma manga de vidro, pela qual o ar, ao 

passar para abastecer o queimador da lâmpada, causava uma colisão na 

chama acima do ponto de ignição.  

                                                                           (NEWTON,1843, p.59) (tradução do Autor) 

 

                              No blog do colecionador e restaurador Lothar Spaniol (1941- ), de 

Marpingen, Alemanha, chamado Antik-Öellampen, ele nos apresenta um exemplar 

datado aproximadamente de 1850, e como introdução ao tema, o autor  nos conta que  

um fabricante de lâmpadas nascido na Alemanha chamado Neuburger, que tinha seus 

negócios na rue Vivienne  n.4 em Paris, havia introduzido melhorias por volta de 1840 

numa lâmpada nova, que funcionava sem bomba, ao contrário do que  a carcel fazia,  e 

sem mola helicoidal, ao contrário de como  a lâmpada de moderador funcionava.  

                             O dispositivo chamava-se Solar e, segundo Spaniol, teve origem na 

Inglaterra, havendo sido desenvolvida nos anos de 1837/38. Ora, a lâmpada Solar criada 

na Inglaterra e com patente datada de 1837 era a de Jeremiah Bynner, de Birmingham, 

cuja patente acabou cassada em 1842, por não apresentar novidade alguma. 

                              Autor da conhecida obra de divulgação científica francesa Les Merveilles 

de la science ou description populaire des inventions modernes, em vários volumes (1870. 

v.4, p.54 e 55), Louis Figuier conta a sua versão da história, omitindo a fracassada 

tentativa inglesa de patentear um modelo de lâmpada Solar. Certamente o alemão 

radicado na França que obteve uma patente para a sua lâmpada Solar conhecia o 

protótipo inglês. A Solar francesa ficou em evidência por algum tempo e, na verdade, 

segundo Figuier, merecia chamar a atenção pela novidade de seu princípio: 

Imaginada pelo sr. Neuburger por volta de 1840, obtém-se nesta lâmpada  um 

vivo brilho luminoso, sem empregar nenhum tipo de mecanismo, sem se dar ao 

trabalho de elevar o óleo até o pavio, e contentando-se em colocar este último 

no meio do tanque de combustível, cobrindo-o com uma manga de vidro. 
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A  principal vantagem da lâmpada solar é que ela permite queimar todos os 

tipos de combustível, gorduras sem valor, como óleos rançosos, gorduras, sebo, 

oleína etc. 

A lâmpada solar consiste num simples tanque circular cheio de óleo, sobre o 

qual é colocado um bico de Argand, isto é uma chaminé de cobre, mas sem 

vidro, fazendo-a exceder de um pouco mais de um centímetro do nível do óleo. 

Sob essas condições, a combustão não tardaria em se tornar imperfeita como 

resultado da redução do nível do óleo. Mas com o porta-chaminé sendo 

arranjado de modo muito particular, a chama sofre, um pouco acima do pavio, 

um estrangulamento que a faz se misturar com o ar. Alonga-se e depois se 

eleva um pouco acima do nível do óleo, emitindo uma luz extremamente 

brilhante [à esquerda da Fig.43a]. Graças a isto, os resíduos de carvão que dão 

uma tonalidade avermelhada às chamas normais, acabam inteiramente 

consumidos. 

À direita [da fig.43a], [vemos] o [corte do] vaso que contém o óleo. Um tubo 

central B, que se estende até a base que suporta o tanque A, é usado para trazer 

ar para o centro da chama. 

É ao longo deste tubo, provido de um sulco helicoidal, que a mecha se move 

para cima e para baixo, feita de um tecido de algodão muito grosso, e presa por 

um anel como nas lâmpadas comuns.  

Um segundo tubo, C, envolve o primeiro. É perfurado com buracos, para deixar 

o óleo chegar ao pavio. 

Uma tampa, DD, que acompanha a  forma da parte superior  do vaso A, cobre-

o sem tocá-lo e repousa sobre uma galeria perfurada FF, permitindo que uma 

corrente de ar circule  ao redor da chama. Este tipo de cobertura, fixado por 

meio de parafusos de pressão, tem no alto um orifício, E, menor do que o 

diâmetro do pavio. 

Finalmente, hastes de cremalheira ficam dispostas sobre esta cobertura, para 

engrená-la com o anel que prende o pavio, de tal modo que ele possa  subir e 

descer, ao se girar a tampa para a direita ou esquerda. 

Por meio deste arranjo, o óleo em contato com o ponto de ignição do pavio 

vaporiza-se, e este vapor, forçado para fora por um buraco muito menor do que 

o pavio, se mistura com uma grande quantidade de ar, e queima-se todo. 

Portanto, a combustão é tão completa que, seja qual for o óleo usado, não 

desprende cheiro nenhum. Este é, na verdade, um aparelho para produzir vapor 

de óleo e queimá-lo a uma certa distância de seu ponto de produção, 

colocando-o em contato com o máximo de ar possível. 

A lâmpada Solar teve aceitação durante alguns anos, mas hoje está 

completamente esquecida. [tradução do Autor] 

 

                             Do outro lado do oceano, nos EUA, Robert Cornelius, na Filadéfia, 

também obteve uma patente para  a sua versão da Solar. Talvez tenha baseado o seu  

projeto no modelo inglês de mesmo nome, cuja patente fora cassada um ano antes; é  
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Fig.43a- Lâmpada Solar na versão de Neuburger, criada na França por volta de 1840. 

Ilustração retirada da obra Les Merveilles de la science, 1867 - 1891,  de Louis Figuier,  

tomo 4 (1870). 
Fonte:< https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Merveilles_de_la_science/L%E2%80%99art_de_l%E2%80%99%C3%89clairage> 
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possivel, porém, que tivesse conhecimento também da versão francesa de Neuburger.  

                              Cornelius solicitou a patente americana para a sua Solar, enviando um 

modelo para demonstrar sua invenção (figs.43b e 43c). Recebeu-a em 6 de abril de 

1843. Numa época em que o óleo de baleia se tornava cada vez mais caro, a lâmpada 

Solar, em todas as suas variações, podia queimar não só óleo de banha refinado, mas 

também banha sólida e até mesmo gordura de cozinha. E o consumo de combustível 

era tão eficiente que, no caso da lâmpada de Cornelius, podia manter uma iluminação 

estável de 6 a 8 horas. (MATTAUSCH,2015). 

                             A partir dos anos de 1830, o preço do óleo de baleia começou a subir e o 

óleo de banha tornou-se um combustível economicamente viável. Em 1850,nos EUA, 

por exemplo, o óleo de peixe custava de $1, 30 a 2,50 o galão, enquanto o galão de óleo 

de banha saia por 90 cents, embora este último fosse mal cheiroso e de baixa qualidade 

(CAMPHINE. Wikipedia). 

                             As características inerentes do combustor, do depósito de óleo e de 

outros detalhes técnicos das lâmpadas Solar, em especial, o disco defletor, as fizeram 

distintas dos demais tipos de lampiões, como já chamara a atenção Louis Figuier (1870).  

                              A lâmpada Solar de propriedade de Lothar Spaniol é de origem francesa 

com patente concedida em 1844, em Paris, para Levavasseur (figs.44a a 44d). É de 

deduzir, portanto, que há algo diferente da criada por Neuburger (fig.43a). Compõe-se 

de dois recipientes: o externo, decorado, que só existe para ficar à vista e está provido 

dos furos inferiores necessários para a entrada do ar que irá avivar a chama, e o interno, 

que serve de reservatório de óleo. Neste está fixado no centro, desde o fundo, um tubo 

com marca externa helicoidal.  Na base do recipiente externo existem dois renques de 

perfurações sobrepostos. O inferior, que suga o ar para dentro do tubo central com 

sulco helicoidal, e o superior, que faz entrar o ar que passará por entre os dois 

recipientes e irá sair na parte externa na altura da base da chama, para intensificá-la. 

Encaixado no tubo central vai outro, pouco mais largo, chamado tubo de transporte da 

torcida, ficando esta inserida entre os dois. O tubo tem fendas para que o óleo 

encharque a torcida. Acima da chama é depositada uma tampa defletora, em forma de 

cúpula com um orifício central. Esta é a peça-chave, pois serve para estirar a chama, 

deixando-a alta e luminosa, com a ajuda de uma longa manga de vidro, levemente 

afunilada, colocada sobre o defletor e a ele presa por meio de um anel com rosca. 
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Fig.43b- Modelo da lâmpada Solar de Cornelius & Co., patenteado em 6 de abril de 1843. 

Artefato exibido na exposição American Enterprise, no Museu Nacional de História 

Americana, Washington DC, EUA. 

O objeto básico visto acima se assentava sobre um apoio em forma de coluna decorativa, com o qual se conectava 

por meio de um encaixe tipo baioneta. Na base da lâmpada, podemos observar grandes perfurações, que permitiam 

que o ar se introduzisse no tubo central helicoidal fixado no interior do reservatório, saindo por cima no meio da 

chama. No alto, vemos afixada sobre o depósito do óleo a peça defletora em forma de cúpula, com o orifício central 

para a saída da chama, cercada em sua orla externa de pequenos furos, que direcionavam ar adicional diretamente 

sobre a chama, “acima do ponto de ignição”, modelando-a com auxílio de uma longa manga de vidro de formato 

ligeiramente afunilado, presa ao defletor por meio de um anel com roscas. É interessante compará-la com a versão 

francesa vista na ilustração anterior. 

Fonte:<<http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_304638> 
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Fig.43c- O desenho técnico entregue com o pedido de patente da lâmpada Solar de autoria 

de Peter Cornelius (1809-1893) deixa clara a configuração das peças que compõem o 

artefato. É interessante comparar este desenho com as peças fotografadas por António 

Cota para vermos que há algumas diferenças entre elas (fig.45b). 

1- Corte do reservatório de óleo com o tubo central helicoidal, aberto embaixo para receber o ar que entra do exterior 

pelos grandes furos da base. 

2- O segundo tubo, com grandes perfurações ao longo de seu corpo, para deixar o óleo embeber a mecha, se encaixa 

sobre o primeiro, estando preso no alto a uma estrutura circular que, por sua vez, se apóia sobre a borda do 

reservatório. 

3-Projeção horizontal da estrutura vazada a que está preso o segundo tubo, peça que na foto anterior aparece com 

a aparência modificada (ver fig.45b). 

4- Projeção horizontal da peça circular do defletor, que fica sobre o combustor. No centro dela vê-se a abertura 

circular correspondente ao tubo central, de onde sai a chama. A toda volta da peça, vemos os orifícios que sugam o 

ar, direcionando-o diretamente sobre a chama. 

5- Corte do defletor, de modelo diferente do usado nas fotos relativas às lâmpadas Solar neste estudo. 

Fonte:< http://lightinaglasscandeeiroapetroleo.blogspot.com/2014/08/cornelius-company.html 
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Fig.44a- Lâmpada Solar da manufatura francesa Levavasseur, Paris.  A patente deste 

exemplar foi concedida dia 3 de março de 1844. Exemplar pertencente ao colecionador 

alemão Lothar Spaniol. 
Fonte:< http://antik-oellampen.de/index.php-article_id=71.html> 
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Fig.44b- Peças desmontadas do aparelho de iluminação visto na ilustração anterior, com as 
devidas especificações, conforme Lothar Spaniol. 
 
1- Difusor.   

 

2- Base da lâmpada com montagem de baioneta.    

 

3- Recipiente interno (recipiente de óleo) com o tubo helicoidal que leva ar externo que entra pela base para o centro 

da mecha. 

 

4- Invólucro externo, que existe para decoração, mas traz duas ordens de perfurações para o ar entrar e 

adequadamente estimular a chama. 

 

5- Cobertura defletora.  

 

6- Anel com rosca para fixar a manga. 

  

7- Manga de cristal de sílex, que agüenta mudanças bruscas de temperatura.   

 

8- Tubo de transporte com torcida. 

Fonte:< http://antik-oellampen.de/index.php-article_id=71.html> 
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Fig.44c- Peças desmontadas do tubo de transporte com a torcida, com as devidas 
especificações, conforme Lothar Spaniol. 
 
8a- Anel que suporta o pavio 

 

8b-Tubo de transporte com torcida, com ranhura para deixar o óleo entrar em contato com a mecha. 

 

8c – Pavio. 

Fonte<http://antik-oellampen.de/index.php-article_id=71.html> 
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Fig.44d- Peça exterior que esconde o reservatório de óleo da lâmpada Solar vista na fig.44a, 
sem cobertura defletora acoplada. 
Notar na base da peça externa, as duas ordens de perfurações. A inferior conduz o ar externo para dentro do tubo 

central, com o fito de alimentar o centro da chama. A superior leva o ar para o espaço entre os dois recipientes: o 

visto na imagem acima e o reservatório interno. Ele sairá logo acima da base da chama, estimulando-a ainda mais. 

Fonte<http://antik-oellampen.de/index.php-article_id=71.html> 
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                             O modelo da lâmpada de Robert Cornelius que vamos examinar agora, 

datado da década de 1850, segundo nos parece, e de propriedade do colecionador e 

pesquisador português António Cota Fevereiro (1978-  ), dono do blog Light in a Glass, 

não reproduz com fidelidade o modelo patenteado em 1843. Fevereiro adquiriu um par 

de exemplares numa feira de seu país natal e restaurou-os, publicando-os em seu blog 

(fig.45a).  

                             Nestes artefatos, montado no alto de uma coluna jônica só há um 

recipiente que é o reservatório de óleo de banha. Em seu interior também há um tubo 

central com marca helicoidal, no qual se encaixa outro sustentado por uma estrutura 

circular externa que fica apoiada na borda do reservatório, e sobre a qual depois 

também repousará o globo difusor. Como sempre acontece com o bico Argand, a 

torcida fica instalada entre os dois tubos. Na base do reservatório há uma ordem de 

furos, que conduzem o ar para o centro do tubo com sulco helicoidal, indo arejar a 

chama por dentro. Por cima da estrutura circular externa que sustenta o segundo tubo 

e por cima  da chama, vai a peça redonda defletora, em forma de domo, semelhante e 

com o mesmo propósito do das lâmpadas francesas, de Neuburger e de Lavavaseur, 

sendo esta de propriedade de Spaniol. A diferença é que na borda do defletor de 

Cornelius vê-se uma ordem de orifícios que direcionam o ar diretamente contra a 

chama. Sobre o domo, é instalada uma manga de vidro semelhante à já descrita, sendo 

ela nele afixada de modo igual à lâmpada de propriedade de Spaniol, com um anel com 

rosca (fig.45b).   

                             Em ambos os casos aqui descritos, o quebra-luz de vidro assenta-se 

diretamente sobre o disco defletor, de modo a deixá-lo completamente oculto. Vemos 

assim que as três lâmpadas analisadas têm poucas diferenças, e seu funcionamento é 

praticamente igual. Um detalhe não mencionado nas descrições feitas acima, mas que 

apareceria num anúncio do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, em 1850, a que nos 

referiremos mais adiante, alertava para o fato de que na base da lâmpada, abaixo das 

perfurações para a entrada de ar, ficava acumulado o excesso de óleo não queimado, 

que escorria da torcida, depósito que deveria ser esvaziado com regularidade para que 

os furos não ficassem entupidos, prejudicando o desempenho do lampião. Esse 

anúncio, ademais, trazia outras particularidades de como manejar a lâmpada, 

demonstrando que o fato de ser um produto barato e econômico,  não  o   isentava   de 
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Fig.45a- Par de lâmpadas Solares, fabricadas por Cornelius & Co. (c.1850), adquiridas pelo 

colecionador e pesquisador português António Cota Fevereiro. Fotos do proprietário, 2013.  
Fonte:< http://lightinaglasscandeeiroapetroleo.blogspot.com/search?q=candeeiro+solar> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81 
 

 
Fig.45b- Peças de um dos lampiões (antes de ser restaurado), visto na imagem anterior. 

Foto do proprietário, 2013. A partir do alto à esquerda, seguindo em sentido horário: 
1-Globo difusor de vidro lapidado e gravado. 

2- Base colunar sobre a qual se apóia a lâmpada. Notar, na parte de baixo do reservatório, logo acima do capitel 

jônico, os orifícios pelos quais o ar sobe pelo tubo central para alimentar o centro da chama.  

3-Suporte circular do segundo tubo do queimador, com furos para a passagem do óleo, a ser encaixado no existente 

dentro do reservatório, entre os quais vai a mecha, com o aro externo para receber o quebra-luz. 

4- Anel com rosca para fixar a manga sobre o defletor. 

5- Cobertura defletora circular e cupulada para ser sobreposta ao queimador, provida de furos ao seu redor para 

direcionar mais ar diretamente sobre a chama. 

6- Manga de vidro alta e levemente afunilada. 
Fonte:< http://lightinaglasscandeeiroapetroleo.blogspot.com/search?q=candeeiro+solar> 

REPRODUÇÃO DIGITAL  



82 
 

constantes cuidados de manutenção. 

                             Spaniol concluiu a apresentação de seu artefato, constatando que 

embora a lâmpada Solar tivesse uma luz muito branca e brilhante, o que teria conferido 

o nome de Solar ao objeto, e também fosse produzida de forma barata em comparação 

com outras lâmpadas em então uso, foram fabricadas na Europa por um curto espaço 

de tempo, o que já fora assinalado por Figuier (1870). Ao contrário do que aconteceu 

nos EUA, onde a lâmpada Solar de Cornelius vendeu mais que os lampiões abastecidos 

com o caro óleo de baleia, tornando sua empresa de iluminação a maior do país durante 

muitos anos.    

                             Por fim, nenhuma das Solares, norte-americanas ou francesas, resistiu à 

introdução do querosene como combustível de aparelhos de iluminação. E nelas havia 

ainda um pequeno defeito, corporificado na faixa de sombra que o domo assentado 

diretamente acima da chama, e envolvido pelo globo de vidro, projetava na parte 

inferior do difusor, prejudicando quem, a seu lado, quisesse desenvolver alguma 

atividade minuciosa, como ler, bordar, escrever etc. Falha inversa, aliás, à  que atingia 

a lâmpada Sinumbra, imprópria para iluminar o aposento a partir de uma mesa, por 

exemplo, mas útil, como vimos, como lâmpada de estudo ou de teto. No caso da  Solar, 

ela só servia para iluminar ambientes e não para estudo ou para teto, embora, 

existissem lâmpadas Solares americanas dessa  última modalidade (fig.45c). Por causa 

de sua conformação, a luz não atingia os pés da lâmpada, quando os tinha, nem 

iluminavam o chão quando penduradas. Ao procurarem esconder a parte funcional do 

aparelho da vista dos consumidores, por uma questão estética, os inventores acabaram 

por limitar a eficiência de sua criação. Mesmo assim, num leilão realizado no Rio de 

Janeiro em 1862, ia à hasta pública um “um lindo lustre de bronze com três lampiões 

solares e pingentes de cristal” (QUINTA-FEIRA...Jornal do Commercio, 20 de janeiro de 1862, p.2).     

                             Havia ainda mais um detalhe negativo nesse tipo de lâmpada que 

encontramos no Rapport sur l'exposition publique des produits de l'industrie française de 

1844. (HALPHEN, 1845). Era o reservatório de óleo, que para ser funcional tinha de ter uma 

forma alargada, com capacidade para receber mais combustível, o que, como vimos 

acima, ajudava a produzir sombra em torno do aparelho, e o que talvez constituísse o 

erro capital para um francês de refinado senso estético, a forma da lâmpada redundava  
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Fig.45c-Lâmpada Solar de suspensão. Exemplar apresentado pelo portal de antiguidades 

norte-americano Rubylane.com. O reservatório tem o selo de patente Cornelius & Baker 

com data de 1849.   À esquerda, notar o tipo de chama que é modelada pelo sistema da 

lâmpada Solar.   Dimensões: 0,50 X 0,30 m. 

Exemplar de lâmpada Solar pendente, raramente vista. A lâmpada ainda está em condição de funcionar. O 

reservatório está completo e é decorado com grandes prismas pendentes de cristal. A armação de suspensão 

conserva os elos de corrente retangulares originais, o gancho e funil protetor contra fuligem. 

Fonte:< https://www.rubylane.com/item/767013-CA045/Cornelius-Baker-Hanging-Solar-Lamp-Oil> 
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"pesada e pouco elegante" (HALPHEN, 1845, p.226), sendo esta a provável razão 

fundamental de não ter obtido grande sucesso a lâmpada Solar francesa em seu país de 

origem. 

                             De todos os dispositivos de iluminação a óleo aqui analisados, tidos como 

importantes marcos na evolução técnica da iluminação doméstica oitocentista, só a 

lâmpada Solar foi explicitamente citada como estando em uso na cidade de São Paulo.  

Infelizmente jamais saberemos se ela havia sido importada da França, o que é uma 

possibilidade, já que lampiões desse tipo e procedência eram enviados à Corte 

(fig.45d), ou dos EUA, o que não deixa de ser uma opção igualmente plausível, uma vez 

que localizamos reclames em jornal carioca de 1850, declarando ter candeeiros Solares 

norte-americanos para vender (figs. 45e e 45f).   

                              No  ano de 1854 (Jornal do Commercio,12 de março, p.4), outro reclame 

participava a chegada de uma grande remessa de lampiões Solares de todos os 

modelos,  importados dos EUA  por Manuel Olegário Abranches e C.: de cima de mesa, 

de pendurar, e de estudo. E ainda  lanternas para corredores, vidros e torcidas (fig.45g). 

Provavelmente os de mesa eram lâmpadas Solares fabricadas por Cornelius & Co. que 

acabamos de analisar (fig.45a). Um anúncio de leilão ocorrido na Corte, em 1860, 

descreve esse artefato com suficiente clareza (fig.45h). 

                              Ao que tudo indica, as lâmpadas Solares foram muito populares na corte 

brasileira. Um de seus importadores, de provável origem norte-americana, Nathaniel 

Sands, que havia dois anos comercializava lâmpadas desse gênero, continuamente 

publicava reclames em jornais para atrair mais compradores. A certa altura viu 

necessidade de explicar aos consumidores o funcionamento desse dispositivo de 

iluminação, o que fez numa série publicitária, divulgada nas folhas do Jornal de Comércio 

entre setembro e novembro de 1850:  

                                                                                                   [...] 

                                                                             INSTRUÇÕES PARA O USO. 

Enche-se o lampião com azeite, e acende-se a torcida na forma ordinária. A 

torcida não se deve elevar muito pelo espaço de cinco minutos (para evitar que 

a torcida se cubra imediatamente de côdea [sujeira]), depois do que se pode 

regular a luz, andando em roda com o aro de metal que sustém o vidro até que 

a luz se eleve ao ponto de três a quatro polegadas [de 7,5 a 10  cm]. 

Quando o lampião tenha estado em serviço por alguns dias, deve-se-lhe pôr 

torcida nova,  do contrário não dará boa luz. É preciso limpar  e aparar a torcida  
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Fig.45d – Anúncio de chegada à Corte de um sortimento de lampiões Solares, para o uso de 

azeite de sebo, vindos diretamente de Paris, entre uma infinidade outros de artigos.  

Extraído  do Jornal do Comércio, do dia 7 de março de 1850, p. 4. 
 A lâmpada Solar francesa em questão era sem dúvida uma das criadas por Neuburger ou uma Lavavasseur. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_04&PagFis=87&Pesq=LAMPE%C3%95ES>   
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Fig.45e - LU PORZ [sic, por LUZ POR] 15&ooo AO ANNO. Reclame de loja carioca de artigos 
de iluminação, anunciando lampiões solares de procedência norte-americana.  Encontrado 
no Jornal do Comércio do dia 15 de janeiro de 1850, p.3. Um deles  chegava a dar luz 
equivalente a 20 velas  de espermacete,  sendo todos alimentados com azeite de sebo. O 
preço dos artigos  era  de 8$000 para cima. Provavelmente da marca Cornelius &  Co., da 
Filadélfia. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_04&PagFis=59&Pesq=lampe%c3%b5es> 
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Fig.45f – Outro reclame de Nathaniel Sands (ver fig.45e), importador de lâmpadas Solares 

norte-americanas, afirmando que havia dois anos que esses artefatos de iluminação  

recebiam aprovação do público consumidor carioca. Criados para  queimar azeite de sebo, 

tinham luz muito brilhante. Custavam de 8$ a 90$ooo rs, sendo os mais caros, muito 

elegantes, com colunas de cristal da Boêmia, dourados e bronzeados. Jornal do Comércio, 

14 de março de 1850, p.3. 
 Fonte:<   http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_04&PagFis=321&Pesq=LAMPE%C3%95ES > 
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Fig.45g – Anúncio da chegada à Corte de grande remessa de lâmpadas Solares provindas 

dos EUA. Jornal do Comércio, dia 12 de março de 1854, p.4. 
Fonte:<http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_04&pagfis=8119> 
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Fig.4h – Anúncio de leilão de lâmpadas Solares, do tipo visto nas figs. 45a e 45 b. De “gosto  

moderno de colunas de metal e de vidro com pedra mármore [na base] para cima de mesa”.  

Provavelmente de marca norte-americana Cornelius & Co. Encontrado no Jornal do 

Comércio, do dia 4 de março de 1860, p.4. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_05&PagFis=252&Pesq=lampe%C3%B5es> 
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Fig.45i–Anúncio de leilão de artigos de iluminação: menção a  lampiões Solares, de mesa e 

de pendurar, provavelmente de procedência norte-americana;  lampiões de corda  (carcel), 

e de pendurar na escada, entre outros. Encontrado no Jornal do Comércio, do dia 16 de 

março de 1862, p.2. 
Fonte: <http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_05&PagFis=691&Pesq=lampe%C3%B5es%20solares> 
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diariamente. No alto do pedestal acha-se uma taça para receber o azeite que 

escorre da torcida; esta taça deve-se esvaziar alternadamente para não 

impedir o ar  de passar para a luz, e por essa forma causar fumo. 

                                                                                                           [...] 

                                       (CANDELABROS e lampiões. Jornal do Commercio,17 de setembro de 1850,.p.3) 

 

                             Em 2 de dezembro de 1851 (Jornal do Commercio, p.2), Sands avisava que 

continuava importando lampiões Solares dos EUA, mas agora recebia também artigos 

de manufatura inglesa, entre eles, lampiões Solares para salões, com pé de cristal, ou 

de bronze dourado, sem que saibamos a que tipo de lâmpada Solar se refere, se do tipo 

norte-americano, se do francês ou mesmo do inglês. Havia ainda outros artigos de 

iluminação, como candelabros de 3 a 7 luzes, castiçais com mangas e grande porção 

objetos de decoração, muitos dos quais de procedência francesa. 

                              Em maio de 1858 (Correio Paulistano, 11 de maio de 1858, p.4), Antônio dos 

Santos, de São Paulo, anunciava o leilão dos móveis e objetos de boa qualidade que 

guarneciam a casa da rua de São Bento, n. 12, nos Quatro Cantos, e entre os quais se 

encontrava um “candeeiro solar”.   Esse candeeiro bem poderia ter sido adquirido na 

Corte, porque nos primeiros anos da década de 1860, o Jornal do Comércio dessa cidade 

ainda dava continuidade à publicidade de lojas especializadas e leilões onde eram 

comuns as referências a essas peças de iluminação (fig.45i).    

                              Três dias depois, foi a vez do francês Júlio (Jules) Joly, conhecido 

negociante da cidade, proprietário desde ao menos a década de 1850 de um Salão de 

Cristal, loja de artigos requintados, trazidos regularmente da Europa, mais 

precisamente da França, ou antes de Paris (Correio Paulistano, 5 de outubro de 1855, p.4), 

comunicar o seu último leilão anual.  

                              A cada   retorno   do   Exterior, Joly   anunciava   no   Correio   Paulistano   

a abertura de um bazar repleto de sofisticadas novidades, basicamente constituídas de 

cristais, porcelanas, pratarias e joias, capazes de atrair a atenção das abonadas famílias 

paulistanas cada vez mais sensíveis aos apelos do consumismo europeu. 

                               Naquele 14 de maio, Joly, por meio de uma hasta pública a ser 

proximamente realizada, tentava desfazer-se de suas mercadorias ainda não 

comercializadas. Entre outras peças de valor, discriminava “um lampião de mesa, 
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moderno de cristal verde e dourado” (Correio Paulistano, 14 de maio de 1858, p.4), este decerto 

um aparelho a óleo, de luxo, de proveniência francesa, de modelo e marca infelizmente 

não especificados. Sendo francês, poderia tratar-se de uma carcel ou uma lâmpada de 

moderador, ambos movidos a óleo de colza (como dissemos anteriormente, na 

imprensa carioca da época esse combustível importado da França era vendido no Brasil 

sob o nome de óleo de nabo), ou talvez até uma Solar de Neuburger ou de Levavasseur. 

                              O fato de termos demorado, nesta parte do trabalho, em alguns 

pormenores técnicos e estéticos referentes aos vários dispositivos de iluminação aqui 

analisados, justifica-se quando – como vem sendo notado por especialistas e  

interessados na área –,  se observa que a maioria das casas de leilão, inclusive algumas 

de fama internacional, ao descrever peças antigas  de iluminação postas em 

arrematação cometem erros grosseiros, por não saberem distinguir uma lâmpada 

Carcel, de um lampião de moderador ou de um a querosene, ou uma lâmpada Astrale 

de uma Sinumbra (o que realmente às vezes não é fácil de fazer) ou até mesmo de uma 

Solar. O mesmo ocorrendo em cenários de filmes estrangeiros e de telenovelas 

nacionais, cujas histórias passando na primeira metade do século XIX, mostram sobre 

aparadores e mesas lampiões de querosene, só postos em uso na segunda metade 

dessa centúria, como veremos abaixo.  Aliás, esta queixa foi justamente encontrada 

num blog dedicado a antigos lampiões do século XIX, no caso, Light in a Glass, de 

António Cota Fevereiro, de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              *    *    * 
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4- À luz do querosene e de outros combustíveis inflamáveis 

 

                            No início da década de 1860 ocorreu uma revolução no     método     de 

iluminar as residências da cidade de São Paulo, a partir do momento que passaram a 

ser postos no comércio os lampiões de petróleo ou querosene. 

                             Nesse novo modelo, o reservatório de combustível ficava sob o 

queimador, situação que gerava sombras reduzidas à volta do lampião. Sombras, aliás, 

ainda mais reduzidas ou inexistentes, quando o reservatório e a base da lâmpada eram 

feitos de vidro moldado transparente. 

                             Os novos aparelhos de iluminação estavam destituídos de mecanismos 

internos, ao contrário das lâmpadas de Carcel e das de moderador, cujo corpo, na 

maioria das vezes de largo formato cilíndrico, era feito de material opaco, quase sempre 

metal, para esconder em seu interior o reservatório de combustível e o mecanismo 

responsável pela elevação do óleo até o queimador. 

                             A simplificação técnica das novas lâmpadas era possível graças ao alto 

grau de capilaridade apresentado pelo querosene, combustível bastante fluido, que 

subia sem esforço pela torcida até o bico por onde saía a chama.  

                              A luz do querosene era tida como clara e forte, e isso fez com que as 

famílias se sentissem estimuladas a se reunir na sala de visitas ou na de jantar, sob um 

lampião suspenso protegido por quebra-luz, e aí permanecer longamente, retardando 

o encerramento do serão. E também procurassem intensificar a vida social noturna,  

não só com visitas a parentes e a amigos, mas  com a participação em festas e bailes, 

coisa que quase não ocorria na primeira metade do  século XIX, quando a convivência 

social  era restrita,  quase limitada às festas religiosas realizadas durante o dia nas 

igrejas e nas ruas, durante as procissões. Sobretudo porque durante a noite as ruas 

nesse tempo viviam em quase total escuridão e o medo de encontrar assaltantes, 

escravos fugidos, sapos, cobras e grandes buracos nos caminhos era bastante 

desencorajador. Mesmo assim, de início, houve gente que repelisse a ideia de 

abandonar o azeite para adotar o querosene como combustível de lâmpadas caseiras, 

diante do grande poder que o novo fluido tinha de ocasionar desgraças. 
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                             O Correio Paulistano do dia 21 de janeiro de 1863 noticiava que o cidadão 

H. C. Covert, decerto estrangeiro –  britânico, canadense ou norte-americano –, havia 

tratado de estabelecer na cidade, pioneiramente, um depósito do afamado ”óleo de 

carvão”, com variadíssimo sortimento de lampiões de Kerosine [sic], “hoje admitidos 

geralmente como os que dão melhor luz, mais barata e asseada que tem aparecido”. 

Covert havia aberto um pouco antes um Grande Empório Brasileiro de Luz na capital do 

Império (figs.46a a 46 c), e achou vantajoso abrir uma filial na capital paulista, 

antevendo uma ótima oportunidade para a expansão de seus negócios:         

      

                                                                                        NOTICIÁRIO 

 

                                                                                                      [...] 

O sr. H. C. Covert trata de estabelecer nesta capital um depósito do afamado   

óleo de carvão, com um variadíssimo sortimento de lampiões   de   Querosine  

[sic], hoje admitidos geralmente como os que dão a melhor luz, mais barata,  e 

asseada que tem aparecido. 

  Assistimos a um ensaio desta luz, e ficamos convencidos do que se tem dito 

sobre o seu merecimento; o óleo de carvão é claro como água sem cheiro algum 

desagradável; a luz excelente, podendo-se conservar o lampião sempre em 

perfeito estado de asseio; quanto à economia é ela sem contestação; basta 

dizer que seis garrafas do óleo [erradamente dito de carvão] num lampião dão 

luz igual a 4-5 libras de esparmacete kerosine [sic] 

Fazemos votos para que o sr. Covert seja bem-sucedido em S. Paulo, e que o 

seu sistema de iluminação seja empregado, já não diremos nos 

estabelecimentos públicos, porém nas ruas da capital.  

 

                                                                     (Correio Paulistano, 21 de janeiro de 1863, p.2) 

 

                             A intenção de Covert não era apenas fornecer querosene para 

estabelecimentos públicos e para a iluminação das ruas e largos da cidade.   Seu 

verdadeiro propósito era     vender o combustível e todos os objetos a ele relacionados 

ao maior número possível de moradores da Capital e do resto da Província, conforme 

veremos abaixo. 

                             A inauguração do estabelecimento foi anunciada nas páginas do Correio 

Paulistano da seguinte forma: 

                                                                     AVISO EXTRAORDINÁRIO 
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46a- Pormenor do Jornal do Comércio, de 3 de fevereiro de 1863, p.3, com um conjunto de  

quatro anúncios do Empório Brasileiro de Luz, de H.C. Covert, dispostos lado a lado. Neles 

se anunciavam lampiões a querosene norte-americanos, lampiões da Boêmia, certamente 

feitos de cristal lapidado (ver fig.46i), e óleo de carvão, de Downer, extraído de carvão 

betuminoso (de fato, de um tipo de asfalto chamado albertita, originário do Canadá), 

afirmando que era de melhor qualidade dos que os provenientes dos poços de petróleo 

norte-americanos. Esses anúncios faziam parte de uma intensa campanha publicitária, 

desencadeada por H.C. Covert, para a venda maciça de lampiões na Corte, paralela àquela 

iniciada pelo mesmo Covert  na cidade de São Paulo. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_05&PagFis=3430&Pesq=lampi%C3%B5es> 
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Fig.46b- Detalhe da vinheta usada num dos anúncios de H. C. Covert para ilustrar a venda 

de lampiões norte-americanos em seu negócio da praça carioca. Colhida na página de jornal 

vista na ilustração anterior. Eram obviamente ilustrações retiradas de catálogos de 

aparelhos de iluminação especialmente concebidos para o uso do querosene. Um lampião 

de suspender em forma de lira, próprio para vestíbulos, uma lâmpada de banquete, cuja 

base era adornada com uma pequena cariátide, e um lustre composto por quatro lampiões 

independentes. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=364568_05&PagFis=3430&Pesq=lampi%C3%B5es> 

REPRODUÇÃO DIGITAL  

  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.46c- Vinheta do anúncio de lampiões do Empório da Luz surgida nas páginas do Correio 

Paulistano a partir do mês de setembro de 1863. Vinheta importada dos EUA, pois a  

assinatura do artista vem seguida das letras N. Y., comprovando a influência do então 

crescente comércio de produtos de iluminação norte-americanos na cidade de São Paulo, 

talvez já existente desde a década anterior com as lâmpadas Solares.  
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A ilustração apresenta-se simétrica com estrutura de forma triangular, sendo dispostos lado a lado os lampiões 

segundo a ordem crescente de tamanho e importância funcional ou social em direção ao centro. Nas extremidades, 

veem-se dois pequenos lampiões com reservatório de vidro moldado provido de alça, luminárias chamadas em inglês 

finger lamps. Leves e fáceis de manejar, eram próprias, sobretudo, para substituir as palmatórias de latão nas mesas 

de cabeceira, sendo usadas pelas pessoas quando sentiam necessidade de se levantar à noite (ver fig.46e). A seguir, 

veem-se lâmpadas de mesa, de aspecto utilitário, provida de singelos quebra-luzes de tipo chapéu chinês, feitos de 

cartão estampados, podendo as luminárias servir também de lâmpada de leitura (ver 46f). Ao lado, lâmpada de 

salão, mais alta e com base decorada com pequenas estatuetas de bronze ou zinco patinado, um tipo muito em 

moda nos anos de 1860, difusor em forma de tulipa, lapidado e gravado (fig.46g). Outro modelo de salão, pouco 

mais baixo, com globo difusor lapidado e gravado. A configuração do suporte vertical dessa lâmpada parece indicar 

que sua parte de baixo, logo acima das bases quadrangulares sobrepostas, de mármore, era  feita de cristal overlay, 

cristal de chumbo incolor, que, após receber uma camada de cristal de cor e ser lapidada, passava a exibir desenhos 

de cores contrastantes, outro tipo de luxo recorrente nos anos de 1860 (fig.46j). E finalmente, no centro da 

composição, uma alta lâmpada de banquete, banquet lamp, objeto de grande luxo, com globo de cristal lapidado e 

gravado e com base certamente de bronze, esguia e bastante enfeitada, dispositivo próprio para iluminar as extensas 

mesas de banquete, daí seu nome, embora não fosse esse o seu uso exclusivo, pois apoiada em mesas e aparadores 

dos salões ajudava a clarear bem os ambientes, graças a sua altura (fig.46e). 
Fonte:< http://memoria.bn.br/pdf/090972/per090972_1863_02209.pdf 
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                                       ABERTURA DO GRANDE  EMPÓRIO BRASILEIRO DE LUZ  

                                                            (CASA FILIAL DA DO RIO DE JANEIRO) 

                                                                 N°37 RUA DO ROSÁRIO N°37 

 O abaixo assinado tem a honra de anunciar aos habitantes da cidade e província de S. Paulo, que 

tendo completado os arranjos necessários, abrirá o estabelecimento acima mencionado na tarde 

de terça-feira 21 de abril, com uma imensa quantidade do afamado 

                                                                      ÓLEO DE CARVÃO [de fato de albertita, como veremos 

adiante] 

 (que recentemente encontrou tão grande aceitação no Rio de Janeiro, assim como na América do 

Norte e Europa) e com UM SORTIMENTO IMENSO  E SEM RIVAL (o mesmo que se acha no 

célebre Empório de Luz no Rio de Janeiro de 

                                                       Lampiões de Querosene e seus pertences  

de toda a espécie, abrangendo todas as variedades, desde os modelos os mais simples até os 

mais adornados, manufaturados na  AMÉRICA DO NORTE E NA EUROPA, variando em preços  

de QUATRO ATÉ DUZENTOS MIL RÉIS, e  compreendendo todos os padrões os mais modernos e 

procurados de  

  LAMPIÕES DE MESA, 

         LAMPIÕES DE SUSPENDER, 

              LAMPIÕES DE PAREDE E ARANDELAS, 

                    LAMPIÕES PARA SALAS, 

                          LAMPIÕES   PARA CORREDORES 

                              LAMPIÕES   PARA QUARTOS DE DORMIR,  

                                    LAMPIÕES   PARA COZINHAS,     

                                         LAMPIÕES PARA ARMAZENS, 

                                               LAMPIÕES   PARA HOTÉIS,       

                                                    LAMPIÕES   PARA SALÕES,     

                                                          LAMPIÕES PARA ESTRADAS DE FERRO  

                                                               LAMPIÕES PARA BARCAS DE VAPOR, 

                                                                   E CANDELABROS, etc, etc., 

formando tudo junto um sortimento que pela sua 

                        VARIEDADE     

                                                         ELEGÂNCIA 

                                                                                     EXTENSÃO   E 

PERFEIÇÃO EM TODOS OS RESPEITOS, não é excedido neste Continente e (à exceção do 

estabelecimento principal no Rio de Janeiro) não tem igual na AMÉRICA do Sul, os quais se 

acham à venda, tanto por atacado, como a varejo  

                                                                Preços extremamente razoáveis. 

Quereria ao mesmo tempo chamar a atenção deste ilustrado público, para as grandes vantagens 

do ÓLEO DE CARVÃO, sobre qualquer outro agente iluminador; sendo este óleo  um produto puro 

de Carvão Betuminoso [*]; contém todas as propriedades iluminadoras do gás de carvão e 

produz (POR MENOS METADE DO CUSTO DE QUALQUER  OUTRO AGENTE ILUMINADOR) 

uma luz, que pelo 

BRILHO    

                                           PUREZA  
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                                                                                      E SUAVIDADE 

não tem rival.  O seu uso é inteiramente isento de fumaça ou cheiro, sempre livre perigo em todas 

as circunstâncias, sendo-lhe impossível fazer explosão ou inflamar-se subitamente. 

 CONVIDA-SE A TODOS EM GERAL para ver a luz, e formarem o seu juízo; de noite é a melhor 

ocasião para visitar o estabelecimento. 

                                                                                                                                                               H.C. Covert. 

Por causa da pureza e suavidade da luz, assim como pela Firmeza da Chama, os Senhores 

Estudantes acharão infinitamente a mais agradável e eficaz luz para os olhos no estudo da 

noite.  

                                                                                                            (Correio Paulistano, 19 de abril de 1863, p.4) 

[*] Ver adiante nota sobre o pretenso “óleo de carvão”. 

 

                                A partir do dia 28 de abril desse ano, foi iniciada no Correio Paulistano, 

com bastante estardalhaço, uma campanha promocional com anúncios de página 

inteira, tendo como título em letras garrafais Perfeição de Luz. Neles se promoviam não 

só o novo combustível, como os adequados aparelhos de iluminação para uso 

doméstico:  

 

                                                                            PERFEIÇÃO DE LUZ 

                                       O mais brilhante eficaz iluminador até hoje conhecido 

TRÊS VEZES MAIS BARATO DO QUE AS VELAS DE SEBO E DUAS VEZES MAIS BARATO DO QUE 

O AZEITE DOCE, O DE MAMONO [SIC], O DE AMENDOIM E DE QUALQUER OUTRO 

COMBUSTÍVEL ATÉ HOJE USADO NESTA CAPITAL 

                                                                       VENDE-SE UNICAMENTE NA 

                                                           Grande agência iluminadora paulistana 

                                                                        N.37 RUA DO ROSÁRIO n.37 

                                  (CASA FILIAL DO GRANDE EMPÓRIO DE LUZ DO RIO DE JANEIRO) 

                                      ÚNICA AGÊNCIA DO MESMO NA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO 

O abaixo assinado tem a honra de anunciar que tendo sido nomeado único agente (no Império do 

Brasil) para a venda do afamado ÓLEO QUEROSENE DE CARVÃO ALBERT [*]  (universalmente 

reconhecido na América do Norte como superior a todo e qualquer óleo iluminador fabricado) tem 

permanentemente estabelecido a dita agência para fornecer a esta Província e as adjacentes, este 

incomparável óleo recebido em direitura da maior, mais antiga e mais afamada fábrica do mundo, 

e garantido ser perfeitamente inocente e muito superior em todos os respeitos a qualquer outro 

óleo que se tem oferecido neste mercado. 

O seguinte é um ligeiro resumo das principais qualidades desejadas deste nec plus ultra dos meios 

de iluminação 

                              1º O NOTÁVEL BRILHO E PUREZA DE SUA LUZ 

                              2º A SUAVIDADE E FIRMEZA DE SUA CHAMA     

                               3º A SUA ADMIRÁVEL ECONOMIA  

                               4º A AUSÊNCIA ABSOLUTA DE MAU CHEIRO 
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                               5º A PERFEITA SEGURANÇA 

                               6º O SEU ASSEIO 

NESTES E EM TODOS OS OUTROS REQUESITOS DE UMA LUZ PERFEITA NÃO TEM IGUAL 

                                                                    NOTICIA ESPECIAL 

A fim de mostrar ao público de São Paulo a inteira verdade de nossas asserções, oferecemos a 

colocar, livres de despesa, os lampiões (com uma quantidade de óleo suficiente para fazer uma 

completa prova) em casa de qualquer pessoa que duvide do que levamos dito. 

Aqueles que quiserem fazer a experiência não terão o menor trabalho, despesa e obrigação de 

comprá-los, porque no caso que não estejam satisfeitos, o dinheiro (que em todos os casos deve ser 

depositado, quando se mandar os lampiões) será entregue e os lampiões conduzidos a nossa custa. 

Mande o público a suas ordens, para que possamos pôr em prática a nossa proposta. 

                                                                          AVISO AO PÚBLICO 

Será conveniente que o público tome cautela para não confundir o genuíno ÓLEO QUEROSENE, 

vendido neste estabelecimento com o  ÓLEO PETROLIUM, vendido entre outras partes debaixo 

de nome de ÓLEO QUEROSENE e de vários outros nomes; o primeiro é o produto puro de carvão 

betuminoso [ou antes de albertita*, um tipo de asfalto e não de carvão], e por consequência 

perfeitamente inocente; e o último é extraído dos poços naturais de óleo [petróleo] da América do 

Norte, e contém propriedades inflamáveis (Benzole [benzeno] etc.), que tornam seu uso perigoso, 

uma vez que tome calor num pequeno vaso como um lampião. O primeiro é também diferente e 

superior ao último em todos os respeitos. Pode-se averiguar a diferença que existe entre estes 

óleos, aplicando-se a luz de um rolo de cera ou qualquer pavio de luz e conservando-a em contato 

com o óleo durante quatro ou cinco minutos. O último se inflamará, o que não acontecerá com o 

primeiro.  

O abaixo assinado tem a única agência no Brasil do genuíno Óleo Querosene, que pode ser obtido 

em qualquer quantidade desde uma garrafa até 10.000 galões, pelos preços os mais razoáveis no 

                                GRANDE EMPÓRIO DE LAMPIÕES  E ÓLEO DE QUEROSENE 

                                                                    NA RUA DO ROSÁRIO  N.37 

                                       Onde se achará sempre completo e imenso sortimento de 

                                           LAMPIÕES DE QUEROSENE E SEUS PERTENCES 

de todos os padrões, desde o mais simples e barato até o mais ornado e de mais luxo, próprios 

para CASAS PARTICULARES, LOJAS, OFICINAS, ESCRITÓRIOS,ESTRADAS DE FERRO, e para 

todos os lugares, onde se precisa de luz artificial. Serão vendidos os lampiões por ATACADO e 

VAREJO pelos 

                                                                  MAIS RAZOÁVEIS PREÇOS. 

O abaixo assinado avisa ao público que o Óleo Querosene pode somente ser usado em lampiões 

próprios; e também que vende-se [sic] no mercado lampiões que se dizem ser próprios para 

QUEROSENE. Entretanto, não o são por causa da má construção dos bicos, os quais não se 

prestam à perfeita combustão do óleo. 

                                                                                                                                                              H. C. COVERT 

 

[*] Albertita é um tipo de asfalto da Formação Albert, encontrado no county de Albert, New Brunswick, Canadá, um 
tipo de hidrocarbono sólido, mas que na época da descoberta era considerado um tipo de carvão. Foi da albertita 
que se refinou o primeiro querosene. Descobridor do asfalto residual em 1839, Abraham Pineo Gesner (1797-1864), 
chamou de Kerosene o óleo extraído da albertita. Kerosene tornou-se uma marca registrada em 1854 e a Companhia 
Downer recebeu o direito de vender o seu óleo de lampião sob a denominação de Kerosene. Outros produtores 
tinham de se contentar em vender a mesma substância sob outras denominações, tais como, óleo de petróleo, óleo 
de carvão, óleo de lampião, óleo de parafine etc. Com o tempo, Kerosene tornou-se o nome genérico do produto. 
Com a descoberta de poços de petróleo nos EUA e Canadá, no final da década de 1850, o querosene passou a ser 
refinado a partir dessa substância (KEROSENE.Wikipedia). 
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                                 A peculiaridade da campanha promocional feita por Covert, até então nunca 

vista na cidade, iria provocar um verdadeiro abalo no mercado de combustíveis de iluminação 

da Capital. O texto abaixo, publicado a pedido, pretendia responder a essa série ousada de 

anúncios veiculada no Correio Paulistano, sem deixar de pretender transmitir alguns 

conhecimentos ao dono do negócio: 

                                                                                                

                                                                                                        A PEDIDO 

                                                                                             AVISO AO PÚBLICO 

 

Todo o óleo de carvão [como dissemos na nota acima, a albertita não é 

carvão] como Querosene, e de petróleo, e outros óleos minerais são tirados de 

produtos betuminosos. Se o publicador dos anúncios monstruosos, que tem 

aparecido no Correio Paulistano tivesse algumas noções, ainda mesmo 

rudimentares de Física e Química, saberia, que todo óleo tirado dos produtos 

acima mencionados, uma vez eliminada a parte de Benzina (agente de 

explosão), sulfuretos, dos hidrogênios sulfurosos e todas as matérias orgânicas 

que contém geralmente estes produtos, o óleo não apresenta mais ou menos 

perigo de explosão e não pode ser inflamável senão em um certo grau de 

ebulição. Parece que o publicador de tais anúncios ignora completamente o que 

seja física e química, não conhecendo a intensidade desses óleos, dos quais eu 

citarei por exemplo o de Lucinina que provavelmente não é ainda conhecido por 

tal celebridade!  

Por isso nós o convidamos a esclarecer-se mais nestas matérias antes de nos 

querer mostrar estrelas ao meio dia. 

                                                                                                                 (Correio Paulistano, 6 de maio de 1863, p.3) 

 

                             A partir de 26 de setembro do mesmo ano, o Empório da Luz passou a 

publicar no Correio Paulistano (p.4) um novo tipo de mensagem publicitária, também 

de página inteira. Temendo talvez que os paulistanos ainda não se sentissem muito 

seguros em relação ao novo combustível, o empório dizia-se único nessa espécie de 

comércio e possuidor do maior estoque de lampiões da praça. Dava descontos em 

vários de seus produtos, a fim de estimular a venda. E fazia questão de salientar que 

dispunha de lampiões de vários tipos, apropriados para iluminar diferentes gêneros de 

atividade (a vinheta acima do texto dava conta da variedade de tipos de lampiões de 

uso doméstico, de mesa, próprios para salas, do mais singelo aos mais requintados) 

(figs.46d a 46m). Covert aproveitava ainda para instigar a rivalidade com outra 

modalidade de iluminação, então muito falada, ao declarar que a luz de querosene era  
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46d-Detalhes da histórica lâmpada de querosene criada por Robert Cornelius em 1855. 

Imagem de cortesia cedida por Galeria da Luz de Gás, Washington DC. USA.  

Cornelius parecia estar perfeitamente preparado para levar sua empresa a novos patamares, mas a inovação técnica 

costuma ser imprevisível. Um obscuro imigrante suíço-americano chamado Johann Stuber inventou um queimador 

extremamente barato que poderia ser usado em lâmpadas existentes para queimar o querosene. As lâmpadas 

Cornelius custavam pelo menos 14 vezes mais e não conseguiram competir. Anos depois, Cornelius patenteou um 

queimador barato semelhante, mas já era tarde demais. Embora Cornelius se tenha aposentado em meados da 

década de 1860 e tenha vivido muitos anos como um homem rico, sua empresa antes dominante foi rapidamente 

superada por outras empresas, um exemplo dramático da ascensão e queda das indústrias em um mercado 

capitalista em constante mudança. (Reprodução de texto de Daniel Mattausch, de 6 de abril de 2015 para o Museu 

Nacional de História Americana, Smithsionan Museum). 

Fonte:< http://americanhistory.si.edu/blog/tour-through-storage-brings-innovator-light 

REPRODUÇÃO DIGITAL  
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Fig.46e- Finger lamp com reservatório de vidro moldado transparente e incolor, fabricada 

por Sweeny & B., com queimador de latão, tamanho 0, marca Arnold & Blackman, 

patenteado em 11 de fevereiro de 1868.   Este último, o primeiro com prolongamentos para 

fixar a manga de vidro.  Tempos atrás comercializado no Ebay.                                     
Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/476677941800947581/>  
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Fig. 46f-Três exemplos de quebra-luzes feitos de cartão litografado, com ilustrações. Todos 

com seus respectivos prendedores de latão. Datados de c.1860/1870. 
Fonte:< http://www.lumieredeloeil.com/lumiara/fr/gallfr.htm  

Fonte:< https://www.proantic.com/display.php?mode=obj&id=206932> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 46g-Lampião de sala, a querosene, com figura, ou seja, com estatueta decorativa na 

base. A exótica jovem parece representar uma escrava oriental. Provavelmente feita de 

bronze ou de zinco patinado. Difusor de vidro fosco e incolor, com bordas suavemente 

azuladas e gravação fitomórfica, em forma de tulipa. O reservatório é de vidro fosco incolor, 

com delicadas gravações. Possivelmente da década de 1860 e de origem norte-americana. 

Peça comercializada em 2012 por Oillampantiques. 
Fonte:< http://www.oillampantiques.com/our-current-range/banquet-oil-lamps-kerosene-lamps/figural-lamp-with-victorian-shade/ 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 46h- Lampião a querosene, com pé, reservatório piriforme e globo, feitos de cristal 

overlay, na cor azul cobalto e lapidações incolores. Fabricado por Boston & Sandwich  Glass 

Co.,fundada em 1826 em Sandwich, Baltimor, EUA,e fechada em 1888. Complementação 

com peças de metal dourado e degraus de mármore, na base, c. 1865-1880. Equipado com 

um queimador E. F. Jones. Proveniência: coleção de David e Jan Anderson, Sargentville, 

ex-coleção de Scott Hambidge.  
Fonte: 

< https://www.ebay.com/itm/1860-70s-Cobalt-Boston-Sanduiche-quatrefoil-sobreposicao-de-corte-lampada-A-oleo-Querosene-

/171794564996?nordt=true&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.m43663.l44720 
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Fig. 46i- Par de lâmpadas a querosene feitas de cristal da Boêmia, com sua característica 

lapidação a roda metálica e peças acessórias de metal. Segunda metade do século XIX. Sem 

outras informações. Exemplares comercializados por Gumtree. 
Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=kerosene+lamps+bohemian+crystal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjxrIu8z9rdAhUDg5AKHXKZB28Q_AUICygC&biw=1600&bih=758#imgrc=X7apkSQFncNO4M:> 
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Fig. 46j- Banquet Lamp. Elegante e luxuosa lâmpada de banquete a querosene, feita de 

metal banhado a prata. O reservatório traz delicada decoração floral de relevo planiforme. 

Acha-se apoiado sobre alto pedestal, em forma de balaústre, ladeado por quatro elegantes 

suportes sinuosos, moldados com motivos fitomórficos (a estrutura do artefato era uma 

releitura das lampes à l'Athénienne, inspiradas no estilo Luís XVI). O quebra-luz é um globo 

translúcido, com discreta decoração gravada a ácido. Peça de origem norte-americana, 

hoje eletrificada. Datada do século XIX, c. 1890. Altura: 0,90 m 
Lâmpadas de banquete são aquelas a querosene, oitocentistas, datadas a partir de 1860. Normalmente encontradas 

em casas de gente rica, eram altas e suntuosamente ornamentadas, feitas de material nobre. Foram projetadas para 

a iluminação das vastas mesas de banquete, mas também encontradas em salas de estar, junto do piano, por 

exemplo. Seus globos eram lapidados e gravados. Em princípio muito mais chiques do que a maioria das outras 

luminárias da casa, essas lâmpadas com seus difusores de vidro ou cristal tinham como objetivo não só iluminar, mas 

causar forte impacto nos convidados. 
Fonte:<https://www.liveauctioneers.com/item/39597425_american-victorian-banquet-lamp> 
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Fig. 46k- Ilustração publicada no Cabrião n. 29, do dia 21 de abril de 1867. Autoria de Ângelo 

Agostini.   Acervo Brasiliana USP. 
Aqui surpreendemos um lampião de querosene, de mesa, provido de quebra-luz do tipo chapéu chinês, feito 

provavelmente de cartão estampado com litografias ou, antes, de simples folha de metal, sendo usado em casa 

paulistana de padrão modesto. Provável produto de fabricação norte-americana. 
FONTE:<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/060025-29#page/4/mode/1up> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.46l- Ilustração publicada no Cabrião n. 45, do dia 18 de agosto de 1867. Autoria de 

Ângelo Agostini.   Acervo Brasiliana USP. 
Na imagem, à esquerda do centro, descobrimos no fundo da sala, sobre a mesa, um lampião  a querosene com figura, 

destinado a ser usado em salas, fabricado com intenções decorativas. À direita, no detalhe, vemos que o aparelho 

de iluminação tinha o pedestal em forma de menino, a sustentar o reservatório de combustível e o queimador, 

provido de manga e globo difusor. Esses pedestais figurativos eram feitos de bronze ou de zinco patinado, mais em 

conta (ver fig.46g). Reproduzindo provável produto de fabricação norte-americana. 
FONTE:<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/060025-45#page/1/mode/1up> 
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Fig.46m- A carta. Tela de autoria do pintor belga Petrus van Schendel, 1870. Sem maiores 

informações. 
Leitura de carta junto ao lampião de querosene, do qual foi removido o quebra-luz. 

Fonte:< https://rceliamendonca.files.wordpress.com/2011/01/schendel_petrus_van_the_letter.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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mais barata e prática do que a luz do gás de carvão (carvão de pedra, ou seja, hulha), luz 

que os novos empreiteiros da iluminação pública estavam obrigados por contrato a 

futuramente introduzir na cidade:  

 

                                                                   AVISO EXTRAORDINÁRIO !! 

                                 SORTIMENTO SEM  PARALELO DE LAMPIÕES DE QUEROSENE 

                                                          Redução sem precedentes nos preços !!! 

                                                      GRANDE EMPÓRIO BRASILEIRO DE LUZ 

                                                                        37-Rua do Rosário -37 

O abaixo assinado vem respeitosamente anunciar, que acabando de receber um imenso acréscimo 

ao seu sortimento JÁ SEM RIVAL de 

                                                                        lampiões de querosene  

e desejando pôr estes incomparáveis iluminadores ao alcance de todos, ele faz hoje 

                                                                   UMA GRANDE REDUÇÃO 

 nos seus preços de LAMPIÕES DE QUEROSENE, os quais daqui em diante serão positivamente 

oferecidos à venda pelos 

                                                            PREÇOS DA AMÉRICA DO NORTE, 

e  ele  agora  chama  a  particular  atenção  do  público  para  seus  PREÇOS EXCESSIVAMENTE                                    

BAIXOS, assim como para o seu  

                         VASTO E MAGNÍFICO SORTIMENTO DE LAMPIÕES E PERTENÇAS, 

 (importados da América do Norte e da Europa expressamente para este mercado) o qual enquanto 

 a variedade de feitios, beleza de padrão, primor de acabamento, magnitude e perfeição 

 a todos os respeitos não tem positivamente rival no Globo, abrangendo toda a variedade de 

padrões, dos mais simples até aos mais ornados, fabricados em ambos os Continentes, variando 

em preço de  

                                                                                   2 ATÉ 200$000 

                      e compreendendo todos os feitios os mais modernos e os mais apetecíveis de 

 LAMPIÕES PARA SALÕES, 

 

                                                   LAMPIÕES PARA SALAS, 

 

                                                                                                     LAMPIÕES PARA VESTÍBULOS,  

LAMPIÕES PARA GALERIAS, 

                                                          LAMPIÕES PARA GABINETES,  

                                                                                                                      LAMPIÕES PARA COZINHAS, 

LAMPIÕES PARA ARMAZÉNS, 

                                                                 LAMPIÕES PARA  CAFÉS, 

                                                                                                                           LAMPIÕES PARA HOTÉIS, 

LAMPIÕES PARA LOJAS, 

                                                           LAMPIÕES PARA TEATROS, 

                                                                                                                            LAMPIÕES PARA ESCRITÓRIOS,  

LAMPIÕES PARA SALAS DE BILHAR, 

 

                                                           LAMPIÕES PARA ESTRADAS DE FERRO, 
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                                                                                                                              LAMPIÕES PARA VAPORES,    

LAMPIÕES PARA NAVIOS.  

 

MAGNÍFICOS LUSTRES de duas, três, quatro e até sete luzes (com depósito para óleo no centro) 

de padrões ricamente ornados 

 ESPLÊNDIDAS LANTERNAS (com ricos revérberos de vidro prateado [ou seja, vidro 

mercurizado]) para o uso de Estradas de ferro, Vapores, e para iluminação das ruas, feitos de 

maneira a protegê-las contra as correntes de ar, e produzindo um efeito que é somente inferior à 

luz do sol. 

                                                      Chapeletas de cristal, Isoladores de patente,  

PARA-LUZES [quebra-luzes] E TRANSPARENTES (imenso sortimento tanto de fábrica 

americana como parisiense) 

TESOURAS (feitas especialmente para lampiões de QUEROSENE), GLOBOS, CHAMINÉS 

[mangas de vidro] superiores temperadas, (recebidas há pouco dos Estados Unidos e muito 

superiores a quaisquer outras até hoje importadas neste mercado), os quais resistem a um grande 

grau  de   calor sem arrebentarem; Limpadores de chaminés, Torcidas, etc, etc. 

 OS SEGUINTES SÃO ALGUNS PREÇOS REDUZIDOS DE LAMPIÕES, ETC, ETC. 

 Lamparinas a..... 2$000  

 Ditas.....2$500 

 Lampiões de mesa.....2$500 

 Ditos de dita com para-luzes de papel..... 3$500  

ditos de dito com globo.....5$000 

Bonitos lampiões de mesa com pé de mármore.....4$500 

Ditos ditos de dita com pé de mármore e globo.....7$000 

 Elegantes lampiões para salões com pés e depósitos dourados e coloridos, completos com globos 

.....12$000 

 Magníficos lampiões com depósito de vidro da Boêmia, ricamente lapidados e dourados, e com 

bases de mármore dobradas.....21$000 

Lampiões de parede.....5$000  

Arandelas.....6$500  

Lampiões de suspender.....5$000  

Chapeletas de cristal pequenas..... 5$000  

Ditas de ditas grandes..... $800  

Estes são os preços das chapeletas nos Estados Unidos 

                                                                   37– RUA DO ROSÁRIO– 37  

O abaixo assinado, tendo o único estabelecimento nesta Cidade, dedicado ao negócio de         

LAMPIÕES e ÓLEO QUEROSENE exclusivamente, e única Agência no Império do Brasil. 

                                                              GENUÍNO ÓLEO QUEROSENE,  

tem facilidades (que nenhuma outra casa possui) de obter esta classe de fazendas diretamente 

pelos fabricantes, que não só o habilitam a garantir sempre o ÓLEO QUEROSENE GENUÍNO mas 

também oferecer lampiões por preços mais baixos do que qualquer outro  estabelecimento pode 

conseguir fazer, com a grande vantagem para os compradores, de escolherem num sortimento sem  

não igual neste mundo, e o único completo nesta Cidade, sendo quatro vezes maior do que todos 

os outros combinados.  

 Para tornar ainda maior a indução de comprar Lampiões ao presente, UM ISOLADOR DE 

PATENTE será de ora em diante dado de graça com cada lampião (com exceção dos da classe mais 

barata) comprado neste estabelecimento. 
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O público é convidado a comparecer, e julgar por si mesmo, em antes de comprar, pois que fazendo 

isto não incorre na menor obrigação de comprar. Os habitantes do interior podem agora prevenir-

se com uma luz portátil e segura, e superior a todos os respeitos ao Gás de carvão [hulha], por um 

preço muito abaixo do da mais inferior luz usada até hoje. 

Oferecem-se vantagens aos negociantes do interior para tentarem este negócio. 

Os Lampiões e Óleo são cuidadosamente empacotados para transporte seguro. 

                                                                                                                                                                       H. C. Covert 

  

                               Um mês depois, o proprietário do Empório de Luz retornava aos jornais 

para promover mais uma novidade, um tipo específico de luminária, muito útil, 

encontrável em seu estabelecimento: 

                                                             LANTERNAS DE DUAS LÉGUAS DE ALCANCE! 

                                                                            ACABA DE RECEBER-SE NA  

                                                                              Rua do Rosário n.37 

                                                                                     um lote de 

                                                                        Lanternas de Querosene de patente, 

                                                                                        de Brown. 

   (com poderosos revérberos de vidro prateado e com bicos de tamanho extraordinário), as quais 

espargem uma luz além de duas léguas de distância e produzem um efeito só excedido pela luz do 

dia. São feitas de maneira a não serem afetadas pelas correntezas de ar; são sem iguais para 

vapores, estradas de ferro, fazendas, e para iluminação das ruas. 

   À venda por atacado e a retalho, aos preços os mais baixos, na agência 

                                                                 37 Rua do Rosário 37 

 

                                                                                                 (Correio Paulistano, 27 de outubro de 1863, p.3) 

 

                              Mais uma série de anúncios do Empório de Luz foi divulgada no Correio 

Paulistano a datar do dia 15 de novembro de 1863: 

                                                               NO GRANDE EMPÓRIO DE LUZ 

                                                                     37—RUA DO ROSÁRIO—37  

acaba de receber-se um novo e belíssimo sortimento de Lampiões para QUEROSENE, entre os 

quais há ricas  

 LANTERNAS PARA SAGUÕES E ESCADAS 

 LAMPIÕES PARA MESAS COM FIGURAS DE BRONZE 

 LAMPARINAS DE BORRACHA DURAS 

 LAMPARINAS DE VIDRO. 

 Na mesma casa também acha-se [sic] um sortimento de artigos muito úteis, de fábricas 

americanas, como 

 BOMBAS PARA POÇOS, 

       BOMBAS PARA REGAR JARDINS, 

           BOMBAS PARA LAVAR VIDRAÇAS,  

                BOMBAS PARA APAGAR INCÊNDIOS, 
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                     CABIDES PORTATEIS, 

                          CAIXINHAS PARA DISPENSA, 

                              BALANÇAS DE MOLA COM CONCHAS DIVERSAS, 

                                  ESCUMADEIRAS DE ARAME, 

                                      BATEDEIRAS DE OVOS,  

                                           FACAS PARA PICAR CARNE, 

                                                PORTA- FÓSFOROS 

                                                    ESTANTES PARA FERRO DE ENGOMAR, 

                                                         LINHAS E RETRÓS PARA MÁQUINAS DE COSTURA,   

                                                           SABÃO PARA LIMPAR PRATA,  

                                                              SABONETES DE PEDRA POMES, 

                                                                   MAIZENA PARA MINGAU, 

                                                                        ESSÊNCIAS DE DIVERSAS FRUTAS. 

                                                              ______________________________ 

Convida-se ao respeitável público a chegar e examinar estes objetos de tanta utilidade em 

casas de famílias. 

                                                           ______________________________ 

                                                     VENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO. 

                                                                                                                                                             H. C. COVERT 

 

                              Desconfiamos que Covert já não estivesse naquela altura muito convicto 

do andamento de seus negócios relativos às questões de iluminação, daí resolver 

salientar os produtos típicos de um empório tradicional, que oferecia desde xaropes, 

elixires, sabonetes, perfumes e uma série de artigos para a casa e para máquinas de 

costura (sabemos que ele era representante das máquinas Singer em São Paulo, 

conforme anúncios), até latas de querosene e seus diversificados lampiões. 

                             Contudo, a partir do dia 19 de novembro de 1863, aparecem no Correio 

Paulistano novos anúncios do querosene de Downer, destilados da albertita canadense, 

agora promovendo uma remessa especialmente feita para o Brasil, em nome de Covert. 

Como o clima do país destinatário era cálido, o querosene fora formulado para perder 

seu alto poder inflamável, a fim de tranquilizar os consumidores brasileiros contra os 

perigos do combustível: 

 

                                                                     LUZ PARA O MUNDO  

                                                              A [sic] POUCO IMPORTADOS 

                                                                  NO BRIGUE AMAZONE 

                                                                                     DA 

                                                    COMPANHIA ÓLEO QUEROSENE 

                                                                                    DE 

                                                                            DOWNER 

                                                       PARA O ABAIXO ASSINADO 

                                                                    40.000 GALÕES 
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de genuíno ÓLEO QUEROSENE de carvão Alberto, acondicionado em  latas muitíssimo fortes, e 

por conseguinte as mais adaptadas ao transporte para o interior. A construção destas latas é tão 

segura que nem uma gota deixam escapar, como geralmente acontece com outras latas, e postas 

três latas em cada caixa, que fará considerável diferença no carreto para o interior. Vende-se em 

porções quaisquer que sejam, desde 

                                                       UMA GARRAFA ATÉ 20.000 GALÕES 

 PREÇOS —. Uma garrafa 80 rs.— Uma lata I8$ rs.— Duas 35 $ rs — e em porção maior, com maior 

abatimento. 

                                                                 37– Rua do Rosário –37 

                                                                                                                                                                   H. C. Covert 

                                                            _______________________ 

N.B. –  Aviso especial ao público 

Este óleo foi fabricado expressamente para este estabelecimento pela companhia Óleo Querosene 

de Downer, a qual, para não se darem  mais equívocos acerca do óleo por ela fabricado, tem afixado 

em cada lata um selo de metal com as seguintes palavras 

« Downer Kerosene Oil C.o Boston»; —  Downer Standard Oil, manufactured for H. C. Covert , Rio 

de  Janeiro, Brazil.— (Óleo Querosene de Downer, fabricado para H. C. Covert, Rio de Janeiro, 

Brasil.[sic] 

 Este óleo foi especialmente manufaturado para este clima (porque os climas cálidos tendem 

sempre a aumentar as qualidades inflamáveis que no óleo possam existir). Para esse fim 

conseguiu-se cuidadosamente extrair dele o mais diminuto átomo de matéria inflamável por 

natureza. 

É pois oferecido com toda a confiança para o consumo de um público ilustrado, por ser sem 

comparação o mais seguro, o mais puro e o melhor óleo que até hoje tem sido apresentado neste 

mercado. Além disto, garante-se com todas as veras ser não só superior a todos os respeitos a 

qualquer óleo PETROLIUM que por aí se vende por QUEROSENE, como por ser o mais seguro (em 

tudo) e livre de qualquer tendência inflamável, a que estão sujeitos os outros óleos animais e 

vegetais. 

 Este óleo tem também uma gravidade especifica mais pesada de que o PETROLIUM, e por isso 

queima mais devagar e é mais econômico, mesmo sendo o seu custo um pouco mais alto. Como 

prova do que acima fica dito chamamos a atenção do público para a seguinte exposição, 

apresentando o resultado de uma análise química (assim como de uma exposição a bordo do navio 

— Amazone — na presença dos Srs. empregados da alfândega) do óleo acima mencionado, feita 

pelo bem conhecido químico o Sr. Dr Ernesto Frederico dos Santos:   

 «Eu abaixo assinado, farmacêutico aprovado pela academia de medicina do Rio de Janeiro, ex-

discípulo do laboratório de química de Paris, e da farmácia central dos hospitais e hospícios civis e 

militares de Paris, 2.o secretario da sociedade farmacêutica brasileira, membro da comissão de 

química da sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, etc., atesto que, tendo sido convidado 

pelo Sr. Covert para me dirigir a bordo do brigue bremense— Amazone —, onde o mesmo senhor 

tem um carregamento de óleo querosene, para aí me dirigi em companhia do mesmo Sr. Covert e 

mais os Srs. C. J. Harrah e Mateus da Cunha, estereômetra da Alfândega, e em presença deles e 

do Sr. guarda destacado a bordo do mesmo navio fizemos abrir uma caixa marca quadrângulo com 

um C no centro, contendo duas latas de óleo querosene, de uma das quais tiramos uma amostra, 

que a bordo mesmo e diante das referidas testemunhas submetemos ao ensaio preliminar seguinte: 

lançada uma porção de óleo em uma pequena tigela, foi sujeita à ação direta de uma mecha 

inflamada, (que ardeu durante sete minutos, sem com tudo inflamar-se o conteúdo da tigela, (que 

aliás aumentou sua temperatura a 30 graus, pouco mais ou menos, e finalmente, mergulhada a 
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mecha no mesmo óleo assim aquecido, extinguira-se imediatamente; submetida depois uma outra 

porção de óleo da mesma lata e marca a uma destilação em nosso laboratório à rua do Areal n.C, 

desta Corte, observamos em presença do Sr. Ribeiro da Costa, nosso preparador, e outras pessoas 

presentes, que seu ponto de ebulição, que começa a 40 graus, sobe sem parar até 270 graus, logo 

que a ebulição se torna franca e a destilação regular, e por esta forma verificamos que o óleo 

querosene submetido a experiência nada absolutamente tem de inflamável, podendo apenas 

considerar-se como um corpo combustível, cujo risco de incêndio não é maior que dos óleos vegetais 

ou animais, matérias resinosas, alcatrões etc. etc., corpos todos muito menos combustíveis em 

relação aos espíritos ou águas-ardentes, aguarrás, éteres e outras desta ordem. E por me ser pedido 

o presente certificado e ser a verdade, que juro a fé de meus títulos, aqui o passo e assino. 

«Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1863. 

                                                        «Dr. ERNESTO FREDERICO DOS SANTOS.» 

«Assisti à experiência feita a bordo, e é exato o que declara este termo. 

«Alfândega, 5 de novembro de 1863. 

                                                                                                                                          «M. DA CUNHA.» 

                                                                                                  (Correio Paulistano, 19 de novembro de 1863, p.4) 

 

                             Com a proximidade das festas de fim de ano, Covert promove uma 

campanha específica e muito original, pondo  vários artigos à venda. Do dia 15 de 

dezembro até o dia de Natal, faz suspense na p.4 do Correio Paulistano, reservando um 

grande espaço retangular no meio da página, rodeado dos anúncios costumeiros.  

                                 No dia 15, o espaço reservado traz escrito no meio: Ele cede!; no 16, há a 

pergunta: quem cede?; no 17, o espaço é ocupado pelo texto abaixo: 

 

O proprietário do Grande 

 Empório Brasileiro de Luz 

                  CEDE 

 ao desejo do público e 

reduz nesta data  o preço 

do seu Genuíno Óleo  

Querosene  o qual de hoje 

 em diante será vendido 

pelos seguintes preços: 

a garrafa por 700 réis. 

a medida por 2:700 réis. 

 a lata de 5 galões ou 28 garrafas. 

 por 16:000 réis. 

e em maiores porções por  

 preços ainda mais reduzidos. 
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                          No dia 18, o anúncio acima é repetido, mas com uma complementação: 

 

O proprietário do Grande 

 Empório Brasileiro de Luz 

                 CEDE 

ao desejo do público e 

reduz nesta data  o preço 

do seu Genuíno Óleo  

Querosene  o qual de hoje 

 em diante será vendido 

pelos seguintes preços: 

a garrafa por 700 réis. 

a medida por 2:700 réis. 

 a lata de 5 galões ou 28 garrafas. 

 por 16:000 réis. 

e em maiores porções pelos  

 preços seguintes: 

2 latas por......31$000 réis. 

2 a 10 latas......15$500 réis por lata.  

               10 a 20 latas......15$000 “    “     “  

                                                      20 a 60 latas......14$500  “    “     “ 

                                                      60 a 100 latas......14$000  “    “     “  

                                                      100 a 200 latas......13$500  “    “     “  

                                                     200 a 400 latas...... 13$250 “    “     “  

 

                                No dia seguinte, o texto do dia anterior é novamente publicado e no dia 25, 

veem-se dois reclames, um na p.3 e outro na p.4: 

 

                                              POR QUE É QUE  UM LAMPIÃO QUEROSENE 

                                                 É O PRESENTE MAIS PRÓPRIO PARA 

                                                                   O DIA DE NATAL? 

                                                      Porque ao mesmo tempo 

                                                      que possui beleza, é  

                                                     objeto de valor e 

                                                     utilidade permanente 

 

                                O da p.4 era um espalhafatoso anúncio ocupando a página inteira 

 

                                                       PRESENTES PARA FESTAS 

 

                                                                  O PRESENTE MAIS 

 Próprio e elegante 
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 Próprio e elegante 

 Próprio e elegante 

           PARA O                                                                                                                                                                                                                                                

Dia de Natal, 

Dia de Natal,                                                                                         

 Dia de Natal, 

        A um  

                   pai ou uma mãe,                                                                                        Irmão ou Irmã, 

                   pai ou uma mãe                                                                                        Irmão ou irmã, 

                   pai ou uma mãe,                                                                                       Irmão ou Irmã,       

   

É um  

                                                    BELO LAMPIÃO DE QUEROSENE 

                                                   BELO LAMPIÃO DE QUEROSENE  

                                                   BELO LAMPEÃO DE QUEROSENE 

                                          do Grande Empório Brasileiro de Luz  

                                                           37—Rua do Rosário—37 

  37—Rua do Rosário—37                                                            37—Rua do Rosário—37            

 Onde se encontrará um sortimento imenso e sem rival de 

                                                           LAMPIÕES E PERTENCES 

                                                          LAMPIÕES E PERTENCES 

                                                          LAMPIÕES E PERTENCES  

 importados da América do Norte e da Europa, os quais pelo 

                                                                      LUXO   

VARIEDADE                                                                                                       e  MAGNITUDE   

                                                             E' SEM  IGUAL NO IMPÉRIO 

                                                           E' SEM IGUAL NO IMPÉRIO 

                                                             E' SEM IGUAL NO IMPÉRIO 

qual será todo posto à venda  pelos 

                                                         PREÇOS OS MAIS RAZOÁVEIS 

                                                       PREÇOS OS MAIS RAZOÁVEIS  

                                                  PREÇOS    OS    MAIS    RAZOÁVEIS               

NA                                     Grande Agência Paulistana de Iluminação 

                                                                37—Rua do Rosário—37 

ÚNICA AGENCIA                                                                                                PROVÍNCIA DE S. PAULO                                                                                                                                                              

 ÚNICA AGENCIA                                                                                               PROVÍNCIA DE S. PAULO                                                                                                                                                                                                                                          

 ÚNICA AGENCIA                                                 NA                                        PROVÍNCIA DE S. PAULO 

 

  PARA O CÉLEBRE                          ÓLEO QUEROSENE   

                                                                  ÓLEO QUEROSENE   

                                                                  ÓLEO QUEROSENE    

                                                                 de   carvão   Alberto 

o qual é superior a todo e qualquer óleo  que tem sido oferecido ao público desta capital, assim 

como os 

                                                 LAMPIÕES PARA QUEROSENE SEM RIVAIS 

                                                 LAMPIÕES PARA QUEROSENE SEM RIVAIS 



122 
 

                                                 LAMPIÕES PARA QUEROSENE SEM RIVAIS                                 

                                                                                   DE HALE 

que economiza 25 por cento do óleo no consumo e produzem uma quarta parte mais de luz do 

que qualquer outro lampião até agora conhecido. 

                     HÁ TAMBÉM: 

 BONECAS QUE ANDAM       

                                           PASSARINHOS PARA PRENDER COSTURA   

     BONECAS QUE ANDAM                                                                    CAMPAINHAS DE METAL           

                                           PASSARINHOS PARA PRENDER COSTURA                                                                           

        BONECAS QUE ANDAM                                                                       CAMPAINHAS DE METAL   

                                           PASSARINHOS PARA PRENDER COSTURA   

                                                                                                                             CAMPAINHAS DE METAL 

 

                             Enquanto o Empório de Luz fazia uma grande campanha promocional, 

no nível de sua presumida importância, lampiões de querosene eram comercializados 

em outros tipos de casas de negócios, bem mais singelos, talvez mais à altura da bolsa 

de modestos compradores (figs.46e e 46k); até mesmo a Confeitaria do Leão punha 

lampiões à venda. Um exemplo disso é o pequeno anúncio de um modesto 

comerciante, que apareceu em 27 de maio de 1863 no Correio Paulistano (p.2). O dono da 

loja fazia questão de ressaltar que não era só no Empório de Luz que se oferecia querosene de 

boa qualidade:      

  

                                                                                COMÉRCIO N.3. 

 

 Vende-se Querosene em latas e garrafas, de qualidade igual ao do empório 

da luz. Na mesma casa há sempre completo sortimento de lampiões para 

querosene, que se vendem por preços muito cômodos. 

 

                              O Empório da Luz estava em tal evidência que uma nota irônica sobre os 

sucessivos roubos de lampiões instalados em corredores de acesso a residências 

cometidos na rua da Constituição (atual Florêncio de Abreu) vinculou a ação dos ladrões 

à fundação de um novo empório de aparelhos de iluminação. Naquela época era 

costume deixarem-se as portas de entrada das moradias escancaradas, mesmo durante 

a noite avançada, havendo apenas uma porta interior, vazada e trancada, a impedir que 

estranhos subissem ao primeiro andar. Num Noticiário do Correio Paulistano (25 de 

maio de 1864, p.1), alguém denunciou:  
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De tempos a esta parte desenvolveu-se em alguns indivíduos a mania original 

e excêntrica de fundar um novo empório de luz, onde há tudo a lucrar, porque 

o capital empregado é nenhum. 

Não há quem seja capaz de gabar-se que tem lampião de querosene aceso no 

corredor, em a rua da Constituição; a comandita secreta não consente em tal 

abuso, e entende ser a luz uma prodigalidade, qaando [sic] a lua   já   é tão 

pródiga em clarear as escadas. 

Lembremos à polícia as façanhas desses originais, cujas [ações?] podem ser 

aproveitadas em benefício do hotel de S. Gonçalo [referência irônica à cadeia 

pública então situada no largo desse nome, hoje praça João Mendes]. 

 

                         O querosene, comercializado em São Paulo, que até então vinha sendo 

destilado da albertita, um tipo de asfalto encontrável no Canadá, foi destilado pela 

primeira vez na Polônia por um farmacêutico e engenheiro chamado Jan Józef Ignacy 

Łukasiewicz (1822-1882) a partir do óleo que aflorava na região da Galíca subcarpática. 

Ele não só o destilou como criou o primeiro lampião próprio para a queima desse 

combustível em 1853. No ano seguinte, abriu o primeiro poço petrolífero do mundo em 

Bóbrka, perto de Krosno (ainda em funcionamento em 2006) e ainda inaugurou a 

primeira iluminação pública a querosene no distrito de Zawodzie em Gorlice. O 

resultado de tudo isso, porém, não ultrapassou o alcance regional (ŁUKASIEWICZ. 

Wikipedia). 

                             Nos EUA o primeiro poço de petróleo foi aberto em 1859. James Miller 

Williams (1818-1890) foi o primeiro americano a produzir um poço de petróleo 

comercial, tendo sido o criador da primeira refinaria do Canadá dedicada a produzir 

querosene. A partir daí os lampiões que consumiam esse produto começaram a ser 

fabricados e exportados pelos EUA para muitos países e em pouco tempo tornaram-se 

universais nos países ocidentais (KEROSENE. Wikipedia). A empresa norte-americana 

Cornelius & Co., que crescera tão rapidamente fabricando lâmpadas a óleo de sucesso, 

procuraram adaptar-se aos novos tempos, mas logo deixaram de ser líderes do 

mercado de dispositívos de iluminação nesse país. 

                             No Correio Paulistano de 11 de agosto de 1869, p.2, apareceu o seguinte 

reclame:  

 

APROVEITEM 

                       APROVEITEM  

                                             APROVEITEM 
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 Os últimos lampiões sem chaminé [manga de vidro], bico ou mau cheiro Preço3$500 e 4$500. 

Dura um mês. Dura um mês. Uma garrafa de gazelina para os mesmos 1$500 1$500 1$500  a 

garrafa. Aproveitem os últimos lampiões. 

 

                             A gazelina que esses lampiões consumiam era o nome primitivo da atual 

gasolina. A denominação apareceu dicionarizada pela primeira vez no Oxford English 

Dictionary  de 1863, sob a forma gasolene. O termo gasoline só apareceu na América do 

Norte em 1864. No The Times de 27 novembro de 1862, porém, o editor britânico, 

comerciante de chá e café e ativista social John Cassell (1817-1865) publicava num 

anúncio a primeira ocorrência do nome da nova substância inflamável: 

 

O óleo patenteado Cazeline [sic], seguro, econômico e brilhante ... possui todos 
os requisitos que há muito tempo são desejados como uma forma de poderosa 
luz artificial.    

                                                                                                               (GASOLINE. Wikipedia) (tradução do Autor) 

 

Apesar de toda a propaganda, a cazeline ou gasolina, produto altamente 

explosivo, não  progrediu  como combustível de lampiões, tornando-se mais tarde  o  

mais  indicado  para os primeiros automóveis com motor à explosão, que dentro de 

algumas décadas surgiriam.  

Voltando ao querosene, observamos que   os lampiões que com ele  se 

abasteciam, quando de mesa, com o reservatório e a base de vidro transparente, eram 

absolutamente  isentos de sombras e o seu poder de iluminação, bem maior que o das 

chamas produzidas pelas lâmpadas a óleo convencionais. Sua luz, de fato, era tão clara 

e viva que tinha, na verdade, de ser atenuada com difusores de vidro ou de cristal, em 

geral sob a forma de globos bordados, isto é, delicadamente lapidados e gravados, o 

que favorecia a imaginação decorativa dos fabricantes.  

                             Nos anos 1880 e 1890 iniciou-se a moda de montar artísticos abajures 

confeccionados com seda fina ou com guipura, enfeitados com laços e rendas, em 

vaporosos modelos plissados ou franzidos, substituindo os globos de vidro dos 

lampiões ou a eles sobrepostos, e vistos como um toque de genuíno gosto feminino 

(figs.47a a 47 d). Décadas antes já havia quem sobrepusesse ao globo difusor uma 

delicada rede ou malha feitas de pérolas para elegantemente tamisar ainda mais a luz 

do combustor (ABAT-JOUR. Encyclopedie-de-la-langue-francaise). 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cassell
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Fig. 47a- Pintura representando um elegante sarau na casa parisiense de Mme. 

Lemaire (1845-1928), pintora e socialite francesa. Autoria de Pierre-George 

Jeanniot (1848-1934), datada de 1891. Acervo do Museu de Arte e Indústria André 

Diligent, Roubaix, França. 

Mme. Lemaire recebia às terças-feiras, de abril a junho. Seu salão era o mais concorrido dos salões burgueses de 

Paris. Reunia as notoriedades do mundo aristocrático e os artistas mais conhecidos. Nas noites de recepção, as 

cercanias de sua casa na Rua Monceau, n.35, ficavam intransitáveis em razão das inúmeras carruagens estacionadas 

à espera dos convivas.  Uma duquesa que chegasse tarde não encontraria cadeira para sentar. Notar que o salão está 

iluminado por lâmpadas a querosene elegantes e de diferentes formas. Uma delas, no centro,ao fundo, traz um 

abajur de tecido cor de rosa, de diáfana aparência. 
Fonte: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre    
Georges_Jeanniot_Une_chanson_de_Gibert_dans_le_salon_de_madame_Madeleine_Lemaire.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.47b- Ilustração de catálogo desconhecido com modelo de quebra-luz feito de renda e 

tecido, com laço, forrado de azul, rosa, amarelo, e vermelho cardeal para abajures de 

lâmpadas a óleo. Ao lado, lâmpada de moderador com corpo de porcelana japonesa 

montada com bronze dourado, c. 1890. 
Fonte:<https://letincelle.net/category/eclairage-domestique/> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 

  



127 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.47c- Ilustrações coloridas de antigos cartões publicitários mostrando duas lâmpadas a 

querosene com diferentes tipos de quebra-luzes, um feito de seda grená e o outro de 

porcelana ou opalina pintada, em estilo chapéu chinês. Boston, EUA, 1882. 

Josliahlarerobooks-Catag#3614.   Dimensões: 0,125 x0,075 m.               

Dois cartões comerciais de publicidade, divulgando lâmpadas vitorianas de louça e porcelana Jones, McDuffee e 

Stratton, revendedor de atacado e varejo.  
Fonte:< https://www.joslinhall.com/Catalog361.pdf> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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47d- Fotos de catálogo desconhecido, com alguns modelos de lâmpadas de querosene, 
providos de abajures de seda e rendas, montados sobre armações de arame com formas 
fantasiosas. c.1880/1890. 
Fonte:<http://1.bp.blogspot.com/cPZXTExEAQ8/VMGendaMlVI/AAAAAAAABmQ/JqaAlbbvQQ4/s1600/Silk%2Bshade%2Bholde
r%2B16.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL   
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                              De modo geral, os lampiões, fossem a óleo ou a querosene, deviam ser 

manuseados com cuidado, e ser objeto de permanente manutenção e limpeza (LIGHT in 

the glass). Os que tinham o corpo em forma de vasos, de alto efeito decorativo, 

fabricados com porcelana de Sévres (fig.48a), de Saxe (Meissen) (figs.48b e 48c), com 

porcelana chinesa ou japonesa, esta muitas vezes com decoração Imari, ou de louça 

imitando faiança de Delf (fig.48d) etc., por exemplo, eram sobremodo preciosos. Mas 

eram feitos também de alabastro, de mármore, de cristal da Boêmia ou de Baccarat, ou 

outro material de grande valia, além do bronze e de outros metais nobres, tal como 

descritos na imprensa da época. Quase sempre dispostos sobre móveis, mesas e 

aparadores, embora existissem lampiões de querosene em forma de lustres e 

arandelas, decorados com pingentes de cristal, correspondentes às peças similares 

compostas de lampiões a óleo, do tipo Argand, Carcel e de moderador.  

                             A distribuição dos aparelhos de iluminação pelos cantos das salas jamais 

se dava a esmo, ao menos nas casas das pessoas requintadas, possuidoras de alto senso 

estético. Marcel Proust, em seu romance À procura do tempo perdido, no capítulo Um 

amor de Swann, deixa isso bem claro, quando descreve a casa de Odette de Crécy 

(PROUST, v.1, p.187 e 188).  

                             Essa bela mulher tinha origem humilde; fora prostituta, atriz e por fim se 

tornara uma mundana deveras elegante. Não tinha cultura nenhuma, e seu senso 

estético, com exceção da toalete, estava sempre um tanto defasado em relação ao 

gosto em voga. Mas quando Swann, colecionador e esteta muitíssimo rico e sofisticado, 

foi visitá-la pela primeira vez, Odette fez de tudo para impressioná-lo favoravelmente. 

E uma das maneiras de fazer isso, era mandar o lacaio distribuir as lâmpadas ao 

anoitecer de modo a realçar a beleza do ambiente. 

                            Odette recebeu o futuro amante de chambre cor-de-rosa, com o colo e os 

braços descobertos. Fê-lo sentar-se perto dela num dos inúmeros e misteriosos retiros 

arranjados nos desvãos da sala, protegidos por imensas palmas em vasos chineses, ou 

por biombos a que estavam pendurados retratos, laços de fita e leques. 

 

“Você assim não está a gosto, – disse-lhe ela – espere que já vou acomodá-lo”, 

e, com o   risinho vaidoso   que teria por alguma invenção particular,  instalara  
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Fig.48a- Par de lâmpadas a querosene, provavelmente do Segundo Império francês (1853-

1870). O corpo do artefato é executado com peças de porcelana de Sèvres, com temática 

decorativa baseada em pinturas rorocó, montadas com guarnições de bronze dourado (or 

moulu). Difusores ovalados (em forma de melão) e em gomos e mangas, aparentemente 

originais. Antiques, Decorative Arts, Ceramics & Porcelain/ eBay.  Sem outras informações. 
FONTE:< https://www.ebay.co.uk/itm/141236830706?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.48b-Lâmpada a querosene, padrão Onion, atualmente eletrificado, com corpo feito de 

porcelana de Saxe (Meissen), branca e azul. Difusor em forma de tulipa, lavrado. Sem 

outras informações. 
Fonte:<https://i.pinimg.com/736x/c5/81/97/c58197dcf27c212d06ddf3502a4a7d38.jpg> 

REPRODUÇÃO DIGITAL
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Fig.48c-Lâmpada a querosene, com queimador tipo duplex (observar os botões à direita, 

lado a lado, para movimentar cada uma das duas mechas), com corpo em porcelana de Saxe 

(Meissen),marca com espadas cruzadas, de estilo neorrococó, decorado com querubins e 

flores. Globo pintado, marca Baccarat, França. Década de 1880, possivelmente. Altura: c. 

o,50 m. Comercializado pelo site de comércio eletrônico Etsy. 
Fonte:<https://www.etsy.com/dk-en/listing/582393856/germany-meissen-antique-cherub-oil-lamp> 

REPRODUÇÃO DIGITAL  
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Fig.48d- Lâmpada de querosene cujo corpo é feito com imitação de faiança de Delft (sécs. 

XVII e XVIII), Países Baixos. O globo amarelo imita arte chinesa, com a figura em relevo de 

um dragão. Notar queimador duplo. C. 1880. Sem outras informações.  
Fonte:<https://m.gonewiththewindantiques.com/ITEMS-FOR-SALE.html> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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atrás da cabeça de Swann e sob seus pés, almofadões de seda do Japão, que 

ela amassava como fosse pródiga daquelas riquezas e descuidosa do seu    

valor.   Mas quando    o criado    foi trazendo    sucessivamente    as  

numerosas   lâmpadas   que,   encerradas quase todas em globos chineses 

[fig 48d], ardiam isoladas ou aos pares, todas em móveis diferentes como 

altares e que, no crepúsculo já quase noturno daquele fim de tarde  

hibernal, faziam reviver um outro poente mais durável, mais róseo e mais 

humano, – talvez fazendo parar na rua algum enamorado a sonhar com o 

mistério daquela presença que ao mesmo tempo   delatavam   e   ocultavam as 

vidraças acesas, – ela vigiava  severamente de esguelha o homem, para ver 

se ele as colocava no lugar consagrado. Imaginava que, se pusessem uma 

única lâmpada em lugar impróprio, ficaria prejudicado o efeito de conjunto 

do salão e que o seu retrato, colocado num cavalete oblíquo forrado de 

pelúcia, não receberia boa luz. (PROUST, 1972,1ºv., p.188) [fig.48e] 

                                                                                                                                                                                          

                             Os lampiões de suspensão com contrapeso, funil protetor contra fuligem 

e abajur de porcelana, de opalina ou de cristal, mais apreciados na época eram o de 

origem belga, que se tornariam bastante populares a partir dos anos de 1890. Havia 

modelos de salão, próprios para sala de jantar e para bibliotecas. Às vezes, eram 

acompanhados de bocais de velas, que ladeavam a cúpula do quebra-luz (figs.49a a 

49f). Conforme depoimentos de idosos que viveram na época da luz de querosene, as 

lâmpadas de mesa de centro de sala foram aos poucos sendo substituídas por esses 

lampiões de teto (BIERRENBACH in MOURA, 1999, p.178).     

Os nostálgicos do século xx rememoravam também um hábito desde 

então esquecido que estivera em vigor nos tempos dos lampiões de suspensão. Para 

evitar que lançassem gotas de combustível no piso de tábuas da sala e as manchassem, 

desenvolveu-se o costume de envolver a base ou bojo dessas lâmpadas com “artísticas 

bolas de papel de seda preventivas das manchas que a exsudação do querosene 

produziria nos assoalhos impecavelmente claros. Faziam par às bolas correntes de elos 

de papel de seda trançados nos forros das salas para atrair as moscas e insetos alados e 

assim não molestarem as visitas” (BIERRENBACH in MOURA, 1999, p.177 e 178). Esse uso de 

de bolas de papel era corroborado pelo jornalista João Lellis Vieira (1880-1949) em uma 

de suas crônicas, ao comentar que o lampião belga “ suspenso ao meio da sala de jantar 

[tinha] uma bruta bola de papel em baixo. E acrescentava: ”Elegâncias daquela 

geração”.  (CADEIRA elétrica. Correio Paulistano,27 de agosto de 1936, p.5).    
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Fig.48e- À noite em casa, aquarela sobre papel do pintor inglês Edward John Poynter (1836-

1919), 1888. Acervo da Galeria Bourne, Reigate, Surrey, Reino Unido. Sem outras 

informações. 

Por meio desta aquarela, podemos ter ideia da casa de Odette de Crécy, à noite, sozinha, rodeada por seus queridos 

objetos de decoração. Na imagem, o orientalismo não é tão evidente, com exceção da mesinha de apoio em estilo 

marroquino, ao lado do lit de repos. A luz da lâmpada de querosene, no entanto, cria uma atmosfera de serenidade, 

acolhimento e conforto, sensações que Odette gostava de transmitir aos seus amantes quando em sua companhia. 

Fonte:<https://www.art.com/products/p22112152330-sa-i7620571/edward-john-poynter-an-evening-at-home-1888.htm> 

REPRODUÇÃO DIGITAL  



136 
 

 

                                             

 

 

Fig. 49a- Página de anuário do ano de 1890, com anúncio, na parte superior, da firma A.-R. 

Schlossmacher, Aumeunier & Cie., rua Béranger, 19, Paris, França, apresentando a 

Lâmpada Sépulchre, de fabricação belga, que produzia luz de 40, 50 e 90 velas. A lâmpada, 

à esquerda, com quebra-luz de vidro leitoso ou opalina, é acompanhada de cerca de oito 

bocais de velas para a eventualidade de não haver combustível à mão. À direita, lâmpada 

de pé alto, chamada em inglês piano lamp, para ficar ao lado do instrumento e iluminar a 

estante de partituras.  Dimensões da página inteira: 0,265 x 0,175 m. 
Fonte:<https://www.delcampe.net/fr/collections/item/0229735479.html> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 49b- Singela lâmpada de biblioteca a querosene, produzida por Bradley & Hubbard 

Manufacturing Company (1852–1940), fundada em Meridien, Connecticut, EUA. Artefato 

aparentemente datado da década de 1870 ou de 1880. Embora eletrificado, mantém quase 

todos os componentes originais, incluindo o anel de nivelamento, a coroa, o abajur de 

opalina branca, em formato de chapéu chinês, e o reservatório de combustível. Faltando, 

porém, o funil protetor contra fuligem, que deveria ficar pendurado no gancho visto acima 

da manga de vidro. A estrutura metálica é de latão, ornamentada de acordo com os 

exóticos padrões decorativos do Movimento Estético anglo-americano (1860-1890). 
 Fonte:<https://www.ebay.com/itm/Antique-Cast-Brass-Bradley-Hubbard-Converted-Electric-Hanging-Oil-Lamp-

Light/264314736464?hash=item3d8a62cf50:g:dfsAAOSwwmBcyK1A/> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.49c-Lâmpada de querosene feita de latão, em bom estado.  A tampa do tanque de 

combustível traz a inscrição L & B Breveté 1883. O tanque de petróleo intacto está marcado 

com "MARQUE depositée L & B", sendo L & B Lempereur & Bernard, firma de origem belga. 

O queimador Matador de 20" Ehrich & Graetz funciona perfeitamente. A   manga de vidro 

Matador Prima Boheems de 20" tem o logotipo de patente E & G. O disco do queimador 

também tem o logotipo E & G. O quebra-luz é de vidro leitoso de Rochester com uma bela 

pintura de esmalte.  Dimensão do quebra-luz da lâmpada: parte externa inferior 0,35 ou 

0,354 m; parte externa superior aprox. 0,137 m. Altura aprox. 0,208 cm. Comprimento aprox. 

1,07 a 1,20 m. Largura aprox. 0, 365 m. 
Fonte:< L & B Brevete 20''' Matador Burner, Petroleum Lamp, antique Hanging oil Lamp, Kerosene Lamp, Paraffin Lamp, rustic 
decor, ceiling lamp 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.49d– A lição de leitura. Pintura a óleo de Ekvall Knut (1843-1912). Sem maiores 

informações. 
Reunida depois do jantar sob a luz forte do candeeiro de querosene de suspensão, a família aproveita para ler e 

estudar.  
Fonte:<https://fr.wikiquote.org/wiki/Lecture#/media/File:Ekvall_Knut_The_Reading_Lesson.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 49e- Lâmpada a querosene, de mesa. Detalhe da aquarela chamada Depois de as 

crianças terem ido para a cama, de autoria do artista sueco Carl Larsson (1853-1919), 

c.1894. 
A lâmpada a querosene foi inventada, em 1853, pelo farmacêutico polonês Jan Józef Ignacy Łukasiewicz  (1822-
1882). Mas teve seu uso disseminado pelo mundo com a exploração comercial do petróleo norte-americano a partir 
de 1859. O reservatório do combustível ficava sob a mecha, tal como acontecia com a lâmpada de Carcel e com a 
lâmpada de moderador, mas ao contrário destas últimas não necessitava do auxílio de mecanismo algum, já que o 
fluido utilizado subia facilmente por capilaridade pela mecha até o queimador.  Em 1865, um inglês de nome Joseph 
Hinks criou o queimador duplo, com duas mechas colocadas lado a lado, o que aumentou o brilho e a vivacidade da 
chama. Esse tipo de queimador, de duas luzes (e com dois botões reguladores da mecha, um ao lado do outro) era 
anunciado na imprensa paulistana (1878) com grafia errada: DUPLEY BURNER, em vez de DUPLEX BURNER. Graças 
a um encamisamento da chama, criação do químico Auer, a luz produzida pelo petróleo ou querosene tornou-se 
ainda mais clara, viva e intensa, o que muito contribuu para que os familiares se reunissem à noite em torno dela 
para a realização de inúmeras atividades, tanto rotineiras quanto recreativas. 
FONTE:<http://www.leninimports.com/carl_larsson_gallery.html> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.49f-Cartaz de loja Au Meteore, bronzes d’art, dedicada à venda de aparelhos de 

iluminação situada na cidade de Le Havre, França. Autoria de P. Seguin, 1892. Litografia 

em cor. Acervo da Biblioteca Nacional de França. Dimensões: 1,30 x 1,00 m. 

O cartaz dá idéia da fascinação que os lampiões a querosene, com sua infinidade de modelos, exerciam sobre o 

público consumidor, sobretudo sobre o público feminino. 

Expostos nas vitrinas, veem-se diversos modelos de lampiões a querosene de suspensão, acompanhados de braços 

com bocais de velas, vários modelos de lâmpadas para mesas, entre as quais uma alta banquet lamp, e na frente da 

loja, no passeio, uma piano lamp, uma lâmpada alta, de chão, com mesinha circular acoplada  e abajur de tecido, 

ideal para ficar junto ao piano, ao lado de um sofá ou de uma poltrona de leitura. 
Fonte:< https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530195729.r=affiche%20au%20meteore?rk=21459;2> 
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                             Fabricados em Herstal, perto de Liége, provinham de três manufaturas,  

a de Lempereur & Bernard, cujos fundadores eram Joseph Lempereur e Lambert   

Bernard, com grandes instalações em Paris (fig.49b), a de Louis Sépulchre (1845-1930), 

antigo funcionário da fábrica anterior, e a de Caby, que com o tempo superou a de 

Sépulchre (fig.49a).  

                              Como já declaramos, foi provavelmente a partir do uso desses lampiões 

de querosene que os membros das famílias paulistanas começaram a se reunir em torno 

da chama brilhante do aparelho, fosse ele suspenso do teto da sala de jantar, fosse 

apoiado sobre a mesa central da sala de visitas, para o desenvolvimento de atividades 

em comum: costura, bordado, crochê, leitura de romances e jornais, jogos de cartas, 

estudo etc. (fig.49d).  Já ia longe, pois, o tempo da infância de Maria Pais de Barros 

(1851-1952), cuja família, reunida às oito horas da noite na sala de jantar, tomava chá 

com torradas à luz frouxa de três altos castiçais de prata, pouco antes de ir dormir (in 

MOURA, 1999, p.97). 

                             O último grande anúncio, em ruidosa ostentação, do Empório de Luz 

ocorreu no Correio Paulistano de 27 de março de 1864 (p.4). Notemos que agora os 

lampiões a querosene já não são os grandes puxadores de vendas:  

 

                                                                                GRANDE 

                                                                EMPÓRIO BRASILEIRO 

                                                              Lampiões e óleo Kerozene 

                                                                   37, Rua do Rosário, 37. 

                                                GRANDE E RIQUÍSSIMO SORTIMENTO  

                                             CONSIDERÁVEL [RE]DUÇÃO DE  P[R]EÇOS 

                                                REGULANDO DE 1U50O PARA CIMA 

                                                               LegÍtimo Óleo Kerosene 

                                           o qual se vende mais em conta do que em 

                                        qualquer outro estabelecimento nesta Província.  

                                                                   AVISO ESPECIAL A TODOS 

                                      GRANDE DESIDERATUM DO SÉCULO REALIZADO!! 

                                                     Cozinhar por meio do Óleo Kerosene!!!  

                                        NOVA E SUMAMENTE IMPORTANTE INVENÇÃO!!! 

                                      O MAIS ECONOMIZADOR CONHECIDO NO MUNDO!!! 

                                         Cozer 

                                                 Frigir 

                                                                 Ensopar e 

                                                                                      Assar 
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                                        COM A MESMA CHAMA QUE ILUMINA O QUARTO 

                                                                                 PELOS 

                                                                        AQUENTADORES 

                                                                       PATENTE DE FISCH 

o mais valioso e engenhoso invento, por meio do qual se pode ferver água, chá, café, etc, 

etc. quase momentaneamente, e preparar uma REFEIÇÃO CONFORTATIVA PARA SEIS 

PESSOAS com uma despesa de óleo MENOR DE TRÊS VINTÉNS.  

A universal e inquestionável UTILIDADE, PORTABILIDADE, COMODIDADE, SIMPLICIDADE 

E PASMOSA ECONOMIA deste aparelho devem recomendá-lo a todos aqueles que estudam 

economia e comodidade. 

                                [c]onvida-se respeitosamente o público para visitar a agência na 

                                                                  37 Rua do Rosário, 37  

  E examinar este realmente valioso aparelho (DO QUAL HÁ QUATRO DIFERENTES 

TAMANHOS) e julgarem por si mesmos 

                                                                                                                                                   H. C. Covert 

 

                            A partir do reclame acima, os anúncios do Grande Empório de Luz 

tornam-se cada vez mais reduzidos em tamanho e cada vez mais espaçados ao longo 

do ano de 1864. No penúltimo deles, em que ainda se vendiam lampiões a querosene 

com grande desconto, quem assina o reclame é W. D. Pitt. Como ele declara que 

recebeu ordem do dono, supõe-se que Pitt fosse o gerente ou caixeiro do 

estabelecimento. 

 

                                                                                              Maisena 

                              A 400 REIS A LIBRA                                                                      22-RUA DIREITA-22 

                                                                                            QUEROSENE                                                                             

                               Chegou uma grande remessa, no grande empório de Luz. 22-Rua Direita 

                                                                                            Lampiões  

                                                                                   Para Querosene                              

                                                                    GRANDE REDUÇÃO DOS PREÇOS  

O abaixo assinado participa ao respeitável público que tendo recebido ordem do dono do Grande 

Empório de Luz a fazer grande redução dos preços dos Lampiões finos, de hoje em diante acham-

se os Lampiões com 30 por cento de abatimento, e comprando em porção ainda receberão um 

abatimento maior. Os senhores negociantes do interior devem aproveitar esta ocasião para 

sortirem-se, ficando certos de que jamais encontrarão os mesmos por preços tão baratos  nesta 

Província. Encarrega-se de encaixotar e mandar a qualquer parte da província. 

                                                                                                                                                                        W.D. Pitt    

                                                                                            (Correio Paulistano, 27 de setembro de 1864, p. 4) 
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                            Conforme constatamos acima, era agora o vulgar amido de milho 

importado dos EUA que era usado para atrair a atenção dos fregueses para a liquidação 

dos lampiões. No último anúncio do empório propagado nas páginas do Correio 

Paulistano em 1864 (29 de outubro, p.3) os produtos anunciados eram apenas a Água 

Florida, de Murray e Lanman, preparada por Lanman & Kemp de Nova York, um 

perfume e ao mesmo tempo uma espécie de panaceia, que conservava os dentes e as 

gengivas, tal como  a beleza e  a pureza da cútis feminina, algo, ao que parece, tão eficaz 

e popular, que os fabricantes alertavam contra as possíveis falsificações, feitas em 

países da Europa, e o Tônico Oriental para cabelos, um produto milagroso contra a 

calvície, um fortificante capilar, um domador de cabelos rebeldes, tornando-os jeitosos, 

lisos e macios, e evitando que embranquecessem.   Enfim, não se fala mais nem em 

lampiões, nem em máquinas Singer.   

                             Aparentemente, o grande empório sucumbiu à própria megalomania e à 

força da concorrência, que de modo discreto venderia produtos similares por preços 

mais acessíveis: 

 

ATENÇÃO  

O abaixo assinado grato ao respeitável público de S. Paulo pelo bom 

acolhimento e consideração que recebeu durante a sua agencia da casa de H. 

C. Covert  – O Grande Empório de Luz – vem respeitosamente participar-lhe 

que acaba de comprar tudo que pertencia ao sobredito estabelecimento por 

preços tais, que pode oferecer os lampiões e o mais que pertencia a este ramo 

de negócio por preços equivalentes aos do Rio do Janeiro, e espera receber do 

ilustrado público a mesma consideração o benevolência que até hoje tem 

gozado; assegurando-lhe que não deixará de se esforçar para servir e agradar 

todas as pessoas que se dignarem honrá-lo com seus favores. Na mesma casa 

se acha uma grande variedade de objetos de escritório, curiosidade, utilidade, 

e luxo: e como sempre um grande depósito de querosene da PRIMEIRA 

QUALIDADE e por preços os mais razoáveis. Pede igualmente aos srs. 

negociantes do interior o favor de indagarem dos preços deste estabelecimento 

antes de mandarem as suas encomendas a qualquer outra parte, assegurando-

lhes que hão de achar que lhes fará mais conta a compra nesta casa do que no 

Rio de Janeiro mesmo.  

                                                                                                                                    

W. D. PITT. 

                                                                                                                                    

22-RUA DIREITA -22 

                                                                               (Correio Paulistano, 16 de dezembro de 1864, p. 3) 

 



148 
 

                            No ano seguinte, Witt anunciava nos jornais que sua casa comercial se 

achava localizada em novo endereço, na Rua Direita, n. 46, onde vendia tônicos, 

xaropes, loções, óleo de bacalhau etc.          

                              Devemos ressaltar, no entanto, o pioneirismo do antigo Empório de Luz 

ao divulgar na cidade de São Paulo, em grande escala, o querosene destilado da 

albertita e os lampiões alimentados com esse combustível. E seu flagrante pioneirismo, 

ao estimular a concorrência comercial, desenvolvendo uma campanha publicitária de 

tamanha agressividade nunca vista antes nos jornais paulistanos. 

                            Talvez o maior tributo concedido a tão “civilizatório” negócio, encontrado 

na imprensa paulistana, seja o anúncio publicitário da casa de música de propriedade 

dos compositores Henrique Luís Levy (1829-1896) e Emílio Correia do Lago (1837-1871). 

Na longa lista de partituras de polcas que poderiam ser encontradas nesse comércio, 

havia algumas com nomes bastante curiosos: polca Café com Leite; Polcamania; Tico-

Tico, polca-lundu; Três flores expressamente colhidas e oferecidas ao gentil sexo brasileiro 

e.... Ao Grande Empório Luz Querosene, polca dançante (Correio Paulistano, 6 de julho 

de 1864, p.4). 

                             Durante o ano de 1864, outras lojas que comercializam produtos de 

iluminação começam a ter visibilidade nas páginas do Correio. Uma delas, sob a forma 

de anúncios de tamanho bastante modesto, vendendo querosene “igual ao do 

Empório” e muitos outros objetos, era a do vidraceiro da rua Direita, n. 10: 

 

                                                                                          Querosene 

                                                                        No vidraceiro da Rua Direita n. 10. 

Continua-se a vender o genuíno óleo de Querosene igual ao do empório, pelos 

preços seguintes: 

 Uma lata de 5 galões 15$500. 

 Uma medida 2$500. 

 Uma garrafa $640. 

 Comprando mais de duas latas se fará abatimento; na mesma casa vende-se 

[sic] chaminés [mangas de vidro] para lampiões e torcidas, objetos de 

escritório, lã para bordar, espelhos, quadros, estampas, e vidros de todas as 

qualidades; cigarros superiores de fumo do Descalvado, livros em branco para 

os acadêmicos, papéis pintados, tintas para pintar casas, e outros objetos que 

se vende [sic] por cômodo preço. 

                                                                        (Correio Paulistano, 2 de março de 1864,p.4)(grifo do Autor) 
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                            Enquanto a iluminação doméstica fundamentada na luz de querosene 

seguia seu curso (fig. 49 g), a iluminação pública a querosene não alcançava, mesmo 

depois de muitos anos, um nível aceitável de qualidade. As reclamações contra ela, de 

fato, nunca haviam cessado: 

 

                                                                                     ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

 

A iluminação pública da Capital continua a ser feita de modo que mal preenche 

a necessidade de sua conservação e fins. Ela é atualmente feita a querosene ou 

petroleum, e a luz que fornecem os candeeiros é ora melhor, e ora pior, 

conforme a qualidade do óleo empregado. Este importante ramo do serviço 

público tem infelizmente nesta capital satisfeito em muito pequena parte as 

exigências e reclamos da população, que não encontra na iluminação atual as 

vantagens que oferece um bom sistema de iluminação. 

 Ainda é um problema, cuja resolução depende de reiteradas experiências e 

estudos, qual o melhor combustor a empregar-se para a iluminação pública. A 

ciência em sua marcha progressiva, ainda não pôde assinar a melhor das 

matérias primas para a extração da luz que possa formar uma boa iluminação, 

e que ao mesmo tempo possa ser feita por um preço barato. O exm. snr. 

conselheiro Vicente Pires da Mota [1789-1872], ex-presidente desta província 

contratou com José Dulton [sic, por Dutton] e Francisco Taques Alvim, a 26 de 

dezembro de 1863 a iluminação desta cidade a gás hidrogênio carburado, 

autorizado pela lei n. 25 de 25 de abril de 1856, ficando os mesmos empresários 

encarregados de fazer a iluminação a querosene, enquanto se não realizar a 

contratada. Vós conheceis esse contrato, e por isso deveis tê-lo avaliado 

convenientemente. Resta-me dizer-vos, que enquanto a iluminação a gás 

hidrogênio carburado  não for realizada, cumpre melhorar a que existe, ao 

menos aumentando o número dos seus lampiões. A população, já muito 

crescida e disseminada em grandes núcleos, pelos extensos arrabaldes da 

Capital, precisa ser alumiada de modo que não sofra pela falta de luz, e que 

possa ao mesmo tempo chegar-lhe os auxílios da justiça. Sem uma regular 

iluminação, torna-se impotente a ação corretiva da polícia.  

 

                                       (Correio Paulistano, 12 de março de 1865, p.1) (grifo do Autor) 

 

Além de fornecer uma iluminação pública de baixa qualidade, os 

empresários responsáveis pela luz das ruas da Capital davam a impressão de que não 

estavam minimamente interessados em levar adiante o prometido projeto da 

iluminação a gás de hulha: 
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Fig.49g- Anúncio de querosene para iluminação marca Luz Diamante, fabricado por 

Longmans & Martinez, Nova York, EUA. Publicado no Correio Paulistano, de 30 de julho de 

1886, p.4. 

Embora se tenha generalizado o uso do querosene como combustível de lampiões a partir do último terço do século 

XIX, sobretudo entre os membros da classe média, que não podiam pagar pelo gás doméstico, o fluido era 

responsável por muitos incêndios residenciais, ocorridos nas grandes cidades do mundo ocidental. Em 1880, na 

cidade de Nova York, de cada cinco incêndios, dois eram provocados por lampiões de querosene avariados.  Pelos 

jornais brasileiros também sabemos quão frequentes eram as explosões de lampiões, causando ferimentos graves 

nas pessoas, e até mesmo a morte, além de inúmeros incêndios. 
FONTE:< http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=090972_04&PagFis=3277&Pesq=arco> 

REPRODUÇÃO DIGITAL   



151 
 

                                                       Diário de S. Paulo                 

                                                   ___________________ 

 

A iluminação pública não é feita nesta capital como o governo pretendeu-o [sic] 

quando contratou-a [sic]. Apesar de ser de gás líquido [*], e esse o pior possível, 

a iluminação não subsiste durante o tempo indispensável em todos os 

lampiões. Será defeito da empresa ou da polícia? Nada diz-se [sic],nada sabe-

se[sic]; a empresa da iluminação tem sido uma privilegiada da imprensa local, 

e por isso o povo já não estranharia que em qualquer noite não se acendesse 

lampião algum! 

É conveniente que o governo e a polícia atentem seriamente para essa 

necessidade pública, mandando examinar rigorosamente o gás líquido que é 

empregado na iluminação, e mandando inspecionar o serviço de todos os 

lampiões durante a noite. A polícia, especialmente, tem muitos meios para 

cumprir seu dever, e, entre eles, basta lembrar-lhe a obrigação imposta aos 

inspetores de quarteirão de comunicarem diariamente o que durante a noite 

houver ocorrido na iluminação, e, se nada tiver havido, isso mesmo 

participarem. 

O Diário lembra essas providências, mas não julga serem as únicas a tomar-se, 

visto que a administração, ao [sic] par dos sucessos ocorridos desde o contrato, 

poderá melhor apreciar a necessidade de outras medidas mais enérgicas. 

Sabe-se que existe um contrato para a iluminação da cidade a gás 

hidrogênio, mas parece que esse contrato não foi senão um nariz de cera 

para obter-se os lucros da péssima iluminação que o público vê e observa 

em todas as noites. 

Não nos fizemos cargo de verificar as condições do contrato na secretaria do 

governo; mas, fazemos justiça ao administrador da província que o fez, –  

pensando que não o fizera para exclusivo benefício dos empresários e que 

entendera dever estar a Capital atualmente iluminada a gás hidrogênio [ 

carburado]. 

Sabemos, entretanto, que o contrato ficará de nenhum efeito, se a iluminação 

a gás hidrogênio não estiver realizada até o fim de dezembro próximo futuro. 

Quem dirá que essa aspiração da administração será e estará satisfeita nesse 

tempo? 

Sabemos, além disso, que a empresa nada pode fazer por motivo da falta de 

capitais, sendo que o empresário Dutton, ou por ofícios ou por cartas, dirigidos 

ao ex-presidente conselheiro Carrão [1810-1888], e ao vice-presidente 

atualmente em exercício, tem procurado justificar-se, dizendo que a culpa  tem 

sido do outro seu companheiro de empresa [Francisco Taques Alvim], que não 

quer concorrer com capital algum para satisfação de sua quota social! 

Se é verdadeiro esse fato, tem o governo em suas mãos a rescisão desse 

contrato, aproveitando a oportunidade de contratar mais baratamente a 

iluminação pelo sistema atual. O empresário principal confessa que nada há 

sido feito, e atribui isso ao outro empresário: –  o que, pois, espera o governo, 

que não aconselha-se [sic] com jurisconsultos, no sentido de beneficiar a 
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fazenda provincial, que despende exageradamente com a iluminação a gás 

líquido? 

Cumpre ao governo verificar esses fatos, e outros que não vão aqui referidos, 

mas que são públicos, a fim de tomar uma deliberação conveniente ao cofre 

provincial; cumpre-lhe sobretudo não prorrogar o contrato feito, porque o 

prejuízo continuará, e esta capital não verá tão cedo a iluminação a gás 

hidrogênio. 

É conhecida a história da empresa das águas; parece que as duas empresas 

seguirão as mesmas regras de conduta; nada fizeram, e afinal a cidade ficou 

sem luz e sem água! 

Acabe o governo com tudo isto. Rescinda o contrato das águas, visto que está 

autorizado para isso por uma lei provincial, embora indenize aos empresários, 

atendendo-se a que o governo não pode rescindir esse contrato por próprio 

arbítrio; e não prorrogue o contrato da iluminação, ainda que a empresa 

comece a obra do gasômetro, porque pode não haver certeza de que ela seja 

concluída com a brevidade necessária. 

Entretanto, inspecione rigorosamente a atual iluminação a gás líquido, que é 

muito cara. 

                                                                         (Diario de S. Paulo, 23 de setembro de 1866, p.1) (grifo do Autor) 

 

[*]Neste editorial, que parece ter razão em tudo, espanta a desinformação que afirma que a iluminação pública da 

cidade era feita com gás líquido, quando era público e notório que, desde 1863, a capital paulista era iluminada a 

querosene! Tal erro foi corrigido pelo jornal, sem pedir as necessárias desculpas aos leitores, ao reclamar da futura 

prorrogação do contrato da iluminação pública, no editorial do dia 18 de outubro de 1866, p.1. 

 

Dois anos depois, a situação retratada acima permanecia absolutamente 

a mesma: 

                                                                                      ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

 A iluminação pública de S. Paulo não satisfaz a importância de uma cidade de 

primeira ordem; cumpre que s. ex. o sr. presidente remedeie com urgência o 

pouco escrúpulo com que se faz atualmente um tal serviço público, sendo que 

nele se despendem para mais de 28 contos de réis, que são franqueados aos 

empresários, quantia que podia garantir ao governo uma ótima iluminação. 

Cumpre que o governo ponha cobro igualmente a outro desmando: e vem 

a ser o de há mais de quatro anos haverem os empresários da atual 

iluminação, contratado a canalização do gás para iluminar a cidade, e 

ainda não terem dado um só passo para isto. E o público a esperar... a 

esperar toda vida!... Livre-nos s. ex. de semelhantes empresas. 

                                                                                                                                                                    QUEROSENE.  

                                                                         (Correio Paulistano, 14 de fevereiro de 1868, p.3) (grifo do Autor) 

Em 1872, o Correio Paulistano, publicava uma notícia que apontava o 

pequeno consumo de petróleo no Brasil, demonstrando que o produto, sob a forma de 
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querosene, era então usado como combustível de iluminação apenas nas maiores 

concentrações urbanas do País, onde já havia a concorrência do gás de hulha, e que a 

vasta área rural se mantinha dependente das mais primitivas modalidades de 

iluminação. Enquanto isso, a Alemanha, que se estava tornando um país de acelerada 

industrialização, revelava-se como a maior consumidora: 

 

Petróleo— O valor do petróleo refinado exportado dos Estados-Unidos 

anualmente é agora de 28.000 contos. A Alemanha toma 8.700 contos, e é a 

maior consumidora. Segue-se na lista Gibraltar, com 2.250 contos, a 

Dinamarca, com 1.7o0. O Brasil só importa 250 contos; menos do que a Itália, 

Rússia, Espanha, Turquia, Cuba e Antilhas dinamarquesas [atuais ilhas 

Virgens Americanas]. 

                                                                                           (Correio Paulistano, 22 de fevereiro de 1872, p.2) 

 

 

5- A iluminação pública paulistana: o azeite de baleia e o gás hidrogênio líquido. A 

tentativa de adoção do gás hidrogênio puro. 

 

Inovadora energia de iluminação pública, e depois doméstica, o gás de 

hulha foi adotado em grandes cidades como Londres, Paris e Berlim, a partir dos 

primeiros anos do século XIX. 

Em São Paulo, porém, vinha sendo produzido nos anos de 1840 pelo 

francês Luís Afonso Milliet (1798-1879) um tal "gás hidrogênio líquido". Responsável 

pela iluminação pública da cidade de Santos, Milliet passou a fornecer o mesmo fluido 

para a iluminação pública paulistana a partir do contrato assinado pelo fabricante com 

o governo provincial em 1847 e válido até 1852. (ATAS, sessão de 19 de maio de 1847, p.124; 

sessão de 27 de julho de 1849, p.186). Contrato esse que exigia a instalação de 160 lampiões 

na cidade, tendo como combustível o “gás” por produzido por Milliet.  Embora tivesse 

o nome de "gás hidrogênio líquido", é óbvio que não se tratava do hidrogênio líquido tal 

com conhecemos hoje, gás produzido e armazenado com alta tecnologia. 

                             O “gás hidrogênio” usado para iluminação, assim chamado por seu 

inventor francês, Philippe Lebon (1767-1804), em fins do século XVIII, era um gás 

constituído por di-hidrogênio ou hidrogênio molecular (H2), monóxido de carbono (CO) 
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e dióxido de carbono (CO2), produzido pela destilação da madeira (GAZ de bois. 

Wikipédia).  Foi a partir do experimento com gás de madeira realizado na França por esse 

cientista francês, que se optou, mais tarde, pelo gás de hulha, mais eficiente, destilado 

e adotado na iluminação pública das grandes cidades estrangeiras, a partir dos 

trabalhos desenvolvidos na Inglaterra.  

                              O “gás hidrogênio líquido” de Milliet era uma modalidade de energia 

iluminante que veio substituir os lampiões de azeite de peixe da cidade de São Paulo, 

em razão da crescente alta do preço do combustível feito com a gordura da baleia. Este 

entrara em vigor em  26 de  abril  de 1842, em observância à lei provincial de 9 de março 

de 1840, que consignou fundos para a criação de iluminação pública nas cidades da 

Província, entre  elas a Capital e a cidade de Santos. O objetivo dessa iniciativa era 

aumentar a segurança das ruas durante a noite. Iniciativa que tinha também caráter 

fortemente moralizante, conforme o Relatório presidencial de 7 de janeiro de 1841(p.8) 

e o Discurso presidencial lido em 7 de janeiro de 1842 (p.8). 

                              Até a adoção da iluminação pública a azeite de peixe, a cidade só se 

iluminava durante as comemorações festivas à custa dos habitantes, que tinham de pôr 

nas janelas, obrigatoriamente,  luminárias durante três noites seguidas para celebrar os 

acontecimentos “felizes” ocorridos na família real, depois imperial, tais como, 

aclamação de soberanos  (coroamentos durante o período imperial), casamentos reais, 

imperiais e principescos, e nascimentos de príncipes reais e, depois, imperiais, além da 

data da independência do País ocorrida em 1822 e outros acontecimentos importantes.  

                            Com a instalação do Império, uma vez criado o Regimento das Câmaras 

Municipais, por lei de 1º de outubro de 1828, vários encargos passaram a ser de 

responsabilidade das Câmaras Municipais brasileiras, entre eles, a criação e a  

manutenção da iluminação pública, até então inexistente. As cidades, contudo, não 

tinham recursos para tanto, pois muitos impostos então em vigor haviam sido 

transferidos para a alçada dos governos provinciais. Sem recursos para atender as 

exigências do regimento, as municipalidades ficavam à mercê da boa vontade dos 

governantes.  

                             Em vista dessa situação, em 14 de setembro de 1829, o bispo Dom 

Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade (1767-1847), então vice-presidente da província 

de São Paulo, participou à câmara paulistana a determinação imperial para se aplicar à 
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iluminação da capital paulista metade dos rendimentos da Polícia, arrecadados no 

porto de Santos (CAMARA municipal. O Farol Paulistano,26 de setembro de 1829, p.1). E só depois 

de a edilidade pagar à Junta da Fazenda o empréstimo para a fatura dos lampiões, ela 

receberia os citados rendimentos.  

                             Nas atas camarárias referentes ao ano seguinte, lê-se que o vice-

presidente deveria ser oficiado no sentido de mandar entregar os 24 lampiões da 

iluminação da Capital que haviam sido prometidos (ATAS, 1830, p.173), um número 

demasiado insignificante, francamente irrisório, frente às necessidades municipais de 

uma cidadezinha de 20. 000 habitantes. Mesmo assim, a Câmara designou os locais 

onde deveriam ser posicionados. 

                              Nas Atas de 1831 (p.192), em sessão extraordinária de 23 de novembro, 

por exemplo, a municipalidade houve por bem ordenar ao fiscal comprar azeite e 

estocá-lo no armazém da cadeia, e mandar o feitor dos galés suprir os candeeiros com 

o azeite necessário e mandar pôr nos cantos [externos] do prédio da Casa da Câmara e 

Cadeia (1783-c.1791), na parte voltada para a rua do Rego (depois Rua da Casa Santa e 

hoje Rua Riachuelo), dois lampiões destinados à iluminação pública. 

                             Alguns desses primeiros lampiões, adotados no início dos anos de 1830, 

foram representados em vistas paulistanas executadas pelo pintor ingênuo  

Miguelzinho  Dutra (1812-1875) ((figs. 50a e 50b)   e  descritos   por  Francisco de Assis 

Vieira Bueno (1816-1908) ao se recordar dos mais antigos ensaios de iluminação pública 

em São Paulo. Embora não revele a data de suas lembranças, devem elas remontar 

seguramente aos meados dessa década. Conta-nos ele, num trecho assaz conhecido: 

 

O primeiro ensaio de iluminação que houve em São Paulo, durante aliás 

dezenas de anos, era deficientíssimo. Uma enorme geringonça de ferro, 

pregada na parede de uma esquina, estendia por cima da rua um longo braço, 

em cuja extremidade estava dependurado um lampião. Colocados de longe em 

longe nas ruas principais, a luz desses lampiões, alimentada com azeite de 

peixe, difundia uma claridade mortiça, que só alumiava um pequeno espaço, 

projetando longas sombras movediças quando o vento balançava os lampiões. 

As noites eram, pois, trevosas, quando não havia lua,   acontecendo    algumas  
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Fig.50a- Aquarela de Miguelzinho Dutra (1810-1875), datada de 1847, representado o 

palácio do governo provincial paulista, então ocupando o antigo colégio jesuítico de São 

Paulo. Notar duas das chamadas geringonças ladeando a entrada principal da ala à 

esquerda e outra, pouco visível, à extrema direita, no canto da igreja do antigo colégio. 

Acervo Museu Paulista da USP. 
Fonte: Miquel Dutra, o poliédrico artista paulista. São Paulo: MASP, 1981. 
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Fig.50b-Aquarela de Miguelzinho Dutra, datada de 1835, representando a antiga Casa de 

Câmara e Cadeia da cidade de São Paulo, erguida em fins do século XVIII. Notar nas quinas 

extremas do edifício duas geringonças, tal como descritas por Francisco de Assis Vieira 

Bueno (1816-1908). Acervo do Museu Paulista da USP. Sem outras informações. 
Fonte:TAUNAY, Affonso de E. Velho São Paulo . São Paulo: Melhoramentos, [1953]. 3v. V.1 
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vezes pisar-se em sapos, que ocultos durante o dia nos quintais, de noite 

vinham para a rua tratar da vida, saindo pelos canos de esgotos das águas 

pluviais. Miríades desses batráquios povoavam o Anhangabaú, e doutro lado o 

Tamanduateí, e os charcos de suas várzeas, e quem nas noites de calor 

estacionasse nas pontes de Lorena, do Acu e do Carmo ouvia sua tristonha e 

variegada orquestra, não sem encanto para quem é propenso à melancolia. 

Era, pois, natural que eles invadissem a povoação.  

O mesmo se dava também com as cobras, pela contiguidade de alguns 

matagais. Estava coberto de capoeira todo o terreno compreendido entre o 

Tamanduateí e a rua da Tabantiguera, pertencente à chácara do Assis  Lorena 

[Francisco de Assis Márcio Lorena e Silveira, c.1780-1835], filho do 

governador Bernardo José de Lorena [1756-1818], cujo título nobiliárquico, [6º] 

conde de Sarzedas, é hoje o nome de uma rua, povoado quarteirão 

modernamente edificado na área do terreno da mencionada chácara. Da ponte 

do Carmo para baixo, toda a margem esquerda do Tamanduateí era também 

um matagal. A poente toda a área de terreno, mais tarde, chamada Morro do 

Chá, a que hoje dá acesso o Viaduto, pertencente ao cadete Santos, depois 

barão de Itapetininga [1799-1876], era coberta de capoeira, onde eu ia 

passarinhar, saltando o valo que dividia da antiga rua da Palha [atual Sete de 

Abril]. 

                                                                                                                  (BUENO, in MOURA, 1999, p.160) 

 

As geringonças (armações desengonçadas e de funcionamento precário) 

descritas por Assis Bueno, que sustentavam os lampiões, os chamados lampiões de 

balanço, constituíam o mesmo sistema usado na Corte no tempo de Debret (figs.50c e 

50d) (DEBRET.BBM-Acervo Digital), e também usado em Portugal (CASTILHO,1937, p.168 e ss.) 

(fig.50e). Na capital do Império foram empregadas até quando começaram a ser 

implantados, no começo dos anos de 1850, os lampiões iluminados a gás de hulha 

fixados em postes de ferro fundido (fig.50f), obra levada a efeito pela companhia 

fundada com capital e tecnologia inglesa pelo barão de Mauá (1813-1889). 

                             Cravadas nas paredes das casas, todas as manhãs as geringonças tinham 

abertas pelos acendedores as fechaduras que trancavam a barra de ferro móvel que 

permitia que os lampiões fossem baixados. Procedia-se então a limpeza dos vidros do 

lampião, do reservatório, em que se vertia a ração de azeite de baleia, e cortadas as 

partes carbonizadas das mechas, que seriam novamente acesas ao fim da tarde. Em 

Portugal, a estrutura de ferro articulada era conhecida pelo nome de cegonha (fig.50e), 

assim chamada por lembrar um engenho semelhante usado para tirar água de poços 

(fig.50g).  
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Fig.50c- Les premières occupations du matin. Autoria de Debret, datada de 1827, retirada do 

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

O sistema de alçamento e abaixamento do lampião feito com barras de ferro articuladas para tornar possível 

alimentá-lo com combustível, trocar as mechas do candeeiro e limpá-lo do óleo e da fuligem funcionava bem no Rio 

de Janeiro, porque as construções da cidade eram resistentes, feitas de pedra ou pedras e tijolos. Em São Paulo, as 

paredes de taipa não aguentavam a força de tração necessária para o funcionamento do equipamento e rebentavam. 

O azeite tinha cheiro nauseabundo e os escravos responsáveis pelo serviço eram maltrapilhos e fediam com o azeite 

impregnado nos andrajos. Como tinham de ficar durante a noite acordados para espevitar as mechas, dormitavam 

pelas ruas. Levavam enfim uma vida deplorável.  
Fonte:< https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/3275/1/006245-3_IMAGEM_096.jpg> 
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Fig.50d- A Iluminação de azeite de peixe. Desenho aquarelado de 1851. Autoria de José dos 

Reis Carvalho (1798-1892). Acervo Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
Trinta anos depois de Debret, nada havia mudado no sistema de iluminação da cidade do Rio de Janeiro. Mas três 

anos depois, a chama do gás de hulha começaria a brilhar na capital do Império. 
Fonte<: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon325999/icon325999.jpg> 
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Fig.50e- A cegonha de Lisboa, usada no início do século XIX. Imagem retirada de:  

CASTILHO, Júlio de. Lisboa Antiga; Bairros Orientais, 2ª ed. revista e ampliada pelo autor 

e com anotações do Eng.º Augusto Vieira da Silva, vol. IX, Lisboa, S. Industriais da C.M.L., 

1937, pp.168 e ss.  
Fonte:< https://biclaranja.blogs.sapo.pt/2009/12/> 
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Fig.50f- Vista do antigo largo do Paço no Rio de Janeiro. Imagem do fotógrafo italiano 

Camillo Vedani (18..-1888), datada de 1870. À extrema direita, correr de postes de 

iluminação a gás de hulha, em perspectiva, ao longo da fachada lateral do Paço Imperial, 

inaugurados pelo barão de Mauá em 1854. 
Fonte:< http://rio-de-janeiro-desaparecido.blogspot.com/2015/11/e-fez-se-luz.html> 
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Fig. 50g- A picota ou cegonha é um instrumento para tirar água de poço, em Portugal. 

Excerto do blog de Armando Eiras sobre Sarzedas do Vasco, aldeia do concelho de 

Castanheira de Pêra, distrito de Leiria, Portugal,2008. 
Fonte:< https://sarzedasdovasco.blogs.sapo.pt/4816.html> 
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                            Sujo, lento e malcheiroso era o trabalho dos acendedores.  Sempre 

emporcalhados de óleo, os infelizes passavam a noite ao relento para, de tempos em 

tempos, espevitar as mechas carbonizadas. 

                             Em São Paulo, as geringonças foram motivo de dores de cabeça para a 

Câmara Municipal, porque os personagens mais influentes da cidade não as admitiam 

presas às paredes de suas casas. Alegavam que estragavam as paredes de taipa, o que 

devia ser verdade, mas, salvo engano, alegavam também que ladrões podiam trepar 

nelas e ter acesso aos balcões do primeiro andar de seus sobrados. Assim é muito 

comum lermos nas Atas daquele período que o sr. Fulano ou a d. Sicrana exigiam a 

retirada dos lampiões de suas frentes, levando a Câmara a decidir então pelo uso de 

mourões de canela legítima, para neles afixar os lampiões (fig.51). 

                             Com a adoção a partir dos anos de 1840 de uma iluminação pública de 

maior alcance, candeeiros de revérberos (chapas metálicas refletoras verticais, 

posicionadas atrás das chamas para concentrar a luz) foram trazidos do Rio de Janeiro. 

Continuaram os lampiões, porém, ainda abastecidos com o mesmo azeite de baleia, 

combustível que fornecia luz fraca e fumosa. Os acendedores eram obrigados à 

frequente limpeza dos vidros e dos refletores dos aparelhos de iluminação, sob o risco 

de, em caso contrário, a sujeira do pó das ruas e do fumo dos lampiões, misturada ao 

óleo espirrado e derramado durante o processo de iluminação, encobrir totalmente a 

pouca intensidade da luz do lampião. Além da tibieza do lume, os lampiões a azeite, por 

uma questão de economia, eram posicionados muito espaçados uns dos outros, 

havendo de noite entre eles largos intervalos em plena escuridão. 

                             Os primeiros 100 lampiões paulistanos a azeite adotados a partir de 1841 

foram fixados em esteios altos (4,40 m) e grossos (0,20 m em quadra, mais ou menos) 

de madeira resistente, no caso, canela legítima, fincados ao longo das ruas à pequena 

distância dos edifícios (ATAS da Câmara, 1840 e 1841, p.159). Havia, contudo, ao que parece, 

candeeiros ainda fixados diretamente às paredes das casas, o que provocava a 

reclamação de moradores, que afirmavam estarem eles a estragar-lhes as construções. 

Esse era provavelmente o caso do lampião da casa do conhecido cônego Joaquim [José] 

Carlos de Carvalho, depois transferido para uma esquina próxima, devendo ser então 

colocado num poste de madeira (ATAS, sessão de 20 de novembro de 1841, p.180; ATAS, sessão 

de  7 de janeiro de 1842, p.6).       
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Fig.51- Vista do largo do Ouvidor, também conhecido como largo do Capim, em São Paulo, 

prolongamento do adro de São Francisco. Foto de Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), 

tomada entre 1862 e 1863. Acervo do Instituto Moreira Sales, São Paulo, Brasil. 

Na imagem aparecem três lampiões a óleo presos a mourões de canela legitima, instalados nas esquinas da cidade 

a partir de 1841. 
Fonte:< https://ims.com.br/titular-colecao/militao-augusto-de-azevedo/> 
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                             Do mesmo modo, podemos ver na 1ª sessão ordinária transcrita nas Atas 

da Câmara de 1842 (21 de abril, p.49): 

 

Despo. do Exmo. Preside. da Prova. mandando informar sobre o 

requerimto. de Inácio Joaqm. da Sa. pedindo a remoção do lampião da 

iluminão. q. foi colocado na sua casa da rua de S. José: Informe o admor. 

da iluminão., ouvindo o arrematante da colocação. 

 

                             Ou neste outro exemplo, ocorrido na sessão extraordinária na Câmara 

em 26 de abril de 1842 (ATAS, p.53). 

 

Despo. do Exmo. Preside. da Prova. remetendo  pa. a Cama atender não 

havendo inconvente. um requerimto. de D Joana Josefa de Abelho Forte 

pedindo q. não seja colocado na sua casa o lampião da iluminão. pa. ali 

destinado: `A Comissão. 

 

Ou ainda neste outro, contido nas Atas de 1842 (5ª sessão ordinária de 

12 de novembro, p.111), em que se insistia sobre o pedido feito ao governo da província 

transcrito acima e ainda não atendido: 

Requerimto. de Inácio Joaqm. da Sa. em q. se queixa pelos danos q. à 

parede da frente de sua casa tem feito o lampião q. aí se acha postado 

pedindo ao Governo da Província, q. ordene à Câmara Municipal a 

mudança do lampião pa. outro lugar. à Comissão Permanente. 

O azeite de peixe que provia os lampiões tinha de ser adquirido em 

barricas ou pipas no Rio de Janeiro, porque dificilmente o produto era encontrado em 

São Paulo, já que aqui predominava o azeite de mamona, também chamado azeite da 

terra, o mesmo acontecendo com as torcidas. As paulistas eram “pavios de fio de 

algodão torcido”, que em virtude de sua forma produziam muito fumo e necessitam ser 

espevitados, e as ideais eram as chatas, de fio tecido, que davam mais luz e pouco 

fumegavam, só encontráveis na Corte. Na verdade, até os vidros dos lampiões, que se 

quebravam com muita frequência, dado o modo desleixado com que eram 

manipulados pelos acendedores, tinham de ser trazidos do Rio de Janeiro. Uma 
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cláusula contratual exigia que a chama dos candeeiros públicos fosse mantida acesa nas 

noites sem luar, desde o final da tarde até a meia-noite (ATAS, 1841 e 1842, passim). 

Já na sessão camarária do dia 29 de outubro de 1843 (ATAS, 1843 e 1844, 

p.223), o vereador Sousa Barros (1809-1887) pedia providências acerca da iluminação 

paulistana. Seu estado era péssimo, segundo ele, porque não se procedia a necessária 

limpeza dos lampiões, e por existirem muitos apagados, além de grande parte só ser 

acesa muito tempo depois da hora marcada pela Câmara, sendo estranhável a omissão 

do fiscal em relação a esses fatos. Pelos jornais ficamos sabendo também que era 

corriqueiro o roubo de lampiões, o que causava prejuízo aos arrematantes desse serviço 

público. 

                             Na qualidade de empresário da iluminação pública da cidade de Santos, 

Afonso Milliet, apresentara à Assembleia Provincial paulista, uma proposta de melhoria 

da iluminação pública da Capital, sugerindo a substituição  do azeite de baleia,  por um 

novo combustível, o " gás hidrogênio líquido”.  Propunha-se a elevar a 160 o número de 

lampiões existentes, que seriam dotados de quatro furos, por onde sairiam as chamas. 

Segundo ele, 

 

Além de ser a intensidade da luz maior é projetada mais longe, sobretudo a 

igualdade constante desta luz desde o momento em que se acende até o 

apagar-se e o não existir, como na iluminação por azeite, o grande 

inconveniente de produzir fumaça e não só de escurecer todo o interior dos 

lampiões, como até, às vezes, de derramar azeite na rua; todas as vantagens 

asseguram à iluminação pelo Gás uma superioridade decisiva sobre o atual 

modo de iluminação. 

                                                                                                                                 (KAREPOVS, 2006, p. 15)  

 

                             Com esses argumentos, Milliet conseguiu convencer os deputados 

provinciais, que aprovaram a proposta do francês, garantindo-lhe um contrato de cinco 

anos.  

                             A luz  do  “gás  hidrogênio  líquido”   alumiou as ruas paulistanas por quase 

16 anos, tendo passado, sucessivamente, pelas mãos de vários empresários 

contratados pelo governo provincial: Afonso Milliet, 1847-1852; Hermann Bastide, 

1852-março de 1854; Hermann Gunther, 1854 (contrato iniciado em julho de 1854 e 

rescindido a pedido do empresário em 26 de setembro desse ano); Antônio Salustiano 
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de Castro, 1854-1856 (mas cujo contrato só foi assinado em 1855), seguido pelo 

empreiteiro francês Achilles Martin d’Estadens em 1857,  sucedido por sua vez pelo 

empresário anterior, Salustiano de Castro (que supostamente se manteve no cargo  até 

em meados de 1860) e Sebastião Félix de Castro, procurador do antecessor, 1860-1863 

(avisado em 10 de junho de 1863 pelo governo provincial que teria seu contrato cancelado 

dentro em breve). Durante todo esse tempo, a iluminação pública da Capital nunca obteve 

resultados satisfatórios, sendo objeto de constantes reclamações cheias de ironia por partes dos 

jornais, em razão da pouca capacidade de investimento dos arrematantes e das consequentes 

limitações técnicas apresentadas por esse tipo de iluminamento. 

Pouco descobrimos sobre o processo de obtenção do chamado “gás 

hidrogênio líquido” fabricado na Corte e em São Paulo nesse tempo. O verdadeiro gás 

hidrogênio (di-hidrogênio) podia ser produzido de duas maneiras, ou a partir da 

eletrólise da água ou da pirólise da madeira (RELATÓRIO presidencial de 22 de janeiro de 

1857,p.21). Mas a verdade é que o produto sob essa denominação não tinha relação 

alguma com o combustível criado na França pelo engenheiro Philippe Lebon, inventor, 

em fins do século XVIII, do gás de madeira para a iluminação, por ele chamado de 

hidrogênio, sendo que este gás nunca se apresentou sob a forma líquida. 

O hidrogênio de Lebon, porém, como vimos no início desse capítulo, 

também não era o hidrogênio de Antoine Lavoisier (1743-1794), o pai da química 

moderna, tecnicamente chamado de di-hidrogênio. O deste era o puro hidrogênio, tal 

como o conhecemos hoje, mas o de Lebon era uma mistura de elementos químicos, 

entre os quais o di-hidrogênio, resultantes de uma pirólise não perfeitamente refinada. 

Embora não tenhamos encontrado nenhuma menção à descrição 

técnica da produção do “gás hidrogênio líquido” paulistano para iluminação, reparamos 

que no Rio de Janeiro os comerciantes que vendiam esse combustível eram de origem 

francesa, tal como Afonso Milliet, fato que sugere que estavam todos eles inteirados de 

uma  técnica comum: 

 

                                  Gas Hidrogenio Liquido Brasileiro, Da   Fabrica de CH.PERRET-GENTIL 

                                   no Rio de Janeiro, rua das Violas n.78, e em Campos 

Ch. Perret-Gentil tem a honra de participar ao público que a sua fábrica de 

gás esta agora em plena atividade, podendo fabricar quantidade suficiente 

não somente para o consumo no Rio de Janeiro, mas também para a 
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exportação para as províncias do Império. Dirijam-se ao depósito da fábrica, 

rua das Violas n.78, no Rio de Janeiro, ou à mesma fábrica em Campos. 

Às pessoas que quiserem estabelecer depósitos de gás a retalho e comprar 

por grosso, isto é, pelo menos 20 medidas, far-se-á um abatimento razoável 

que lhes permita vender a retalho com lucro a 400 rs. o quartilho. 

O gás líquido pode transportar-se com muita facilidade e sem perigo para os 

lugares mais remotos, sem nada perder de suas qualidades.  

Os melhoramentos introduzidos na fabricação do gás líquido brasileiro 

farão com que os produtos da fábrica saiam superiores ao mesmo líquido 

vindo da França. 

Este gás, que mudou completamente o sistema de iluminação atual, é um 

líquido que pela ação do calor da sua própria combustão se evapora 

inteiramente sem deixar o menor resíduo, e que dá uma luz mui mais 

brilhante que o do azeite. 

Uma lâmpada com bico de sete buracos consome um quartilho de gás por 16 

ou 17 horas. 

                             (Jornal do Commercio, 1º de janeiro de 1845, p.4) (grifo do Autor) 

 

Durante meses o fabricante acima nomeado insistiu no mesmo anúncio 

de jornal, mas logo um concorrente pôs nos diários o seu próprio reclame: 
 

                                     Gas Hidrogenio Liquido Fluminense 

Tendo-se feito alguns melhoramentos na fábrica de gás, vender-se-á de ora 

em diante a 400 réis a garrafa. Chamamos a atenção sobre a qualidade e 

perfeição do gás fluminense, depositado em casa do Sr. Madei [em anúncio do 

Jornal do Comércio do dia 15 fevereiro de 1863, p.2, Madei dizia-se ser funileiro e 

lampista de Paris], rua do Ouvidor n. 109, casa do Anjo: o preço de cada 

medida é 1$600 [uma canada correspondia a 16 medidas e a medida era 

equivalente a quatro quartilhos, sendo estes correspondentes a 0,665 l]. 

                             (Jornal do Commercio, 5 de outubro de 1845, p.4) (grifo do Autor) 

 

Mais alguns dias, e o anunciante anterior voltou à carga:  

 

                                                                            GÁS HIDROGENIO LIQUIDO BRASILEIRO 

                                                                                  DA FARICA [sic] de CH. PERRET GENTIL 

 

Vende-se, de uma medida para cima, pelo preço de 1$600rs., em casa do Sr. 

Viargues, funileiro e lampista, rua do ouvidor n.88, ao Bule Monstro. 

Uma lâmpada com bico de quatro buracos consome 1/16 de medida [ou seja, 

um quarto de quartilho] (100 rs.) por seis horas, o que sai a razão de 16 réis por 

hora, ou 4 réis por cada bico. 

                                      Os   consumidores   poderão   obter   no   depósito   todos   os   esclarecimentos 

                                      necessários    para  o  uso  dos  candeeiros  e  direções para   qualquer    pessoa 
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                                                                                                 (Jornal do Commercio, 18 de outubro de 1845, p.4)  

 

                            E quase um mês adiante, elucidou: 

 

C. Perret Gentil previne as pessoas que usam de gás, quer para iluminação das 

casas e igrejas, quer para salas ou serviço interior, que a sua fábrica prepara 

atualmente duas espécies de gás: um para arder ao ar e resistir melhor à ação 

do vento; e outro que é o mesmo preparado até agora, mas que vai ainda ficar 

melhorado por causa de novos trabalhos da fábrica. As pessoas que 

comprarem gás deverão especificar qual das duas qualidades pretendem. 

Vendem-se na rua do Ouvidor n.88 , rua da Glória n.215, S. Cristovão 121 e em 

Niterói no hotel do Épiro. 

Recebem-se encomendas de lampiões para gás, na rua das Violas n.78 e 

Ouvidor 88.  As pessoas cujos lampiões não dão  boa luz podem mandar os 

tubos a qualquer destas duas casas para serem convenientemente preparados, 

pois  que a falta de luz não provém  do gás, mas sim da torcida que está 

queimada. 

Pode-se transportar o gás para os lugares mais longínquos sem inconveniente: 

oferece grande economia, principalmente nos estabelecimentos que precisam 

de boa claridade. 

                                                        (Jornal do Commercio, 11 de novembro de 1845, p.4) (grifo do Autor) 

 

                            Pela sequência de anúncios acima, deduz-se facilmente que o 

combustível que estava sendo comercializado não passava de um líquido inflamável, 

vendido em garrafas, que era absorvido pela torcida, mas que antes de entrar em 

combustão era levado a se vaporizar, tendo de ser queimado em lampiões especiais.  

                              O combustível, pelo visto, nada mais era que a contrafação de um fluido 

iluminante cuja fabricação original provinha da França, supostamente superior aos 

óleos de origem vegetal e animal então usados no Brasil. 

                             Um indício de sua composição encontramos no despacho do presidente 

da província datado de 19 de março de 1853 (ATAS, 1853, p.58) em que informa à Câmara 

Municipal da pretensão do então arrematante da iluminação pública da Capital, 

Hermann Bastide, que pedia despacho livre de “10$000 litros” (sic) de aguarrás 

(essência de terebintina, extraída da resina que exsuda, por incisão, do caule do 

terebinto, Pistacia terebinthus, pequeno arbusto da região mediterrânea) para a sua 

fábrica de gás hidrogênio líquido. O que foi consentido. Mais tarde, quando assumiu a 
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iluminação pública paulistana, Hermann Gunther recebeu como oferta do empresário 

anterior, entre outros apetrechos, “4$000 libras” (sic) de aguarrás, o que demonstra que 

esse produto era essencial para a composição do combustível produzido em São Paulo, 

mas a oferta acabou recusada por não ter havido entendimento em termos comerciais 

entre ambas as partes (CORRESPONDÊNCIA. Correio Paulistano, 22 de julho de 1854, p.3). 

Nas décadas de 1830 a 1850, no período em que o azeite de baleia 

começou a encarecer (como vimos anteriormente ao analisar a lâmpada Solar), 

surgiram no mercado internacional fluidos iluminantes que pretendiam fornecer luz 

igual ou melhor que o azeite de baleia, por preço mais barato. Era o caso, por exemplo, 

do Camphine, marca registrada norte-americana de um combustível líquido, em cuja 

solução entrva a aguarrás, destilada com óxido de cálcio. Há indicação também de que 

nessa combinação entrava óleo de cânfora, usado na fabricação de explosivos e que 

servia também para odorizar o combustível.   A aguarrás era uma substância de alta 

volatilidade e extremamente inflamável, podendo causar grandes incêndios com 

trágicas consequências, como aconteceu em 1846 num teatro de Québec, no Canadá 

(CAMPHINE. Wikipedia; LE MÉNESTREL, 19 de juillet de 1846. Gallica). 

 

O Camphene [ou antes Camphine, uma marca comercial, enquanto o camphene é 

um elemento químico chamado canfeno em português],conhecido também como 

fluido de Poter, foi introduzido em 1837 [Henry Poter patenteou o combustível no  

Estado do Maine, EUA, em 1835]. Tornou-se muito popular apesar de sua 

natureza explosiva e em detrimento do óleo de baleia, cujo uso estava em 

declínio. As lâmpadas de Camphene distinguem-se pelos longos e afilados 

tubos de pavio com tampas do tipo dedal para evitar que o canfeno se 

evapore quando a lâmpada não está em uso. Os tubos de pavio de um 

queimador composto de dois tubos afastam-se um do outro, formando um 

V. O Camphene [i.e., o Camphine] era feito de óleo de terebintina, destilado com 

cal viva para purificá-lo.  

                                                                                                      (CLUTE, 2009) (tradução e grifo do Autor) 

 

                             Vemos assim que nos EUA havia o Camphine, combustivel à base de 

aguarrás, refinado e sem mistura, para substituir o caro óleo de baleia. Em São Paulo, 

dizem que o francês Afonso Milliet possuía uma fábrica do misterioso combustível 

hidrogênio líquido, também à base de aguarrás, antes de começar a fornecê-lo para a 

iluminação pública paulistana (BRUNO, 1954 , v2, p.546). E em ofício datado de 5 de março 
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de  1853, Hermann Bastide  pedia que a Câmara de São Paulo lhe atestasse que a fábrica 

de gás líquido  de sua propriedade era a única existente na cidade e que fornecia o “gás” 

para a iluminação pública da Capital (ATAS, 1853, p.52) (fig.52a). 

                             Os velhos lampiões usados na iluminação a azeite de baleia foram 

adaptados para o novo combustível (RELATÓRIO presidencial de 16 de outubro de 1848, p.7). 

Particularidade que chegou a ser apontada, na época, como um erro significativo do 

sistema de iluminação recém-adotado na cidade. A alimentação dos aparelhos era 

feita, portanto, como se fazia com o azeite, indo o acendedor de poste em poste e  

abastecendo com o fluido iluminante o reservatório, chamado caneca por Milliet, 

munido de várias mechas, pois os lampiões possuíam agora quatro ou mais bicos (figs. 

52b e 52c).    

                             O problema  técnico a ser superado nesse tipo de lâmpada era que o 

líquido não podia ter nenhum contato direto ou indireto com o queimador para não 

aquecer e explodir. 

                            No caso da Lâmpada Vesta, patenteada  por William  Young na Inglaterra 

em 1844,  a invenção adaptava um modelo cujo nome era, ao que se diz, o do primeiro 

aparelho de iluminação a consumir destilados de terebintina (fig.52c a 52 e). A versão 

de Young emitia: 

 

em seu mais alto brilho, sem fumaça, uma luz equivalente a quase doze velas 

de cera de três a libra, e consome, nesse caso, exatamente uma pinta  [0,4725 

l] de destilados de terebintina em dez horas, ao valor de 6 d. [6d., 6 denarius, 

era antiga notação de 6 pence, metade de um shilling, sendo que 20 shillings 

valiam uma libra esterlina] – portanto, o custo por hora para uma luz igual a 

dez dessas velas é de 1/2 d. ; enquanto que o mesmo para uma  vela de cera é 

quase 6 d . – de estearina, 4 1 / 4  [ou seja,4 pence e um farthing] – de velas de 

Palmer  com pavio largo, quase 3 d. –  de velas de sebo, 2 1 / 4 d . – de óleo de 

esperma, na lâmpada mecânica francesa de Carcel, 1 1/4 d. – assim: a lâmpada 

Vesta ,1/2 d.; Lâmpada de Carcel, 1 1/4 d.; Velas de Palmer, 2 1 / 4 d.; velas de 

estearina, 4 1/4 d; velas de cera, 6 d. 

Mas uma grande vantagem da Lâmpada Vesta  é a brancura de neve e a pureza 

de sua luz, que é, portanto, capaz de exibir as cores mais delicadas de objetos 

naturais e artificiais, flores, pinturas etc., em suas verdadeiras cores, em vez 

dos tons degradados vistos à luz de velas e de lâmpadas de óleo comuns. 

O tamanho da chama, que emite muita luz, na Lâmpada de Vesta é muito 

menor do que a  chama de gás ou  a chama de óleo da Lâmpada de  Argand, de 

igual intensidade –  algo a ser explicado a partir da grande diferença  existente  
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Fig.52a- Anúncios do fabricante norte-americano de fluido inflamável de Rufus H. Spalding, 

sucessor em 1856 de Henry Poter na fabricação do patenteado canfeno. À esquerda, o 

reclame promovia a fabricação de lâmpadas portáteis e estáveis de qualquer tipo. À direita, 

exibia o interior da fábrica do fluido inflamável, com um vasto tanque, onde a mistura 

patenteada de Poter era preparada, e os barris em que o combustível era acondicionado 

para venda e transporte.  Nada muito diferente deveriam ser as fábricas de ”gás hidrogênio 

líquido”, em funcionamento no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um rústico galpão com um 

tanque, onde eram misturados a aguarrás e o álcool em determinadas proporções, e um 

lugar onde pudesse ser providenciado o acondicionamento do líquido em barricas e até em 

garrafas. 

Em 1835, Henry Porter, de Bangor, Maine, patenteou uma fórmula de canfeno e abriu um negócio para vendê-lo no 

centro de Boston, Massachusetts. A mistura combinava uma parte de terebintina com quatro partes de álcool e uma 

pequena quantidade de cânfora como aromatizante. 

O "Porter's Burning Fluid" tornou-se um popular combustível para lâmpadas. Sua queima era brilhante e cheirava 

bem, embora fosse perigoso. De acordo com o Boston Mattapan Register, incêndios e ferimentos eram comuns. O 

jornal notou em 10 de setembro de 1859: 

Existem diferentes tipos de lâmpadas e de óleo de lâmpada, adaptados a diferentes gostos e 

circunstâncias; e há pelo menos uma invenção abominável sob o nome de Óleo de Canfeno, ou 

Fluido Inflamavel, que são mais bem denominados de Meios de Destruição Prontos e Rápidos 

para Famílias Privadas; pois essa designação transmitiria uma ideia verdadeira de sua natureza 

e efeitos. 

                                                                                                                                                                      (tradução do Autor) 
Reprodução de texto do American Oil & Gas Historical Society   . 
Fonte:<https://aoghs.org/products/camphene-to-kerosene-lamps/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 52b- Lâmpada de canfeno de fabricação norte-americana, padrão Waisted Loops, feita 

de Sandwich glass. Artefato completo, com difusor de vidro soprado e fosco, em forma de 

tulipa, decorado com bolas e barrado sinuoso lapidados e saia de prismas de cristal, 

lapidados e gravados. Datado por volta de 1850. Peça leiloada pelo portal de antiguidades 

norte-americano chamado Rubylane.com. Dimensões: 0,41 m de altura, peso c. 2k. Base de 

mármore branco com 0,10 m de lado. 
Fonte:< <https://www.rubylane.com/item/61838-368275x205006/Sandwich-Glass-x22Waisted-Loopsx22-Pattern-Camphene> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 52c- Lâmpada de canfeno norte-americana. A mesma vista na ilustração anterior, com 

o difusor removido para deixar à mostra o queimador formado por dois bicos com suas 

respectivas tampas em forma de dedal presas em correntes de estanho para impedir a 

evaporação do combustível, quando não usado. Neste tipo de lâmpada não se usava manga 

de vidro. Peça leiloada por portal de antiguidades norte-americano Rubylane.com. 
Fonte:< <https://www.rubylane.com/item/61838-368275x205006/Sandwich-Glass-x22Waisted-Loopsx22-Pattern-Camphene> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig.52d- Lâmpada Vesta ou lâmpada de canfeno. Patenteada por William Young na 

Inglaterra em 1844. Imagem extraída de The Magazine of Science and School of Arts. VI. 

1845. pp. 97–98. 

 

  (Excerto das p.97 e 98): 

 

A mais recente dessas invenções, a lâmpada de camphine, dá uma luz mais brilhante; não está 

sujeita ao obstáculo da sujeira, e também é mais barata que o óleo; mas contra essas vantagens  

existem alguns  sérios inconvenientes. O que se chama de camphine são, na verdade, apenas 

destilados retificados da terebintina, um líquido mais rico em carbono do que em  óleo, sendo sua 

combustão  perfeita e o poder de iluminação  maior. As dificuldades encontradas na combustão 

da terebintina são a prevenção da evaporação pelo calor e o consequente risco de incêndio, e 

também a prevenção da fumaça, que, devido à abundância de carbono, requer grande cuidado 

para evitá-la. Nas lâmpadas de camphine, o reservatório de terebintina é colocado a uma 

distância considerável abaixo da chama, e grandes precauções são tomadas para evitar seu 

aquecimento. Existe um disco de metal colocado no centro da torcida circular, para fazer com 

que o ar subindo pelo tubo seja desviado de modo a golpear a parte interna da chama, fazendo-

a assumir assim a forma de um ranúnculo [Ranunculus]. A manga de vidro é cônica, e feita para 

regular o suprimento de ar que, se muito abundante, ou deficiente, ou se não for dirigido na 

corrente certa, destrói a eficácia da lâmpada, e produz volumes de fumaça. Se a manga de vidro 

quebrar, por exemplo, a sala ficará rapidamente cheia de fumaça, e partículas de fuligem cairão  

como um chuveiro [...](.p.98) 

A- Mecha de algodão passando pelo reservatório de combustível. 

B- Botão para elevar e baixar a mecha. 

C- Peça de madeira não condutora de calor, ajustada ao reservatório do combustível.  

D-  Abertura para permitir a entrada de ar através da peça de metal perfurada. 

E- Engrenagem anexada ao suporte da mecha para elevá-la e abaixá-la, por meio da roda 

dentada  B 

                                                                                                                                                                                                                          (tradução do Autor) 

Fonte:< https://books.google.com.br/> 

REPRODUÇÃO DIGITAL  
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Fig.52e- Lâmpada Vesta ou lâmpada de canfeno. Patenteada por William Young na 

Inglaterra em 1844. Imagem extraída de WEBSTER, Thomas & PARKER, Mrs. An 

encyclopaedia of domestic economy :…New York: Harper & Brothres, publischers,1855. 

 

Excerto de WEBSTER, Thomas & PARKER, Mrs. An encyclopaedia of domestic economy :…New York: Harper & 

Brothers, publischers,1855, p. 190 e 191: 

 

Young emprega uma mecha cilíndrica de algodão, que tem uma fenda até cerca de uma polegada e meia abaixo do 

topo, representada por E [...] instalada no mandril pronto para ser colocado na lâmpada. A parte de baixo da mecha 

fica mergulhada no canfeno. Embora a mecha aqui mostrada seja cilíndrica, ela pode consistir de dois, três ou mais 

tiras chatas de algodão, arranjadas de forma circular, e presas juntas pela parte de cima, para serem queimadas num 

anel de metal. 

A representa a parte superior da lâmpada, mostrando sua estrutura interna. A é  a mecha cilíndrica posta no tubo de 

latão por meio de um mandril, e e f é outro tubo de latão da diâmetro maior, sendo deixado um espaço entre ele e a 

mecha. No lado de c f há uma abertura, g, através da qual passa o ar, ascendendo   entre os dois tubos, para suprir a 

parte externa da chama, quando a mecha está acesa; e, da mesma maneira, o ar é admitido através da fenda da 

mecha, passando pelo lado de dentro da chama. 

As linhas pontilhadas mostram a mecha pendurada no canfeno dentro do reservatório de vidro, h. A chama em a  é 

feita para se chocar contra um botão de metal [espalhador], i, a qual diverge para fora como as pétalas de uma flor, 

que é mostrada em tamanho maior em C, onde a linha pontilhada representa a manga de vidro com seu 

estreitamento. A tampa de latão, k, a sustentar o que foi descrito, fica atarraxada em outra tampa de latão, l, fixada 

no reservatório de vidro, h; e para evitar toda a transmissão de calor ao canfeno, uma peça de madeira, por ser má 

condutora de calor, é interposta entre essas duas tampas.  O conjunto deste aparelho pode ser colocado sobre um 

suporte de uma lâmpada comum, por meio de um pé de vidro, m. 

B representa a mesma parte superior completada com algumas peças adicionais: n é um tubo cilíndrico perfurado, 

para esconder a abertura através da qual o ar entra direcionado contra a chama; o é a armação sobre a qual descansa 

o globo de vidro fosco para suavizar e distribuir a intensa luz da chama. D representa a lâmpada completa em seu 

suporte, mas sem o globo de vidro, ou o quebra-luz de papel em forma de chapéu chinês, que às vezes também é 

usado, como representado na lâmpada de óleo quente de Parker, o que permite que uma forte luz seja direcionada 

para o pé da lâmpada. 

Uma das grandes vantagens da Vesta Lamp é que não há deposição de matéria carbonizada sobre a mecha, graças 

ao canfeno quando usado fresco, e a simplicidade de sua construção; seu manejo é fácil, a mecha requer apenas ser 

cortada toda vez que for usada; o que nem é sempre necessário, também não ocorre o transbordamento de líquido, 

que é um defeito da lâmpada Argand, e que demanda o acréscimo de um godê, ou caneca, para recolher o óleo que 

respinga. Aqui não há godê, nem a terebintina mancha os tapetes e outras mobílias do mesmo modo que faz o óleo. 

Mas é bom observar que o canfeno deve ser mantido longe do ar em uma lata de metal fechada, e não ser despejado 

no reservatório da lâmpada mais do que o requerido para uma queima ou no máximo duas, porque a terebintina 

retificada atrai o oxigênio do ar rapidamente, e o que ficar exposto no reservatório por um dia ou dois, não servirá 

para a combustão e ainda provocará fumaça. 

A própria retificação da terebintina parece ser essencial para o sucesso da lâmpada. Ainda outra precaução deve ser 

mencionada: sendo totalmente inflamável, o maior cuidado tem de ser tomado com o líquido, para que não 

provoque incêndio por causa de acidente na hora de abastecer o reservatório, e deve-se evitar derramá-lo para fora. 

Porque, em caso de acidente, as chamas são violentas e difíceis de extinguir; mas deve-se observar que a terebintina 

não é facilmente inflamável, exceto quando esquentada, o que não acontece com o reservatório de vidro construído 

como foi descrito, mas isto poderia ocorrer se usado numa lâmpada Argand comum, ou em qualquer outra que tenha 

um tubo de metal inserido no líquido. A total ausência de tal tubo é uma das peculiaridades da Vesta Lamp  

 

                                                                                                                                                                                                  (tradução do Autor) 
Fonte:< https://books.google.com.br/> 
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na composição química dos destilados de terebintina e dos óleos gordurosos. 

Os destilados consistem em carbono e hidrogênio –  88 1/2 de carbono, 11 ½ de 

hidrogênio, em 100 partes – e assim consomem percentualmente 328 partes de 

oxigênio. O óleo de esperma [de fato, óleo de cabeça de cachalote] e os outros 

óleos untuosos consistem de 78 de  carbono,  11 ½ de  hidrogênio e 10 1/2 

oxigênio, em 100 partes, que requerem para consumo apenas 287, 2 de 

oxigênio, porque o oxigênio já presente no óleo pode consumir sozinho, sem 

emissão de  luz, 2, 6 de carbono e 9, 4 de hidrogênio – deixando apenas 85, 5 

partes de elementos combustíveis para a atmosfera queimar. 

 Por esta razão, 87 1/2 partes, por peso, o destilado de terebintina consumirá 

tanto oxigênio quanto 100 partes de óleo de esperma, e proporcionará uma luz 

mais viva –  porque eles não contêm o óxido, como os óleos gordurosos, que 

amortece a combustão. Nos destilados da terebintina, a afinidade dos 

elementos pelo oxigênio é total; enquanto que, em óleos gordurosos, é 

parcialmente neutralizado de antemão – assim como os espíritos de vinho o 

são quando misturados com água. 

 

Nota: 
Segundo acreditamos, a Vesta é o nome da primeira Lâmpada de Camphine, de tanto sucesso, 

que mais de 16.000 foram vendidas nos últimos três meses. O Sr. Young, o titular da patente, 

declara o seguinte, como sendo as características distintivas de sua invenção: - "Minha 

lâmpada é construída para queimar destilados altamente retificados de terebintina ou 

canfeno. O líquido é sempre mantido frio na lâmpada, preservado de qualquer possibilidade 

de aquecimento. Nenhum tubo ou conectador de metal de qualquer tipo passa através do 

líquido, para a parte do queimador da lâmpada. Um perfeito não-condutor, de madeira ou 

outro material apropriado, é colocado entre o queimador e o líquido. A torcida de algodão é 

suspensa do queimador e mergulhada no fluido sozinha, para atrair o líquido por capilaridade, 

sem ajuda de tubos ou qualquer condutor de calor. 

 O ar que estimula o interior do anel da chama passa entre a torcida, segundo um princípio 

inteiramente novo: assim, evita a necessidade de haver um tubo para transportar o ar da parte 

de baixo do reservatório através do líquido, o que dispensa a perfuração do recipiente do 

combustível".  

 

                                                                    (URE, in ROBERTSON, 1844, p.267 e 268) (tradução do Autor) 

 

Em 1847, pretendeu-se implantar na corte do Brasil um sistema de 

iluminação pública semelhante ao de São Paulo, com os lampiões alimentados como o 

tal “gás hidrogênio líquido”. O que não foi aceito pelas autoridades daquela cidade, sob 

o argumento de que, conhecido na Europa, o combustível só era usado em iluminação 

doméstica, pelos perigos que podia ocasionar (apud BRUNO, 1954, v.2, p.549, n.129). 

Entretanto sabemos que em data posterior a essa, a cidade de Niterói foi iluminada com 

esse fluido até ao menos o ano de 1863 (Jornal do Commercio, 23 de março de 1863, p.1). 

 Na Corte, em 1852, a fábrica de “gás líquido”, então sob nova direção, 

desta vez provavelmente em mãos norte-americanas, conhecedoras da fabricação do 
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Camphine, combustível similar, seguiam produzindo o controvertido líquido 

iluminante:      

Fábrica de gás 

Hidrogenio líquido portatil brasileiro 

Sita na cidade de Campos. 

T. BINNS E HARVEY,   

Únicos proprietários,  

SUCESSORES DE CARLOS PERRET GENTIL. 

escritório e agência, na rua da Quitanda N.46 

Depósitos na Corte 

[...] 

Idem em Niterói 

[...] 

Idem em S. Domingos  

[...] 

Os CONSUMIDORES em todas as províncias marítimas do império terão as 

mesmas vantagens em preço que os da corte; fazendo-se abatimentos 

razoáveis, para encontrar as diversas despesas de transporte etc. 

Todas as encomendas feitas, tanto para a corte como para as províncias, por 

muitas vastas que sejam, receberão imediata solução. 

Para iluminações, tanto públicas como particulares, trata-se no escritório    

acima.  

A grande superioridade da iluminação obtida por meio deste gás já tem 

sido mais do que aprovada [!] nas cidades de Campos, Santos e S. Paulo. 

Na agência, rua da Quitanda n. 46, existe um grande sortimento de lampiões, 

globos, tubos, bicos, e tudo o mais que seja necessário para qualquer 

iluminação. Encontram-se igualmente espíritos de grãos mais elevados, 

aguardentes finas etc., que se recomendam pela superioridade de seu fabrico.  

[...] 

                                                           (Jornal do Commercio, 22 de fevereiro de 1852, p.4) (grifo do Autor) 

 

                           Ainda em 1855, no Rio de Janeiro, o hospital da marinha procurava 

comprar para a iluminação de suas instalações “espermacete em velas e gás líquido de 

hidrogênio”, conforme se lê no Jornal do Comércio de 14 de julho desse ano (p.2), embora 

a reputação de ser perigoso rondasse o combustível.  

                              O que justificava o nome de “gás hidrogênio líquido” era a presença da 

aguarrás, que sob a forma líquida participava da composição do produto, porque a 

essência de terebintina era, segundo análises químicas da época, basicamente 

constituída de carbono e hidrogênio, na proporção de 88,5% do primeiro para 11,5 % 

do segundo, conforme relatório impresso numa publicação técnica inglesa (URE, in 
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Roberstson, 1844, p.267 e 268). Para atenuar o caráter explosivo da aguarrás, era necessário 

que o composto fosse misturado a alguma substância que atenuasse a sua 

periculosidade, no caso paulistano provavelmente um álcool de baixo teor, algo que 

acabava prejudicando o seu poder iluminativo, porque a aguarrás pura era elogiada por 

dar uma luz branca como a neve, equivalente a quase doze velas de cera. E o gás ficava por 

conta da vaporização do combustível antes de ser queimado. 

                             A respeito do “gás hidrogênio líquido” encontramos, por fim, uma 

interessante passagem de Gustave Halphen (1845, p.227 e 228), em seu relatório sobre 

a exposição dos produtos franceses realizada em 1844, na parte reservada aos artigos 

de iluminação, em que faz um julgamento bastante severo acerca do futuro desse 

temível  combustível: 

                                              [...]  

 

O alto preço do óleo levou a pensar em produzir iluminação com álcool; mas 

este líquido, altamente combustível, dá uma chama muito ligeira, azulada e 

agitada. Introduziu-se então uma porção de essência de terebintina em 

dissolução, e a chama tornou-se branca e bela. Nomearam esta mistura de 

gás líquido, ou hidrogênio líquido. Todavia, faz-se necessário esquentar o 

aparelho para conseguir acendê-lo, pois a terebintina exala um odor 

desagradável, apesar da atividade da combustão. Também esta iluminação, 

muito bela aliás, não fez sucesso. Apareceu, em estado elementar, por 

ocasião da exposição de 1839 [teria seu aparecimento algo a ver com o 

Camphine norte-americano, patenteado três anos antes? ]; produziram-se 

nela aperfeiçoamentos criados por um hábil químico, sr. Guyot, mas, apesar 

de tudo, teme-se que isso não tenha futuro. 

[...] 

O gás hidrogênio, seja na sua fabricação, seja nos aparelhos que o 

distribuem, não apresentam progresso algum. Nada foi feito para atenuar os 

perigos que eles acarretam nas fábricas de produção, e no interior dos 

estabelecimentos que o usam. 

                                                                                                        (tradução do Autor) 

 

                            Em São Paulo, curiosamente, não corriam boatos a respeito da alta 

periculosidade desse composto inflamável, mas, em 1854, era constante a ironia da 

imprensa diária contra o mau desempenho dos concessionários da iluminação pública. 

Os gracejos nos jornais se sucediam sem descanso, sobretudo após o governo 

provincial ter assinado em junho do ano corrente o contrato com Hermann Gunther 

(EXPEDIENTE da Presidência, 1º de julho de 1854. Correio Paulistano, 31 de julho de 1854, p.1). Como 

as críticas bem-humoradas recrudesciam a cada desatino do novo empresário, tudo 
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culminou com seu pedido de rescisão contratual em 26 de setembro de 1854 

(EXPEDIENTE da Presidência, 26 de setembro de 1854. Correio Paulistano, 29 de setembro de 1854, p.2; 

RELATORIO presidencial de 15 fevereiro de 1855, p.31), reconhecendo que não conseguiria dar 

continuidade ao serviço público do qual se encarregava:  

 

Sr. Redator.— Tem de realizar-se muito breve o contrato para a iluminação da 

cidade, e como eu sou um dos moradores de um dos arrabaldes da cidade, onde 

há lampiões pro formula, e que nunca se acendem, aproveito-me da sua 

recém-nascida folha para pedir à S. Ex. [o presidente da província] que 

descarregue a mão no aplicar as multas, visto que até ao presente o 

contratador nenhum caso tem feito das que Ihe têm sido aplicadas, com 

prejuízo do público que anda por aí às marradas pelo escuro, chegando a ponto 

que um pobre viajor vindo de Santos, andou a noite inteira perdido pela cidade 

sem achar saída, não podendo por isso seguir a sua viagem para Jundiaí, o que 

só fez de manhã quando o Sr. Apolo mandou acender o seu grande lampião. 

Um dos que tem sofrido.                                                                 

                                                                                          (Correio Paulistano, 28 de junho de 1854, p.3 e 4) 

 

 Sr. Redator do Correio Paulistano.  

 

— Digne-se V. S. pôr a luz do meio-dia às poucas reflexões que passamos a 

dirigir-lhe acerca de dois objetos bem distintos. Em todos os países civilizados 

a iluminação das ruas, mormente nas capitais e cidades populosas, tem sido 

sempre reconhecida como uma das primeiras necessidades; entre nós, porém, 

a iluminação da Capital, parece que é mais uma pensão ao contratador, 

um meio de vida particular, do que um serviço público. 

 Nos arrabaldes da cidade jamais se acendem os lampiões, e no interior é uma 

formalidade que dura poucas horas: de madrugada, oh! que belas madrugadas 

para os presos que fogem da cadeia! é um inferno de  Dante [1265-1321], 

escuridão completa, e a algumas distâncias, como diz Milton [1608-1674], uma 

pequena luz quanto baste para mostrar o horror das trevas. Pedimos a S. Ex. o 

Sr. presidente que olhe para esta lástima. 

[...] 

                                                                                                                                                         X. P. T. O. 

                                                                     (Correio Paulistano, 28 de junho de 1854, p.4) (grifo do Autor) 

 

CMUNICADOS . [sic] 

_____________________ 

 Sr. Redator.  

 Esta cidade é o seio de Abraão, os seus habitantes têm a melhor índole que 

jamais se viu em povo algum. 

 [...] 
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Tivemos boa, e teremos melhor iluminação [com o novo empresário Hermann 

Gunther], a luz era clara, nunca um só lampião está apagado por si mesmo. E' 

verdade que para isso recebia o arrematante [Hermann Bastide] 10 ou 12 

contos anuais.   

                                                                                                              (Correio Paulistano, 12 de julho de 1854, p.1) 

 

CORRESPONDÊNCIAS. 

 

[...] 

 

Boas noites 

 

 Eis-nos todos às escuras – mais 25 lampiões acesos pelo novo contrato com o 

Sr. Hermann Gunther, e eis-nos em quarta-feira de trevas. Diversos boatos 

correm por essa esburacada cidade. Diz-se por aí que o Sr. Gunther não tendo 

querido comprar os petrechos de iluminação ao Sr. H. Bastide, antigo 

empresário, que, seja dito de passagem, fazia todos os esforços para conseguir 

bem iluminar a cidade, tem-nos condenado, a esbarrar a cabeça por esses 

cantos de ruas, até que lhe venham do Rio do Janeiro os novos preparos; outros 

dizem que não pôde o Sr. Gunther ficar com os petrechos da iluminação porque 

o Sr. H. Bastide exigia que alguém, que se não quis prestar a isso, assinasse 

certos papéis em sua companhia;  e o que é mais, até já tenho ouvido a alguns 

maliciosos que o Sr. Gunther obteve um mês de licença com vencimento para 

os lampiões irem tratar de sua saúde fora da Capital. Sr. Gunther deixe-nos ver 

a luz ou, ao menos, diga-nos quando sairemos das trevas em que nos colocou. 

                                                                                                   Um acendedor desocupado 

                                                                                                               (Correio Paulistano, 13 de julho de 1854, p.3)  

                                                                                                                 

COMUNICADO 

O-Z 

___________________ 

O ECO DA VERDADE. 

                   [...] 

Quando este escrevíamos, tivemos notícia de que o Y se dirigiu ao Z para 

coadjuvá-lo — na sua árdua empresa, seja bem aparecido o colega, e ajude-nos 

com a sua pena tão bem aparada, a ver se obtém alguma coisa de bom para 

esta  cidade, que para cúmulo da infelicidade está agora condenada a viver nas 

trevas — vamos num progresso espantoso — não bastava a péssima 

iluminação que tínhamos:  chegamos ao ponto de não termos nenhuma. 

Valha-nos quem Sr. Y — a municipalidade ? a polícia ? ou o governo ? E' muito 

mau sinal para a nova época da nova iluminação — tínhamos esperança de que 
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o século bastidiano [alusão irônica ao período do contrato do empresário 

Bastide] ia ser melhorado, mas à vista disso, parece que vamos de mal a pior.  

Parece-nos que o novo empresário nos julga profanos, e nos quer experimentar 

com as trevas do quarto do horror, não lhe gabamos o gosto, e não seria mau 

que ele esbarrasse aí em algum tropeço, v. g.[verbi  gratia, i.e., por exemplo] 

em uma madeira que se acha na rua Direita ao pé do largo do Chafariz para ver 

se é bom andar às escuras. 

                                                          [...] 

                                                                                                                                                                        Z 

                                                                                                  (Correio Paulistano, 18 de julho de 1854, p.2) 

 

Parte oficial 

_______________________ 

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. 

 Dia 1º de julho de 1854 

[...] 

—Tendo [eu, o presidente de Província,] resolvido contratar a iluminação 

desta capital com o engenheiro Hermann Gunther por ser a sua proposta, 

constante do requerimento junto, a mais vantajosa que apareceu, assim o 

participo a V. S. para que mande lavrar o respectivo contrato igual ao que se 

findou com as seguintes alterações — as multas serão dobradas nos casos 

previstos no mesmo contrato, garantindo o fiador os dinheiros adiantados e as 

multas que forem impostas. No caso de não haver iluminação por 15 dias 

consecutivos, ficará a presidência com o direito de rescindir o contrato. A 

participação da polícia constituirá a prova para essa rescisão. — J. A. Saraiva—

Sr. inspetor da tesouraria. 

                                                               (Correio Paulistano, 24 de julho de 1854, p.1 e 2)   

 

CORRESPONDÊNCIA 

Sr. Redator 

[...] 

Algumas noites em que tenho andado pela cidade, é com alguma dificuldade; 

há lugares em que me vejo bastante embaraçado. A maior parte dos lampiões 

se acendem (isso é verdade), porém que luz ! . . Santo Deus! . . . Quase se não 

vê a 3 passos de distância. Acresce ainda, que alguns não se acendem porque 

são tantos, que o pobre acendedor não pode dar vazão. Demais, ele tem outras 

coisas em que cuidar. 

Os que se acendem, apesar da sua claridade, têm uma duração não pequena; 

quase sempre duram mais de uma hora !.... 

 Assim mesmo, não é tão pouco: podiam durar menos. 

                                        [...] 
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                                                                                      Um que não tem privilégio de gato [que vê no escuro] 

                                                                                               (Correio Paulistano, 22 de agosto de1854, p.4)  

 

Parte oficial 

[...] 

_______________________ 

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. 

26 de agosto de 1854 

[...] 

—Fico [eu, o presidente de Província,] inteirado do que Vmc. me participa em 

ofício de 27 do corrente [mês de julho] acerca da iluminação desta cidade, 

cumprindo-me dizer-lhe que deverá multar o respectivo arrematante todas as 

vezes que a mesma iluminação não for feita por gás, como foi contratada.—J. 

A. Saraiva.—Sr. Dr. chefe de polícia. 

                                                                                                         (Correio Paulistano, 30 de agosto de 1854, p.2) 

 

Srs. Redatores. — De todos os ângulos da cidade prorrompem acusações 

contra o Sr. Gunther. Valha a verdade, o povo não tem razão, como passo a 

demonstrar. E' evidente que a iluminação da praça não é uma iluminação de 

Paris, ou de Londres. E, ai de nós, se tal acontecesse: os extremos são viciosos; 

não queremos trevas nem a luz deslumbrante. É preferível um meio termo, 

porque o anexim diz — in medio consistit [virtus][no meio está a virtude]; 

queremos assim uma coisa parecida com o lusque fusque [meia-claridade], que 

para isto o Sr. Gunther tem dedo.  

Além do que, diz também o preceito, varietas delectat [a variedade agrada]. 

Todos os dias gás, e mais gás! Ora cibis! [refere-se essa expressão a um 

poema latino atribuído a Petrônio, 27-66 d. C, que enaltece a variedade *]. 

Varie-se para velas, e descanse o gás; abaixo o gás e venha a vela do Sr. 

Gunther. Sr. Gunther, quando estes bolônios lhe matracarem os ouvidos com 

a iluminação escura ou luminárias, diga-lhes que eles são uns ignorantes. Vmc. 

é que entende disto, porque é alemão, e na Alemanha é que se sabe gazear 

[gazetear] o povo, isto é, dar gás aos lampiões do povo. Prossiga Sr. Gunther, 

e varie sempre, pois nesta cidade morta quer-se tema para a cumberzinha 

[provavelmente conversinha, com sotaque]. De gás passe à vela, da vela a 

rolo, do rolo a caquinho [?], de caquinho à lamparina. Desta sorte, vai seu nome 

à posteridade como o tipo dos gazeadores públicos, e seu retrato será gravado 

na ilustração francesa como o protótipo dos azeiteiros.     

 

                                                                                                                  O Morcego [animal que vive no escuro] 

                                                                                               (Correio Paulistano, 30 de agosto de 1854, p.4) 

 

[*] Eis o poema aludido, em tradução livre do Autor: 
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Nem sempre banho os cabelos com o mesmo doce unguento de nardo, 

Nem procuro agradar o estômago com o vinho habitual. 

O touro gosta de pasto, porque troca de vale, 

E a fera sente-se bem ao mudar de alimento. 

Até mesmo ficar sob a luz do dia é agradável, 

Desde que as horas noturnas retornem com cavalos variados. 

Ver: WHITTAKER, George. Florilegium poeticum. London, Whittaker &Co., 1835, p.14. 

 

                                  Parte oficial 

                                 _______________________ 

                                 EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. 

                                 Dia 24 de janeiro de 1855 

                                  [...] 

Ao inspetor da tesouraria. — Atendendo ao que me representou H. Gunther, 

ex-arrematante da iluminação pública da capital, resolvi [eu, o presidente da 

Província, ] mandar levantar as multas que lhe foram impostas por ter feito 

a dita iluminação com velas, e não com gás, visto ter sido autorizado pela 

presidência a empregá-las.    

                                                                 (Correio Paulistano, 27 de janeiro de 1855, p.2) (grifo do Autor) 

 

                              Depois do fiasco de Hermann Gunther à frente da concessão da 

iluminação     pública a “gás”, que chegou ao ponto de usar velas na iluminação pública 

com consentimento da autoridade presidencial, fiasco que redundou na rescisão de seu 

contrato ocorrida alguns meses depois de assinado (EXPEDIENTE da Presidência, dia 11 de 

novembro de 1854.Correio Paulistano, 14 de novembro de 1854, p.1), foi a vez de Antônio 

Salustiano de Castro assumir de maneira provisória, durante três meses, a 

responsabilidade por esse serviço público. No começo, sua administração foi bastante 

elogiada. Chegou a enviar ” trinta globos de vidro azul com bicos de seis orifícios para 

serem colocados na praça do Palácio e lugares mais frequentados” (KAREPOVS,2006, p. 

16) e com isso obteve o contrato definitivo para cuidar a iluminação pública paulistana 

a partir de 21 março de 1855 (DISCURSO presidencial lido no dia 15 de fevereiro de 1856, p.21). 

                              Mas ainda no ano de 1854, no Correio Paulistano de 13 de dezembro (p. 

4), durante a administração provisória de Antônio Salustiano de Castro, já se afirmava 

que luz dos lampiões escurecia imediatamente após terem sido acesos, embora os do 

largo de Palácio tivessem bicos que conservavam sempre a mesma claridade, sendo 

possível “ler uma carta junto ao lampião, sem muito trabalho” [!] [grifo do Autor], o que 

revela que era mínima a a intensidade do lume desses lampiões. 
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                             Salustiano, porém, sem se importar com críticas, chegou a anunciar no 

Correio Paulistano que punha a disposição dos interessados a iluminação a ”hidrogênio 

líquido”, tanto para iluminações públicas, quanto para estabelecimentos comerciais: 

 

ANÚNCIOS 

 

 Aos habitantes da província de S. PAULO 

 

As pessoas que quiserem gás liquido para lojas particulares ou iluminações 

públicas que se empreenderem  em algumas cidades da província  poderão 

dirigir os seus pedido à loja do Sr. José Maximiano de Sampaio & Cª., Direita n. 

33, onde se lhes dirá o preço de cada medida, e na mesma casa encontrarão 

lampiões para esse fim, lanternas próprias para corredores, assim como por ela 

poderão  obter bicos e quaisquer outros objetos que precisarem para 

iluminação, e espíritos de todos os graus, sem cheiro para tinturas. 

                                                                         S. Paulo 9 de abril de 1855. — Antônio Salustiano de Castro     

                                                                                                     (Correio Paulistano, 9 de abril de 1855, p.4) 

 

                            Embora o presidente da Província Antônio Roberto de Almeida tenha 

garantido, em seu discurso de 15 de fevereiro de 1856 (p.21), com que abriu a 

Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo, que eram regulares os trabalhos na 

iluminação paulistana, só faltando uns 30 lampiões para melhorá-la, meses antes 

alguém no Correio Paulistano, sob pseudônimo, mostrava-se bastante crítico com 

relação à atuação do concessionário Antônio Salustiano: 

 

                                       Correspondência.  

 

Sr. Redator. — Sejamos eloquentes e majestosos, e digamos à boca cheia que 

— a tal iluminação pública ainda é entre nós uma perfeita burla! 

 A melhor parte das 3 ou 4 noites que aí passaram estivemos em perfeita 

obscuridade; e já não é de agora que notamos este alinhavo no contrato da 

iluminação: a Capital sofre desconto no gás não só nos primeiros 6 dias de lua 

nova, como nos seguintes aos da lua cheia —mas é um desconto escandaloso, 

que excede sempre uma, duas ou três horas do tempo que reza o contrato.  

O Sr. Salustiano de Castro (ou quem melhor nome haja) deve olhar para estas 

coisas, a fim de que a polícia não olhe para ele. As patrulhas não terão 

certamente ainda denunciado estas faltas— porque... porque com o auxílio das 

trevas dorme-se mais comodamente. 
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 Sr. Salustiano, Vmc. recebe a quota por inteiro, e por isso não nos deve dar a 

iluminação por frações... consciência, consciência !...  

Em uma noite de chuva como a passada, a liberdade, a honra e a vida do 

cidadão ficam à mercê dos buracos, das pedras soltas, e até das madeiras para 

obras particulares, cujos donos eram, in illo tempore [latim: naquele tempo; 

em tempos remotos], obrigados a conservar lampião aceso para salva-guarda 

dos caminhantes. 

 E' verdade que isto foi na era de 15 pouco mais ou menos [1815?], segundo 

me referiu, há poucos dias, o Neto de minha comadre. 

 Enfim, Sr. Salustiano, acabemos com isto: —dizem por aí a quem for ouvir 

que a sua iluminação pode ser muito boa logo que se cumpra o contrato... 

                                   Se é verdade acredito, se não — não. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

O Matusalem. 

                                                                                         (Correio Paulistano, 8 de junho de 1855, p.4) 

 

 

                              Em 1856, o empreiteiro Achilles Martin d’Estadens solicitou ao 

presidente da Província, dr. Antônio Roberto de Almeida, que enviasse à Assembleia 

Provincial sua proposta para introduzir um novo combustível na iluminação pública de 

São Paulo (PARTE OFICIAL. Expediente da Presidência .3 de abril de 1856. Correio Paulistano. 20 de 

maio de 1856, p.1). Aceito o pedido, a proposta de d’Estadens foi acolhida pela Assembleia 

e disto resultou a elaboração de um edital referente ao novo concurso de arrematação 

da iluminação pública, autorizado pela lei n. 25 de abril desse ano (EDITAL. Correio 

Paulistano, 10 de junho de 1856, p.2). Esse edital chegava a mencionar o nome de um possível 

futuro arrematante, o engenheiro Martin d’Estadens, que, sendo francês, propunha um 

novo tipo de combustível fabricado em seu país natal, “o gás hidrogênio puro, extraído 

da água”. 

                              Achilles, tal como Milliet anos antes, tentou conquistar a boa vontade 

dos deputados provinciais enviando à Assembleia um folheto explicativo intitulado 

Rapport sur le gaz hydrogène pur extrait de l’eau, de autoria do cientista francês M.-A. 

Gaudin (Marc-Antoine Gaudin,1804-1880) (fig.53a), recém-impresso em Paris, pois 

datado de 1855. O folheto procurava demonstrar a superioridade da nova modalidade 

francesa de combustível sobre o gás extraído da turfa e do carvão de pedra, a hulha, de 

tecnologia inglesa, tanto pelo preço quanto por não oferecer riscos de explosão, nem 

provocar sujidades.  D’Estadens afirmou então ter comprado da Societé Cormier et Cie.,  
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Fig.53a- Capa do folheto explicativo sobre o gás hidrogênio puro extraído da água, 

entregue em 1856 por Achilles d’Estadens aos deputados provinciais, para 

convencê-los da superioridade desse fluido sobre o gás de hulha, de tecnologia 

inglesa. Item pertencente à Divisão do Acervo Histórico da ALESP. 
Fonte:< https://www.al.sp.gov.br/acervo-historico/publicacoes/Livros/Imperial_Cidade.pdf> 

REPRODUÇÃO DIGITAL   
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“proprietária do segredo e brevê de invenção", o direito de produzir em São Paulo  o 

gás hidrogênio puro, que, conforme ele, já estava sendo adotado em algumas cidades 

francesas (KAREPOVS,2006, p. 17). 

                             A Societé Cormier et Cie. fora fundada por Jacques-Hubert-Joseph-

Theodore Cormier, a respeito do qual pouco descobrimos. Empresário, dizia-se 

proprietário, morador na rue de la Villete, n.24, em Bellevue, uma localidade então ao 

lado de Paris. Fundou com outros, em 1840, uma companhia de seguros mútua contra 

a mortalidade de cavalos e outros animais de pecuária (jumentos, burros, mulas, touros, 

bois, vacas, bodes, cabras, cabritos, carneiros, ovelhas, cordeiros e porcos), sob o nome 

de A Agrícola (BULLETIN des lois du Royaume de France, tome 18, partie supplementaire, 1841, p.241). 

                             Mais tarde, envolveu-se com a fabricação do gás de iluminação, 

produzido pela decomposição da água, montando a Societé Cormier et Cie. Segundo 

D’Estadens, a sociedade era proprietária do segredo do modo de produção desse gás e 

de sua respectiva patente. O gás hidrogênio extraído da água era um método que vinha 

sendo desenvolvido na França desde os anos de 1830. Em 1855, Cormier, então 

explorando a usina de gás de Passy, perto de Paris, solicitou ao prefeito do 

departamento do Sena-Inferior (atual departamento da Normandia), a permissão para 

instalar no Havre outra usina de gás resultante da decomposição da água. (LA VILLE au 

risque de ses usines; La production du gaz d’éclairage).   

                             Cormier, na verdade, não era o inventor do novo método de extração do 

gás de iluminação da água. Era apenas o agente na França de uma patente obtida por 

um engenheiro francês interessado no estudo prático de gás de aquecimento e 

iluminação. Cormier, contudo, deve ter-se dado mal com suas fábricas de gás na 

França, porque na época a produção do gás de hulha era predominante no país e os 

acionistas dessas companhias, na maioria ingleses, tinham todo o interesse de impedir 

a expansão de uma tecnologia concorrente (HISTOIRE du gaz manufacturé. Wikiwand.) 

                             Provavelmente falido em seu país de origem, transferiu-se para a 

Inglaterra, tornando-se agente da patente que representara na França, a Gillard Water-

Gas, situada em Highgate, então uma pequena vila próxima de Londres. Mas como 

veremos depois, meteu-se também em novos apuros financeiros nesse país. 

                             O engenheiro francês Joseph-Pierre Gillard extraía o hidrogênio da água 

desde alguns anos e a partir de 1846 ou 47 a cidade de Passy, perto de Paris, era 
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iluminada com o combustível criado de acordo com o seu método. Três anos mais 

tarde, o Conselho de Salubridade de Paris elaborou um relatório em que defendia a 

ausência de perigo na utilização do gás de iluminação produzido pela decomposição da 

água (LA VILLE au risque de ses usines; La production du gaz d’éclairage). Uma publicação inglesa,  

porém, datada de 1853, ao analisar o processo de fabricação do combustível de autoria 

do francês, procurou diminui-lo em sua importância: 

 

O gás de platina e água de Gilliard [sic] parece não ter sido  fabricado em 

nenhum lugar, exceto em escala experimental. Seu processo é formar gás 

hidrogênio, admitindo a entrada de vapor de água em uma retorta, onde passa 

por uma camada de carvão incandescente. Do gás é posteriormente eliminado 

o ácido carbônico, por meio da filtragem através de cal. O gás restante, que 

consiste em hidrogênio quase puro, é obviamente inútil para alumiar, quando 

queimado de maneira comum. Mas quando consumido conforme o método 

apontado pelo patenteador, torna-se disponível tanto para aquecimento, 

quanto para fins de iluminação. Se usado para iluminação, o gás tem de passar 

por um tipo de queimador Argand, encimado por uma mecha feita de fio de 

platina, com o aspecto de rede. A estrutura assemelha-se  a uma gaiola de fio 

de platina muito fino, presa numa pequena armação de latão, encaixada no 

queimador Argand, de tal maneira que o topo fique um pouco acima da luz 

opaca de hidrogênio, que, assim que a gaiola de platina é aplicada, se converte 

num globo de intensa luz branca sobre toda a superfície da armação, com uma 

chama interna subindo acima. 

Embora esta luz seja perfeitamente pura e brilhante, seu poder de iluminação 

não é grande. Provavelmente o principal valor da invenção de M. Gillard seja 

sua aplicação em aquecimento, para o qual parece bem adaptada. 

 

                                                                                   (THE ARTIZAN, v. XI, 1853,p.283) (tradução do Autor) 

 

                             O autor do artigo acima ou estava mal informado a respeito do assunto 

ou era mal-intencionado ao afirmar que o hidrogênio extraído da água servia mais para 

calefação do que para iluminação, pois como se disse, Gillard iluminava Passy desde 

1847 e ainda continuava a fazê-lo em 1855, por intermédio da empresa de Cormier. 

                              O fato é que a nova forma de iluminação não era bem vista na Inglaterra. 

Na França, Narbonne começou a ser iluminada com gás de água a partir 1855 e ainda o 

era em 1859, quando sua iluminação foi analisada e elogiada por sua qualidade, 

economia e salubridade em relação ao gás de hulha dos ingleses por um professor 

doutor de química de nacionalidade holandesa (VERVER, 1859). 
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                             O que, sem dúvida, os ingleses mais temiam era o surgimento de uma 

tecnologia concorrente, que prejudicasse o negócio altamente rentável e exportável 

que eles dominavam com mestria, a tecnologia do gás de hulha para iluminação pública 

e doméstica. A crítica que se lerá abaixo deixa transparecer no final do texto o temor de 

que a invenção de Gillard, ou outra que fosse, se mostrasse mais exitosa do que a deles. 

O crítico acusa o sistema de Gillard de defeitos que o gás de hulha também 

apresentava, e em bem maior grau de gravidade, mas os britânicos de alguma forma 

envolvidos com a produção do gás de carvão de pedra nunca admitiam as falhas de seu 

sistema, para não perder as oportunidades de obter grandes lucros.  

 

                                                                                      O gás Gillard foi reacendido 

 

Já tivemos ocasião de notar que parece haver períodos fixos para o retorno de 

projetos falhos, como há prazos para o retorno de meteoros e cometas. Eles 

cruzam o horizonte com uma luminosidade esplêndida, atraem por um breve 

intervalo a atenção e a admiração de uma multidão de observadores, e depois 

somem, e supostamente se apagam e desaparecem para sempre. Mas na 

plenitude do tempo, os mesmos meteoros voltam para nos assustar de novo, e 

depois de atrair a atenção por algum tempo, eles mais uma vez desaparecem e 

são esquecidos. O gás de água e de platina de Gillard pertencem a esta classe 

de aerólitos planetários. Primeiro atraiu pelo seu esplendor, e pelo caráter de 

sua luz igual ao sol; mas foi gradualmente se perdendo de vista. Cerca de cinco 

anos depois, reapareceu por um curto espaço de tempo e foi extinto sem 

produzir muita sensação. Fiel à sua calculada periodicidade quinquenal, a luz 

de Gillard chegou novamente, e embora não seja visível em Greenwich, pode 

ser vista brilhando com grande firmeza e beleza ao pé de Highgate Hill [perto 

de Londres]. 

A tentativa por parte de  M. Gillard de aplicar os gases obtidos a partir da 

decomposição da água para a produção de luz artificial, queimando-as em 

contato com o fio de platina, era eminentemente calculada para estimular a 

atenção como uma experiência agradável; e a incandescência da gaiola  feita 

de fio de platina que circunda a chama de hidrogênio é tão constante e intensa, 

e como o principal material empregado para a produção de gás não custa nada, 

os dias de gás de carvão pareciam estar contados e uma nova época em 

iluminação artificial deveria ter começado. Os jornais públicos e o nosso próprio 

jornal estavam repletos de avisos da luz; mas apesar de tudo o que foi dito em 

seu favor, e apesar da beleza e brilho, havia apenas um estabelecimento neste 

país onde foi colocado em prática. 

Os trabalhos do sr. Kurtz, fabricante de produtos químicos, perto de 

Manchester, foram iluminados com o gás Gillard, e seus méritos foram 

cuidadosamente examinados por algumas das mais altas autoridades do 
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mundo científico, que foram relutantemente compelidas a admitir que o custo 

da luz "barata" é consideravelmente maior do que o do gás de carvão e, 

consequentemente, esse plano de iluminação é, do ponto de vista comercial, 

impraticável. 

Tivemos a oportunidade de examinar o aparelho agora construído para a 

geração e purificação do gás hidrogênio, no trabalho experimental a gás 

recentemente construído perto de Archway Tavern, em Highgate. Não difere 

materialmente do aparelho normalmente usado para a produção de gás   de  

carvão, com a adição de uma caldeira a vapor e tubos para transportar o vapor 

para as retortas, onde é injetado em uma série de pequenos orifícios em direção 

ao carvão incandescente. A água é assim decomposta e os gases resultantes 

são misturados com ácido carbônico e óxido de carbono. O gás é liberado do 

vapor não-condensado passando por um refrigerador e um purificador de cal 

seca, sendo o hidrogênio residual e o óxido carbônico conduzidos aos 

queimadores para a combustão. O gás sai de um queimador Argand sem 

manga, e a chama é cercada por uma rede de pequenos fios de platina com oito 

décimos de polegada de altura [o,o2m] e cerca de cinco-oitavos de diâmetro 

[0,015m], que se tornam intensamente aquecidos pela chama de hidrogênio, 

produzindo uma luz que se assemelha à pureza do sol, sendo notavelmente 

estável. 

Tal são o aparato e os resultados obtidos a partir dele, e nada pode 

aparentemente ser mais satisfatório; mas quando examinamos com cuidado o 

custo da luz e algumas de suas peculiaridades, as aparentes vantagens 

desaparecem por encanto. Os experimentos originalmente feitos por pessoas 

da mais alta eminência científica para testar o custo de produção e o poder de 

iluminação do gás, levaram aos seguintes resultados: –  Exigiu a combustão de 

0,546 pés cúbicos para dar a luz da vela padrão, e quando comparada com o 

gás de carvão comum e com o gás canalizado, exigiu de dois terços a três vezes 

a quantidade do gás Gillard para fornecer a luz do gás fornecido pelas 

empresas [de gás de hulha] existentes. O resultado geral obtido foi "que 

quantidades iguais de luz seriam, no que diz respeito aos elementos primários 

do custo, de cerca de 50% mais caro no plano de M. Gillard do que no plano e 

nos materiais agora usados nos "Condados do Midland ". 

Em relação aos  outros itens, além do carvão, que são parte essencial do custo 

da manufatura e do suprimento de gás, nenhum experimento poderia ser 

instituído; mas a mesma autoridade eminente, fundando muitos de seus 

cálculos nas declarações de M. Gillard, chegou às seguintes conclusões:  –  A 

diferença no ponto de trabalho dos manufaturados é a favor do processo de 

Gillard na medida de 1d [pence], por 1000 pés, medido em gás de carvão; e 

uma soma igual de 1000 pés é calculada para ser salva no item de "trabalho em 

jardas". Contra estas economias em trabalho constante são colocados os 

grandes custos adicionais das obras; porque, como uma quantidade maior de 

gás é necessária para produzir uma quantidade igual de luz, todas as partes 

precisariam ser ampliadas, incluindo condensadores, purificadores, medidores 

de estação, gasômetros, redes e medidores de consumidores. Entre outras 
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desvantagens do gás da água deve-se incluir o aumento dos vazamentos 

decorrentes de sua leveza, e como não possui cheiro algum, haveria grande 

dificuldade em detectá-los. O relatório, no qual nos baseamos, resume a 

opinião de que o processo de M. Gillard não merece ser aplicado de maneira útil 

na Inglaterra como um substituto comercial da iluminação por meio de gás de 

carvão [de hulha]. 

A afirmação anterior das vantagens e desvantagens do gás Gillard, feita em 

1850 por alguém que estava longe de ter preconceito contra ele, embora fatal 

para o valor do processo do ponto de vista comercial, não levou em 

consideração outras circunstâncias que tendem a privar a luz de muitas das 

suas vantagens aparentes. O gás que passa para os queimadores não é o 

hidrogênio puro. É uma combinação de gás hidrogênio e óxido carbônico e, a 

menos que a purificação seja completa, ela deve conter também uma porção 

de ácido carbônico. Foi admitido por M. Gillard que o gás purificado contém 1-

10% em peso de óxido carbônico, a partir de sua gravidade específica – 225 

como observado por M. King, de Liverpool –, devemos assim inferir que a 

proporção de óxido carbônico no gás é consideravelmente subestimado em 1-

10%. O escape de gás hidrogênio assim misturado com o óxido carbônico, em 

vez de estar, como representado, inteiramente livre de perigo e inconveniência, 

deve carregar a atmosfera de uma sala com gás venenoso; e em Narbonne e 

em Passy, perto de Paris, que eram iluminadas com o gás Gillard, sua 

contaminação por óxido carbônico tornou-se tão notória que foi necessário 

fazer um exame por uma comissão de savants, que a considerou perigosa. 

Outros inconvenientes presentes na luz de Gillard são o calor que é expelido e 

a grande quantidade de vapor que é gerada. Estes são as consequências 

necessárias do grande volume de gás consumido para produzir uma luz 

equivalente, e ocasionam muitos contratempos em quartos sem ventilação. 

Assim, embora não haja fumaça, nem enxofre, nem amônia, e nenhuma 

cintilação da chama durante a combustão do gás de Gillard, os inconvenientes 

que o acompanham são igualmente sérios, e não apresentaria nenhuma 

vantagem como meio de iluminação, mesmo se pudesse ser fornecido a uma 

taxa tão barata quanto à do gás de carvão de pedra. 

 A inaplicabilidade da luz de Gillard como substituto do gás de hulha ficou 

provada por seu fracasso em circunstâncias altamente favoráveis ao seu 

sucesso. Em Passy, em Narbonne e em Palma, capital de Maiorca, onde os 

materiais para a fabricação de gás de carvão de pedra são muito mais caros do 

que neste país, o plano foi tentado e abandonado. Em Narbonne, teve um ano 

de julgamento e terminou com a falência da empresa que foi criada para 

trabalhar com a invenção [*]. Em Passy, o projeto foi revivido sob os auspícios 

de um novo gérant, e novas melhorias no processo foram patenteadas em 

outubro, com o objetivo principal de diminuir a geração de óxido de carbono – 

anteriormente declarada ser insignificante –, superaquecendo o vapor de água 

antes de ser injetado no carvão em brasa. Em Palma, as obras que foram 

originalmente construídas para o processo Gillard estão sendo alteradas para 
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a fabricação de gás de hulha, sob a direção do engenheiro da Barcelona Gas-

Works. 

A experiência adquirida em Narbonne resolve a questão do custo quando em 

operação real. O material para fazer 1000 pés de gás de água, em vez de 5 d, 

como estimado no relatório de 1850, foi de 2 shillings, e para produzir luz 

equivalente a 1000 pés de gás de carvão comum, o custo teria sido de pelo 

menos 3 shillings. 

É sob essas circunstâncias desanimadoras que a luz de Gillard reaparece no 

meridiano de Londres. O trabalho experimental a gás em Highgate, cujos raios 

iluminantes não vão além dessa localidade, consiste em duas retortas, que 

produzem diariamente 1.500 pés de gás, cujo brilho é gasto na iluminação de 

uma casa pública nas proximidades e quatro lâmpadas do lado de fora. Em 

certas noites da semana há uma exposição especial do poder luminoso da luz 

Gillard, e é uma exposição muito bonita, que recomendamos a todos os 

interessados em iluminação a gás para testemunhar. Entendemos que o Dr. 

Frankland e o Sr. Wright foram contratados para examinar e testar a qualidade 

do gás, em especial no que diz respeito à presença de óxido de carbono, 

melhorias que foram justamente implementadas para removê-lo, mas nenhum 

relatório ainda apareceu, e a partir dessa ausência, podemos-nos permitir uma 

inferência desfavorável. A luz de Gillard é inquestionavelmente bonita de se 

olhar, mas seus raios, apesar de intensos, parecem possuir pequeno poder 

de iluminação; e as empresas de gás não precisam ficar alarmadas com o 

fato de seus interesses serem afetados por esse esplendor dispendioso e 

ineficaz. 

 

                                                  (THE JOURNAL of Gas Lighting, 1859, p.301 e 302) (tradução e grifo do Autor) 

 

[*]O autor do texto acima parece dar a entender que Narbonne não era mais iluminada pelo hidrogênio extraído da 

água, mas há depoimentos datados do mesmo ano da publicação do artigo, 1859, elogiando a qualidade da 

iluminação  pública dessa cidade feita com o gás-platina, iluminação que vigorou na cidade desde 1855 a 1870, pelo 

menos. O crítico também em momento algum mencionou que a iluminação a gás hidrogênio fornecia uma luz 

constante além de brilhante, enquanto a chama do gás de hulha era conhecida por ser uma chama tremulante e por 

isso bastante cansativa. 

                             Embora o autor do artigo inglês que acabamos de ver, tenha vaticinado 

o fim do gás de água, ou gás-platina, ainda em fins de 1857 era conferida em Turim, no 

reino da Sardenha, uma patente para um francês de Paris com duração de um ano para 

uma técnica bastante semelhante, a ser usada tanto para aquecimento como para 

iluminação: 

 

CERTIFICADO DE PATENTE  

 DE UM ANO 

A DATAR DE 31 DEZEMBRO de 1857. 

 

Ao Senhor Edouard Bouilliau, de Paris, representado em Turim pelo Sr.Edouard 

Cretté, rua dos Curtidores n ° 18. 
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Para um novo sistema de iluminação e aquecimento com gás de platina 

-------------------------------------------------- --------------------------- 

 

O modo de iluminação chamado de gás de platina consiste no uso de gás 

hidrogênio puro extraído da água por meio de um gerador de vapor aquecido 

com qualquer combustível. 

O vapor de água entra em retortas onde há carvão vegetal em brasa; ele é 

conduzido até lá por meio de uma infinidade de pequenos buracos que o 

dividem até o infinito na superfície do carvão incandescente, que o vapor só 

lambe, decompondo-se imediatamente para dar origem ao hidrogênio puro e 

ao ácido de carbono. 

O gás assim obtido prossegue daí para um condensador ou purificador, onde é 

liberado do ácido carbônico, e sai quase puro, com uma pequena quantidade de 

dióxido de carbono. 

Como o hidrogênio puro não se ilumina sozinho, o poder luminoso é a ele 

comunicado pelo uso de mechas de platina, que lhe conferem luz e fixidez. 

A purificação dá-se por meio da cal ou qualquer outro agente. 

A adição da espuma de platina na preparação das mechas evita vazamentos 

imprevistos dos bicos e permite praticar a ignição simplesmente abrindo a 

chave. 

A iluminação por meio deste gás é saudável, econômica e brilhante, permitindo 

usá-la para aquecimento de cozinhas, apartamentos etc., usando chapas de 

metal perfuradas com condutores preenchidos de pavios feitos de platina e 

amianto para os quais podemos dar todas as formas, mesmo as mais 

caprichosas e as mais elegantes. 

 

                              (DESCRIZIONE delle macchine e procedimenti... 1858.p. 13) (tradução e grifo do Autor) 

 

                             Mas nem todos os ingleses estavam diretamente comprometidos com 

os interesses dos empresários produtores de gás de hulha. W.R. Gilbert Hickey, por 

exemplo, escreveu, naquele mesmo ano de 1859, um opúsculo intitulado Manufacture 

of Hydrogen gas, and its application to the lighting of streets and buildings, onde 

defendeu o método adotado por Gillard (fig.53b). Após descrever o processo de 

fabricação do gás de água, enumerou oito pontos positivos apresentados pelo novo 

gênero de iluminação, em contraposição aos defeitos do gás de hulha:   

1º- Seu baixo custo. 

2º-A estabilidade e brilho da luz, sem mudança de cor. 

3º-A ausência de cheiro. 

4º-A ausência de fumaça e de produtos que pudessem estragar livros, pinturas, vegetação etc. 
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Fig.53b-Aparelhagem para a fabricação do gás hidrogênio a partir da eletrólise da água. 

Ilustração extraída do folheto intitulado Manufacture of Hydrogen gas, and its application 

to the lighting of streets and buildings, de autoria de W.R. Gilbert Hickey, 1859, em defesa 

da utilização do gás de água para uso de iluminação pública e particular, preferindo-o ao 

gás de hulha dos ingleses. Notar que algumas partes da aparelhagem era semelhante à da 

produção do gás de rua, como o condensador em forma de tubos de órgão e o depósito de 

gás, ou gasômetro. 
Fonte:< https://books.google.com.br/> 

REPRODUÇÃO DIGITAL  
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5º- Sob condições normais, o gás não era explosivo.  

6º- Não estragava nem corroía os canos pelos quais passava. 

7º- Os canos etc. em uso poderiam ser aproveitados para a nova iluminação, assim como 

também os reservatórios, com algumas poucas modificações. 

8º - Do ponto de vista sanitário, o gás estava inteiramente isento de objeções.  

                             Para finalizar, o autor revela porque a França não adotava mais 

amplamente esse gás e seu sistema de iluminação: 

 

Antes de concluir este pequeno tratado, devo explicar porque esse gás ainda 

não foi adotado na França, o que retiro do relatório do Monsieur Beuvery, 

prefeito de Saint Germain. 

As empresas de gás de carvão [de pedra] de Paris detêm um monopólio de 

cinquenta anos. Propôs-se acender a rua onde estava a aparelhagem, mas a 

permissão foi recusada. Foi proposto encher com ele balões no hipódromo, mas 

até mesmo isso a companhia de gás de carvão sustentou que feria o monopólio. 

Este é apenas outro exemplo dos imensos direitos garantidos a retardar o 

progresso da ciência. [Não nos esqueçamos, como já dito, que por trás dessas 

companhias de gás francesas havia uma ampla maioria de acionistas 

ingleses] 

 

                                                                                                     (HICKEY,1859, p.4 a 6) (tradução do Autor) 

 

Devemos chamar a atenção, porém, para o fato de que o sistema de 

iluminação e aquecimento acima discutido tinha ao menos um aspecto negativo, que 

deveria ser cientificamente avaliado. Era o uso do amianto na confecção das mechas de 

platina, material hoje reconhecidamente nocivo, mas que na época talvez sua toxidez 

fosse ainda ignorada. 

É provável que em São Paulo fosse desconhecida toda a polêmica criada 

pelos ingleses em torno da iluminação com o hidrogênio extraído da água. Aqui, a 

técnica era considerada válida, baseada em resultados franceses, e o governo paulista 

pretendia investir nela, conforme o relatório presidencial de 22 de janeiro de 1857: 

 

PARTE OFICIAL 

__________________ 

                   

RELATÓRIO [*] 

APRESENTADO PELO EXCELENTÍSS1MO SENHOR DESEMBARGADOR 

FRANCISCO DIOGO PEREIRA DE VASCONCELOS, PRESIDENTE DA 

PROVÍNCIA DE S. PAULO, AO SEU 1º VICE-PRESIDENTE O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO DE ALMEIDA, 

ENTREGANDO A PRESIDÊNCIA DA MESMA PROVÍNCIA. 
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[*] Trecho correspondente à p.20 do relatório apresentado por Francisco Diogo Pereira de 

Vasconcelos na entrega da presidência da Província ao seu 1º vice-presidente no dia 22 de 

janeiro de 1857, publicado em São Paulo pela tipografia Dois de Dezembro em 1857.  

Continuado do número 496 do jornal Correio Paulistano. 

 

[...] 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

 Em 25 de julho do ano próximo passado contratei com Antônio Salustiano de 

Castro a iluminação da Capital a gás líquido por espaço de 18 meses, a conta 

do 1. ° de julho do dito ano, na razão de 7$000 mensais por cada Iampião. 

Com o mesmo indivíduo nessa data e igual prazo ajustei a iluminação da casa 

de correção, pelo preço de 10$000 mensais por combustor, sendo a diferença 

de 3$000 de acréscimo, motivada pela circunstância de se conservarem acesos 

os lampiões todas as noites, quer haja, quer não haja luar. Diferentes 

reclamações me tem sido dirigidas, para aumentar o número dos lampiões; 

não o comportando porém a verba respectiva, a meu pesar, tenho deixado 

de atendê-las, reconhecendo entretanto que a iluminação da Capital é 

incompleta, e carece de melhoramentos, que a Assembleia Provincial 

procurou já proporcionar, concedendo, pela lei n. 25 do ano passado, meios 

mais amplos para que a dita iluminação se faça a gás hidrogênio extraído 

da água, ou de madeiras. Em virtude desta autorização, mandei em data de 

5 de julho do ano findo, correr editais convidando, sob as condições da dita 

lei, quem se propusesse encarregar-se da dita empresa ; e tendo comparecido 

A. Martin d'Estadens, firmei com ele, a 3 de janeiro do corrente um contrato, 

observadas as disposições a este respeito estabelecidas pela referida lei; e 

posto reclamasse o contratante tanto contra o artigo que o obriga a 

organizar na Europa dentro de um mês a mesma companhia, não me julguei 

entretanto autorizado a fazer-lhe a concessão de um ano por ele solicitada, 

embora razoável seja, por me parecer que a Assembleia Provincial, a quem 

compete a codificação do mencionado artigo da lei, não hesitará em anuir a 

semelhante alteração, muito principalmente sendo o dito M. d'Estadens o 

único concorrente. 

                                                                                                                                                         Continua. 

                                                                                           (Correio Paulistano, 20 de fevereiro de 1857, p.4) 

                         

                             Obrigado por contrato, d’Estadens teve de ir à Europa tentar organizar a 

companhia que exploraria a produção do gás hidrogênio puro extraído da água, como 

uma forma de iluminação pública a ser usada numa cidadezinha da América do Sul. Lá 

chegando deve ter constatado, porém, que não havia condições para tanto, pois o 

capital disponível para investimentos era provavelmente de origem inglesa e foi por 

isso que sua missão certamente fracassou.  

 



201 
 

GAZETILHA.  

[...] 

VIAGEM. — O Sr. Martin de [sic] Estadens, empresário acreditado de obras 

públicas  e da colonização, partiu ha pouco para a Corte em destino a Europa, 

a fim de organizar a companhia que tem de estabelecer nesta capital a 

iluminação pública por meio do gahidrogeneo [sic, por gás hidrogênio puro]. O 

mesmo Sr.Martin consta-nos que requerera à câmara a concessão do terreno 

que  fica entre o fim da rua Municipal na borda do rio Tamanduateí, para ali 

estabelecer o gasômetro.  

                                                                                                (Correio Paulistano, 1º de agosto de 1857, p.3) 

 

                            Diante do malogro de d’Estadens, tudo permaneceu como dantes em 

matéria de iluminação pública em São Paulo. E, poucos anos depois, em 1861, o 

periódico londrino The journal of gas lighting, water supply, and sanitary improvement 

(1861, p.194) publicava: 

 

O GILLARD WATER-GAS EM HIGHGATE – The London Gazette contém um 

aviso de que "Jacques Hubert Joseph  Theodore Cormier, processado e detido 

também como  Jacques Hebert Joseph Theodore Cormier, recentemente no 4, 

Alfred Road, St. John's Ville, Upper Holloway, anteriormente no Hotel Conté, 

Golden Square, antes no 24, Leicester Square, anteriormente no 4, Alfred Road 

já citado, antes no Panton Hotel, 28, Panton Street, todos [os endereços] no 

Middlesex, durante todo o tempo agente e gerente da Gillard's Patent 

Hydrogen Gas Works, na St. John’s Ville, e antigo agente de Paris, França, é 

solicitado a comparecer perante o Sr. Comissário Nichols, no Tribunal para o 

alívio dos devedores insolventes, na  rua Portugal, no Lincoln's Inn, no sábado, 

6 de abril, "para ser examinado e tratado de acordo com o estatuto". 

 

Notícia que, ao que tudo indica, pôs um ponto final nas esperanças de 

um futuro para a luz de gás hidrogênio com camisa de platina na Inglaterra, tanto para 

Gillard, supomos, quanto para Cormier. 

                             Embora as esperanças de um sistema de iluminação de qualidade para 

São Paulo tenha ido pelo ralo, o edital publicado em 1856  trazia algumas condições 

bastante ambiciosas para a época: o empresário ganhador da concorrência faria a sua 

custa todas a obras precisas, o que era de praxe, mas que no caso  da adoção do gás de 

água exigiria a construção de um gasômetr0, acompanhado de uma certa 

aparelhagem; iluminaria as praças, ruas e estabelecimentos públicos da Capital, 

colocando combustores nos lugares que fossem marcados pelo governo provincial, 

sendo a luz de cada um igual a dez velas de espermacete, especificação de intensidade 
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anteriormente não exigida; teria acesos  os combustores desde o anoitecer até o 

amanhecer,tanto nas noites de escuro, como nas de lua, condição também  até então não 

adotada na cidade, pois  naquele tempo os lampiões só eram acesos em noites sem luar; 

gozaria de privilégio por quarenta anos para iluminar  a Capital com ” gás hidrogênio”, 

no caso o “puro”, extraído da água, um privilégio inédito de duração excessiva, pois na 

época a tecnologia avançava a passos largos e estaria  inteiramente ultrapassada em 

período de tempo tão longo; manteria um número mínimo de trezentos combustores na 

cidade, um número bastante elevado, tendo em vista que em um ano depois o 

empresário da ocasião mantinha apenas 203 combustores no espaço público 

(ASSEMBLEIA Provincial.Correio Paulistano, 21 de abril de 1857, p. 2) e ainda ficava livre para 

contratar com particulares a iluminação de suas casas, o que em São Paulo só se tornaria 

realidade a partir de 1872, com o gás de hulha (EDITAL.Correio Paulistano, 10 de junho de 1856, 

p.2). As coisas, infelizmente, não prosperaram conforme desejava d’Estadens, e 

Antônio Salustiano de Castro voltou ainda em 1857 a se responsabilizar pela iluminação 

pública da Capital, com o combustível habitual, o “gás hidrogênio líquido”. 

                             Cerca de três anos mais tarde, no Correio Paulistano do dia 30 de janeiro 

de 1859 (p.3), com Salustiano ainda encarregado da iluminação municipal, zombava-se 

que o “gás” das ruas da cidade estava virando lamparina, de tão fraco que era ele. Após 

mais alguns anos, diante da grande insatisfação popular com esse sistema de 

iluminação, decidiram as autoridades adotar finalmente o sistema alimentado com 

hidrogênio carburado ou carbonado (gás de hulha, também chamado gás de rua). 

                             Em razão dessa decisão, foi Sebastião Félix de Castro, empresário 

naquele ano de 1863, comunicado no dia 10 de junho desse ano pela presidência da 

Província da futura rescisão de seu contrato por haver aparecido um sistema de 

iluminação mais perfeito que o em uso na Capital. Rescisão essa embasada na 12ª 

condição do contrato celebrado entre o empresário e governo provincial em 11 de junho 

de 1861 (EXPEDIÊNCIA da Presidência, Dia 11 de junho de 1863. Correio Paulistano, 11 de junho de 1863, 

p.1). O concessionário Castro era então responsável por manter 210 lampiões da 

iluminação pública (Correio Paulistano, 14 de janeiro de 1864, p.2), embora a luz fornecida por 

eles fosse considerada por todos muito ruim. 

                            Na Capital, o uso do chamado “hidrogênio líquido” não deixaria saudades. 

No princípio de 1863, a coletividade paulistana ansiava com veemência pela futura 
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iluminação a gás de hulha, vista pela maioria das pessoas, iludida pela eficiente 

propaganda inglesa, de que era a melhor solução em matéria de iluminação pública.   

                              Nessa altura, um pândego fazia questão de publicar uns versinhos 

gaiatos: 

 

  GÁS: GÁS, GÁS! 

 

 Ontem na iluminação 

 Houve mistura salina, 

 Notável reunião 

 Do archote e lamparina. 

 Os capotes de escocês [ver nota na p.158] 

 Louvavam o tempo antigo, 

 Dizendo ser morto o gás 

 Ante o velho azeite amigo. 

 A polícia que abra o olho, 

 E fuzile o empresário 

 Que os lampiões da cidade 

 Têm um brilho funerário.  

                                              

                                                                                                                                                                   O ILUMINADO               

                                                                                                          (Correio Paulistano, 25 de janeiro de 1863, p. 3) 

 

                   Antes, porém, de prosseguir com a história da iluminação pública paulistana, 

ocorre-nos chamar a atenção para uma passagem de Aloísio Azevedo (1857-1913), 

romancista maranhense de tendência naturalista, em sua obra O mulato (1881).  O 

protagonista, ao qual se refere o título do romance, chamava-se Raimundo, filho de 

português, contrabandista de escravos no Brasil, e de Domingas, sua escrava. 

Maltratado pela legítima mulher do pai, Raimundo escapa com a ajuda deste, e o pai 

antes de ser assassinado, declara ao irmão que deseja que o menino seja criado em 

Portugal, sem saber de sua origem. Crescido, da infância passada no Maranhão, 

Raimundo guardava poucas lembranças. Vinha-lhe à mente os acendedores de 

lampiões de sua meninice, antes de existir o querosene e o gás de rua: 

 

[...] mas, dentre tudo, do que melhor ele se recordava era dos lampiões com 

que iluminavam a cidade. Ainda lá não havia gás, nem querosene; ao bater 

d'AveMarias vinha o acendedor, desatava a corrente do lampião, descia-o, 

abria-o, despejava-lhe dentro aguarrás misturada com álcool, acendia-lhe o 
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pavio, guindava-o novamente para o seu lugar, e seguia adiante. "E que mau 

cheiro em todas as esquinas em que havia iluminação! Oh! A não ser que 

estivesse muito transformada a sua província devia ser simplesmente horrível!"  

 

                                                                                                           (AZEVEDO, 1975, p.80) (grifo do Autor) 

 

                            Como podemos perceber, o pequeno vivera num tempo em que o azeite 

de baleia já não era empregado na iluminação pública da capital maranhense, em razão 

de seu alto preço, e a solução adotada na cidade de São Luís, como em São Paulo, 

Santos, Campos e Niterói, foi, antes do advento do querosene e do gás de rua, ou o 

combustível de origem francesa, fantasiosamente chamado gás hidrogênio líquido, ou 

uma composição de inspiração norte-americana, o burning fluid, já que sabemos pelos 

anúncios publicados na imprensa brasileira da década de 1840 que a aguarrás usada no 

País entrava pelo porto do Rio de Janeiro, vinda dos EUA: de Nova York, de Baltimore 

e  de Boston,  em garrafões, latas, barricas, barris, sendo vendida em lojas de tintas (fig 

54).  

 

 

                                                                                *   *   *   

 

                       Atenção: Consultar Referências Bibliográficas no final da terceira parte. 
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Fig.54-Folheto de diversos modelos de lâmpadas “autogeradoras de gás”, com patente de 

Andrews, “econômicas, seguras e brilhantes”. O artefato vem detalhadamente descrito no 

verso e inclui testemunhos pessoais datados de 1857. Acervo do Historic New England, EUA. 

Dimensões: 0,25x 0,17 m. 
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O termo mais comumente usado para este tipo de lâmpada era “lâmpada de vapor de fluido inflamável”. O 

combustível compunha-se de uma mistura de álcool e terebintina, chamado burning fluid: uma parte de terebintina 

purificada com três partes de álcool de cereais a 93 ou 94%.  Para acionar a lâmpada, álcool era introduzido e aceso 

no pequeno recipiente em forma de tigela, logo abaixo da cabeça do queimador. A chama de álcool pré-aquecia a 

cabeça do combustor e a vaporização do fluido inflamável, iniciada no interior do reservatório, era levada para o topo 

do queimador pela ação capilar da mecha, bastante espessa. O vapor do fluído saia através de aberturas dos pinos, 

cujo número era variável, conforme o modelo da lâmpada, e queimava como gás comum. O calor das chamas de gás 

sustentava o processo de vaporização e, portanto, essas lâmpadas eram muitas vezes chamadas de lâmpadas auto-

geradoras de gás, tal como se vê no cartaz acima. As chamas mostravam-se altas e estreitas, lembrando penas de 

pássaros, semelhantes às mais antigas chamas de gás chamadas rabos de rato (1808), mas a lâmpada central formava 

uma chama larga e chata, quase em forma de cauda de peixe, parecidas com as chamas dos combustores de gás da 

década de 1820.  

O álcool nos combustíveis das lâmpadas norte-americanas permaneceu em uso até o Congresso decidir taxá-lo para 

financiar a Guerra Civil (1861-1865). O imposto aplicado ao álcool usado na composição do burning fluid tornou-o 

mais caro do que o querosene e por isso foi abandonado. 

As lâmpadas francesas de “gás hidrogênios líquidos” deviam funcionar de maneira semelhante. Repare-se que as 

chamas não eram protegidas por mangas de vidro, por desnecessário. Às vezes, eram usados globos de vidro fosco 

para atuar como difusores. 
Fonte:<https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:bz60f011n> 
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