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Resumo 

Entre a metade do século XIX e começo do XX, a Bacia do Rio Anhangabaú, em São Paulo, 

sofreu diversas intervenções humanas. Estas mudanças atingiram a maior parte dos cursos 

d’água da cidade, gerando a redefinição do território, da geografia e da vida das pessoas. Esse 

trabalho pretende investigar essas interferências no meio natural e entender as relações entre 

indivíduos, instituições e espaço que compuseram a história dessa localidade dentro do coração 

urbano da metrópole que, então, se erguia. O uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 

aliado ao cotejamento de fontes históricas, pretende trazer um novo panorama do objeto e das 

questões apresentadas, ajudando, assim, a recuperar os caminhos e embates que rodearam essas 

ressignificações e obras urbanas. 

Palavras-chave: História das Águas, Bacia Hidrográfica, História de São Paulo, Sistema de 

Informações Geográficas. 
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Abstract 

Between the second half of XIX century and the begining of the XX the Basin of Anhangabaú 

River in São Paulo, Brazil, suffered several interventions. Those actions reached the majority 

of water streams in the city, originating changes in the territory, geography and in the life of the 

people who lived in there. This research investigates such interventions in the enviroment to 

understand the relationship between individuals, institutions and space that forms the history of 

this newborn metropolis. The use of Geographic Information Systems (GIS) cross-checking 

historical data helps in the development of new visions of this subject, reestablishing some of 

these humans interactions. 

Key-words: Water history, Hydrographic Basin, São Paulo History, Geographical Information 

Systems. 
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Introdução 

 Os questionamentos que originaram esta pesquisa nasceram da observação da ausência 

do nome Anhangabaú tanto na paisagem como na toponímia de São Paulo. Exceto a estação do 

Metrô, de mesmo nome, e do parque, praticamente mais nenhuma referência existe ao antigo 

rio que ali corre.  

 Sob seu leito hoje passam avenidas de trânsito expresso que ligam a cidade de norte a 

sul. Procurar entender o processo que levou ao desaparecimento do rio que atravessa o coração 

da cidade ajuda a refletir sobre o passado desse território e as maneiras de nos apropriarmos 

dele no presente. 

 Os primeiros sistemas de abastecimento de água da cidade, que datam do século XVIII, 

derivavam do alto Anhangabaú. Por meio de tanques e regos abertos pelas ruas a água descia 

em gravidade até a cidade.  

 Entre fins do século XIX e início do XX a Bacia do Rio Anhangabaú se tornou uma área 

de disputa. Devido ao crescimento da população e a falta de investimentos em infraestruturas a 

água ficou escassa. Com o aumento da demanda pelo recurso também foi crescendo o interesse 

de proprietários em tomar posse desses espaços. Como consequência desse processo a área foi 

loteada e, ainda nos últimos anos do século XIX, os rios da bacia passaram a ser retificados e 

canalizados.  

 O trabalho busca entender como os interesses do incipiente mercado imobiliário pela 

região influenciaram na decisão de mudança do vetor de abastecimento de água da cidade do 

Anhangabaú para a Serra da Cantareira. 

 A população paulista foi profundamente afetada por essa mudança, pois isso implicava 

na cobrança de um bem vital que antes era colhido gratuitamente. Além disso, famílias 

marginalizadas viviam nas várzeas da cidade e foram expulsas desses locais. Essas populações 

resistiram às mudanças, desenvolvendo novas maneiras de se apropriar da água e do território 

ao longo do tempo. 

 O espaço onde estava a própria bacia também sofreu drásticas alterações após a perda 

da condição de manancial de abastecimento. O rio foi canalizado integralmente e se tornou uma 

via rápida de escoamento de tráfego automotivo.  

 O trabalho focou no recorte temporal em que a cidade passou por intensas mudanças 

tanto na geografia como na sociedade, na economia e na cultura, entre finais do século XIX e 

início do XX. 
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 As diversas disputas que ocorreram relativas a esse espaço são relevantes para essa 

pesquisa por recuperar as circunstâncias de ocupação do local que abarcam interesses privados, 

do governo e da comunidade. Isso nos ajuda a compreender os impactos na sociedade atual, 

que não enxerga mais as margens dos rios canalizados. 

 É importante lembrarmos que o espaço tem sua própria história e não é apenas um palco 

ou pano de fundo para acontecimentos pontuais. Ele influencia a ocupação e a adaptação 

humana ao ambiente e é nele que se desenvolve a vida de diversas gerações. Essas se entrelaçam 

entre continuidades e rupturas no espaço e na memória. 

 O trabalho é dividido em duas etapas. Na primeira são abordadas as questões 

metodológicas, as relações da história e geografia e a utilização das tecnologias de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). Além disso, são abordadas questões relativas à ciência aberta 

e como ela permitiu o desenvolvimento deste trabalho, que teve suas camadas de informação 

SIG publicadas na plataforma colaborativa Paulicéia 2.0. Essa interação entre pesquisadores e 

o estudo contribuiu significativamente na qualidade final dos mapas e da análise do trabalho. 

 A segunda etapa é a parte histórica do objeto e está subdividida em três momentos. O 

primeiro é o da cidade que não tinha relações bem definidas de propriedade sobre os bens 

naturais. No Anhangabaú ocorria parte importante da vida, relativa à alimentação e ao 

abastecimento de água. Nesse contexto a ocupação do território está intimamente ligada à 

efetiva utilização. 

 O segundo trata da municipalização do embrionário sistema de fornecimento privado 

dos padres no alto Anhangabaú, inaugurando o abastecimento público na cidade. Diversos 

investimentos foram feitos nessa infraestrutura, que sofreu com a precariedade das obras. Os 

interesses imobiliários na cidade nascem no mesmo período e despertam a preocupação de 

proprietários nos locais com os encanamentos e tanques no alto Anhangabaú. 

 A escassez de água estimula o surgimento de diversos projetos de abastecimento, que 

são oferecidos à Câmara. Nesse momento surge a possibilidade de encanar a água da Serra da 

Cantareira. A água deixa de ser um bem público para se tornar novamente privado e, agora, 

monopolizado pela Companhia Cantareira de Água e Esgotos. 

 No terceiro momento são discutidas as mudanças profundas que a cidade enfrentou 

depois do rápido crescimento populacional a partir de 1880, reflexo dos desdobramentos do 

complexo cafeeiro. A Companhia Cantareira, despreparada para tal expansão, não consegue 

responder à alta demanda de água na cidade, devido ao seu modelo de negócio. Com isso, é 
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necessária a encampação da empresa em 1893. Durante esse período o antigo sistema de 

distribuição gratuita nos chafarizes é desmontado.  

 As terras onde estavam os velhos encanamentos e tanques passam por divisões e 

loteamentos entrando na lógica de especulação dos terrenos que se desenvolvia na cidade. 

Alguns dos envolvidos que se beneficiaram com esse movimento estão ligados diretamente à 

Companhia Cantareira.  

 Com a retificação dos rios e a ocupação massiva da Bacia do Anhangabaú, as relações 

sociais criadas entre as populações que ali habitavam e o meio vão cessando, desenraizando-as. 

Assim, o Anhangabaú é eclipsado da paisagem, cedendo lugar para vias automotivas expressas. 

 O trabalho busca investigar e evidenciar os interesses privados que agiram para mudar 

o vetor de abastecimento de água, lucrando tanto pelo serviço como pela liberação de terras que 

este proporcionou. 

 Além disso, a historiografia em geral trata os tanques no alto Anhangabaú como um 

sistema defasado, que inevitavelmente seria substituído pela Cantareira1. Também caracteriza 

seu leito como inexpressivo e suas várzeas como um local sujo, precário e quase desabitado. 

Verificamos se essas constatações são corretas e quais foram os confrontos nesse território.  

 Os resultados aqui apresentados mostram que havia, sim, uma ocupação desse território 

por várias populações, que dependiam diretamente daquela água, das frutas e animais de sua 

várzea. Também verificamos que a transição para o modelo da Companhia Cantareira foi cheio 

de debates e marcado pela resistência das antigas gerações em continuar utilizando a água livre 

e gratuita da cidade. 

  Os memorialistas sobre a cidade de São Paulo foram parte das fontes utilizadas na 

pesquisa, tais como: Affonso de Freitas, Antônio Egydio Martins, Nuto Sant’Anna e Ernani 

Silva Bruno. Também foi utilizada a coleção de biografias da cidade de São Paulo publicadas 

pelo Arquivo Histórico Municipal desde 1968 2 . Procurou-se respeitar e reinterpretar as 

                                                 

1 As obras sobre São Paulo consultadas neste trabalho apresentam em geral esse tom. Por exemplo: 

GOUVÊA, José P. N.; A presença e a ausência dos rios de São Paulo: Acumulação primitiva e a valorização da 

água. Tese de Doutorado. FAU-USP. 2016. p. 168. 

2 Secretaria Municipal de Cultura. Monografias de História dos Bairros de São Paulo. Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_historico/publicacoes/index.php?p=8313 – 

Acesso em: 04/2021. 
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informações desses pesquisadores segundo uma ótica crítica, pois eles mesmos têm suas 

próprias perspectivas sobre os fatos narrados ou ocultados. 

  Além deles, me apoiei em diversos mapas históricos coletados em várias instituições, 

como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, Arquivo Histórico Municipal, Arquivo do 

Exército, Museu Paulista, Biblioteca Mário de Andrade e Biblioteca Nacional. Esses mapas 

também foram tratados segundo os preceitos de Harley, em que a cartografia é analisada como 

uma narrativa cheia de discursos e significados. 

  Por último, utilizei publicações do Diário Oficial, Atas da Câmara Municipal e a 

imprensa da época, principalmente o Correio Paulistano. Essas fontes não foram interpretadas 

como testemunhas da realidade, mas sim repletas de visões, interesses e ocultamentos. Todo 

documento é um monumento e sobrevive carregado de significados tanto por aqueles que os 

produziram quanto pelos que os perpetuaram3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora UNICAMP. 1996. 
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Capítulo 1 – As Relações Históricas com a Geografia: O Uso de Sistemas de Informação 

Geográficas (SIG) e Ciência Aberta para Mapear a História de São Paulo 

   

A história e a geografia são áreas que carregam uma relação de proximidade desde o 

século XX, se complementando para entender a sociedade no espaço e no tempo. Desde então, 

a história trouxe diversos métodos da geografia para tentar melhor entender as ações humanas 

no território, utilizando a cartografia como uma das ferramentas para isso. 

  O movimento que se deu na geografia e que se esparramou pelas ciências humanas em 

meados do século XX foi a “virada espacial”, a qual atingiu diversas áreas desde então. A 

concepção de espaço menos como um “pano de fundo” e mais como uma construção social 

ativa, impregnada de significados e valores humanos atingiu profundamente os estudos sociais 

e culturais. Mesmo após a globalização4, a realidade histórico/geográfica continua refletindo os 

conflitos e complexidades envolvendo a efemeridade do capital e a organização social de um 

local para outro. 

  Na metade desse século se dão passos definitivos na integração do espaço com o 

trabalho dos historiadores. O esforço dos intelectuais rumou em direção a mostrar a importância 

do espaço como socialmente construído e organizador do pensamento em conjunto com o tempo. 

O contexto que operou essa mudança tem relação com o aumento significativo na produção de 

documentos, análises quantitativas, melhora nos meios de transportes, questões ambientais e a 

expansão das mídias de massas5. 

 

Entretanto, a virada espacial é muito mais substantiva, envolvendo repensar a própria 

noção e significância espacial para oferecer uma perspectiva em que espaço é tão 

imporante quanto o tempo no desenrolar das relações humanas, uma perspectiva na 

qual a geografia não é relegada à uma reflexão tardia das relações socias, mas é 

intimamente envolvida em sua construção. A geografia importa, nao pela razão 

simplista e muito usada de que tudo acontece no espaço, mas porque saber onde as 

coisas ocorreram é crítico para entender como e porque elas ocorreram.6 
 

                                                 

4 WARF, Barney. Spatial Turn. IN: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory. John Wiley & Sons, 

Ltd. 2017. 

5 RIBEIRO, Guilherme. A arte de conjugar tempo e espaço: Fernand Braudel, a geo-história e a longa 

duração. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.22, n.2, abr.-jun. 2015, p. 605-639. 

6 WARF; ARIAS, 2009, p.1 Apud REBELATTO; FREITAS. 2012, p. 5. (Tradução livre) 
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Os historiadores franceses da Escola dos Annales trouxeram no bojo de suas novidades 

uma expansão concreta em direção à interdisciplinaridade. Esses estudos rapidamente se 

expandiram do continente europeu em direção aos Estados Unidos, onde estudiosos começaram 

a se engajar e tratar do tema espacial, como Warf e Harley. 

 A área que claramente foi o maior alvo dessa intersecção foi a geografia devido aos seus 

conhecimentos específicos que melhor ajudam na interpretação do espaço, a produção e relação 

humana com ele, bem como sua representação. A apropriação da discussão já consolidada e em 

curso focando o espaço também se faz importante a fim de melhor instrumentalizar a 

historiografia e os estudos. 

 Em A Natureza do Espaço, Milton Santos argumenta sobre sistemas interligados entre 

espaço, tempo e ação humana. Trazendo para sua área um método que integra história e 

geografia, parte o autor para a questão das técnicas envolvidas nas ocupações humanas dos 

territórios e a materialização da experiência que se dá nestes locais7.  

 

Através do processo da produção, o “espaço” torna o "tempo" concreto. Assim, a 

noção de trabalho e a de instrumento de trabalho são muito importantes na explicação 

geográfica, tanto ou mais do que no estudo dos modos de produção. O trabalho 

realizado em cada época supõe um conjunto historicamente determinado de técnicas. 

Segundo uma frase muito frequentemente citada de Marx (Capital, I, p. 132, edição 

de M. Harnecker), "o que distingue as épocas econômicas umas das outras, não é o 

que se faz, mas como se faz, com que instrumentos de trabalho". Esta noção tem, pois, 

um valor histórico e espacial. A cada lugar geográfico concreto corresponde, em cada 

momento, um conjunto de técnicas e de instrumentos de trabalho, resultado de uma 

combinação específica que também é historicamente determinada8. 
 

A valorização de uma visão que pressupõe variações no espaço e no tempo, onde a 

constante mudança de técnicas ajuda a entender a ação humana, implica em uma quase 

indissociável relação entre história e geografia. Assim, as variáveis expostas completam um 

quadro formado pela localidade, relações estabelecidas, tempo e que definem o espaço como o 

espaço geográfico em que o ser humano se relaciona em determinado período e onde ele dá 

significados e valores para os elementos e objetos à sua volta. 

 

Se queremos interpretar cada etapa da evolução social, cumpre-nos retomar a história 

que esses fragmentos de diferentes idades representam juntamente com a história tal 

como a sociedade a escreveu de momento em momento. Assim, reconstituímos a hist 

                                                 

7 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. - 4. ed. 2. reimpr. - São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2006. p. 30-35. 

8 Ibidem. p. 35. 
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ória pretérita da paisagem, mas a função da paisagem atual nos será dada por sua 

confrontação com a sociedade atual.9 
 

 Santos mantém em seu trabalho uma constante relação com diversas áreas a fim de 

construir seu argumento de maneira sólida e dialogar com nomes importantes da história, como 

Fernand Braudel e Marc Bloch. Um dos pontos do diálogo proposto é a geografia retrospectiva 

e outro é a formulação dos tempos históricos10. 

 Dentro da perspectiva histórica, podemos perceber alguns pontos de encontro entre as 

áreas, como a “geo-historia” de Braudel, em que ele trata da simbiose entre espaço, tempo e a 

interação do homem com o território. Suportando essa lógica, ou através dela, Braudel pensa 

sobre os tempos históricos:  “[...] a história ocorre em profunda agregação com o meio, que 

tanto constrange quanto promove a ação humana e funciona ora como desvantagem, ora como 

vantagem”11. 

 É possível complementar várias áreas e variáveis pensando o espaço, como economia e 

sociedade, por exemplo, ajudando a aprofundar e equipar os estudos de argumentos materiais e 

sólidos histórica e geograficamente. 

 Um ponto de distanciamento, ou cuidado, nos pensamentos geográficos foi a atenção 

dada à lógica do determinismo geográfico, em que usos do espaço no tempo já estão 

predefinidos devido às suas características. Isso poderia se tornar predominante nas narrativas 

históricas, o que causaria uma simplificação dos processos que envolvem a ocupação do espaço. 

Reforçando o que foi exposto acima, devemos pensar em interpretações ligadas ao real e ao 

espaço-tempo onde o ser humano constrói sua realidade e que nele dá seu significado e 

utilização. Um espaço sem uma clara definição de uso num determinado período por um grupo 

específico não é passível de ser interpretado como inútil, assim como partes de um antigo 

caminho que desaparecem em um movimento de palimpsesto sucessivo não pressupõe a mesma 

inutilidade. O que torna o espaço no presente como o é tem mais relação entre o próprio presente 

e o espaço, o tempo e a experiência humana e não com relações diretas com o passado. 

                                                 

9 Ibidem. p. 69. 

10 BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. A longa duração. In: Escritos sobre a História. 2ª. ed. 

São Paulo: Perspectiva. 1992. 

11 RIBEIRO, Guilherme. Fernand Braudel e a geo-história das civilizações. História,Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.1, jan.-mar. 2011. 
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 De qualquer maneira, em busca de uma análise não dicotômica, devemos colocar na 

balança que certos espaços mantêm vantagens e diferenças sobre outros que podem 

potencializar certos usos em contextos específicos. Por exemplo, uma localização de 

determinado recurso, ou a facilidade de uma localidade ou fenômeno geológico que ajuda a 

transpor uma barreira geográfica mais facilmente. 

 

Obviamente, o meio ao mesmo tempo natural e fabricado pelo homem não aprisiona 

tudo de antemão num determinismo estreito. O meio não explica tudo, embora 

represente um grande papel, na forma de vantagens dadas ou adquiridas. 12 

 

 Essas possibilidades de pontes entre a história e geografia colocadas em períodos 

distintos fornecem uma amostra de um longo período de discussões e aproximações 

interdisciplinares. 

 Lefebvre é outro autor que, nos anos 1970, sob uma visão renovada do Marxismo e do 

materialismo, conjuga espaço e relações sociais no tempo. Criando uma visão de eixos, ele 

desenha um caminho pensando verticalmente no próprio tempo do espaço e no eixo horizontal 

as diversidades que habitam esse espaço, buscando sempre expor e tratar das eventuais 

contradições e continuidades que regem a experiência humana. 

 

Ele [O espaço social] resulta de uma sequência e de um conjunto de operações, e não 

pode se reduzir a um simples objeto. Todavia, ele não tem nada de uma ficção, de uma 

irrealidade ou “idealidade” comparável àquela de um signo, de uma representação, de 

uma ideia, de um sonho. Efeito de ações passadas, ele permite ações, as sugere ou as 

proíbe. Entre tais ações, umas produzem, outras consomem, ou seja, gozam os frutos 

da produção. O espaço social implica múltiplos conhecimentos.13 

  

 Entrando em um exemplo prático, temos a obra de Prado Junior, A Cidade de São Paulo, 

de 1931. O historiador coloca como tese central de seu argumento a questão geográfica para 

entender as diversas conjunturas no tempo que ocorreram na localidade e no desenrolar dos 

significados e usos do espaço pelas pessoas em determinados períodos. 

                                                 

12 BRAUDEL, 2004, p.31-32 Apud RIBEIRO, 2011. p. 75. 

13 LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: 

La production de l’espace. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início – fev.2006. p. 66. 
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  Segundo o autor, a escolha do sítio que fundou a cidade guarda relação aguda com o 

espaço geográfico desde seu posicionamento de entreposto entre litoral e interior até a escolha 

da colina em si, localizada estrategicamente como ponto forte de defesa entre os rios 

Tamanduateí e Anhangabaú14. 

  Quanto ao atual trabalho, pretendemos analisar a Bacia Hidrográfica do Anhangabaú. 

Uma Bacia Hidrográfica é hoje o termo que define o: 

 

Conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais 

altas do relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam 

superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de 

nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para as partes mais baixas 

do terreno, formando riachos e rios, sendo que as cabeceiras são formadas por riachos 

que brotam em terrenos íngremes das serras e montanhas e à medida que as águas dos 

riachos descem, juntam-se a outros riachos, aumentando o volume e formando os 

primeiros rios, esses pequenos rios continuam seus trajetos recebendo água de outros 

tributários, formando rios maiores até desembocarem no oceano.15 

 

  O estudo de bacias hidrográficas parte de uma tentativa de compreender uma porção do 

território de uma maneira orgânica, como é fluída e sentida até hoje na relação que temos com 

a geografia natural do espaço que ocupamos. Por exemplo, ao andar de bicicleta preferimos 

planícies e terrenos menos irregulares, criando trajetos que parecem ser arbitrários, mas seguem 

uma lógica muito intrínseca ao terreno. Além disso, em partes no passado, mas principalmente 

no presente, as bacias hidrográficas são barreiras que definem áreas e limites de territórios de 

administração e de gestão de diversos recursos, por exemplo, o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH)16. 

 

A aplicação do conceito de bacia hidrográfica como unidade de estudo e 

gerenciamento dos recursos hídricos tem origem na constatação dos pesquisadores de 

que os ecossistemas aquáticos são essencialmente abertos, trocam matéria e energia 

entre si com os ecossistemas terrestres adjacentes, Em se tratando de sistemas lóticos 

(interligados), como as redes de drenagem, tais trocas são determinadas pelas 

características fisiográficas da bacia.[…] É reconhecido que a bacia hidrográfica deve 

ser entendida como um sistema interligado, [...]17 

                                                 

14 PRADO JUNIOR, Caio. A Cidade de São Paulo. São Paulo. 1983. 

15 TEODORO, Valter L. I.; TEIXEIRA, Denilson; COSTA, Daniel J. L.; FULLER, Beatriz B. O Conceito 

de Bacia Hidrográfica e a Importância da Caracterização Morfométrica para o Entendimento da Dinâmica 

Ambiental Local. Revista UNIARA, n. 20. 2007. p.138. 

16 MORAES, M. E. B.; LORANDI, R.; (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em bacias hidrográficas. 

Ilhéus, BA: Editus, 2016. p. 9 – 10. 

17 Ibidem. 
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  Devemos nos ater também que essa unidade de recorte é apenas um guia para a pesquisa 

e para o entendimento do tema estudado, não sendo a única relação que os humanos trocam 

com o local, muito menos limitando a coexistência de relações entre os mais diversos tipos de 

territórios. Tratamos esse conceito como uma maneira de organizar e se relacionar com a região 

central de São Paulo de maneira mais direta e impactante no período proposto, mas que não 

deixa de levar em conta a importância das relações nas demais bacias em seu entorno. 

  Dentro dessa relação entre história e geografia, a cartografia é a fonte de informações 

que mais se destaca, pois podem concentrar uma grande quantidade de dados e significados em 

apenas uma representação. Os mapas são uma construção de uma sociedade em seu período 

específico e imprimem nestes documentos, de forma intencional ou não, valores, sentidos e 

contradições. São fontes únicas e valiosas para o entendimento de um corpo social no tempo. 

  Algumas questões que envolvem a pesquisa histórica podem surgir através da 

observação da cartografia: se usada em conjunto com diversos tipos documentais, em análises 

qualitativas, o mapa torna-se uma ferramenta para entender e visualizar espacialmente esses 

registros. Quando usamos muitos dados cartográficos seriados, podemos encontrar padrões de 

movimentações e localizações desaparecidas com o tempo, deixando em evidência 

continuidades e rupturas no espaço. 

  Harley18 propõe uma leitura dos mapas como uma narrativa e que devemos tratá-los da 

mesma maneira que os demais documentos, enxergando-o como uma fonte de uma época e 

sociedade específica. Com isso, é possível observar diversas intencionalidades objetivas e 

subjetivas desde o momento de sua criação pelo cartógrafo até o olhar do público que consumiu 

o mapa em seu tempo. “Jamais um vendedor diz toda a verdade e seria imprudente um 

historiador utilizar mapas de vendas de terrenos como um registro cartográfico verdadeiro.”.19 

  Apoiada em Panofsky e em Harley, a historiadora Iara Kako nos recorda que um mapa 

jamais deve ser interpretado apenas pelo seu apelo técnico, de se assemelhar a um espelho da 

realidade, mas como uma construção social, sugerindo caminhos de contextualizações para isso: 

“São eles: o contexto do cartógrafo, os contextos de outros mapas e o contexto da sociedade”20 

                                                 

18 HARLEY, J. B. The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography. USA: Jonhs Hopkins 

University Press. 2001. 

19 Ibidem. p. 41. (Tradução livre) 

20 KAKO, Iara S. O Papel dos Trilhos na estruturação territorial da cidade de São Paulo (1870 – 1930). Tese 

de Doutorado. 2013. p. 37. 
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  O mapa é o produto da representação do planeta no papel, um geoide elíptico.21 Devido 

à complexidade de tal tarefa é que se desenvolveu o sistema de Datum22  para referenciar a 

projeção do geoide que almejamos transpor. Outros elementos que configuram o mapa como 

conhecemos hoje são a atribuição gráfica do norte geográfico e a definição de uma escala. Este 

possui algumas peculiaridades que pretendo tratar a seguir. 

  Dentro da cartografia, os tipos de desenhos que vão servir de conteúdo dependem 

daquilo que pretendemos demonstrar. As três principais representações são os polígonos, as 

linhas e os pontos. Como exemplo prático disso, um rio pode ser simbolizado como várias linhas 

em uma escala pequena, ou pode ser representado como um polígono, se desenhado em uma 

planta cadastral com escala grande e detalhista. 

  Dentro da pesquisa histórica, caso optemos por uma aproximação geográfica, será 

necessário um recorte espacial. Além disso, convém ao pesquisador se aprofundar em fontes, 

documentos e bibliografias que tratem desse espaço. A análise de mapas antigos de determinada 

localidade também é de especial importância, pois cria uma familiaridade com o território 

historicamente. 23  Informações como relevo, hidrografia e toponímia facilitam o 

reconhecimento da paisagem do passado e os reflexos disso nos dias de hoje. 

  Os recursos digitais revolucionaram a produção de mapas, devido ao seu poder de 

integrar bancos de dados e cartografia, se tornando desde os anos de 1990 na principal maneira 

pela qual os mapas são confeccionados. 

 

 

 

                                                 

21 GIL, Tiago L. Cartografia digital para historiadores: algumas noções básicas. In: Marilda Santana da 

Silva; Ana Célia Rodrigues (Org.). História, arquivos e mídias digitais. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora. 

2013. p. 59. 

22 Datum é um modelo matemático de representação da superfície terrestre a partir de pontos de referência 

que proporciona as dimensões do mapa. A necessidade de diversos data se dá pela dificuldade de projetar a 

elipsoide curva da terra em um meio de duas dimensões, como o papel. Cada data se utiliza de uma referência 

específica segundo contextos próprios como: menor distorção, maior precisão geográfica, escala, unificação, etc.  

23 GIL, Tiago. Ibidem. p. 69. 
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1.1 - Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

   

Sistema de Informação Geográfico (SIG) é um sistema que integra ferramentas de 

bancos de dados e representações cartográficas. Esses bancos são tabelas com linhas e colunas 

de atributos definidos pelo pesquisador e estão atrelados a uma localização espacial. Assim, é 

possível criar camadas de informações e compor mapas neste tipo de programa.24 Apesar disso, 

o SIG não é uma ferramenta essencial para a pesquisa, porém ele possibilita uma maneira eficaz 

de lidar com esse tipo de informação. 

  Nele é possível criar vetores, que operam de forma similar ao se desenhar no papel-

manteiga sobre um mapa. As camadas podem ser utilizadas para representar determinadas 

informações como rios, ruas e prédios. Junto a elas é possível utilizar rasteres (imagens) que 

ajudam a consolidar em apenas um ambiente diversas noções espaciais. 

  Uma das funções da ferramenta que é muito útil ao historiador é a possibilidade de 

georreferenciar25 mapas antigos. Isso ajuda a lidar com a documentação cartográfica do passado, 

mesmo que os métodos de representação do território não sejam tão precisos quanto os de hoje. 

  Dessa maneira, os SIGs vêm se tornando cada vez mais difundido entre os historiadores 

para lidar com o espaço em suas pesquisas, aprofundando e redescobrindo discussões na 

literatura clássica. Outra vantagem é que a ferramenta permite a análise de diversos dados ao 

mesmo tempo. 

  A predileção que o SIG Histórico sustenta na direção de estudos urbanos fica latente: 

dados históricos relativamente abundantes, de espaços recortados e com técnicas relativamente 

modernas. Esse tipo de informação tem uma sinergia quase natural para ser trabalhada num 

ambiente SIG. 

  A documentação cartográfica e textual produzida ao longo da história em centros 

urbanos relata os tensos e difíceis processos que se deram nessas localidades a fim de sustentar 

grandes concentrações de capital e de humanos. Além disso, os mapas entre fins do século XIX 

                                                 

24 GREGORY, I; ELL, P. Historical GIS – Technologies, Methodologies and Scholarship. Cambridge: 

Cambridge Studies in Historical Geography. 2007. 

25 Processo de atribuir coordenadas reais a uma imagem (raster), como um arquivo de extensão “.tiff” de 

um mapa antigo. 
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e começo do XX trazem constantes avanços técnicos que os fazem fáceis de manipular em 

ferramentas precisas e atuais, como as do SIG. 

  Há, porém, dificuldades para aprender a usar a ferramenta de forma satisfatória, sendo 

a familiaridade com o programa e as noções de geografia os maiores obstáculos enfrentados por 

historiadores ao utilizarem essa tecnologia. 

  O próprio SIG passa por controvérsias desde sua criação, tendo seu papel na pesquisa 

mudado desde então. As críticas se concentram no receio da ferramenta gerar histórias 

positivistas, dependentes de dados e respostas precisas e quantitativas, que são os tipos de dados 

que melhor interagem com o computador. Uma maneira de contornar isso é com a fusão de 

dados qualitativos e quantitativos, potencializando a criação de um SIG consistente e que ajuda 

a pesquisa a se desenvolver de uma maneira mais simples. Isso pode ser trabalhado através de 

uma abordagem apropriada, contornando a natureza precisa desse tipo de ferramenta digital. 

Simbologias que representam a imprecisão de forma instintiva têm de ser exploradas, assim 

como maneiras de lidar com generalizações e dados não absolutos. 

  A contribuição que o SIG trouxe para os estudos históricos é inegável, pois reaproximou 

os pesquisadores com as reflexões sobre o espaço, além de criar uma nova percepção sobre a 

produção cartográfica, ao permitir que o próprio pesquisador elabore e pense seus próprios 

mapas, apropriando-se na prática de diversos dos problemas e decisões que isto causa nas 

representações. O mapa oferece um resultado para além do texto e ajuda a expandir as 

possibilidades sobre o assunto tratado.  

  O desenvolvimento de SIGs históricos toma uma proporção considerável na década de 

2000, principalmente no Hemisfério Norte do planeta, onde diversos pesquisadores começam a 

incorporar a ferramenta e a adotar estratégias metodológicas para melhor integração entre a 

racionalidade das máquinas e a subjetividades presentes nas pesquisas. 

 Portanto, é importante pensar que a apropriação dessas ferramentas por historiadores, 

além de trazer benefícios diversos para suas pesquisas, os colocam em ponto de destaque no 

diálogo e analise crítica na produção do conhecimento cartográfico, hoje bastante arraigado e 

com grande poder concentrado em corporações como o Google. 

 Os softwares de SIG ainda têm muito que contribuir para a área, principalmente pela 

necessidade de superarmos barreiras tecnológicas, além da falta de massa de dados disponível 

de fontes históricas. Parte disso se dá pela limitação atual de softwares de OCR, os quais apenas 
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distinguem textos impressos, legando uma quantidade expressiva de documentos manuscritos 

apenas para análises mais atentas e humanas. 

 

 1.2 - Breve história do SIG nas Humanidades 

 

  O SIG é uma ferramenta que nasceu nos anos 1960 junto com a introdução dos 

computadores em corporações e órgãos governamentais. Isso ocorreu principalmente devido à 

praticidade e ao relativo baixo custo na produção de mapas digitais. 

  Nas décadas seguintes o computador passou a ser visto com olhares suspeitos, 

principalmente nas humanidades. O argumento, não infundado, temia a crescente adoção de 

métodos quantitativos e criticava a suposta exatidão dos resultados. Na história e geografia se 

criticava a evidente necessidade de trabalhar com dados e informações imprecisas e incompletas, 

muitas vezes subjetivas, que eram facilmente conduzidas a um segundo plano quando a 

tecnologia passava a guiar a pesquisa. É relevante lembrar que, mesmo com os diversos avanços 

tecnológicos, os computadores ainda eram ferramentas grandes, caras e operadas por 

profissionais especializados, excluindo a possibilidade de acesso para a maior parte do planeta. 

  Nos anos de 1970 e 1980 o poder de processamento dos computadores aumentou e 

sistemas operacionais foram desenvolvidos. Naquele período começou a popularização da 

computação, mas ainda de maneira tímida devido a uma complexidade na operação das 

máquinas, onde conhecimentos básicos de programação ainda eram indispensáveis. 

  Nesse período o desenvolvimento de SIGs se espalhou para o meio privado e foi onde 

a empresa Environmental Systems Research Institute (ESRI) desenvolveu o “ArcInfo”, 

software embrionário do atual “ArcGis”, um dos padrões empresariais de SIG nos dias de hoje. 

Durante este crescimento do mercado privado de SIGs se tornou comum usar como propaganda 

os termos “revolução” e “união” que os sistemas digitais traziam em comparação com os 

métodos analógicos, prometendo um novo padrão digital unificado. Mas devido aos preços 

proibitivos para a maioria dos usuários, isso acabou gerando uma segregação entre aqueles que 

podiam arcar com os custos do padrão digital e os que ficariam a margem deste processo26. 

                                                 

26 Ibidem. p. 14. 



27 

  Os anos 1990 trouxeram definitivamente a transição do mundo analógico para o digital. 

O custo dos computadores caiu enquanto seu poder de processamento cresceu, oferecendo cada 

vez mais ferramentas amigáveis para seus usuários. Neste momento, o uso do SIG se espalhou 

por várias disciplinas acadêmicas, como a História, mas sob um olhar cauteloso dos 

pesquisadores, que passaram a entendê-lo como uma ferramenta que facilita a pesquisa, mas 

que não deve ser guiado por ela. 

 Esse posicionamento que busca expandir o uso das ferramentas digitais ocorre devido 

ao fato destas facilitarem e expandirem o acesso a estas técnicas. No caso dos softwares de SIG, 

estes ajudaram a trazer para a realidade empírica o que antes era necessário dispender altos 

recursos para se obter, como informações geodésicas, cartográficas e do espaço em geral. Esse 

tipo de tecnologia digital empoderou muitos pesquisadores nas mais diversas ferramentas. 

Assim, devemos, sim, manter um posicionamento crítico ao uso das tecnologias digitais, não 

abandonando por completo a prática analógica, mas também não podemos ignorar os aspectos 

positivos que foram alcançados. 

Os projetos digitais com as humanidades se espalharam exponencialmente nesse 

período, fazendo com que os pesquisadores ligados a essa tendência passassem a reivindicar 

um espaço nos ambientes acadêmicos. Hoje, vemos a expansão da área e o maior financiamento 

de projetos ligados às humanidades digitais, assim como novas questões sendo colocadas no 

horizonte, relacionadas principalmente ao acesso à informação e computadores. A web 2.0, o 

“big data” e a massificação das mídias sociais colocam novas indagações e estimulam o pensar 

de ações que devem ser tratadas pelos pesquisadores nos próximos tempos. 

Como a proposta desta pesquisa é entender as relações das pessoas com a Bacia do 

Anhangabaú historicamente, a ferramenta SIG e a aproximação com a geografia são 

fundamentais. Além disso, um dos produtos da pesquisa foi o desenvolvimento de mapas e de 

um SIG sobre a história dessa bacia com informações que estão disponíveis na plataforma 

Paulicéia 2.027 , uma ferramenta que propõe o mapeamento colaborativo da história de São 

Paulo entre 1870 e 1940. Este projeto é uma parceria entre a UNIFESP, APESP, INPE (instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) e a Emory University, financiado pelo programa eScience da 

FAPESP. A plataforma digital se encontra hoje em sua fase beta, para testes. A plataforma segue 

os ideais das Humanidades Digitais e da Ciência Aberta, refletindo nas etapas de planejamento 

                                                 

27 Pauliceia 2.0: mapeamento colaborativo da história de São Paulo, 1870-1940. Disponível em: 

http://www.pauliceia.dpi.inpe.br/ - Acesso em: 04/2021. 

http://www.pauliceia.dpi.inpe.br/
http://www.pauliceia.dpi.inpe.br/
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e execução da ferramenta, que foram abertas à contribuição do público em apresentações ao 

longo do projeto. 

  Além disso, as pessoas podem alimentar a plataforma com seus dados espacializáveis, 

gerando visualizações para suas próprias pesquisas, ao mesmo tempo em que enriquecem o 

acervo da plataforma, ajudando outros pesquisadores. A ferramenta conta com um 

geolocalizador que permite a localização de endereços do passado na cidade. 

 Devido ao desenvolvimento de um SIG histórico e à interação com a plataforma 

Paulicéia 2.0, esta pesquisa se insere nas Humanidades Digitais, um campo que cresce desde os 

anos 2000 e que reúne pesquisas sociais que têm como ponto de convergência o uso de 

ferramentas digitais.  

 Há um consenso entre aqueles que fazem parte das humanidades digitais quanto ao 

marco de surgimento da área, que seria a iniciativa do Padre italiano Roberto Busa. Em 1949, 

ele procurou a empresa IBM (Internationa Business Machines) para ajudá-lo a criar um 

indexador de palavras em latim dos escritos de Tomás de Aquino, uma tarefa gigantesca até 

para os padrões computacionais de hoje. Mais de 11 milhões de palavras do latim medieval 

foram passadas para cartões, para depois serem tratados pelas máquinas, permitindo uma busca 

dos termos de maneira rápida e intuitiva. 

 Desde então, diversos foram os usos de ferramentas digitais nas pesquisas humanas, 

como por exemplo o SIG histórico, abordado anteriormente. As Humanidades Digitais também 

se beneficiaram das discussões de meados do século XX que criticavam um positivismo técnico 

que a ferramenta poderia ajudar a causar. O impacto disso foi a necessidade de mantermos uma 

constante crítica às maneiras de produção do conhecimento nesse ambiente tecnológico.  

 Os cientistas das Humanidades Digitais passaram os últimos anos tentando definir a 

área, sem uma solução unânime até os dias de hoje. O próprio termo que os define está em 

constante discussão, com propostas que vão desde “humanidades digitais”, até “humanities 

computing”28 e “digital liberal arts”. 

 Schreibman, Siemens e Unsworth publicaram em 200429  uma das primeiras grandes 

coletâneas dedicadas à tarefa de definir o campo. Alguns pensadores, por um lado, tentaram 

apontar os métodos como a variável que unia as humanidades digitais; por outro lado, outros 

                                                 

28 Tradução livre: “humanidades computando”. 

29 SCHREIBMAN, S.; SIEMENS, R.; UNSWORTH, J. (Ed.). A companion to digital humanities. Malden: 

Blackwell. 2004. 
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pesquisadores buscaram dar definições menos generalistas, apontando para definições restritas 

da área, como a produção direta de softwares, no intuito de delinear as humanidades digitais 

dentro do formato padrão das demais áreas acadêmicas. 

 Esse fato já demonstra a falta de consenso que existe entre os próprios membros das 

humanidades digitais em descrever seu campo. Diversas publicações e discussões tratam desse 

assunto e levam a vários caminhos que refletem o próprio espírito da área ao se adaptar 

rapidamente às mudanças no mundo externo à academia. Exemplo disso é o livro Debates in 

the Digital Humanities, já em seu terceiro volume (2012, 2016 e 2019), que aborda essa e outras 

problemáticas. 

 Nessa publicação, um dos primeiros conceitos que surge para definir as humanidades 

digitais é o da “big tent”, considerando que o campo abarca diversas disciplinas e inúmeras 

formas de se fazer pesquisa. Dentre as discussões, é questionado, por exemplo, se é preciso 

dominar técnicas computacionais aprofundadas, como a programação, para se tornar um 

humanista digital. Em contraste, outros questionamentos ao longo da publicação citam a ideia 

de expandir o conceito de “big tent”, abarcando ainda mais áreas que utilizam métodos, éticas 

e valores comuns às humanidades digitais. 

 Os valores que agregam e que historicamente construíram essa área podem ajudar a 

estabelecer um norte para a reflexão do que de fato estabelece a liga entre as diversas pesquisas 

em torno dela. Tal como Spiro sugere, é preciso nos ater aos valores de comunidade aberta e 

colaborativa, procurando desmanchar as barreiras nas pesquisas através do mundo digital, 

suportada pelo argumento de um ganho no ambiente inovador fomentado pela colaboração e 

livre circulação do conhecimento30. 

 Ferla também aponta para a existência de uma comunidade que atua de forma 

colaborativa: 

Em outras palavras, a própria existência do debate, assim como dos fóruns e dos 

veículos em que acontece, sem mencionar os diversos graus de institucionalização que 

as humanidades digitais alcançaram, estão a indicar que o conceito é capaz de um 

nível considerável de agregação de expectativas e de, por conseguinte, condicionar 

muitas interlocuções produtivas, na academia e fora dela31. 

 

                                                 

30 SPIRO, L. “This is Why we Fight”: Definig the Values of the Digital Humanities. IN: Debates in the 

digital humanities. 2012. 

31 FERLA L.; Et alii.; Novidades no Front: Experiências com Humanidades Digitais em um Curso de 

História na Periferia da Grande São Paulo. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol 33, nº 69, Janeiro-Abril de 2020. 

p. 115. 
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 Além disso, as humanidades digitais tentam se adaptar aos avanços tecnológicos, 

estabelecendo relações e diálogos para além da academia. Esta posição parece ser crucial e de 

ampla oportunidade para uma efetiva resposta para estes tempos, colocando-se como um local 

que amplifica as vozes das minorias e ajuda a fornecer dados e questionamentos a uma 

sociedade que pretende resistir às adversidades. O espaço acadêmico nas humanidades pode 

ajudar a pensar e materializar um diálogo e local para esses momentos de crise social. 

 Na realidade brasileira não podemos deixar de notar reflexos de ações relacionadas à 

apropriação social de ferramentas tecnológicas as quais explicitam a importância de um 

posicionamento por parte da comunidade acadêmica e a possibilidade de um espaço para a ação. 

Mapeamentos colaborativos, por exemplo, vem sendo amplamente utilizados em momentos de 

crise e como forma de resistir a medidas governamentais e corporativas, tal como o da falta de 

água durante a demora do reconhecimento institucional da crise hídrica de 2014 em São Paulo32. 

Exemplo ainda mais recente são os esforços de mapeamentos colaborativos33  e análises de 

pesquisadores que oferecem uma interpretação alternativa34 à do atual governo brasileiro que 

tenta maquiar35 a extensão dos impactos da crise sanitária do Coronavírus no país. 

 É possível, assim, enxergarmos as humanidades digitais como, ao menos, uma área em 

que valores comuns e práticas digitais se encontram, relacionados à colaboração e abertura da 

comunidade científica. 

  Apesar das discussões da democratização do acesso ao conhecimento, ainda nos dias de 

hoje os computadores e a internet são tecnologias que não atingem um considerável número de 

                                                 

32 ROSSI, Marina. Um site colaborativo mapeia onde falta água em São Paulo. El País, 2014. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/05/20/sociedad/1400618366_707446.html – Acesso em: 04/2021. 

33 Juntos Contra o Covid, 2020. Disponível em: https://juntoscontraocovid.org/map.html – Acesso em: 

04/2021. 

34 MARINO, A.; ROLNIK, R.; KLINTOWITZ, D.; BRITO, G.; MENDONÇA, P.; NISIDA, V.; 

CAVALCANTE, L.; Simplificação da leitura do comportamento da epidemia no território dificulta seu 

enfrentamento. Labcidade – FAU – USP, 2020. Disponível em: http://www.labcidade.fau.usp.br/simplificacao-da-

leitura-do-comportamento-da-epidemia-no-territorio-dificulta-seu-enfrentamento/ - Acesso em: 04/2021. 

35 VICENTINI, Rodolfo. Com dados omitidos, Brasil registra 35.930 mortes e 672.846 casos de covid. UOL, 

2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/06/coronavirus-

covid19-brasil-casos-mortes-6-junho.htm – Acesso em: 04/2021. 
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pessoas36  e deve ser levado em conta quando do de desenvolvimento de uma pesquisa nas 

humanidades, procurando soluções que atenuem isso. Uma das formas de fazer isso é pensando 

criticamente a própria produção das ferramentas digitais e seus impactos. 

 Os softwares livres são os programas de computador que licenciam seus códigos fontes 

de maneira aberta, possibilitando aos programadores analisar e alterar suas funcionalidades. 

Além disso, os softwares livres desempenham um ponto de debate alinhado às humanidades 

digitais; sua filosofia aberta exerce papel muito importante no desenvolvimento de SIG, afinal, 

as alternativas tradicionais de mercado apenas são acessíveis através de licenciamento caros e 

que deixam o pesquisador dependente de renovações para acessar e continuar a produção dados. 

Isso não é tanto um problema nos países desenvolvidos como é para os menos desenvolvidos e 

por isso mesmo é um sensível detalhe que destaca a necessidade de sempre sermos críticos 

quanto à tecnologia e suas limitações de alcance37. 

  Softwares livres se opuseram historicamente a uma tendência da indústria em fechar o 

código fonte de programas de computadores, impossibilitando os programadores de efetuarem 

customizações, manutenções e aprendizados de outros desenvolvedores. 

  Robertson afirma que softwares SIG são caros e apenas executam em sistemas Windows, 

por exemplo, demonstrando que não é um problema para os pesquisadores do Hemisfério Norte, 

onde existe uma maior infraestrutura e facilidade de acesso a certas ferramentas 

mercadológicas.38 

  Os softwares proprietários atrapalham o desenvolvimento aberto da ciência, pois tiram 

a independência tecnológica das pesquisas, fechando o código de seus programas e 

impossibilitando o entendimento de produção da ferramenta para as pessoas aprenderem e 

aprimorá-las.   

  A ideia de software livre, na verdade, é uma resposta à criação da ideia de software 

proprietário, pois anteriormente a ele os softwares tinham que ser livres para existir. 

  Durante os primeiros anos, a área de programação de softwares contava com uma gama 

multidisciplinar de profissionais, que procuravam entender e melhorar os computadores, muitas 

                                                 

36 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua. 2017. 

37 ROBERTSON, S. The Differences between Digital Humanities and Digital History. IN: Debates in the 

digital humanities. 2019. 

38 Ibidem. 
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vezes em ambientes acadêmicos. Com isso, a colaboração era uma prática comum para a 

resolução de problemas e avanços significativos na área, que era extremamente dispendiosa. 

  Com o avanço nas tecnologias, na criação, estabelecimento de comunidades e 

linguagens de programação, mudanças vieram ao encontro das filosofias da livre circulação 

desse conhecimento, num ambiente mercadológico em rápida expansão dos anos 1970. 

  Entre os diversos pontos de embate que essa mudança causou, a criação da ideia de 

software livre foi uma das mais importantes. O marco inicial para isso é tradicionalmente 

creditado ao cientista da computação Richard Stallman, que, ao tentar consertar um software e 

ser impedido devido a restrições no código, passou a desenvolver as bases de um manifesto a 

favor da abertura dos códigos computacionais. É importante ressaltar que software livre não é 

sinônimo de software gratuito e existe um mercado privado de softwares abertos que concedem 

aos seus usuários o acesso ao código de seus programas39. 

  O licenciamento se tornou um tema importante para proteger contratos formais entre os 

colaboradores desse tipo de comunidade, garantindo que os esforços empreitados na construção 

dos códigos abertos não sejam, no futuro, desperdiçados por um direito autoral fechado. As 

“General Public Licenses” (GPL) foram criadas para lidar com esses problemas e se propõem 

a subverter a lógica dos “Copy Rights”: em vez de restringir usos, garante o compartilhamento 

livre. Essa filosofia acabou por impregnar diversos meios e estes acabaram por gerar outros 

tipos de licenciamentos no estilo “Copy Left” para lidar com diversos bens culturais40. 

 O principal software SIG utilizado nessa pesquisa, e que também foi usado para 

desenvolver o Paulicéia 2.0, foi o gvSIG41 , uma ferramenta espanhola que se destaca pela 

comunidade internacional ativa que constantemente a atualiza. O gvSIG se torna essencial neste 

contexto, pois permite o acesso a um software de alto custo, como um SIG, aliado ao potencial 

de desenvolvimento de novas funcionalidades devido ao apoio e participação de sua 

comunidade. 

 

 

                                                 

39 TORRES, A. L. A Tecnoutopia do Software Livre. Alameda Editoria, São Paulo. 2018. p. 124. 

40 Ibidem. p. 133. 

41 Também foi utilizada a ferramenta QGIS, igualmente livre. 
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1.3 - Ciência Aberta 

 

 Esses valores e características de ações abertas em direção à democratização do 

conhecimento fazem as Humanidades Digitais e os licenciamentos livres encontrarem pontos 

em comum com a ciência aberta, uma linha de pensamento que tenta organizar ações para 

incluir ainda mais as pessoas nas pesquisas acadêmicas e no ambiente científico em suas 

diversas cadeias e hierarquia de produção. A participação ativa de usuários se torna central, 

principalmente pela internet, criando centros de atuação e discussão política nos dias de hoje42. 

  Muitas das questões que são levantadas pela ciência aberta têm como origem antigos 

problemas relacionados ao cercamento de dados e publicações científicas que passaram a 

ocorrer em maior volume desde 1980. A maior dureza nas leis de direitos intelectuais, “Copy 

Rights”, travou muito do conhecimento produzido e fez, literalmente, rentistas do conhecimento 

lucrarem com o acesso a pesquisas que muitas vezes foram financiadas pelo público. O 

movimento da ciência aberta vem como um corpo de manifestos e ações que demandam o 

acesso livre às informações e a esse conhecimento, visto como propriedade da humanidade. 

  Parte dessa comunidade passou a desenvolver maneiras de entender e produzir a ciência, 

criando e dando palco para um novo tipo de ethos e cultura no meio científico, priorizando o 

compartilhamento e tentando superar as imposições de um mercado neoliberal como, por 

exemplo, a “co-criação, e-science, produção peer-to-peer, produção wiki, crowdsourcing, co-

inovação, ciência aberta, inovação aberta, entre outros. Logo, mais do que compartilhamento 

da cultura, o que se afirma é a cultura do compartilhamento”43.  

  Um dos atuais problemas que aflige a área, e é tema de recentes discussões, é a questão 

relativa ao capitalismo cognitivo, que passa a capturar este trabalho livre e o reutiliza a seu 

favor, ao mesmo tempo em que endurece as ferramentas de acesso aos dados, dificultando o 

fluxo de troca de informações e inovações. Para contornar isso e garantir o livre acesso à 

informação novos tipos de licenciamento passaram a ser desenvolvidos, conhecidos como 

“Copy Left” e “Creative Commons”44, contrapondo os “Copy Rights”. 

                                                 

42 ALBAGLI, S. Ciência Aberta em Questão. IN: Ciência Aberta, Questões Abertas. Brasília: IBICT; Rio 

de Janeiro: UNIRIO, 2015. 

43 Ibidem. p. 12. 

44 Creative Commons. Disponível em: https://creativecommons.org – Acesso em: 04/2021. 
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  A ciência aberta se apoia nesta discussão com novas formas colaborativas e abertas 

versus um mundo privado se apropriando disso, fechando e privatizando o conhecimento que é 

socialmente e coletivamente produzido, impedindo sua livre circulação através de barreiras 

artificiais, próprias do capitalismo. 

  Parte destas reflexões e ações parte da constatação de que é no compartilhamento e na 

abertura à produção coletiva que se desenvolvem efetivamente a criatividade e a inovação, não 

através da produção individual, fechada, competitiva e de recompensa mercadológica. 

  É notável o esforço cada vez maior para incluir a voz de colaboradores em todas as fases 

construtivas do conhecimento científico, passando por lógicas totalmente abertas e de 

contribuições desde sua idealização até a implementação. O crowdsourcing – contribuição 

voluntária de diversas fontes incluindo não cientistas – é uma dessas expressões práticas deste 

tipo de filosofia e conta com a participação do público de várias maneiras, seja compartilhando 

dados e coletando informações, até quanto às ações de dividir recursos computacionais na 

internet, trazendo novos esforços para o conhecimento científico. Porém, as inovações 

propostas pela ciência aberta encontram resistência na tradição da academia.  

  A atual pesquisa se apoiou no debate coletivo proposto pela ciência aberta para 

aprimorar o estudo, mesmo que de maneira acanhada. Os mapas frutos desta investigação foram 

disponibilizados para os membros do grupo de estudos História, Mapas e Computadores e para 

os membros da banca de qualificação.  

  Essa etapa proporcionou uma troca ativa de ideias e sugestões que inovaram as reflexões. 

As novas direções contribuíram para o aperfeiçoamento dos mapas. Todos os apresentados neste 

trabalho são exemplos dessa colaboração e que afetaram diretamente nas interpretações do 

objeto de pesquisa. 

  Além disso, as camadas de informação SIG foram disponibilizadas no Paulicéia 2.0, 

onde também puderam ser analisadas e discutidas na própria plataforma, através de seu sistema 

de comentários.  

  Essa etapa foi importante em dois eixos. O primeiro relaciona-se à facilidade e 

praticidade oferecida pela plataforma no momento de troca de informações e ideias. Essa etapa 

tem um grande potencial para todos os pesquisadores que utilizam SIG. Essa pode ser 

considerada uma das situações onde ambos os lados ganham: a plataforma, com mais 

colaboradores, e o pesquisador, com o debate aberto de seus dados de pesquisa. 
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  O segundo eixo foi o aprimoramento da pesquisa por poder refletir com várias pessoas 

sobre as camadas de informação e as respectivas tabelas de metadados. Como os dados ficam 

todos disponíveis na plataforma, eles podem ser úteis para futuras pesquisas. 

  Com isso, afirmamos que este trabalho é fruto do esforço comunitário na etapa de 

desenvolvimento de suas camadas vetoriais e cartográficas. A autoria dessas informações e 

desse estudo é compartilhada45 e reitero meu agradecimento a todos que participaram em seu 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

45 Os autores que participaram ativamente desse esforço: Ana Maria Barbour, Cintia Rodrigues, Fernando 

Atique, Jaíne Diniz, Luis Ferla, Luanna Mendes, Tamires Camargo, Tiago Gil e Vitoria Martins. 
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Capítulo 2 – O Anhangabaú e as Relações de Uso: Aspectos do Cotidiano 

 

 São Paulo é uma cidade no planalto paulista cercada por diversos cursos d’água. É 

impossível andar muitos metros nessas terras sem cruzar com ao menos um corpo hídrico, 

mesmo que a maioria, hoje, não seja possível de enxergar na paisagem. 

 Um desses cursos é o Rio Anhangabaú, que passa no centro da cidade, dividindo e 

definindo o platô principal da região. Nasce nos altos da Avenida Paulista, no antigo morro do 

Caguaçu e corre quatro quilômetros até se encontrar com o rio Tamanduateí, seu tributário, 78 

metros abaixo das nascentes.  

 Em sua porção a montante, é dividido em dois córregos que correm em paralelo, 

seguindo as características dos demais rios paulistas que escoam para o Tietê. São eles o Itororó 

a leste e o Saracura a oeste. 

 Ao percorrer o vale formado por esse rio, da sua foz em direção às nascentes, passamos 

pelas planícies formadas pela várzea e terraços do Tamanduateí. Na primeira curva já é possível 

ver a cidade de São Paulo do norte para o sul, com a ponta do morro que forma o triângulo 

histórico da cidade à esquerda, empunhando a Igreja de São Bento.  

 Atravessando o vale está o morro que define as regiões da Santa Efigênia e República à 

direita, ostentando a Igreja de Santa Efigênia. Mais à frente o rio se divide e, na porção leste, 

estão as regiões da Liberdade e Paraíso, a oeste a Consolação. No espaço ao centro estão o 

Bexiga e a Bela Vista, que sobem o morro em direção a atual Avenida Paulista. 

 Por característica, o Anhangabaú é um córrego que corre em sulcos profundos em seu 

vale, fazendo com que a região seja marcada por uma geografia bastante acidentada. 

Atualmente ele está completamente encanado e soterrado por onde passam as avenidas 

expressas Prestes Maia, 23 de Maio e 9 de Julho, que formam a espinha dorsal para o Corredor 

Norte-Sul em São Paulo. 

 Uma cena comum ao caminhar por esse inóspito território especializado para o carro é 

a de pessoas em situação de rua utilizando a água que escapa dos drenos, paredes de contenção 

dos túneis e viadutos para higiene pessoal e consumo46 . Além de uma situação que causa 

                                                 

46 É possível ver a mesma situação no córrego do Sumaré em artigo publicado no Estadão de 28/02/2020: 

LEITE, Edmundo. Mico imobiliário por décadas, terreno baldio na Avenida Sumaré vira escola em tempo recorde. 

Estadão, 2020. Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/blogs/edmundo-leite/mico-imobiliario-por-decadas-

terreno-baldio-na-avenida-sumare-vira-escola-em-tempo-recorde/ - Acesso em 04/2021. 
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indignação e expõe de maneira cruel os desdobramentos da concentração de renda acentuada 

no país, também faz com que questionemos o motivo de uma cidade rica em recursos hídricos 

não tê-los visíveis e disponíveis para o consumo. Inevitavelmente pensamos como é possível 

essa mesma cidade sofrer de tempos em tempos com a falta de água, quando os longínquos 

reservatórios (como na Cantareira, Cotia, Alto da Serra, etc.) estão com volume baixo, mesmo 

tendo água todos os dias correndo, literalmente, nas ruas. 

 Parte destas reflexões ajudou a moldar o objeto de pesquisa apresentado. Pretendemos 

investigar como e quais foram as mudanças que ocorreram na cidade ao longo do tempo que 

retiraram o papel dos rios como recurso vital para abastecimento, transformando-os em galerias 

de drenagem subterrânea.  

 Longe de responder a todas as perguntas, tentamos focar em algumas questões pontuais 

acerca da história do abastecimento de água da cidade, que dependeu da Bacia do Anhangabaú 

para seu fornecimento desde tempos remotos, até pouco menos de um século.  

 Neste trabalho retiramos o foco na região central da cidade, onde atualmente está o 

Parque do Anhangabaú, local recorrente na historiografia, para investigarmos as relações que 

compuseram o alto Anhangabaú. Com o uso de metodologias atuais, como as ferramentas de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), esse território foi analisado e explorado. Ao 

examinar as fontes e a bibliografia consagrada, procuramos preencher lacunas no tempo e no 

espaço sobre o território. 

 Abaixo está o mapa que produzimos e que delimita a área física da Bacia do 

Anhangabaú. Este mapa foi gerado através de um Modelo Digital de Terreno (MDT) e 

ferramentas de SIG que calcularam os limites da drenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

E também na Vila Clementino: ARAÚJO, Mateus. ‘De onde vem essa água?’: em viaduto de SP, bica mata sede 

de quem precisa. UOL, 2021. Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2021/07/04/de-onde-vem-

essa-agua-em-viaduto-de-sp-bica-mata-sede-de-quem-precisa.htm - Acesso em: 07/2021 
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Mapa 1
47

 – A Bacia do Anhangabaú (2021) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

47 Todos os mapas desta pesquisa são de autoria de: Orlando Guarnier, Ana Maria Barbour, Cintia Rodrigues, Fernando Atique, Luanna Mendes, Luis Ferla, 

Tamires Camargo, Tiago Gil, Vitoria Martins e Grupo Hímaco. 
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Abaixo temos uma visão em três dimensões de um recorte da geografia de São Paulo e 

do Anhangabaú. Em vermelho é possível ver as regiões altas da cidade, onde passa a Avenida 

Paulista, local da antiga floresta do Caguaçu. Em azul estão os terrenos mais baixos, como a 

Várzea do Carmo na parte inferior da imagem. Os sulcos do vale do Anhangabaú e demais rios 

ficam bem pronunciados nesta vista. 
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Mapa 2 – Mapa de Elevação de São Paulo (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Digital de Terreno gerado através das informações disponíveis no portal GeoSampa
48

.

                                                 

48 Mapa Digital da Cidade de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx – Acesso em: 

04/2021. 
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Imagem 1 – Elevação de São Paulo em 3D 
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2.1 - O Cotidiano Social e Cultural 

 

 A cidade de São Paulo tem uma história que difere das demais povoações brasileiras. 

Com a chegada das embarcações portuguesas no século XV, a preferência de ocupação sucedeu 

nas regiões litorâneas, de norte a sul, evitando-se atravessar a cordilheira da Serra do Mar.  

 Utilizando trilhas indígenas, os colonizadores passaram a ter acesso ao planalto no 

século XVI, formando uma primeira aglomeração conhecida por Santo André da Borda do 

Campo, na década de 1550. Essa instalação, porém, não perdurou devido a fatores estratégicos 

e foi transferida para uma povoação que estava em estado embrionário, cerca de 30 quilômetros 

planalto adentro: São Paulo de Piratininga, fundada pelos jesuítas em 1554. 

 A escolha do sítio para a aldeia se deu pelas suas boas características: a geografia alta e 

cercada pelos rios Tamanduateí, Anhangabaú e a beira da grande planície alagadiça do Tietê 

garantia uma proteção efetiva contra possíveis ataques.  

 Além disso, esses mesmos rios possibilitaram maneiras ágeis de comunicação fluvial e 

abasteciam a cidade com água, caça e pesca. Os jesuítas ocuparam um nó geográfico que 

concentrava a ligação de diversos caminhos antigos. 

 No contexto colonial, São Paulo era uma pequena povoação, chegando a 20 mil 

habitantes em seus picos de ocupação. Era um local onde muitos caminhos e rotas se 

encontravam em direção a Santos e ao interior, mas que em seu núcleo urbano sofria para 

conseguir se desenvolver. 

 Esses caminhos que na maior parte do tempo estavam em mau estado derivam de antigas 

trilhas indígenas, rotas que aproveitavam a geografia para evitar obstáculos naturais.  

 A porção sul do povoamento utilizava os morros e vales da região para subir a mata do 

Caguaçu, por exemplo, no Caminho para Sorocaba (atual Rua da Consolação), de onde traziam 

os muares para as tropas. Também existiam o Caminho do Carro para Santo Amaro, Caminho 

para o Ibirapuera e a Estrada do Vergueiro em direção ao Caminho do Mar. São várias as outras 

trilhas que atravessam a cidade ao longo do tempo e espaço, das quais algumas sobrevivem em 

certos trechos até os dias atuais. 

 O caminho de topo de montanha, que era denominado “Caminho do Carro para Santo 

Amaro”, passava pelas regiões da Liberdade e por onde está a atual Avenida Vergueiro, um dos 

percursos seculares que tinha desvios para o Caminho do Mar. Essa rota era conhecida por 
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atravessar uma densa floresta para os lados do atual bairro do Paraíso e trazia dificuldade aos 

viajantes devido a alguns trechos bastante íngremes49. 

 Com o avanço da ocupação humana em São Paulo, formou-se outro caminho que exigia 

menos esforços dos viajantes. Pelas bandas que ultrapassaram o Largo de São Francisco, havia 

uma região de densidade demográfica muito baixa, numa paisagem formada por colinas, vales, 

campos e com a mata do Caguaçu ao fundo. Neste local se estabeleceu o caminho alternativo 

para Santo Amaro.  

 Ele ia se esgueirando pelo vale até chegar à região por onde hoje passa a Rua Santo 

Amaro e a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na elevação formada pelo tímido morro do córrego 

do Bexiga. Essa rota era considerada menos dispendiosa pelos que nela transitavam. Ela 

alcançava o antigo Caminho para Santo Amaro nas regiões do alto Caguaçu e dali também era 

possível seguir para o Ibirapuera e Pinheiros50. 

 Outra estrada de topo de montanha foi o Caminho para Sorocaba, aproximadamente 

onde atualmente está a Rua da Consolação. Essa estrada passava pela margem esquerda do 

Anhangabaú para conseguir alcançar os altos do Caguaçu. Dali havia uma bifurcação que 

levava ou para Pinheiros ou para o Sumaré e, então, para Sorocaba. 

 No fundo do vale onde esses caminhos passavam existe o Anhangabaú. O rio era 

importante para esses viajantes, pois ali se parava para dar água aos animais das tropas e para 

consumo humano. Também era em sua intimidadora várzea o local onde se escondiam 

quilombos.  

 No presente, o Anhangabaú é a região conhecida pelo parque que ocupa o espaço entre 

a Santa Efigênia e o Viaduto do Chá no centro de São Paulo. Mas esse era o nome de um córrego 

mais longo, que passou por diversas mudanças de nome e formato.  

 Historicamente, o conceito de “Bacia Hidrográfica” só foi inventado e utilizado na 

virada do século XIX para o XX. O que conhecemos como a Bacia do Anhangabaú, era dividida 

entre baixo Anhangabaú (de sua foz até o largo do Piques) e alto Anhangabaú (do Piques até as 

nascentes), isto para a vertente oeste. Para a leste era conhecido como a região da Glória, da 

Pólvora e do Caminho do Carro Para Santo Amaro. 

Neste trabalho utilizamos o conceito de Bacia Hidrográfica como o local que comportou 

a simbiose entre relevo e ocupação humana ao longo do tempo nas regiões do Anhangabaú. 

                                                 

49 SANT’ANNA, Nuto. São Paulo Histórico. São Paulo: Departamento de Cultura. 1937. VOL II. p. 47. 

50 Ibidem. p. 49 e 50. 
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 O córrego que forma o rio na parte oeste é conhecido como Saracura, porém, já foi 

chamado em certos trechos de Anhangabaú, Mandiocal, Saracura Grande e Pequeno. O Itororó 

corre paralelamente a ele, ao leste, e atravessa a região baixa da Liberdade. Pelo centro deste 

entroncamento flui o riacho do Bexiga que, junto aos demais, forma o Anhangabaú. 

 Apesar de possuir um leito com aspecto quase inexpressivo, tendo em vista os 

caudalosos rios que o cercam – como o Tietê, Pinheiros e o Tamanduateí – ele foi o principal 

manancial de abastecimento público na cidade até meados de 1870. Apesar de estar degradado 

a partir do século XX, continuou como uma fonte de água até a década de 1940. 

 

2.2 - Delimitando o Anhangabaú 

  

Inhangabahu, Inhangabahy, Hynhangabau, Anhanguovain, Anhangobai, Anhanguobahi, 

Anhangabahy, Anhangabahú, Anhangabaú, entre outros, foram alguns dos nomes e grafias para 

se referir ao riacho que traz a água de onde outrora estavam as fechadas florestas do Caguaçu51.  

 Uma das interpretações de seu significado, oriundo do Nheengatú (derivado do 

Tupinambá), é de que seria ele a “Água do Rio do Veado”, devido à presença de algumas 

herbáceas que serviam como fonte de alimentos para veados, comuns na região. Outra 

interpretação é de que seria o “Rio do Diabo”, por causa das lendas de que nas matas de sua 

várzea abrigava-se o desconhecido ou mesmo por sua água ser considerada venenosa52. 

 Essa última característica é recorrente na história da cidade, transitando entre o universo 

das lendas até o dos estudos científicos. A exemplo, em 1791 o governador da capitania, capitão-

general Bernardo José Lorena, pediu um estudo das águas para o químico Bento Sanches d’Orta. 

Ele constatou que, em algumas vertentes do Anhangabaú, como as conhecidas bicas do Acu e 

Iacuba (nas regiões hoje da Santa Efigênia e do largo do Paiçandu, respectivamente), a água 

não era própria para consumo53. Isso, porém, não impediu que esta água fosse utilizada pelos 

cidadãos durante muito tempo, apenas cessando seu aproveitamento com a canalização das 

vertentes. 

                                                 

51 FREITAS, Affonso A. Diccionario Histórico, Topographico, Ethnographico Illustrado. São Paulo: 

Editora Graphica Paulista. Tomo I. 1929. p. 177-178. 

52 Ibidem. 

53 ROCHA, Aristides A. Histórias do Saneamento. São Paulo: Editora Blucher. 2016. p.70. 
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 O Anhangabaú foi um local que fornecia gêneros alimentícios à cidade. Era comum a 

caça de perdizes, sapos e veados em suas várzeas. A pesca de peixes pequenos, como a Piquira 

e o Lambari, também era prática habitual em seu leito54. 

 Diversos frutos faziam parte do repertório botânico nas margens e montanhas do 

Caguaçu. A Jabuticaba e a Pinha destacavam-se devido sua abundância55. Além desses recursos 

naturais, o Anhangabaú foi a força mecânica que moveu um moinho de trigo em seu leito no 

século XVII56. Sua água também garantia a limpeza dos primeiros matadouros da cidade. 

 Até o século XVIII muitos desses terrenos eram das ordens religiosas, que plantavam 

víveres, semeaduras, cana, mandioca, vinha e criavam gado. Os franciscanos contavam com 

um latifúndio no além-Anhangabaú, subindo pelas regiões da atual Rua de Santo Amaro em 

direção à Liberdade. Os Beneditinos tinham alguns terrenos na região ao norte do Anhangabaú, 

na Luz. O local era alugado para pasto e cedido em partes para ex-escravos, o que causava 

problemas com a Câmara. Esses terrenos foram vendidos, grilados e até mesmo invadidos nos 

séculos seguintes57.  

 Apesar do Anhangabaú ter uma fama de rio tímido no fundo do vale, nas estações 

chuvosas passa a ocupar seu leito maior, tomando as extensas áreas baixas próximas ao seu 

canal. Durante as cheias do Anhangabaú e do Tamanduateí, São Paulo era descrita quase como 

uma ilha, com as águas beliscando os sopés do Triângulo Histórico. Isso tornava dispendiosa a 

tarefa de manter as pontes e aterros sobre esse e outros rios.  

 Prática comum dos moradores nos fundos de suas chácaras era a instalação de pontes 

de tábua de madeira para terem acesso prático às duas margens do rio. Esse procedimento era 

duramente criticado quando ocorriam inspeções da Câmara. As pontes obstruíam o fluxo do rio 

durante os períodos de chuva, prejudicando o escoamento das águas e prolongando as cheias e 

seus efeitos indesejados para a capital58. 

                                                 

54 MARTINS, Antonio E. São Paulo Antigo. Rio de Janeiro: Livr Francisco Alves & C; São Paulo: Typ. Do 

Diario Official. 1911. VOL I. p. 52. 

55 BRUNO, Ernani S. História e Tradições de São Paulo. São Paulo: Livraria José Olympio Editora. 1954. 

VOL II. p. 626. 

56 JORGE, Clovis A. Santa Ifigênia. Série: História dos bairros de São Paulo. Vol 23. p. 45. 

57 SANT’ANNA, Nuto. Ibidem. p. 146. 

58 Ibidem. p. 619. 
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 A cidade recorria às águas que a circundam para o consumo e necessidades diárias. Com 

o rio Anhangabaú não foi diferente: resistiu nessa função até praticamente ter todas suas 

vertentes canalizadas, no século XX. 

 A rotina de descer as ribanceiras e ir buscar água diretamente no leito dos rios, ou em 

bicas nas escarpas do vale, era atividade habitual para a maioria da população escravizada ou 

pobre até o século XIX. 

 A bica do Iacuba era uma das famosas pela cidade. Ficava na região do atual Largo do 

Paiçandu, onde formava um grande alagado. Descia então encachoeirada pela atual Rua Capitão 

Salomão até alcançar a vertente do Acu, que ia da Santa Efigênia até a região da Praça Pedro 

Lessa, encontrando-se depois com o canal do Anhangabaú.  

 Por causa da geografia do território, que causava a estagnação das águas no Paiçandu, 

o local era conhecido como Praça das Lagoas. Entre o século XVIII e XIX passou a se chamar 

Tanque do Zuniga, carregando o nome de seu proprietário, o sargento Manuel Caetano Zuniga. 

 Esse local foi famoso na cidade antiga, pois ali era comum a lavagem de roupa, o nado 

e a coleta da água para consumo. Além disso, era um largo de mata alta onde escravos fugidos 

se escondiam e encontros de todos os tipos ocorriam. Nesse território também aconteceu um 

dos casos de conflitos entre interesses privados e públicos sobre a água.  

 Em 1780 o sargento Zuniga foi denunciado por expulsar violentamente as mulheres que 

lavavam roupas e ordenou para seus escravos expulsarem a população pobre que lá procurava 

água. Nessa mesma época obteve autorização para desviar parte das águas da vertente do Iacuba 

para servidão própria59 . Também pedia o tamponamento do tanque ou que o mesmo fosse 

aprofundado, evitando assim a utilização pelos moradores próximos. Ao fim do 

desentendimento com a Câmara, foram negadas suas requisições, pois julgavam justo o uso do 

local para o abastecimento e lavagem de roupas60.  

 Essa decisão da Câmara está atrelada à noção de que a água não era uma propriedade 

privada e que o abastecimento era prioritário. No entanto, é possível notar a tentativa de 

sobreposição dos interesses privados sobre os públicos. 

                                                 

59 SANT’ANNA, Denise B. Cidade das Águas: uso de rios, córregos, bicas e chafarizes em São Paulo 

(1822-1901). São Paulo: Editora Senac São Paulo. 2007. p. 89. 

60 JORGE, Clovis A. Ibidem. p. 52 e 53. 
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 Assim como o Tanque do Zuniga, diversos outros reservatórios particulares existiram 

na cidade, como, por exemplo, nos córregos da Mooca, Cambucy e Arouche. Mas seu uso 

público era matéria comum de conflitos entre os proprietários dos terrenos e os populares. 

 Porém, ainda no século XVIII, a ordem religiosa dos franciscanos passou a investir em 

uma nova lógica para o abastecimento de água. Ela seria transportada por gravidade dos altos 

do Anhangabaú, através de regos com fundo empedrado, para seu claustro no morro do 

Triângulo Histórico.  

 Em 1744 foi feito o açude do “Tanque dos Franciscanos” junto com o encanamento até 

o chafariz. Logo em seguida foi executado o mesmo para o convento de Santa Teresa, através 

de um novo reservatório conhecido por “Tanque de Santa Thereza”. Ambos os tanques ficavam 

à margem da estrada do Vergueiro, no fundo do vale do Itororó e entre onde hoje estão a 

Travessa Carneiro e a Rua Santana do Paraíso. 

 Não se sabe a data exata, mas na mesma época o convento da Luz passou a trazer água 

de um tanque longínquo por valas que cruzavam o eixo das primitivas ruas de terra. Apesar de 

vir das nascentes no alto do Anhangabaú, o tanque foi formado no leito do Saracura devido aos 

acidentes geográficos e a limitação do sistema por gravidade. Seu açude era, grosseiramente, 

onde hoje está o viaduto Martinho Prado. Esse reservatório de água passou a ser denominado 

como “Tanque do Reúno”, “Reiuno” ou do “Bexiga”. O rego que fazia o trajeto passou a ficar 

conhecido como “Rêgo Real” e os indevidos desvios das águas por particulares em seu curso 

eram comuns61.  

 A região dos arredores de São Paulo fazia parte de uma Sesmaria que foi dividida em 

diversas chácaras ao longo dos primeiros séculos da colonização. Próximo a povoação existiam 

as terras de uso comum conhecidas como o rocio da cidade, que poderiam ser distribuídas a 

quem as necessitasse62. Esta área era delimitada pelo perímetro de meia légua com epicentro na 

antiga Igreja da Sé. O memorialista e historiador Nuto Sant’Anna assinala que diversos foram 

os processos de grilagem e posse nessas terras. Isso afetou diretamente o seu uso público ao 

                                                 

61 JORGE, Clóvis A. Consolação: Uma reportagem histórica. Série: História dos bairros de São Paulo. Vol 

22. p. 97. 

62 Para uma discussão mais aprofundada sobre o rocio ver: GOUVÊA, José P. N.; A presença e a ausência 

dos rios de São Paulo: Acumulação primitiva e a valorização da água. Tese de Doutorado. FAU-USP. 2016. p. 47. 
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longo do tempo, pois passou a impedir o acesso às florestas, lenha e água em alguns pontos da 

cidade63. 

 A maior parte dessas chácaras foi ocupada por famílias com certo poder econômico e 

político. Os Prados são exemplo disso: tinham uma chácara na frente do Cemitério da 

Consolação e participaram ativamente de esferas do governo em meados de 1800. 

 Porém, é possível notar que houve uma ocupação popular nas proximidades, que sempre 

recorria aos recursos naturais destes latifúndios. Isso constantemente causava conflitos com os 

proprietários. Muitas dessas populações habitavam casebres nas beiras dos caminhos e nas 

encostas64. É possível notar sua existência nas margens das documentações, referenciadas quase 

sempre como uma massa disforme de pessoas em busca de meios para a subsistência. 

 A existência dessas habitações já incomodava o poder público ao menos desde 1828, 

quando proibiram a concentração excessiva de moradores numa mesma casa. A motivação de 

tal embargo era devido às aglomerações pelos morros do Anhangabaú65. 

 Algumas vezes os limites e fundos das chácaras eram definidos pelo rio e seus córregos, 

que também forneciam água para os moradores através de encanamentos rústicos. 

 Nos altos do Anhangabaú, perto do Piques, até o século XIX existia a Chácara do 

Marechal José Arouche de Toledo Rendon. Ali era praticado o plantio de Chá, que se espraiava 

pelas várzeas alagadiças do rio66.  

 Onde hoje está a foz do Anhangabaú outrora existiu a chácara de Miguel Carlos que 

fazia fronteira com as terras dos beneditinos. Essa chácara ficou muito famosa ao longo dos 

anos devido à existência de uma bica de água considerada de excelente qualidade, conhecida 

pelo nome do proprietário e que durou até pelo menos 1889. 

 Nas regiões do Saracura, englobando boa parte da mata e morro do Caguaçu, existia a 

chácara do Capão. Ela pertenceu ao influente Capitão-mor Pedro Taques de Almeida no século 

XVIII. Foi vendida em setembro de 1864 para o Major Benedito Antônio da Silva, um 

importante negociante. Essa região comportava um rico sistema de nascentes em suas densas 

                                                 

63 SANT’ANNA, Nuto. Ibidem. p. 43-44 e 142. 

64 É possível ver nas fotos anexas 6, 23, 28, 32 e 33 exemplos desse tipo de ocupação em outros períodos. 

65 JORGE, Clovis A. Santa Ifigênia. Ibidem. p. 72. 

66 Ibidem. Consloação. Ibidem. p. 82. 
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matas e que no futuro veio a ser desmembrada, com a parte compreendida pelo espigão da 

cidade loteada, como Avenida Paulista, em 1891. 

 O Capitão Taques também foi uma das personagens que tomou parte em uma das 

primeiras disputas de terras registradas na região. No final do século XVIII, ele resolveu cercar 

seus terrenos no alto Anhangabaú pelos lados da Consolação, local em que a população ia colher 

madeira. Revoltados com tal atitude, os moradores recorreram à Câmara da cidade e, no 

desenrolar do processo, o terreno chegou a ser invadido e ocupado pelos revoltosos. No fim, a 

Câmara decidiu favoravelmente ao Capitão Taques e recomendou aos moradores que fossem 

procurar lenha em outros locais da cidade67. 

 Como apontado por Gouvêa, apesar das terras do rocio serem destinadas às necessidades 

dos moradores, era comum o desrespeito a essas regras. Frequentemente as terras eram cercadas 

e apropriadas privadamente, como no caso do Capitão Taques68. 

 Pelos lados do Itororó existiu a chácara do Quebra-Bunda, ainda no tempo em que a 

cidade preservava uma toponímia carregada de significados práticos para a comunidade 

estabelecida. Essas terras pertenciam ao comerciante José Velloso de Oliveira e até o século 

XIX foi um dos locais onde escravizados eram punidos brutalmente, a ponto de ficarem 

descadeirados – prática que nomeava o local. Esse tipo de castigo não acontecia apenas nessa 

chácara. Porém, ali foi um dos lugares mais conhecidos e provavelmente o mais temido pelas 

populações cativas – além dos estabelecidos no centro urbano, como a Forca e o Pelourinho.  

 Essa chácara ficava no alto do Paraíso, na época, região muito afastada e onde hoje está 

a Rua Apeninos com a Rua Pires da Mota na beira da secular Estrada do Vergueiro. Esse local 

passou por divisões e diversas trocas de mãos. Tornou-se o “Morro do Telegrapho” pouco antes 

de se tornar propriedade da família Sertório, no século XIX. 

 Apesar disso, alguns espaços que existiram na São Paulo antiga ofereceram abrigo ou 

refúgio aos fugitivos. Esse era o caso da Igreja dos Remédios e de São Gonçalo, que ficavam 

no largo da Cadeia, nas beiradas do centro urbano. Algumas casas e chácaras também os 

abrigavam, como na casa de Juca Frade, Antônio Bento, João Mendes e Luís Gama, que se 

organizavam sob a associação “Caifases”.  

                                                 

67 Ibidem. p. 26. 

68 GOUVÊA, José P. N. A Presença e a Ausência dos rios de São Paulo: acumulação primitiva e valorização 

da água. São Paulo: Tese de Doutorado. FAU/USP. 2016. p. 53. 
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 Uma das mais importantes chácaras que foi abrigo de refugiados foi a do Capão, na 

época sob propriedade de Mariano Antônio Vieira. As chácaras do sudoeste de São Paulo ainda 

eram verdadeiros labirintos de matas e cursos d’água, o que as transformavam em locais ideais 

para se esconder. Inclusive, Vieira pretendia preservar e incorporar parte da floresta do Caguaçu 

para estabelecer um grande parque, ideia que não se concretizou69. 

 Entretanto, predominou até o século XIX o impiedoso castigo daqueles que eram 

recapturados. As próprias várzeas e estradas próximas ao Anhangabaú serviam de locais para o 

açoitamento dos apreendidos. É possível encontrar na historiografia que existiram vaias contra 

os Capitães do Mato, encarregados dessas tarefas.  

 

Fiau! Fiau! Fóra! Fóra! 

Sapato "véio" no monturo tem "bolô" 

Amarra negro "p'rá levá prô seu sinhô" 

Não tem dinheiro "p’rá comprá" um "cobertô" 

Anda dormindo nas "casa de favô 70 

 

 É evidente que esse tipo de troça deve guardar uma relação mais próxima dos períodos 

em que o pensamento e a propaganda abolicionista em São Paulo estavam se estabelecendo. É 

possível ver esse avanço através das legislações brasileiras que passaram a proibir o tráfico de 

escravos na Lei Eusébio de Queiroz em 1850, a Lei do Ventre Livre em 1871 e a da Lei dos 

Sexagenários em 1885. 

 No mapa abaixo são apresentadas as localizações das chácaras que cercavam o 

Anhangabaú até a segunda metade do século XIX. Além disso, estão indicadas as bicas e 

tanques, locais tradicionais de coleta d’água pelos moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

69 GUIMARÃE, Laís B. M. Liberdade. Série: História dos bairros de São Paulo. Vol 16. p. 39. 

70 FREITAS, Affonso A. Tradições e reminiscências paulistanas. São Paulo: Ed. Da Revista do Brasil, 

Monteiro Lobato & Cia. 1921. p. 34. 
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Mapa 3 – Chácaras e Bicas em São Paulo no Século XI
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Apesar do Anhangabaú não ser um rio com profundidade suficiente para ser navegável, 

existiu um porto próximo de sua foz no Tamanduateí.  Era uma instalação de importância 

secundária na logística da cidade, que tinha o Porto Geral como o grande atracadouro de 

mercadorias e pessoas. Porém, é possível supor que a região da foz possuía trechos navegáveis, 

principalmente em períodos de cheia e que, junto com esses pequenos portos, ajudava a 

alimentar mais convenientemente as regiões da Igreja de São Bento71. 

As pontes também tiveram grande importância para o desenvolvimento da cidade. Elas 

não ofereciam apenas a comodidade de atravessar os rios sem se molhar. Elas, na verdade, 

garantiam o funcionamento dos caminhos e estradas que se espalharam pela paisagem72. 

 Os próprios açudes dos tanques se transformaram em pontos de passagem e com o 

tempo foram se modificando em ruas e pontes. O viaduto Martinho Prado é um desses casos, 

pois era o antigo açude do Tanque do Reúno73. Outro exemplo é o pequeno trecho sobrevivente 

da Rua Santana do Paraíso (antiga Rua do Coronel Rodovalho) que utilizava o açude do Tanque 

dos Franciscanos para atravessar o vale74. 

 O Anhangabaú recebeu algumas pontes icônicas antes de entrar na era dos viadutos. 

Uma dessas foi a ponte do Lorena, construída na baixada do Piques na década de 1790 em 

decorrência de várias obras públicas que aconteceram em São Paulo durante o governo de 

Bernardo José Lorena. Foi considerada a ponte mais bela da cidade pelo viajante Saint’Hilaire75.  

 Ali, práticas costumeiras da simbiose humana com o rio aconteciam. Esse era o caso 

das lavadeiras, que procuravam as regiões próximas da ponte para lavar e estender suas roupas. 

Seu trabalho era incomodamente acompanhado por olhares de homens da aristocracia, que as 

observavam do alto. 

 Também era de suas estruturas que caminhantes noturnos paravam para observar e ouvir 

o coaxar dos sapos que ocupavam as várzeas na madrugada. Eles liberavam o espaço pela 

manhã, quando poderiam ser surpreendidos pelo barulho e movimentação de crianças. Muitas 

                                                 

71 BRUNO, Ernani S. Ibidem. p. 612. 

72 SANT’ANNA, Denise B. Ibidem. p. 40. 

73 Ver fotos anexas 27 e 46. 

74 Ver foto anexa 49. 

75 JORGE, Clovis A. Santa Ifigênia. Ibidem. p. 36. 
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delas utilizavam as armações das pontes do Acu76 e do Lorena com a intenção de pular no rio 

para nadar77 . Como Morse diria, “a ocupação e a cultura fundiam-se num modo de vida 

congruente”78. 

 Na região próxima à foz ficava a conhecida ponte de Miguel Carlos e que tinha nas 

proximidades uma popular bica. Essa ponte ajudava a cruzar o rio um dos seculares caminhos 

em direção ao Guaré, hoje a Luz. 

 As bicas também eram importante fonte de abastecimento até a chegada da água 

encanada. Já citamos as conhecidas bicas do Iacuba e Acu, na Santa Efigênia, porém outras 

existiram e também foram famosas ao longo da história da cidade. Entre elas podemos citar a 

do Moringuinho e do Meio na Liberdade, dos jardins do Páteo do Colégio, da Rua Formosa, no 

Beco da Lapa (atual Rua Doutor Miguel Couto), dos Ingleses e do Carmo. Algumas delas eram 

consideradas de qualidade excelente, outras apenas aceitáveis, mas, em geral, todos os pontos 

de coleta de água eram descritos como locais insalubres. Imundícies de toda natureza e brigas 

entre os utilizadores complementavam o aspecto degradado desses lugares. 

 

2.3 - Os Chafarizes – A Distribuição Pública da Água 

 

 O interesse da municipalidade em um sistema de abastecimento no alto Anhangabaú 

surgiu desde que os franciscanos executaram sua obra em 1744. Por seu chafariz ser interno ao 

convento, foi oferecido ao poder público as sobras das águas para uma fonte, mais como uma 

benfeitoria e menos como uma necessidade por falta de água na cidade. O levantamento da obra 

foi feito por Cyprano Funtam que apontou a importância de 400$000 réis para a obra, dos quais 

a Câmara se comprometeu com 300$000 réis através da cessão da direção do matadouro para 

os frades. O chafariz foi construído nas baixadas do Largo do Riachuelo e se tornou uma das 

primeiras fontes públicas da cidade. Funtam no mesmo ano construiu um chafariz perto da Rua 

                                                 

76 Ver foto anexa 3, 18 e 35, essa ultima que quase representa um paralelo entre as crianças de diversas 

gerações que procuravam os cursos d’água para diversão na cidade. 

77 JORGE, Clovis A. Ibidem. p. 50. 

78 MORSE, Richard M. De Comunidade a Metrópole. São Paulo: Comissão do IV Centenário. 1954. p. 20. 
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Humaitá, encanando diretamente as águas de uma vertente que ali existia, muito provavelmente 

a famosa do Moringuinho79. 

 Esses chafarizes tiveram servidão de água intermitente, como a maioria dos posteriores. 

O próprio do Riachuelo foi reconstruído algumas vezes durante seu período de existência. 

Porém, foi abandonado por volta de 1828 com a abertura ao público definitiva do chafariz dos 

franciscanos quando da instalação do curso de direito no convento. Nessa época passou a ser 

conhecido como “Chafariz do Curso Jurídico” e foi intitulado, a partir de 1831, como “Chafariz 

da Liberdade”, em comemoração a abdicação de Dom Pedro I80.  

 O mesmo aconteceu com as calhas de Santa Teresa, que passaram a ser derivadas para 

outros chafarizes, como o do convento do Carmo. Uma conhecida intervenção nesses 

encanamentos foi o desvio para a construção do belo Chafariz da Misericórdia, em 179281. Sua 

edificação foi considerada um monumento desde sua instalação.  

 Essa obra foi executada pelo negro Thebas. Ele é uma famosa personagem na memória 

e historiografia da cidade por ter conseguido reconstruir a torre da catedral do Colégio, obra 

considerada impossível na época82.  

 As pedras para a construção do chafariz vieram das regiões do Bexiga e Santo Amaro 

pelo porto da Tabatinguera, o que garantiu a existência deste chafariz até 1903 (transferido do 

Largo da Misericórdia para o de Santa Cecília em 1879). 

 Apesar de sua distinta graça, nem todos receberam esta obra com bons olhos. Existe o 

registro de ao menos uma família que se mudou do largo após a instalação da fonte, pois ali 

ocorriam cenas de brigas entre os carregadores de água83.  

 Um atestado de sua distinção foi quando, em 1857, o engenheiro Elliot recomendou à 

Câmara a extinção deste chafariz. Porém, foi impedido, pois a municipalidade considerava que 

ele aformoseava o local e mantinha uma memória com tempos passados84.  

                                                 

79 MARZOLA, Nádia. Bela Vista. Série: História dos bairros de São Paulo. Vol 15. p. 50. 

80 MELLO, Randolpho H. A Água em São Paulo. IN: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Ed.: XIV. 

1935. p. 165. 

81 Ver foto anexa 4. 

82 FREITAS, Affonso A. Ibidem. p. 80-81. 

83 MARTINS, Antonio E. Ibidem. p. 8. 

84 SANT’ANNA, Denise B. Ibidem. p. 101. 
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 O mesmo argumento foi utilizado para salvar o chafariz do Piques durante a virada do 

século XIX para o XX, quando planejavam construir um viaduto entre o Largo de São Francisco 

e a Rua Sete de Abril. Porém, nos anos de 1900 a justificativa de preservar a memória foi 

insuficiente para prevenir o desmantelamento do antiquíssimo chafariz da Misericórdia.  

 Os largos eram os locais preferidos para a instalação dos chafarizes públicos por serem 

pontos que facilmente escoavam as aglomerações causadas pela coleta do líquido. Também era 

nesses espaços, a beira dos chafarizes e das Igrejas, que uma pulsante vida se desdobrava.  

 Pelos momentos em que o sol brilhava, uma movimentação incessante de pessoas se 

apertava enquanto esperava para fazer a coleta da água. Os personagens assíduos eram: os 

escravizados que faziam o incômodo traslado de água para as famílias abastadas; os pobres, 

que tinham que despender seu tempo e energia na tarefa; e os aguadeiros, vendedores d’água 

da Pauliceia pré-Cantareira, que passavam nas portas das casas oferecendo a comodidade do 

líquido.  

 Esses últimos sempre estavam envoltos em tramas e especulações produzidas pela 

população sobre a origem da água que carregavam em suas carroças. Alguns desses vendedores 

foram flagrados abastecendo suas pipas nas águas consideradas impuras do Tamanduateí. 

Outros se apropriaram, em certas ocasiões, das bicas e chafarizes para fazer o enchimento das 

carroças, provocando a revolta daqueles que esperavam para também ali colher. São diversos 

os relatos das brigas ocorridas nesses locais e em alguns deles é narrado que os aguadeiros 

danificaram as fontes d’água depois de sua coleta. 

 Com o avanço do dia, nos largos era possível deslumbrar a presença de quituteiras e 

ambulantes que vendiam, entre outras coisas, petiscos, bolos, doces caseiros, empadas e peixes 

fritos, como o Lambari e a Piquira85. É importante notar que este comércio não estava ligado à 

acumulação de capital, mas apenas supria as necessidades de sobrevivência da população que 

dele dependia86.  

 Porém, esses espaços condensavam outras coisas além do trabalho e do conflito. Ali que 

ocorria o encontro entre pessoas e a conversa do cotidiano, apreciando um quitute ou 

                                                 

85 MARTINS, Antonio E. Ibidem. p. 54. 

86 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 100. 
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descansando durante a espera do enchimento dos barris d’água. Também promovia o convívio 

entre os tropeiros que faziam uma pausa em sua viagem e as populações locais87.  

 Nos fins de tarde e entrando na noite, em alguns dos largos ocorriam as missas que 

reuniam toda qualidade de pessoas. Esse era um dos raros momentos em que as moças da 

aristocracia deixavam suas casas para transitarem no meio público. 

 Um pouco diferente era esse rito para o lado da Igreja do Rosário e a Irmandade dos 

Homens Pretos. Ali era um tradicional espaço negro da cidade até aproximadamente 1890, 

quando foi transferido para o Largo do Paiçandu.  

 A Igreja era datada de 1745 e a irmandade ali estava desde 1758, contendo um cemitério 

em seu terreno e onde eram realizados os sepultamentos de parte dessa população. Os enterros 

acabavam acontecendo diretamente no solo, pois a irmandade dispunha de apenas um caixão, 

que era reutilizado. Os moradores da região se incomodavam com os rituais e cantigas 

praticados por essa população, composta por muitos ex-escravos, desejando se mudar para 

lugares afastados desse centro religioso.  

 Em 1872 o largo foi reestruturado e muitas das casas dos membros da ordem que ali 

habitavam foram demolidas. Inclusive uma famosa quitanda que oferecia diversos gêneros 

como doces, geleias, frutas, legumes, hortaliças, batata-doce, mandioca, pinhão, milho verde 

cozido, pamonha, amendoim, moqueca de piquira, peixe-frito e cuscuz de camarão de água 

doce.  

 Com a reforma, foi instalado no novo largo um chafariz, construído pelo engenheiro da 

câmara Major Henrique Luiz de Azevedo Marques. Durante o processo de desativação desse 

chafariz pela Repartição de água e Esgotos (RAE), em 1893, a população local se revoltou e 

resistiu à demolição. Os revoltosos só foram afastados do local com a intervenção da força 

policial88. 

 A região do Piques também recebeu um famoso chafariz e, como os demais largos da 

cidade, acolhia um agitado cotidiano89. Silva Bruno aponta que a ocupação majoritária da Rua 

                                                 

87 SANT’ANNA, Denise B. Ibidem. p. 99. 

88 MARTINS, Antonio E. Ibidem. p.83 e 84. 

89 Ver fotos anexas 1, 2 e 45. 
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da Palha (hoje Sete de Abril) era formada por casas e casebres humildes, habitados por 

estudantes, pobres e prostitutas90.  

 Essas populações dependiam diretamente do abastecimento no Piques e, em tempos que 

ele não dava água, recorriam ao Tanque do Reúno. Próximo ao chafariz foi construída a 

pirâmide do Piques, em 1814, pelo engenheiro Daniel Pedro Müller como um monumento pela 

construção da estrada para Sorocaba. Esse ponto se tornou um tradicional local para a 

penetração da cidade e descanso das tropas vindas do interior, evitando assim o 

congestionamento do centro urbano. Era ali que ocorria o comércio de escravizados e muares, 

anunciados pelas badaladas dos sinos da Igreja de São Francisco91. 

 A etimologia do Piques pode ser traçada desde o século XVIII, ligado ao comerciante 

Antônio Ferreira Piques (1775), que se estabeleceu próximo à ponte do Lorena. O historiador 

Clóvis de Athayde Jorge aponta que essa palavra era um termo jocoso para se referir às 

lavadeiras no Anhangabaú, as “Piqueiras”, ou mesmo que era um termo ligado à geografia 

íngreme da região que obrigava o transeunte subir à pique a pirambeira92.  

 Outros chafarizes conhecidos foram os do Largos da Pólvora (de 1840), do 7 de 

Setembro (de 1864),de São Bento (1864-1879), de São Gonçalo (de 1864) e o do Quartel (de 

1774), todos subordinados às adutoras vindas de Santa Teresa.  

 Abaixo está a tabela produzida ao longo desta pesquisa indicando as datas de construção 

e desmonte dos chafarizes da cidade, além de sua adução. Os dados foram obtidos através de 

cruzamentos entre diversas fontes de informação. Algumas datas não foram encontradas, mas 

estimamos que a cidade tinha pouquíssimos chafarizes a partir da década de 1890. Os que 

sobreviveram a virada do século desapareceram na década de 1910. 

 Além disso, muitos chafarizes foram intermitentes na história. Eles eram reconstruídos 

frequentemente e abandonados durante períodos, para depois serem reutilizados. 

Tabela 1 – Chafarizes em São Paulo (1740-1910) 

ID Nome Data 

Inicial 

Fonte Observações Data 

Final 

Adução 

1 Chafariz Miguel 

Carlos 

1860 Correio Paulistano 

ed 2301 

Em Varias Edições 

Como a 2301 Pág 2 

1879 Própria 

                                                 

90 BRUNO, Ernani S. Ibidem. p. 817. 

91 SANT’ANNA, Denise B. Ibidem. p. 101. 

92 JORGE, Clovis A. Consolação. Ibidem. p. 42. 
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Em 1864 E Teve Fim 

na Ed 6921 Pág 2 

2 Tanque Miguel 

Carlos 

1879 Correio Paulistano 

Ed 6921 

Foi Inaugurada Em 

Dezembro De 1879 

1889 Própria 

3 Chafariz Do Zunega 1855 Correio Paulistano Esse Chafariz Foi 

Construído Com O 

Encanamento Do 

Tanque E Suas 

Vertentes 

1881 Própria 

4 Chafariz Da 

Misericórdia 

1793 Afonso E Taunay 

Livro Historia Da 

Cidade De São 

Paulo Pag 86 

Construído Por Tebas 

Em 1793 Depois 

Transferido P Sta 

Cecilia 

1886 Tanque Santa 

Tereza 

5 Chafariz De Santa 

Efigênia 

- Correio Paulistano 

Ed 2426 Pag 3 

Também Conhecido 

Como Acu. Pedido De 

Vereador Luiz Pacheco 

De Desativacao Em 

1871 

1871 Própria 

6 Torneira Da Rua Da 

Cruz Preta 

1856 - Fim Da Caixa D Água 

Em 1899 

1899 Tanque Santa 

Tereza 

7 Chafariz De Santa 

Tereza 

1744 - - - Tanque Santa 

Tereza 

8 Chafariz Do Piques 1810 Clovis A Jorge 

Livro Consolação 

Pag 40 

Também Da Memoria 

E Existiu Pelo Menos 

Ate Epoca Da 

Cantareira 1880 

- Tanque 

Reúno 

9 Chafariz Do Largo 

Da Luz 

1869 Correio Paulistano 

Ed 3838 

  1879 Tanque 

Reúno 

10 Chafariz Do Carmo - Correio Paulistano 

Ed 6069 

- 1893 Tanque Santa 

Tereza 

11 Chafariz Do Rosário 1874 Denise Sant Anna 

Livro Cidade Das 

Águas Pag 105 

Foi Construído Depois 

Da Demolição De 

Casas No Largo 

1893 Tanque Santa 

Tereza 

12 Chafariz 4 Cantos 1839 Atas Da Câmara Existia Pelo Menos Ate 

Década De 1830 

- Tanque Santa 

Tereza 

13 Chafariz Do Bexiga 1849 Atas Da Câmara Foi Consertado Em 

1849 E Localização 

Incerta 

- Tanque 

Reúno 
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14 Chafariz Dos 

Franciscanos E 

Depois Do Curso 

Juridico Em 1828 

1744 Revista Do Arquivo 

Municipal Ed Xvi 

Pag 164 

Aberto Em 1828 P O 

Publico E Passou A Se 

Chamar De Chafariz 

Da Liberdade Em 1831 

1876 Tanque Santa 

Tereza 

15 Chafariz Do 

Riachuelo 

1750 Revista Do Arquivo 

Municipal Ed Xiv 

Pag 164 

Cessou A Utilização 

Com A Liberação Do 

Chafariz De S 

Francisco 

1828 Tanque Santa 

Tereza 

16 Chafariz 7 De 

Setembro 

1864 Mapa De 1877 De 

Fernando 

Albuquerque 

Lais Guimaraes Livro 

Liberdade Pag 20 

- Tanque Santa 

Tereza 

17 Chafariz 7 De 

Setembro 

- Denise Sant Anna 

Livro Cidade Das 

Águas P 169 

Da Cantareira 1893 Cantareira 

18 Chafariz De São 

Gonçalo 

1864 Affonso De Freitas 

Livro Tradições E 

Reminiscencias 

Paulistanas Pag 24 

- - Tanque Santa 

Tereza 

19 Chafariz Da Praça 

Da Republica 

1880 Clovis A Jorge 

Livro Consolação 

Pág 52 

Chafariz Da Cantareira 1909 Cantareira 

20 Chafariz De São 

Bento 

1879 Clovis A Jorge 

Consolação Pág 98 

Cantareira 1894 Cantareira 

21 Chafariz De São 

Bento 

1864 Afonso De Freitas 

Livro Tradição E 

Reminiscencias Pag 

24 

- 1879 Tanque Santa 

Tereza 

22 Chafariz Do Largo 

Do Arouche 

1879 - Cantareira Sem 

Certeza 

1893 Cantareira 

23 Chafariz Largo Dos 

Guayanazes 

1879 - Cantareira 1893 Cantareira 

24 Chafariz Praça Santa 

Cecilia 

1879 Barros Ferreira 

Livro O Nobre E 

Antigo Bairro Da Se 

Pag 97 

Cantareira E Antigo 

Chafariz Da 

Misericórdia 

1903 Cantareira 

25 Chafariz Do Braz 1879 - Cantareira E Local 

Aproximado 

1893 Cantareira 
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26 Chafariz De Antônio 

Manuel 

1774 Nadia Marzola Bela 

Vista Pág 51 

Considerado Um Dos 

Primeiro Chafariz De 

Sp E Alimentado Por 

Bica Do Mesmo Nome 

- Própria 

27 Chafariz Do 

Moringuinho 

- Denise Sant Anna 

Livro Cidade Das 

Águas Pag 102 

Canalização Do 

Moringuinho Q Era De 

Ótima Qualidade 

1910 Própria 

28 Chafariz Da Luz 1882 Denise Sant Anna 

Livro Cidade Das 

Águas P 118 

Este É O Da 

Cantareira. No Mesmo 

Local Existiram Outros 

Chafarizes em outros 

tempos 

1893 Cantareira 

29 Chafariz Do Quartel 1774 Antônio Egydio 

Livro Sp Antigo Pag 

9 

Existiu Ao Menos Ate 

1845 

- Tanque Santa 

Tereza 

30 Chafariz Do Largo 

Da Pólvora 

1820 José Gouvea 

Ausencia E 

Presenca Dos Rios 

Pag 180 

Sumiu Na Década De 

1880 

1889 Tanque Santa 

Tereza 

31 Chafariz Da Nova 

Rua Do Gazometro 

1875 Correio Paulistano 

Ed 05541 Pág 1 Dia 

16 De Marco De 

1875 

- - Própria 

32 Chafariz Da Praça 

Do Mercado 

1882 José Gouvea 

Ausencia E 

Presenca Dos Rios 

Pag 180 

- 1893 Cantareira 

 

Os encanamentos dos tanques também são parte importante da história da água na 

cidade de São Paulo e diferem muito dos trazidos pela Companhia Cantareira a partir de 1880. 

Os primeiros aquedutos de 1744 eram rústicas valas cavadas nas escarpas do terreno e no eixo 

das ruas, que levavam por gravidade a água para os chafarizes93.  

 A precariedade do sistema refletia na baixa qualidade da água e na constante interrupção 

do fornecimento, o que demandava recursos e tempos para o restabelecimento. Além disso, 

                                                 

93 Ver fotos anexas 41, 42, 43 e 44. 
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muitos desvios eram feitos no percurso por proprietários próximos ao traçado, o qual gerava 

surpresa e conflito entre a Câmara, os desviantes e os proprietários. 

 No começo do século XIX parte desses regos foi substituído por encanamentos devido 

à chegada de novas tecnologias e ao interesse público nos mananciais. Vários materiais 

compuseram essas aduções: da alvenaria até o infame papelão betumado. Isso melhorou a 

situação do transporte da água, mas não a resolveu completamente. Os tubos sofriam com 

problemas crônicos de vazamento e insuficiência de vazão. 

 Pela década de 1850, a Câmara percebe a importância do controle da gestão da água na 

cidade e resolve municipalizar os tanques. A situação de precariedade no abastecimento do 

líquido era alarmante e tema recorrente nas rodas de conversa de todas as camadas da sociedade 

paulista. Na década de 1850 o município dialoga com responsáveis do convento de Santa Teresa 

para obter o controle de seu reservatório. A única contrapartida exigida pelos religiosos foi o 

fornecimento vitalício de uma torneira para o claustro94. 

 A municipalização parece ter sido recebida como um alívio para o convento. Fica 

entendido subjetivamente que, na visão dos antigos administradores, o tanque e os 

encanamentos eram um engodo para gerenciar, devido às constantes interrupções e à 

dispendiosa manutenção. Desde então, o Tanque de Santa Teresa passou a ser conhecido 

também como Municipal.  

 É a primeira vez que a água fica oficialmente sob responsabilidade pública. Essa adução 

funcionou de maneira gratuita até a década de 1890, quando foi desativada. 

 O mapa abaixo foi produzido com base na tabela apresentada anteriormente. Nele são 

exibidos os encanamentos principais que aduziam água para São Paulo e quais chafarizes 

alimentavam. Em vermelho está o encanamento e chafarizes que dependiam do Reúno e em 

rosa os referentes ao de Santa Teresa/Franciscanos. O sistema dependia da geografia da cidade, 

por isso cada adução está em uma margem do Anhangabaú. 

 

 

 

 

 

                                                 

94 Correio Paulistano – Edição 490 – 07/02/1857 – p. 2. 
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Mapa 4 – Encanamentos no Alto Anhangabaú e Chafarizes em São Paulo (1740-1910) 
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Além disso, são apresentados os chafarizes que tinham adução própria e os que foram 

alimentados pela Cantareira. É importante frisar que esses chafarizes não existiam todos ao 

mesmo tempo. Eles foram construídos e desmontados em diversos períodos, como será 

analisado nos próximos capítulos. 

Com essas interferências nos reservatórios, o governo passa a dispender consideráveis 

quantias em melhoramentos e expansões no sistema Reúno-Luz e Santa Teresa-Caixa d’água. 

 Desde então existiram vários encanamentos que saíam dos tanques em direção à cidade. 

Essas difíceis obras eram executadas quase sempre por escravizados cumprindo pena, 

conhecidos como “galés”. 

Quando ocorria uma interrupção ou dano, era comum a custosa substituição dos tubos 

em longos trechos. Muitas vezes isso ocorria reaproveitando os antigos canos ali depositados, 

numa infinidade de combinações entre antigas técnicas e novas tecnologias ao longo do tempo. 

Isso torna quase impossível estabelecer as rotas de todas essas tubulações. 

 Com o apoio de fontes, bibliografia e cartografia da época, confrontadas em um 

ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), é possível traçar algumas dessas rotas, 

como exibido no mapa anterior. 

Essa camada de informação dos aquedutos foi parcialmente retirada do mapa de 1855, 

de autoria do engenheiro Carlos Rath. Este engenheiro aparece frequentemente nos jornais e 

nas atas da Câmara de época pelo seu trabalho com as urgentes questões hidráulicas.  

 Esse mapa está diretamente ligado aos pedidos da Câmara na década de 1850, no 

sentido de aprimorar o sistema de água da cidade. Rath, na década seguinte, tentou fornecer 

um abastecimento de água para a cidade através desses mananciais. Trataremos mais adiante 

desse caso. 

Nesse mapa é possível vislumbrar estudos do autor sobre as localizações e 

características das águas no alto Anhangabaú e em terrenos próximos da cidade. Isso demonstra 

que Rath estava focado em compreender as vertentes para possíveis novas captações.  

 Por ser uma carta de estudo de melhoramentos pelo autor, as imprecisões de escala se 

fazem presente nas representações. A região do alto Anhangabaú, por exemplo, possuí desenhos 

muito grandes nos tanques, porém, curtos nos leitos dos rios. Isso torna trabalhoso o exercício 

de trazer as informações ali contidas para um sistema mais moderno de mapeamento, como o 

SIG. 
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 Porém, com a ajuda de outros mapas (antigos e novos), bibliografia e a utilização de 

curvas de nível da região, é possível interpretar o caminho que ele desenhou dos encanamentos. 

 Além disso, através dele e por relatos de memorialistas é viável entender a origem e 

breve história do Beco Comprido, hoje Avenida São Luís. Em 1829, esse beco acabou dividindo 

duas chácaras que ali existiam: as do Brigadeiro Joaquim José Pinto de Moraes Leme e do 

Sargento-mor Joaquim Floriano de Godoy. Ambos os proprietários tiveram que ceder partes de 

seus terrenos para a passagem do rego. Também ficaram incumbidos da manutenção da vala e, 

como compensação, os mesmos poderiam desviar um filete dessa água para suas propriedades95. 

Geograficamente, essa rota utilizava a viela como uma maneira de atingir a atual 

Avenida Ipiranga, por onde poderia desviar dos terrenos altos do Morro do Chá em seu percurso 

até a Luz. Com o passar dos anos, esse beco ganhou uma fama de local sujo e mal frequentado, 

pois as pessoas o utilizavam como local de descarte.  

Um encanamento incompleto no mapa de Rath é o que desvia do mesmo Morro do Chá 

pelo leste e mais frequentemente citado na bibliografia. Pode ser um caminho mais novo que o 

anterior, pois passava pelo chafariz do Piques. Ele atravessava em nível a Chácara do Chá, indo 

pelos terrenos da serraria Sydow (região atual do Teatro Municipal) até alcançar o Paiçandu. 

Dali ia para o Largo da Santa Efigênia e depois se encontrava com o antigo encanamento entre 

a Rua Aurora e Washington Luís, seguindo para a Luz. Apenas os chafarizes do Piques, Largo 

do Bexiga, Jardim Botânico e o do Convento da Luz estavam ligados às adutoras do Reúno. 

Já o encanamento dos tanques de Santa Teresa e dos Franciscanos seguia margeando a 

Estrada do Vergueiro até chegar à elevação da Avenida da Liberdade. Ali ele corria quase que 

em linha reta até a caixa d’água da Rua Quintino Bocaiuva, anteriormente Rua da Cruz Preta e 

do Príncipe. Todos os chafarizes no Triângulo Histórico e na Liberdade eram tributários desse 

entroncamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

95 Ata da Câmara de São Paulo – 07/08/1829 – p. 477. 
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Mapa 5 – Mappa da Imperial Cidade de São Paulo em 1855 
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 Com o cruzamento de fontes no ambiente SIG, como a cartografia da cidade e citações 

nas Atas da Câmara, é possível traçar precisamente quase todo o encanamento de Santa Teresa 

que continua, espantosamente, como um vestígio no território. Se localizava na Rua Barão de 

Ijuí, antiga Rua do Cano e do Encanamento de Santa Teresa96. Depois, seguia pelo eixo da 

Avenida Liberdade, Rua Doutor Rodrigo Silva e Rua Quintino Bocaiuva.  

 É possível inferir que a sobrevivência da Rua Barão de Ijuí se dê pela rápida ocupação 

nas bordas da Avenida Liberdade, o que acabou preservando o aspecto dos fundos dos terrenos, 

que eram limitados por esse encanamento.  

Os rios de São Paulo sofreram drasticamente com a poluição de suas águas, devido à 

ocupação desenfreada do solo e da chegada das indústrias químicas no começo do século XX. 

Porém, existem reclamações quanto à sua degradação ao menos desde que foi instalado o 

matadouro da cidade nas margens do Anhangabaú, em 1835. 

 Na década de 1830 quase toda a carne que provia a cidade vinha do matadouro situado 

entre as ruas Santo Amaro e Genebra. Era um prédio simples, em chão de terra revolvida. As 

condições de limpeza não eram ideais, mesmo para a época. Sua localização também se 

demonstrou problemática rapidamente quando, todos os dias, às 14 horas, as águas do 

Anhangabaú recebiam torrentes de sangue. Isso afetava os terrenos ribeirinhos e fundos de 

chácaras pelo Piques e Acu no caminho da água até o Tamanduateí. A Câmara já recebia 

reclamações das emanações pútridas que sopravam para a cidade logo após sua construção. 

Assim, começaram a pensar em mudar o matadouro de local rapidamente97.  

 

 

                                                 

96 Ver foto 48. 

97 MARZOLA, Nádia. Ibidem. p. 51. 
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Imagem 2 – Vista 3D dos Encanamentos e Chafarizes em São Paulo 
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 Como a situação financeira do município era muito precária, apenas em 1852 iniciou a 

construção de um novo matadouro, projetado pelo engenheiro Carlos Bresser entre as ruas 

Humaitá e Pitangui. Essa instalação contava com um tanque d’água para fazer a limpeza interna, 

modernizando parcialmente os seus métodos.  

 Ainda assim, o problema não foi resolvido, apenas transferido um quilômetro rio acima. 

O tingimento de vermelho das águas do rio persistia durante as lavagens do prédio. 

 É importante lembrar que o transporte em São Paulo ainda era feito em sua maior parte 

por tração animal e as estradas estavam quase sempre em estado precário. Isso provavelmente 

limitava as opções de locais para esta instalação. Apenas em 1879 o matadouro foi transferido 

para a longínqua Vila Mariana, onde seus dejetos escoavam pela Bacia do Rio Pinheiros. 

 Na continuação do que hoje é a Rua Jaceguai havia uma pequena ponte no Anhangabaú. 

Nesse ponto, o rio era referenciado como “Córrego da Limpeza”, tanto pelas sujeiras 

provenientes do matadouro como pelas da lavagem da Cadeia Municipal. Também era uma 

região de descartes dos barris com dejetos carregados pelos galés e escravos, chamados de 

“Tigres”.  

 Os locais desses despejos parecem sempre coincidir com a região das pontes, 

provavelmente pela facilidade de acesso ao rio. As da ponte do Acu e da Várzea do Carmo são 

exemplos disso98.  

 Ainda na década de 1850, São Paulo tinha tímidas expressões industriais, como, por 

exemplo, a fábrica a vapor de chapéus do alemão João Adolfo Schritzmeyer. Ela ficava na 

região do Piques e também protagonizou um caso simbólico de contaminação das águas do rio. 

Pouco tempo depois de sua inauguração seu proprietário foi intimado pela Câmara por mau uso 

do Anhangabaú, pois liberava os resíduos de materiais corantes e venenosos da fábrica 

diretamente no rio99.  

 Os tanques, assim como os encanamentos, careciam de uma fiscalização efetiva, por 

serem afastados. Isso transformava qualquer reparo em uma tarefa complexa e dispendiosa.  

Nessas represas, era comum encontrar animais mortos, lavadeiras e pessoas se divertindo, o que 

prejudicava a qualidade da escassa água que chegava à zona urbanizada. 

                                                 

98 SANT’ANNA, Nuto. Ibidem. p. 86. 

99 JORGE, Clóvis A. Consolação. Ibidem. p. 44. 



70 

 O ofício das lavadeiras100  era muito importante, pois a limpeza das roupas era um 

análogo da pureza moral e física, ostentada pela cultura daquele tempo101. Porém, ao utilizar os 

mananciais como local de limpeza, elas geravam uma preocupação peculiar para a comunidade; 

isso ocorria devido o uso de sabões de sebo e de casca de frutas consideradas tóxicas, como a 

Timbauva e a Guaxuma, para clarear as roupas. Esses materiais também contaminavam as águas 

dos reservatórios102.  

 Esse tipo de uso dos mananciais incomodou parcelas da população e inspirou o Código 

de Posturas de 1845, que proibia a lavagem de roupas, banhos de pessoas e alimentação de 

animais nas represas. 

 Os tanques tiveram outros usos pela comunidade dos arredores, mas que não eram vistos 

como problemáticos pela municipalidade. Na região da Liberdade, havia uma festa promovida 

por João Manoel Floriano que consistia em bailes, ceias e rezas em louvor a São João Batista. 

Uma procissão saía por volta de meia-noite seguindo um caminho sombrio de matas altas, no 

cerne dos esconderijos quilombolas, para chegar ao Tanque do Matadouro e realizar a lavagem 

da imagem do santo aos moldes do rito de batismo católico103. 

 Uma celebração muito parecida era realizada na Igreja da Consolação, através de uma 

festividade derivada da Santa Cruz do Pocinho e com ponto final no Tanque do Reúno. Todos 

os dias 24 de junho, também próximo à meia-noite, ocorria a procissão com a imagem de São 

João Batista, patrono da igreja, para lavá-la no tanque104. 

 

2.4 - Os Interesses na Terra do Alto Anhangabaú – O Caso de João Sertório 

 

 Uma das direções que esta pesquisa tomou foi a de questionar os interesses privados 

que existiram em alguns dos terrenos próximos aos encanamentos e tanques no alto 

Anhangabaú. Apesar de que, neste período, tais áreas estarem em locais geograficamente 

remotos, a vida política exercida por seus moradores na Câmara era perceptível. Diversos deles 

                                                 

100 Ver foto anexa 23 onde é possível observar roupas próximas ao córrego em varais e no chão. 

101 SANT’ANNA, Denise B. Ibidem. p. 124. 

102 JORGE, Clóvis A. Consolação. Ibidem. p. 97. 

103 BRUNO, Ernani S. Ibidem. p. 781. 

104 JORGE, Clóvis A. Consolação. Ibidem. p. 75. 
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tomaram atitudes e medidas que impactaram no futuro do sistema de água da capital, fazendo 

valer interesses privados sobre os públicos na utilização do líquido. 

 No começo do Século XIX a família Sertório possuía uma porção de terras que 

englobava a antiga chácara do Quebra-bundas, partes do leito do Itororó, dos tanques do 

Matadouro, de Santa Teresa e dos Franciscanos, além de uma parte da região do Bexiga. 

 A família Sertório participou ativamente da política paulista e brasileira do século XIX. 

João Sertório era o patriarca da família e consta que teve negócios e propriedades na cidade. 

Também possuía influência política local no período imperial.  

 Alguns de seus descendentes participaram dos meios governamentais, como seus filhos, 

Domingos e João Sertório Júnior. Ambos foram do partido conservador e vereadores em São 

Paulo nas décadas de 1850 e 1860. João Sertório Júnior também foi presidente da província do 

Rio Grande do Sul entre 1869 e 1870.  

 João Sertório teve uma longa desavença com a Câmara de São Paulo nas décadas de 

1830 e 1840 devido à infraestrutura de abastecimento de água, que passava em seu território. 

Em outubro de 1835 a Câmara foi ao açude do tanque de Santa Teresa averiguar uma obra e 

inspecionar uma vertente que Sertório pretendia canalizar para uso próprio. O parecer resultante 

foi o seguinte: 

 

Forão approvados os seges. pareceres da Commissão permanente: 1º Que o Fiscal não 

deixe extraviar a agoa que se acha nas terras de João Sertorio e que ha muitos. annos 

pertence ao Chafariz de S. Frco., encarregando-se ao Procurador de figurar em Juizo 

sendo necessario.105 

 

 Aparentemente, a visita despertou um visível alerta para a Câmara de que a água que 

alimentava o Tanque dos Franciscanos poderia abrir um litígio entre as partes. Isso de fato se 

concretizou em poucos dias.  

 Apesar da proibição da Câmara, Sertório prosseguiu nas obras do desvio da vertente 

para uso próprio, dez dias depois dessa vistoria. Com isso, a municipalidade recomendou 

negociar com Sertório e pediu que ele apenas utilizasse a vertente para alimentar os animais, 

que também deveriam ser mantidos longe do tanque. Inclusive solicitaram que a roupa não 

fosse lavada ali, para não sujar a água. 

                                                 

105 Ata da Câmara de São Paulo – 15/10/1835 – p. 144 
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 Mesmo assim, em quatro de dezembro, Sertório recusou assinar um termo em que ele 

se obrigava a fazer as obras de maneira que beneficiasse o uso público. Logo em seguida, no 

dia quinze, ele mesmo prestou queixas sobre o fiscal, pedindo abono da multa que estava lhe 

aplicando106. 

 O caso não andou mais durante os próximos quatro anos, enquanto Sertório se engajava 

com outros problemas com a Câmara, devido suas casas comerciais. Porém, o caso volta à tona 

com novas obras nos encanamentos do tanque. A municipalidade tenta desfazer uma 

intervenção no reservatório, de autoria do mesmo Sertório, e é impedida por ele quando ela 

estava quase concluída107. 

 A Câmara passou a entrevistar moradores e frequentadores do local, para estabelecer a 

propriedade ou não de Sertório sobre os tanques e vertentes do Itororó. Enquanto isso, a 

municipalidade continua analisando as desapropriações necessárias para executar as obras do 

encanamento dos Franciscanos até o entroncamento com o de Santa Teresa. O poder público 

deu parecer negativo a Sertório, que utilizava o local para alimentar seus animais. 

 

(…) acerca da pretensão de João Sertorio, limita-se a Comão. a dizer, q. pela inspecção 

occular, e indagação a que procedeu, conheceu, q. os possuidores d’essa Chacara 

nunca tiverão posse de fazer seos animais beberem no tanque denominado de S. 

Franco., por isso entende q. a Cama. tem todo o direito, e deve a bem do publico, 

obstar a essa pretendida posse.108 

 

 O Procurador da municipalidade fixou uma multa de 600$000 devido à importunação 

contínua de Sertório sobre a posse do tanque de São Francisco109.  

 Durante o processo, Sertório pediu várias vezes para que trocassem o juiz de seu caso 

por suspeição. Ao mesmo tempo, ele próprio embargava e sabotava a construção de um 

estaqueado no tanque que a Câmara estava fazendo, resultando em outro processo110. 

                                                 

106 Ibidem. 04/12/1835 – p. 162. 

107 Ibidem. 22/04/1839 – p. 62. 

108 Ibidem. 06/07/1839 – p. 85. 

109 Ibidem. 23/08/1839 – p. 104. 

110 Ibidem. 21/10/1840 – p. 77. 
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 No ano de 1842 Sertório passou a ter problemas relativos ao pagamento do imposto da 

Décima Urbana com a Câmara. Em 1843 Sertório desistiu do enfrentamento com a 

municipalidade e se dispôs a ceder os terrenos e a suposta propriedade da água111. 

 Após esse conflito Sertório passou a alugar os terrenos próximos aos tanques para pasto. 

Isso ainda causou alguns problemas com a municipalidade, devido à intrusão dos animais e a 

omissão do proprietário em impedi-los. 

 Essa intervenção sistemática, praticada por Sertório nos encanamentos e tanques, é uma 

das faces do conflito entre os bens públicos e privados no rocio da cidade no desenrolar do 

século XIX.  

 Este é um primitivo exemplo das complicações e contradições vindas de um modelo de 

acumulações de bens relacionados aos recursos fundamentais à vida. Isso se desdobrará na 

racionalização dos rios e várzeas em nome da especulação imobiliária. Em fins do século XIX 

essa especulação guiará a canalização do Anhangabaú e outros córregos.  

 As ações de Sertório nos tanques demonstram como o sistema de distribuição de água 

é mais um produto social do que uma solução técnica112. Sertório não queria perder o controle 

e independência sobre suas terras, mesmo que isso prejudicasse a coletividade. A pressão de 

interesses privados sobre públicos desenha uma nova realidade na cidade, carregada de 

interesses particulares. 

 A decisão a favor da Câmara, nesse caso, demonstra como a região do alto Anhangabaú 

era estratégica para o abastecimento de água. Porém, com o desenrolar do século XIX, é notável 

a crescente sobreposição de interesses que ameaçaram a continuidade dessa função na região. 

Exemplo disso é a privatização das várzeas e a poluição dos rios, que impediram seus usos 

públicos antiquíssimos para lavagem de roupas, nado e abastecimento. 

 O caso de Sertório é um exemplo do incômodo que sentiam os proprietários de terem 

em suas terras áreas de uso público, deixando-os à mercê de intervenções da municipalidade. A 

especulação imobiliária sobre os terrenos ainda não existia neste contexto. Essas atitudes 

parecem refletir uma sensação de sujeição do solo aos interesses da coletividade. 

                                                 

111 Ibidem. 26/08/1843 – p. 216. 

112 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 16. 
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 Ao mesmo tempo, o caso serviu de sinal ao governo sobre necessidade de obter a 

propriedade das vertentes públicas. Isso culminará na municipalização desses territórios na 

década de 1850.  

 A Câmara, nesse período imperial, sofria para conseguir arrecadar recursos financeiros. 

Isso afetava diretamente a infraestrutura de água, que era uma empreitada muito dispendiosa 

para ser mantida e expandir. Porém, devido à urgência de sua natureza, não poderia ser 

negligenciada. A Câmara não deixou de recorrer ao longo do período à ajuda da província com 

obras e empréstimos. Assim, foram garantidas as ações no sistema de abastecimento nos anos 

que se seguiram. 

 As infraestruturas urbanas, como a distribuição de água, ainda eram consideradas 

elementos estruturantes do espaço e da cidade, peças imóveis para a sua sobrevivência113. Isso 

atrapalhava certos usos de um território que em breve passaria a ser valorizado, após as 

mudanças na legislação de terra. Para que a especulação sobre essas áreas fosse maximizada, 

seria necessário que o território estivesse disponível para venda e ocupação. 

 A hipótese que levantamos nesse primeiro momento é que as represas e encanamentos 

em propriedades particulares atrapalhavam os interesses e autonomia de seus proprietários. 

Com isso, cada vez mais são tomadas ações para a transferência desse sistema para outro local, 

como trataremos nos próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

113 Ibidem. p. 92. 
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Capítulo 3 – A Municipalização do Abastecimento Público. Os Interesses no Território em 

Conflito 

 

 São Paulo foi tomada por uma tragédia sem precedentes nas primeiras horas do dia que 

começou a década de 1850. O açude do Tanque do Reúno não suportou a forte chuva que caiu 

na cidade enquanto anoitecia, entre as 17h e 23h. A Bacia do Anhangabaú foi alagada sem aviso, 

em cotas nunca antes vistas. A violência da água foi tão grande que destruiu nas várzeas 15 

edificações, danificou severamente 13 e vitimou 3 pessoas114.  

 As pontes sobre o rio, sujas e obstruídas em seu cruzamento com o leito, serviram como 

represamentos, que pioraram os efeitos da enchente. Esse foi o caso da bela ponte de pedra do 

Lorena, arrasada completamente na ocasião. 

 Essa é considerada uma das primeiras enchentes na cidade que causou destruições 

materiais e humanas significativas, devido à altura anormal das águas.  

 A maior parte das edificações que se encontravam nas regiões dos vales eram os fundos 

das chácaras e casebres de populações pobres115 . Essas pessoas procuravam nas perigosas 

encostas um local para moradia, sempre sob o risco de um inesperado deslizamento116.  

 Apesar disso, São Paulo era, até esse momento, um local que evitava habitações nas 

baixadas da cidade, o que reflete num número oficial relativamente baixo de vítimas fatais. 

 O desastre, no entanto, já tinha sido anunciado em 1837, quando em uma inspeção foram 

diagnosticados problemas no córrego e no tanque. A Câmara orçou as obras de melhoramentos 

que incluíam a desobstrução, alargamento e limpeza do leito, sem no entanto executá-las117. 

 Como produto desta pesquisa, produzimos uma mancha aproximada da inundação que 

se abateu nesse dia. Foi utilizado um software de SIG para fazer o desenho automático das cotas 

alagadas sobre um Modelo Digital de Terreno (MDT), gerado através das curvas de nível do 

levantamento municipal de 2004. 

 Infelizmente, esta enchente carece de uma documentação sobre suas extensões e 

implicações. Medidas racionais de registrar esse tipo de informação ainda não tinham sido 

                                                 

114 MARTINS, Antonio E. Ibidem. p. 52. 

115 Ver fotos anexas 1, 2, 3, 6, 8, 23, 28, 32 e 33. 

116 JORGE, Clovis A. Santa Ifigênia. Ibidem. p. 51 e 52. 

117 MARZOLA, Nádia. Ibidem. p. 50. 
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estabelecidas na pequena cidade de 1850. A maior parte do que sabemos sobre o ocorrido é 

através de discussões na Câmara e através do acompanhamento da imprensa.  

 Portanto, a escolha da cota foi feita através de descrições no jornal, que apontaram o 

não alagamento da pirâmide do Piques. Isso nos permitiu determinar a cota de 740 metros em 

relação ao mar.  

 Além disso, o Anhangabaú possui uma moderada declividade: está a 740 metros no 

Largo do Riachuelo, 730 metros no viaduto de Santa Efigênia e 725 metros em sua foz. 15 

metros de declividade em 1,8 quilômetros, ou quase 1 metro de inclinação a cada 100 metros 

percorridos. 

Por isso, foi utilizada a cota de 730 metros a partir da região de São Bento, evitando 

assim uma representação exagerada nas regiões mais baixas do rio. A Várzea do Carmo foi 

alagada até a cota 726 m. O Tamanduateí em sua foz foi alagado até a cota 724 m e 722 m. 

Devido às complexidades inerentes dos impactos de um evento hídrico dessa magnitude nos 

sistemas de drenagem, o alagamento na parte do Tamanduateí é apenas aproximado. 

É possível supor que esse evento causou um trauma coletivo na cidade, que vivenciou 

os riscos para a segurança de manter represas à montante da área urbanizada. Mesmo que esse 

traço não apareça de maneira explícita nas documentações do período, nos próximos 50 anos 

os tanques foram desativados e sua lembrança esquecida pela coletividade. Não há aqui uma 

relação de causa e consequência direta, mas podemos levantar a hipótese de que esse foi um 

fator que contribuiu para tal desdobramento. 

Até a reconstrução das pontes, alguns anos depois, o transporte para as regiões oeste da 

cidade ficou comprometido. Além disso, foi necessária a custosa reconstrução das habitações 

daqueles que perderam tudo durante a cheia.  

 Entre as recomendações e indicações recebidas pela Câmara após o desastre 

estão as do engenheiro G. Wyzewsky118. Ele recomenda o uso da alvenaria nas fundações e 

andares térreos das edificações próximas a água, restringindo o uso da taipa aos patamares 

superiores. 

 

  

 

 

                                                 

118  Infelizmente não foram encontradas mais informações sobre esse engenheiro. 
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Mapa 6 – Mancha da Inundação de 1850 em São Paulo 
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Imagem 3 – Vista 3D da Enchente de 1850 
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 Esse é um dos primeiros registros na cidade de preocupações práticas na ocupação do 

leito maior do Anhangabaú. A Câmara começou a inspecionar mais frequentemente o leito e 

tanques da cidade, sugerindo melhoramentos e limpezas pontuais que evitariam problemas com 

inundações em quintais ribeirinhos119. 

 Essas inspeções e recomendações partiram de um novo personagem nos assuntos 

técnicos da cidade: os engenheiros. Essa classe de trabalhadores vinha em sua maior parte da 

Europa e passou a ocupar cargos técnicos na cidade, com maior expressão durante e após a 

construção da ferrovia de Santos a Jundiaí, concluída em 1867. 

 

3.1 - As Mudanças em São Paulo nos Anos 1850 

 

 São Paulo na década de 1850 ainda era uma pequena cidade, com pouco mais de 15 mil 

habitantes. A área ocupada era principalmente a montanha do Triângulo Histórico, os arrabaldes 

ainda eram pouco povoados.  

 O Brasil do período imperial baseava sua estrutura social e econômica no trabalho 

escravo e em latifúndios de monocultura. A produção nacional era voltada para o mercado 

europeu120. Essa mão de obra cativa recebia muitas funções, otimizando o investimento que 

concentravam.  

 Essa realidade, aliada ao fato da terra só ter valor com escravos para trabalharem nela, 

aquecia o mercado escravocrata. Com a proibição do tráfico, em 1850, os preços dispararam, o 

que aumentou o capital dos fazendeiros121.  

 No mesmo ano é promulgada a lei de terras, que substitui o direito de acesso à terra pela 

condição de efetiva ocupação para a de valor comercial. Esse movimento transformou-a em 

mercadoria122.  

 Essa lei apenas formalizou uma realidade que já se estabelecia nas décadas anteriores e 

trouxe junto dela uma indústria de falsificação de títulos de propriedade123. “Paulatinamente, o 

                                                 

119  BRUNO, Ernani S. Ibidem. p. 470 e 616. 

120 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 72. 

121 Ibidem. p. 116. 

122 ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. 

Studio Nobel. 1997. p. 23. 

123 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 117. 
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capital investido na pessoa do cativo, agora liberado, passaria a ser aplicado na propriedade 

fundiária”124. 

 A apropriação do solo, junto com as brechas na lei e de sua aplicabilidade, transformou 

o rocio da cidade praticamente em uma terra de ninguém. Assim, ele foi submetido durante um 

tempo aos jogos políticos.  

 O governo da província pediu nessa época um mapa com os terrenos devolutos e 

disponíveis da municipalidade para planejar sua ocupação e venda. Esse mapa nunca foi feito 

e os que foram produzidos nos anos seguintes mais escondiam do que mostravam.  

 A baixa produção cartográfica pós 1850 se relaciona com a necessidade de não 

evidenciar os deslocamentos de proprietários de terra na cidade, que perceberam ali uma nova 

fonte de renda125.  

 Com a iminente decadência do comércio escravocrata, as riquezas advindas do 

complexo cafeeiro, que se estabelecia, foram aplicadas na terra por uma elite rentista. Dessa 

maneira os loteamentos tornaram-se realidade, junto com uma embrionária especulação 

imobiliária. Todo esse movimento toma ainda mais impulso com as notícias da negociação da 

linha ferroviária que ligaria a cidade ao interior e a Santos, no fim de 1850. 

 A “cidade nova”, composta pelas regiões da República e Santa Efigênia, começou a 

receber arruamentos nesse período. A região da Chácara do Chá tornou-se o novo ponto de 

ocupação. Essa encabulada expansão da cidade trouxe desdobramentos cruciais no território, 

que passou a ser visto cada vez mais como um local para o aproveitamento racional do espaço, 

maximizando os potenciais lucros. 

 As chácaras, na década de 1850, substituíram suas funções agrárias, como plantações 

de hortaliças, frutas e chá, para ceder espaço para os loteamentos126 . A valorização desses 

terrenos nos permite questionar se os proprietários preferiam ter a liberdade de decidir sobre 

seu território, ou mantê-los disponíveis ao arbítrio das necessidades públicas. 

 Ainda assim, as chácaras mais afastadas, como no caso da Consolação, Cambuci, Brás, 

Mooca, Pari e etc., permanecem quase inalteradas durante a década de 1860127. 

                                                 

124 Ibidem. p. 118. 

125 Ibidem. p. 125. 

126 BRUNO, Ernani S. Ibidem. p. 575. 

127 Ibidem. p. 576. 
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 A história do dessecamento do Tanque do Zuniga é um exemplo disso. As primeiras 

ideias discutidas na Câmara para seu tamponamento e embelezamento ocorreram em 1849. Esse 

melhoramento estava de acordo com os interesses dos proprietários locais. 

 Ficou encarregado da obra o engenheiro alemão Carlos Rath, que participou dos mais 

diversos tipos de serviços públicos na cidade. O dessecamento só ocorreu em 1856, depois de 

muitos gastos e de uma obra conturbada. Parte dos escassos encanamentos destinados aos 

trabalhos foi roubada e atrasou a finalização do secamento. 

 As obras aconteceram sob uma nascente visão de salubridade urbana, pretendendo 

embelezar a região. Isso viabilizou o loteamento do atual largo. Entretanto, apesar de não ser 

um tanque para chafarizes públicos, era ali que os moradores iam colher o líquido para 

abastecimento e o usavam para lavar roupas, mesmo que de maneira subversiva.  

 Tais atos tornaram-se quase impraticáveis, obrigando essas populações a procurarem 

outros cursos d'água mais afastados. Esse também é um clássico caso onde uma intervenção 

com gastos públicos gera valorização para o proprietário privado, numa relação mal equilibrada 

na cidade até a virada do século128.  

 No jornal Correio Paulistano, a notícia da decisão de acabar com o reservatório foi 

recebida com comemoração. Ela proporcionaria o combate aos miasmas, paradigma sanitário 

do período: “dissecando o tanque do Zunega, feixando o beco denominado da- Marqueza; 

cuida-se igualmente em remover o novo matadouro publico”129.  

 A retirada do matadouro e do tanque está ligada às ações do governo que visavam 

acalmar a população após uma epidemia de tifo na cidade. Desde então, os tanques d’água 

passaram a carregar a imagem de locais insalubres. 

 Um chafariz foi feito próximo a atual Rua Capitão Salomão, para aproveitar as águas 

do Iacuba no Zuniga. Ele passou por diversos problemas e falhas no fornecimento, sendo 

reformado algumas vezes antes de seu desaparecimento, na década de 1880. 

 Em 1865, a região passou oficialmente a ser chamada de “Paissandu”, porém continuou 

sendo referenciada em documentos oficiais e informalmente como Tanque do Zuniga até o 

início do século XX130. As lavadeiras também não deixaram de frequentar a região até o fim do 

século XIX. Elas utilizavam partes do tanque ainda existente ou o novo chafariz para seu serviço. 

                                                 

128 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 21. 

129 Correio Paulistano – Edição 310 – 10/08/1855 – p. 1. 

130 Atas da Câmara Municipal – 28/11/1865 – p. 306. 
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 Esse traço de resistência das populações locais torna-se uma constante na história dos 

corpos hídricos ligados à urbanização da cidade. Normalmente está mais relacionada às 

gerações intimamente vinculadas com o uso prático desses recursos, pois carregavam a 

experiência desses locais. 

 Outra ação que podemos tomar como novo paradigma no abastecimento de água foi o 

da canalização direta das vertentes de água. A municipalidade pretendia eliminar a utilização 

de tanques abertos, que estavam sujeitos às impurezas geradas do contato com a urbanização.  

 Rath era um dos defensores desse tipo de solução e aplicou-o nas obras hídricas que 

ocorreram ao longo das décadas seguintes. Ele foi o responsável pelo encanamento de diversas 

pequenas vertentes em chafarizes. 

 O Anhangabaú tornou-se um tema central na Câmara durante a década de 1850 e 

começou a receber muitas obras e investimentos. A maior parte delas privilegiou o 

melhoramento do sistema de abastecimento de água. 

 O fornecimento era insuficiente: apresentava baixa qualidade d’água e pouca 

longevidade nas obras e na continuidade do abastecimento. Todos esses eram problemas 

crônicos do sistema. Com a municipalização dos tanques em 1857 e com uma política voltada 

a resolver os problemas dos aquedutos, a Câmara passou a responsabilidade dos melhoramentos 

aos engenheiros. 

 Nesse período foi proclamada uma das primeiras proibições aos banhos e usos d’água 

do Reúno, através do Código de Posturas. Entretanto, com limitados resultados práticos na 

cidade. 

 

Nem uma pessoa poderá lavar roupas ou animaes nos regos q. conduzem agoa pa. 

servidão Publica nem no Tanqe denomindo. - Reiuno. Os contraventores serão 

mulctados em 6.000rs. e na reincidencias no duplo, e mais 6 dias de prisão. 

Na mma. Pena incorrerão os q. desviarem as agoas de servidão publica, ou pr. ql. qr. 

modo damnificarem os regos, ou encanamentos., ficando alem da pena, obrigado a 

repararem o damno. Foi approvada a Postura, e sua redacção. 131 

 

 Nessa postura fica clara a preocupação da municipalidade com alguns dos problemas 

do sistema de água: desvios, danos propositais aos encanamentos e a falta de cuidado com a 

qualidade da água.  

                                                 

131 Ibidem. 15/09/1846 – p. 172. 
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 Além disso, em 1850 a Câmara começou a negar pedidos de concessão de terrenos 

próximos aos tanques e aos encanamentos para evitar problemas como o de Sertório. Também 

tentava diminuir o desmatamento nas regiões de cabeceira para preservar as qualidades das 

nascentes. 

 Seguindo essa lógica, a municipalidade nega terrenos a Alexandre Monteiro Rolland, 

em frente à sua propriedade na Rua do Rego. O argumento para a negativa do pedido foi porque 

ali passavam os: “regos que condusem agoa aos chafarises desta cide. não devendo por modo 

algum esses canos estarem sugeitos á propriedades. particulares, e q. seja indefefferido o do. 

requerimento. Foi approvado”132. 

 O Anhangabaú transformou-se definitivamente em parte da infraestrutura de água. Isso 

impedia intervenções que alteravam seu leito e suas margens de maneira drástica, como 

aconteceu no Tamanduateí de maneira mais agressiva desde a década de 1840133. 

 Devido à centralização política e econômica na capital do império, a municipalidade 

carecia de recursos financeiros para as custosas manutenções e expansões da infraestrutura da 

cidade. Isso impactou diretamente muitas obras públicas, que possuíam problemas permanentes. 

Muitos desses problemas eram solucionados apenas de maneira paliativa.  

 Ainda assim, o Córrego do Bexiga teve sua foz desviada do Itororó para o Saracura na 

metade da década de 1850, provavelmente para facilitar o trânsito pela Rua Santo Amaro134. 

Essa foi a maior obra de intervenção na Bacia do Anhangabaú desde o Tanque do Reúno.  

 Confrontando mapas históricos, é possível notar que até 1855 o córrego era representado 

com sua foz original. A partir de então todos os mapas consultados apresentam a nova forma.  

Entretanto, as mudanças que realmente afetaram o cotidiano da cidade foram relativas 

ao abastecimento de água na capital. A escassez do líquido nas partes altas era um problema 

antigo, não só para o consumo e limpeza, mas também para combater incêndios. 

 

 

 

 

 

                                                 

132 Ibidem. 05/08/1846 – p. 45. 

133 Exemplo disso é a mudança de sua foz e a supressão do trecho conhecido por “7 Voltas”, próximo a colina 

histórica. 

134 MARZOLA, Nádia. Ibidem. p. 60. 
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Imagem 4 – Comparação Entre Mapas Históricos Sobre a Foz do Córrego do Bexiga 

 

 Um corpo de bombeiros organizado só apareceu na cidade na segunda metade do século 

XIX e antes disso a própria população tinha que lidar com as calamidades. Os sinos da igreja 

alertavam a emergência e a água utilizada para combater os incêndios era a que estava próxima: 

dentro das casas, nos rios vizinhos e nas pipas dos aguadeiros próximos. 

Caso simbólico é o que ocorreu em 1863, quando um edifício pegou fogo entre a Rua 

do Comércio com a da Quitanda. Uma longa e desordenada tentativa de resgate desenrolou-se 

por parte da população. Nesse ocorrido, duas mulheres negras se destacaram pela bravura e 

pelos feitos: Florencia Maria Elídia e Maria Augusta Malvina135. 

 A quantidade de água aduzida para São Paulo simplesmente não conseguia dar conta da 

demanda da população. Affonso de Freitas calculou que os chafarizes da cidade forneciam 

336.000 litros, cerca de 20% das necessidades diárias. O resto era retirado diretamente das 

vertentes ou vendido por 40 réis o barril nas pipas dos aguadeiros136. 

                                                 

135 BRUNO, Ernani S. Ibidem. p. 749. 

136 FREITAS, Affonso A. Ibidem. p. 26. 



85 

 Quando a cidade passava por períodos de seca aguda, o problema se intensificava. 

Nessas ocasiões a administração tomava medidas emergenciais para tentar solucionar o 

problema, sem nunca obter um sucesso duradouro.  

 Ao menos uma vez por década a cidade passava por um episódio de seca. Em 1866, os 

populares, revoltados com a falta de água e a omissão do governo, destruíram diversos 

chafarizes numa espécie de agitação coletiva137. 

 Com a municipalização do tanque de Santa Teresa, reconheceu-se a necessidade de 

reformar a caixa d’água que distribuía o líquido para os chafarizes. Essa era uma edificação de 

fins do século XVIII, na esquina entre as atuais ruas Quintino Bocaiuva e Barão de 

Paranapiacaba.  

 O Engenheiro responsável pela obra foi William Elliot, que também atuou ativamente 

para o melhoramento do sistema de abastecimento de água. Praticamente dois encanamentos 

foram passados pela cidade nessa época, um fruto dos estudos de Rath e outro de Elliot. 

 Rath, na primeira metade da década de 1850, participou da instalação dos primeiros 

tubos de ferros em trechos do encanamento da cidade. Entretanto, os esforços não foram 

suficientes para resolver os problemas da adução. Os tubos ainda causaram estranhamento na 

população, por trazerem uma água alaranjada nos primeiros dias de funcionamento.  

 Esse engenheiro ainda escreveu uma dissertação sobre as águas de São Paulo, em 1855, 

logo após essa obra. Ele defendeu, entre outras coisas, que o abastecimento pelo alto 

Anhangabaú poderia ser expandido: 

 

(…) quantidade esta que póde ser duplicada com encanamentos mais perfeitos, e 

mesmo triplicada, com tanques e reservatorios mais seguros e apropriados; além de 

que ainda se poderia economisar pelo menos uma terça parte mais de agua collocando 

torneiras nos chafarizes. 

Além destes melhoramentos podiam-se fazer ainda outros para que com o mesmo 

encanamento podesse haver mais abundancia d’agua por quanto os erros comettidos 

nas embocaduras dos encanamentos e as imperfeições dos tanques são tao visiveis que 

qualquer pessoa de mediócre intelligencia e bom senso póde observar que muitas 

aguas se perdem, muitas se evaporam, e o tamanho dos tanques é próprio para receber 

enchurradas que sujam as aguas que eram limpas, estando estas mesmas criam bichos 

e animaes nojentos, o que todo se póde muito bem evitar.138 

 

 Aqui são evidenciados os principais problemas técnicos presentes nos encanamentos de 

São Paulo e que nunca foram completamente sanados. Os tubos eram imperfeitos, mal 

                                                 

137 Ibidem. p. 27. 

138 Correio Paulistano – Edição 309 – 07/08/1855 – p. 2 e 3. 
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colocados e os reservatórios abertos permitiam que todos os tipos de impurezas infiltrassem os 

tanques. 

 Essa série de melhorias propostas visava otimizar e extrair o máximo de eficiência 

possível do sistema, dentro das limitações da época. Essa é a visão que Rath defenderá durante 

os próximos anos.  

 No entanto, ele deixa bem claro que parte dos problemas antigos apresentados eram 

devida à falta de uma noção técnica. Eram necessários conhecimentos específicos para 

possibilitar a instalação dos aparatos corretos de maneira precisa. Essa deficiência era 

provocada pela falta de mão de obra especializada e pela escassez de materiais básicos, como 

tubos em geral.  

 Na dissertação, Rath trata da qualidade das águas e do potencial hídrico das cabeceiras 

na floresta do Caguaçu. O engenheiro entende que sua preservação era vital para o fornecimento 

da cidade. 

 

Permitta-se-me mais uma observação e conselho. As terras que circundam os tanques 

devem ser propriedade da provincia, para que nellas se possa crear mattos em lugar 

de destruil-os; ao contrario póde acontecer que as aguas desappareçam para sempre.139 

 

 Ele defendeu a expansão dos tanques por outras vertentes das fraldas do Caguaçu. 

Também defendeu a perfuração de minas no morro, para captar mais água e evitar a utilização 

dos tanques.  

 O argumento que orientou tais soluções concentrou-se na simplicidade e nos baixos 

valores dessas alternativas em comparação aos demais planos difundido por outros engenheiros. 

Entre esses outros projetos estavam o de buscar água da Cantareira e o de elevar e filtrar as 

águas do Tamanduateí. 

 No mapa de 1855, utilizado como ferramenta de cálculo por Rath, é possível enxergar 

algumas das matérias de estudo sobre os corpos hídricos da cidade. Os rios que compõem o 

Anhangabaú estão com suas vertentes detalhadamente desenhadas a mão, apresentando dados 

técnicos sobre a qualidade, altura e distância.  

 Além disso, estão representados informações para os córregos do Arouche, Pacaembu e 

Cambuci, locais onde era planejada a expansão do sistema. O autor assinala alguns dos 

                                                 

139 Ibidem. Edição 311 – 14/08/1855 – p. 2 e 3. 
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proprietários próximos desses corpos hídricos, provavelmente já se adiantando às questões 

legais que implicariam na eventual decisão de utilizar tais vertentes.  

 O mesmo ocorre no mapa de 1868, cuja autoria é atribuída a Rath. Ele contém estudos 

da hidrografia derivada do Caguaçu. Ambos os mapas coincidem com datas próximas da 

entrega de novos encanamentos à cidade. Isso leva a crer que eles fizeram parte dos estudos 

diretos dessas obras e serviram de base nas discussões sobre o futuro do sistema de 

abastecimento da capital. 

 É possível, por exemplo, identificar entre as anotações no mapa de 1855, a Chácara das 

Palmeiras, do Dr. Frederico Borghoff, arrematada em leilão em 1874 pelo Dr. Francisco de 

Aguiar Barros, marido de Dona Angélica. Ela que vendeu parte do terreno para abertura da 

avenida que leva seu nome.  

 Na própria carta é possível ver loteamentos que avançam em direção aos problemáticos 

encanamentos. Na década seguinte, Rath se interessou pelo fornecimento privado dessa água, 

como uma alternativa barata ao custoso encanamento da Cantareira. 

 Diversos outros engenheiros deram opiniões e ofereceram planos para resolver o 

abastecimento de água da cidade. A maior parte dos projetos ou era engavetada ou descreditada 

pela incerteza da seriedade de seus relatores. 

William Elliot foi um desses que participou ativamente das obras e que apresentou 

projetos de captação de água para a municipalidade. Ele foi um dos primeiros a propor uma 

alternativa que privatizava o fornecimento de água, em 1857. 

O desembargador Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, presidente da província, 

encomendou de Elliot um estudo para uma nova captação e chafarizes. Ele esperava, com isso, 

evitar a utilização da água do Tamanduateí para o abastecimento.  

 Por questões de orçamento, descartou as obras no Pacaembu e no Reúno, mas manteve 

as melhorias nos encanamentos de Santa Teresa. Também se mostrou cativado nos 

aprimoramentos das outras vertentes. Os valores levantados por Elliot foram: Santa Teresa – 

21:218$510 réis (autorizado), Pacaembu – 157:509$500 e Reúno – 92:181$040140. 

 

 

 

 

                                                 

140 Ibidem. Edição 496 – 18/02/1857 – p. 3. 
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Mapa 7 – Planta da Cidade de São Paulo – 1868Acervo do Museu Paulista – USP
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As obras executadas no de Santa Teresa consistiam no aumento do açude e um poço 

para filtragem da água. Também retiraram tubos antigos, que foram limpos e recolocados em 

melhor alinhamento.  

 Em geral, encanamentos parecem ser escassos em São Paulo. O acesso a eles sempre 

foi difícil, tornando-os um item valioso e que muitas vezes eram substituídos por materiais 

improvisados.  

 Elliot encomendou tijolos para revestir o açude e partes do encanamento. No fim, propôs 

executar o seu plano às suas custas, obtendo em contrapartida o direito ao tanque e ao canal, o 

que não foi aprovado141.  

 O alto Anhangabaú atraía a atenção e o interesse dos engenheiros envolvidos em suas 

obras. Vários deles ofereceram sistematicamente alternativas próprias para privatizar esse 

modelo de distribuição de água. 

 No mapa abaixo está representado o projeto da província e o de Elliot. Para essa 

expansão foram estudados tanques no Pacaembu e no Anhangabaú, este último representado no 

mapa. Os locais desses tanques e chafarizes foram fornecidos por cartas disponíveis no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo142 e pelo Correio Paulistano143.  

 É possível ver o grande número de chafarizes planejados no centro da cidade para tentar 

abastecer o núcleo urbano, na Sé e na Santa Efigênia.  

 Esses planos não foram executados. Os tanques projetados no alto Anhangabaú 

tomariam mais áreas e abririam precedente para mais reservatórios em outras regiões do 

Caguaçu – como Aclimação e Pacaembu. Abaixo também temos uma vista em três dimensões 

do Tanque do Reúno com os dois tanques planejados sobre o mapa de 1894. 

Já a água da Serra da Cantareira era teoricamente avaliada em 400 contos de réis no fim 

de 1856. Mas essa alternativa carecia de um estudo aprofundado para delimitar os desafios e 

valores reais, tornando-a apenas em um devaneio da administração. 

 

 

 

                                                 

141 Ibidem. 

142 “Plano do Projecto de encanamento das aguas do Tanque Reiuno para suprir A CIDADE DE S. PAULO 

feito por ordem do Ex. Sr. Dr. Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos Presidente da Mesma Província 1856”. 

Arquivo do Estado de São Paulo. Acervo Cartográfico. Cód.: 260502. 

143 Correio Paulistano. Ibidem. 
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Mapa 8 – Chafarizes e Tanques Planejados em São Paulo (1856) 
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 Imagem 5 – Vista 3D de Tanques Planejados e Reúno (1856) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos primeiros vereadores a defender um interesse concreto no sistema Cantareira 

foi João Sertório Júnior, do Partido Conservador. Filho de João Sertório, ele também teve 

problemas com a Câmara em fins de 1854 quando alagaram parte dos terrenos de sua família 

para criar o Tanque do Matadouro Público.  

Com a nova briga entre a família Sertório e a municipalidade, alguns administradores 

sugeriram que se municipalizassem todas as terras que estão entre os tanques. Outros vereadores 

pediram um acordo pacífico para a desapropriação necessária144. 

 

                                                 

144 Ibidem. Edição 178 – 29/01/1855 – p. 3. 



92 

O Sr. Presidente faz ver que o Dr. João Sertorio lhe representára contra a factura do 

açude que se está fazendo para levar a agua para o matadouro, visto que esse açude é 

causa de os terrenos de seu pai ficarem alagados continuamente; propunha pois o 

mesmo Sr. Presidente que se nomeasse uma comissão para entender-se com o mesmo 

João Sertorio afim de exhibir os competentes titulos desses terrenos.- Foi approvada 

a proposta sendo nomeados para esta comissão os Srs. Drs. Rodrigues dos Santos e 

Azevedo Junior145 

 

  No fim, o desentendimento foi resolvido com a Câmara acatando a um pedido de 

Sertório para utilizarem a menor cota possível. Dessa maneira uma pequena área seria alagada, 

o que diminuiu os efeitos negativos causados pelo reservatório. 

 Em 1855, João Sertório Júnior se tornou vereador do município. Em 1857, Sertório foi 

relator do primeiro projeto para trazer água da Cantareira, que teve como encarregado o 

engenheiro Martin D’Estafens146.  

 Na apreciação dessa proposta pela Câmara é questionada sua motivação, já que as obras 

encomendadas pelo presidente da província ainda encontravam-se em execução no Anhangabaú. 

Sertório argumentava que, apesar da defesa do preço baixo nas obras do Caguaçu, apenas a 

água da Cantareira teria a altura, quantidade e qualidade necessária para abastecer a capital.  

 Porém, os valores para tal obra eram exorbitantes para a época. Sertório utilizou como 

exemplo uma das empreitadas anteriores nos encanamentos e que não resolveu o abastecimento 

de água: “não fallarei das despezas feitas antes de 1851; limitar-me-hei á annalyse desses 

trabalhos desde o contracto feito com o Sr. Milliet”147. 

 O engenheiro Milliet, junto com Rath, canalizou a água do Anhangabaú em tubos de 

ferro pela quantia de oito contos de réis, concluindo-as em 1854. Contudo, rapidamente 

perceberam que o novo encanamento não aduzia mais água do que o antigo. Isso acontecia 

devido a diversas falhas na implementação e planejamento do diâmetro do tubo. Assim, Sertório 

pareceu argumentar que as obras no Anhangabaú nunca passam de promessas infundadas, que 

drenaram os cofres públicos. 

 Sertório também recorre aos recentes debates da medicina no campo da higiene, 

afirmando que praticamente não existem fontes de água com qualidade na cidade. Ele é 

contrariado pelo Barão de Tietê, que aponta que existem muitas boas fontes na cidade. 

                                                 

145 Ibidem. Edição 190 – 13/02/1855 – p. 3. 

146 Ibidem. Edição 523 – 30/03/1857 – p. 2, 3 e 4. 

147 Ibidem. p. 3. 
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  No fim da discussão, esse mesmo barão defende que, mesmo que se aduzam às águas 

da Cantareira, não deve a municipalidade desativar o sistema de tanques. Para ele essas águas 

poderiam alimentar a expansão da cidade e demonstra não entender o porquê de Sertório 

defende sua extinção. 

 

Eu já disse que se a canalisação das agoas do tanque de Santa Theresa ficar 

perfeitamente boa, por que não havemos de conservar essas agoas? Assim teremos 

maior das sobra q’ vem da Cantareira para estendel-as nessa tão grande superficie da 

cidade nova, para estendel-as mesmo na freguezia do Braz; ambas as freguezias 

precisão muito desse beneficio. Não estamos tão pois ricos de agoa que possamos 

despresar essas do tanque de Santa Thereza, no caso de ficar a obra perfeitamente 

boa.
148

 

 

 Esse projeto da Cantareira nasce das necessidades de uma pequena cidade, que esperava 

um crescimento modesto nos próximos anos. Isso fica explícito nas discussões na Câmara, 

quando apontam que a cidade precisa de 100 mil medidas d’água e no futuro talvez precisasse 

de 150 mil medidas. Era impossível, nesse momento, prever o aumento vertiginoso que a cidade 

apresentou nas décadas seguintes. No fim, esse projeto não propsperou, porém, se tornou uma 

orientação aos que foram oferecidos à Câmara posteriormente. 

 Outro ponto central na fala de Sertório foi sobre a qualidade e quantidade de água 

produzida no alto Anhangabaú, opinando que os tanques produziam águas insalubres. Foi 

rebatido pelo Barão de Tietê, como apontado anteriormente, por ele não querer o desperdício 

dessas vertentes e dos investimentos já feitos. 

 Dois anos antes, Rath, em sua dissertação, também atestou a qualidade de várias das 

águas no alto Anhangabaú. Essa visão foi defendida por William Elliot e outros engenheiros ao 

longo dos anos.  

 Isso mostra o nascimento de um embate entre duas argumentações sobre o melhor 

sistema de abastecimento de água para a cidade: de um lado a caríssima Cantareira, de águas 

puras, e do outro o acessível Caguaçu, de encanamentos ineficientes. Surgiram alternativas que 

tentavam mesclar os dois sistemas, o que acidentalmente ocorreu com a implementação da 

Companhia Cantareira. 

 É possível também concluir que as visões que carregavam alguns vereadores, como 

Sertório, eram devidas a uma resistência aos recém-chegados engenheiros e seus projetos. O 

                                                 

148 Ibidem. p. 4. 
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saber fazer tradicional enfrentava as investidas dos engenheiros de tentar introduzir novos 

materiais e métodos nos problemas, como o encanamento da cidade.  

 Poucos dias antes da discussão do relatório de Sertório ocorreu um debate na Câmara 

sobre a quantidade real de chafarizes que poderiam servir à cidade. Sertório, proprietário dessas 

nascentes, disse para o vereador Telles Junior que as fontes secavam no verão e que os 

engenheiros erraram os cálculos. O vereador Andrada disparou na ocasião: “Ha um ditado que 

diz que mais sabe o tôlo no seu, que o avisado no alheio: não me consta que o nosso colega o 

Sr. Dr. Sertorio seja engenheiro”149.  

 É evidente que as águas do alto Anhangabaú causavam calorosos debates e que 

interesses públicos e privados na região estavam em disputa. 

 

3.2 – 1860: Os Problemas Continuam, os Projetos Tomam Força 

 

Escravo Fugido. 

Fugio no dia 2 do corrente mez de Maio, da chacara do dr. João Sertorio, sita nesta 

cidade, um seu escravo de nome José, pardo escuro, baixo, magro, idade, maior de 50 

annos, tendo nos braços e pernas, singnaes de lepra; é muito conhecido nesta cidade 

como vendedor de lenha em carroça; a calça e camisa de algodão branca de que foi 

vestido, estão sujas de carvão, tendo o costume de trazer sempre por baixo daquellas 

outras roupas; pelo q’ parece ser mais grosso do ‘q é realmente. Foi anteriormente 

escravo do fallecido Safino, em cujo poder exercia o officio de alfaiate. 

Quem o aprehender e levar a casa do dito seu senhor, rua de S. Bento, ou a loja de 

ferragens do sr. Domingos Sertório em frente a ponte de Lorena, será gratificado. 

Protesta-se proceder com o rigor da lei contra a pessoa que o tiver acoutado.150 

 

 Nesse anúncio do Correio Paulistano, podemos acompanhar a fuga de um escravizado 

pertencente a Sertório, alocado em sua chácara no alto Anhangabaú. É possível conceber que 

ele tenha utilizado os altos matagais do vale para se abrigar e traçar a rota da sua partida, como 

tantos outros faziam nessas ocasiões.  

 Não se sabe se ele foi recapturado, mas é plausível imaginar a dificuldade que a mata e 

os tanques na chácara ofereciam para uma possível apreensão. Na década de 1860, Sertório 

ascende politicamente e em 1869 se torna presidente da província do Rio Grande do Sul. Porém, 

deixa sua propriedade no alto Anhangabaú aos cuidados de seu irmão, Domingos Sertório, que 

continua a alugá-la para pastos. 

                                                 

149 Ibidem. Edição 516 – 20/03/1857 – p. 3. 

150 Ibidem. Edição 1801 – 09/05/1862 – p. 4. 
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 Os conflitos entre a Câmara e Sertório cessaram, mas a questão do abastecimento da 

água permaneceu um problema para a população em geral. Apesar dos esforços e investimentos 

nos novos encanamentos, a cidade voltava a sofrer com a falta de água nos chafarizes no começo 

da década de 1860.  

 Em relato no Correio Paulistano é citado o estado deplorável em que se encontra a 

situação do abastecimento na capital. Ou os chafarizes estavam secos ou com água suja vinda 

dos reservatórios. Mesmo com as recentes obras os encanamentos, eles já se encontravam 

abandonados em dezembro de 1862151. 

 Em meio à falta de água, o investidor Capm. Benedicto Innocencio tentou conseguir na 

Câmara o direito de engarrafar a água do tanque de Santa Teresa, em seu estabelecimento na 

Rua da Pólvora.  

 O pedido evidentemente foi negado pela necessidade vital desses reservatórios para o 

fornecimento público152. Cada vez mais cresce o interesse privado pela água em São Paulo e 

isso vai se refletir nos próximos projetos de captação. 

 A população de São Paulo se tornava dependente dos aguadeiros nesses períodos de 

seca. Isso despertava de maneira aguda a desconfiança existente no serviço. Em um rápido 

embate nos jornais, um autor denominado “Um nariz delicado” publica um artigo criticando o 

monopólio da empresa “Aceio Público”, responsável pelo serviço dos aguadeiros. Entre os 

pontos levantados está o da origem da água, que se desconfiava vir do sujo Tamanduateí. Outro 

ponto era que as carroças ficavam estacionadas junto com as que colhiam dejetos. Na crítica, 

comenta que seria ideal que a água colhida fosse a de boas bicas, como era o caso da Miguel 

Carlos153. 

 Esse tipo de artigo “anônimo” era comum nos periódicos. Eles representavam uma 

simplificação de pontos estratégicos de uma proposta ou interesse maior, tornando-as acessíveis 

para a opinião pública.  

 Dessa maneira, é possível entender que existia ou um interesse de outra empresa em 

quebrar o monopólio do serviço ou uma pressão para sua melhora. 

 Dois dias depois dessa publicação, a empresa foi ao mesmo jornal dar uma resposta. Ela 

afirma que fiscalizava o serviço para que apenas as boas fontes fossem utilizadas. Identificaram 

                                                 

151 Ibidem. Edição 1984 – 17/12/1862 – p. 1. 

152 Ata da Câmara Municipal – 04/09/1862 – p. 143. 

153 Correio Paulistano – Edição 2000 – 08/01/1863 – p. 3. 
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as melhores através de relatos de moradores, que apontaram as de Miguel Carlos, Bexiga e a 

Tanque do Zuniga. A empresa também justifica que às vezes enchia as pipas no Tamanduateí a 

pedido de alguns moradores, que pretendiam formar gelo ou lavar suas casas. “Acredite, sr. 

redactor, que os empresarios empregão todo rigor em seus aguadeiros, para que seus freguezes 

sejão satisfeitos com agua acima indicada, para esse fim tem imposto multas bastantes fortes; 

“154. 

 Apesar disso, poucos meses depois, surge outra crítica à empresa e sobre o estado de 

sujeira da cidade e do rio. O relato parte justamente de uma moradora ribeirinha do Anhangabaú: 

 

Será crivel que n’uma cidade como S. Paulo e na quadra epidemica que atravessamos, 

alem de se lavar o matadouro com as aguas do corrego Anhangabahú, ainda se 

permitta que ahi seja feita a limpesa da cadêa, do lazareto dos bexiguentos 

estabelecido no Conventinho, e até da companhia «Aceio publico» com manifesto 

prejuizo da saude de meus moços e de centenas de moradores das margens, e 

proximidades daquelle corrego? 

Será crivel ainda que tendo elle muito pouca agoa em consequencia da grande seca, 

não se mande represar as do tanque do matadouro para depois descerem com mais 

violencia e limparem o que da limpesa da cadêa fica pela suas margens? 

Se conseguir alguma coisa com esta minha primeira publicação, sr. redactor, mandarei 

de presente a quem tiver direito um cuscús não dos bagres que abundam nesse corrego, 

mas de verdadeiras pequiras. 

E no mais sr. redactor, sou sua criada. 

Engracia da Encarnação155 

 

 O texto mostra a situação precária causada pela seca na cidade que, além da sede, não 

permitia uma higiene efetiva. Os moradores ribeirinhos tentavam de alguma maneira ter sua 

voz ouvida através da Câmara e dos jornais, mas a solução nunca chegava.  

 Um dos pontos interessantes nas informações apresentadas por Encarnação é a 

revelação da íntima conexão entre seus hábitos alimentares e o Anhangabaú através dos peixes 

que ali existiam, apesar de não serem considerados uma especiaria. Além disso é possível notar 

aqui como as regiões de baixada deste córrego eram ocupadas por moradores que tentavam 

reinvidicar a salubridade de seus entornos. 

 Desde as obras de 1857, a Câmara contratou um zelador para os encanamentos e tanques. 

Ele era encarregado de fiscalizar e operar os registros mestres, além de cuidar da higiene de 

alguns chafarizes e seus horários de abertura e fechamento. 

                                                 

154 Ibidem. Edição 2002 – 10/01/1863 – p. 4. 

155 Ibidem. Edição 2191 – 03/09/1863 – p. 2. 
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 Entretanto, em 1863, o zelador de Santa Teresa foi demitido, gerando um pequeno caos 

no abastecimento. O serviço passou a ser feito por um Urbano, como era chamada a polícia 

municipal. Por não saber operar o sistema, a caixa d’água na Quintino Bocaiuva secou e obrigou 

os moradores a recorrerem apenas às bicas156. 

 Em artigo do Correio Paulistano do mesmo ano, discutindo a falta de água e outros 

problemas do município, é citada uma revolta na Câmara pela eleição de Liberais. Os 

Conservadores, contrariados com o resultado, impediram-nos de tomar posse. O jornal fala de 

uma autoridade muito forte e arbitraria dos Conservadores e dá a entender que legislavam em 

beneficio próprio157.  

 Independentemente da redação desse jornal ter seus próprios vieses (era um periódico 

alinhado com o partido Liberal), é de se supor que a falta clara de interesse em se resolver o 

problema dos encanamentos da cidade estivesse atrelada à falta de interesses políticos.  

 Essa suposição se apoia no fato de que mesmo com os altos custos em reparos, os 

encanamentos rapidamente eram abandonados. Um caso de improbidade que não é simples de 

distinguir se da incompetência, impossibilidade técnica ou por manobra de interesses. 

 As atitudes da municipalidade para tentar sanar o problema de água começaram a 

carregar definitivamente um caráter apenas de alívio da sede. Rath foi responsável, durante esse 

período, em manter o abastecimento o mais contínuo possível. 

 Em meio a esse caos com o sistema de abastecimento, a Superintendência de Obras 

Públicas lançou um comunicado apontando suas considerações sobre o debate do futuro sistema 

de abastecimento da capital. O artigo foi assinado pelo Bacharel Francisco Antônio Monteiro 

Tourinho158.  

 Nele, a Superintendência já previa que a cidade deveria crescer com a chegada da 

estrada de ferro, que estava em construção no momento. Preocupava-se com as questões de 

água e iluminação. Referente ao abastecimento, o comunicado indica o caminho mais fácil, 

econômico e científico para lidar com problema: 

 

As fontes d’agoa corrente das circumvisinhanças da capital, que se acham mais nas 

condições de serem canalisadas para o consumo diario de seus habitantes, são as que 

brotam das vertentes do Caguassú, as do corregos denominados Mandiocal e Saracura 

que se reunem no tanque Reuno, e as que nascem da serra da Cantareira. 

                                                 

156 Ibidem. Edição 2268 – 04/12/1863 – p. 2. 

157 Ibidem.  

158 Ibidem. Edição 2263 – 28/11/1863 – p. 2. 
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Estas ultimas, não sabemos por que motivo, são presentemente as mais preconisadas, 

convergindo para ellas todas as attenções, como se fossem as únicas capazes de 

abastecer a cidade. 

Esta opinião quasi geral, ou antes este preconceito, é que nos propomos a combater; 

por quanto, como o vulto que tem tomado, pode de um dia para o outro passar de 

simples idéa o facto e acarrretar gravames e prejuizos para os cofres provinciaes.159 

 

 Na opinião da superintendência, a água da Cantareira, naquele momento, era inviável. 

Eles não conseguiam entender o porquê do encanto por esta vertente, com a existência de outras 

boas, mais próximas e baratas. 

 O comunicado enumera as características que qualificam uma boa água para consumo: 

potável e sem dano à saúde pública, em quantidade para os habitantes atuais e futuros, por 

último, estar em altura suficiente para ter pressão. Essa tríplice condição é confrontada 

minuciosamente com a realidade dos mananciais do Anhangabaú.  

 Para tanto, citam os estudos minuciosos disponibilizados por Rath, um dos maiores 

conhecedores do estado empírico do abastecimento da cidade entre 1850 e 1860. Ao citar o 

trabalho do engenheiro, validam a qualidade da água do alto Anhangabaú. Isso ocorria devido 

à geografia do Caguaçu, que a filtra no solo em seu caminho até os olhos d’água.  

 As propriedades do líquido acabam enriquecidas ao atravessar essas diversas camadas, 

agregando sais e outras matérias, tornando-a própria para consumo. 

 

Suppomos que o pouco que fica dito é bastante para demonstrar a boa qualidade das 

agoas do Caguassú, e das do Mandiocal e Saracura que, com modificações de nem um 

peso, se acham em identicas circumstancias; mas se por ventura algum espirito rebelde 

e tenaz ainda não se quer persuadir destas verdades, não temos outro recurso então se 

não aconselhal-o a fazer uzo da agoa destillada.160 

 

 O comunicado demonstra que a quantidade de água é suficiente para o abastecimento e 

para a expansão da cidade. Utilizam estudos próprios e de Rath, que atestam a capacidade de 

370 mil medidas no alto Anhangabaú. Mesmo perdendo 1/3 disso no caminho, ainda seriam 

240 mil medidas, o bastante para alimentar a cidade e seu crescimento.  

 Essas falas surpreendem pela garantia de grandes volumes de água próximos à cidade. 

Mas eles confiam nos dados e nas observações científicas, afirmam que a falta de água não é 

pela quantidade disponível, mas sim pelos encanamentos defeituosos e pela distribuição sem 

critério: “talvez, sem os preceitos da sciencia”161.  
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 Para as regiões do Brás, planejaram utilizar os mananciais do Cambuci e do alto da 

Mooca, pela facilidade da adução para estes locais162.  

 Nas análises de altura da água concluem que, com uma diferença de 20 palmos do 

Tanque dos Franciscanos até o Páteo da Cadeia, seria possível uma pressão de 2 atmosferas, 

tornando a adução viável. 

 A cidade já possuía uma pequena urbanização na alta região da Consolação e que é 

ignorada pelo levantamento. Os autores consideram que a cidade se expandirá pela Santa 

Efigênia e Brás, com cotas muito mais baixas. 

 O estudo determina que a água no alto Anhangabaú tinha um bom regime anual e que 

mesmo nas secas suas nascentes não deixavam de fornecer água abundante. Mas, para que essa 

condição fosse alcançada e aprimorada, seria necessário preservar as matas ciliares. 

 

Diz-se geralmente que, além da configuração do solo que é a condição topographica 

para a formação e persistencia das fontes, é preciso tambem que os terrenos em que 

ellas existem sejam encobertos por extensas e espessas mattas.
163

 

 

 Essa característica de preservação, em conjunto com o planejamento de expansão para 

outros mananciais, implicava na intervenção direta em uma extensa faixa de propriedades e 

chácaras próximas ao Caguaçu. É possível imaginar que os interesses privados não 

correspondiam aos interesses públicos de abastecimento, que tomaria grandes quantidades de 

terrenos164.  

 Esses interesses ficam ainda mais evidentes com o mercado de terras proveniente da lei 

de terras de 1850. Entre a década de 1850 e 1860 espalham-se os loteamentos de chácaras na 

cidade.  

 Devido ao valor econômico agregado à terra, os proprietários passam a encará-lo além 

do valor de uso. Manter reservatórios e encanamentos nesses terrenos significava diretamente 

a perda de capital. Isso nos traz a questão final do relatório da Superintendência: 

 

se pois estas aguas, como tenmos demonstrado, são boas, se são abundantes e nas 

melhores condicções para serem encanadas se se achão, como é sabido, a tão curta 

distancia da cidade, para que pretender-se ir buscar com um trabalho insano, atravez 
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164 Ver fotos anexas 19, 20,21 e 22. 
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de tres legoas cheias de difficultosos accidentes a superar, as agoas da serra da 

Cantareira?
165

 

 

 É possível supor que não era um interesse dos donos de terrenos no alto Anhangabaú 

em manter o sistema de água nas terras do vetor sul da cidade. Elas estavam muito próximas da 

zona urbanizada e poderiam ser transformadas em mercadoria facilmente.  

 O caso Sertório, exposto anteriormente, vai ao encontro dessa lógica. Apesar de distante 

das questões de valorização da terra, os proprietários se incomodaram com a falta de controle 

de seus terrenos a ponto de sabotarem os encanamentos e as obras.  

 O poder público triunfou nesse caso, mas, a partir da lei de terras, a pressão se tornou 

tanta que ficou cada vez mais difícil resistir a um novo modelo.  

 O relatório não vê a lógica da Câmara e setores da sociedade estarem tão atraídos pelo 

sistema Cantareira. Talvez a especulação sobre a terra seja uma chave de interpretação por trás 

de tal magnetismo.  

 Esse argumento retornou com outras personagens nos próximos projetos que foram 

apresentados à municipalidade. Nesses novos casos, engenheiros novamente defendiam o 

sistema Caguaçu, enquanto um grupo político apadrinhou a Cantareira. 

 Assim como a Superintendência de Obras, Rath continuava convicto sobre a capacidade 

do alto Anhangabaú e tentava demonstrar que, na verdade, as vertentes eram mal aproveitadas. 

 

O exmo. sr. Conselheiro presidente da provincia continúa a tomar em seria 

consideração a questão do abastecimento da agua potavel da capital. 

Consta-nos que ante-hontem s. ex. acompanhado do sr. Dr. Rath, e de mais algumas 

pessoas, foram examinar os olhos d’agua além do tanque Reiuno. Consta-nos que o 

sr. dr. Rath com a sua proficiencia reconhecida, explicou minuciosamente todos os 

motivos que ocasionam a falta d’agua nos nossos chafarizes, e affirmou, que só os 

olhos d’agua pódem abastecer uma cidade com o duplo da população nossa.166 

 

 Tamanha a certeza de Rath que em fins de 1863 ele ofereceu, junto com Francisco de 

Siqueira Queiroz, uma proposta de abastecimento à capital pelo alto Anhangabaú. Pretendia 

canalizar as vertentes diretamente, evitando o uso dos insalubres tanques.  

 O projeto foi prontamente aprovado pela presidência da Província, devido à emergência 

da falta de água. A consolidada reputação do engenheiro também ajudou na celeridade da 

aprovação. As obras foram iniciadas em 1864. 
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 Porém, os problemas logo começaram a aparecer para Rath quando a Câmara tentou 

vender terrenos nas nascentes, contrariando seus esforços de preservá-las e municipalizá-las. 

Isso tudo durante um período de aguda falta de água. 

 

Ao engenheiro Newton Bennaton – Remetto a vmc. o incluso officio em que o dr. 

Carlos Rath represetna contra a deliberação da camra municipal desta capital de por 

em hasta publica para serem arrendados os terrenos onde existem as vertentes, tanques 

e encanamentos de agoa potaveís, que abastecem esta cidade, para que haja proceder 

com urgencia a esse respeito aos necessarios exames, e informar-me devolvendo-me 

o sobredito officio e a informação, tambem junta da sobredita camara.167 

 

 Entretanto, alguns membros da Câmara contestavam e contrariavam o trabalho exercido 

por Rath: 

Presidencia do sr. Major Cantinho 

As onze horas da manhã do dia acima mencionado,achando-se presente os srs. 

Vereadores Cantinho, Mendes de Almeida, Salles Ayres, Branco e Cavalheiro (…) 

Uma petição de Carlos Rath, sobre o arrendamento dos terrenos juntos ao matadouro 

publico, dirigida ao exm. Governo da provincia e mandando-a por esta á camara para 

informar: em virtude do que, a camara dirigio a seguinte informação ao governo: - 

Ilmo. Exmo Sr. - A camara municipal desta imperial cidade, em observancia e 

cumprimento do despacho de v. ex. exarado na petição inclusa de Carlos Rath informa 

o seguinte: - Ainda ate hoje a camara municipal ignora que o supplicante esteja 

encarregado de melhorar o abastecimento de agua potavel e de exercitar ao mesmo 

tempo a fiscalização que elle se attribue sobre esta corporação municipal; entretanto, 

se Carlos Rath quer ser tão zeloso por esse terreno adjacente ao matadouro, qual a 

razão porque não deo conta á camara e ao governo quando esse terreno era invalido e 

infestado por animaes dos trabalhadores do commendador José Vergueiro? 

Parece que o supplicante então pensava que as aguas podessem ser turbadas pelos 

animaes! E tudo isso que o supplicante expõe exm. sr., não tem fundamento algum, e 

basta ir ao logar. Accresce que a camara municipal não arrendava o terreno em questão 

sem a clausula do fecho, não se permittindo que animaes vão beber agua nos tanques.  

E será não melhor que a fiscalização dos tanques esteja por tal modo sob a 

responsabilidade do arrendatario; Não será melhor isso do que o mal que provem de 

estar o terreno em aberto e á mercê de quaesquer indivíduos que quiserem ter ali 

animaes? (…) 

Ill.mo ex.mo. sr. dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello muito digno 

presidente desta provincia – assignado pelos cinco vereadores presentes.168 

 Diversas questões são levantadas nessa reclamação da Câmara. A primeira consiste em 

uma contestação do poder de Rath nas decisões que envolviam as áreas do alto Anhangabaú. 

Os terrenos citados eram parte da chácara de Sertório e da Câmara e o aluguel desse local para 

pasto era uma fonte de renda.  

 Frequentemente os animais ali alocados invadiam as vertentes e tanques para alimentar-

se, tópico amplamente combatido pela municipalidade e por Rath. Entretanto, os vereadores 

                                                 

167 Ibidem. Edição 2379 – 23/04/1864 – p. 5. 

168 Ibidem. Edição 2391 – 23/03/1864 – p. 2. 
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ignoravam esse fato e queriam implicar que o interesse na limpeza desses terrenos por parte do 

engenheiro é recente. 

 Além disso, reclamavam do acumulo de função como inspetor por Rath. Porém, 

sugeriam que o próprio arrendatário fosse o fiscal, sendo que quem possuía os gados nesses 

locais são os maiores interessados em acessar o Anhangabaú. 

 Apesar de inconclusivas as reais intenções por trás dessa estranha petição, ficam claras 

que as áreas do alto Anhangabaú estavam no meio de um embate de interesses na água e no 

território. 

 Atravessando essa discussão, colocou-se o presidente da província Francisco Ignacio 

Marcondes Homem de Mello. Foi ele quem anteriormente deu apoio à exploração do sistema 

de água por Rath. Ele também não entendia o interesse na Cantareira por parte de alguns grupos.  

 Para ele, essas propostas adiavam obras de maior abrangência por parte do governo.  No 

fim, a população acabava sofrendo com a falta de água, pois nenhuma solução se materializava. 

 O presidente justifica assim o porquê de resolver agir com Rath para canalizar mais 

vertentes no alto Anhangabaú. Ele verificou com outro engenheiro, o tenente Francisco Antonio 

Monteiro Tourinho, que os cálculos de vazão das vertentes que Rath produziu estavam corretas. 

 

(...) havia meios de provocar a fertilidade das nascentes, descobrindo-as e rasgando a 

terra na direcção que indicavam os accidentes do terreno: feito isto, conseguiu-se 

descobrir algumas nascentes novas, de agua christalina, de que não havia noticia 

anteriormente. Qualquer pessoa póde verificar esse resultado nos trabalhos finaes, que 

estão executados no morro do Caguassú, acima do tanque municipal.169 

 Os trabalhos de Rath encontravam-se quase concluídos no fim de 1864. Ele pretendia 

abastecer quatro chafarizes nesse primeiro momento: do Largo do Pelourinho, Misericórdia, 

São Bento e São Francisco, com previsão de expansão nos próximos anos. 

 Durante a finalização das obras, uma comissão da Câmara foi verificar os encanamentos. 

Eles se surpreenderam com as boas nascentes próximas da cidade e que não eram aproveitadas. 

No retorno, a cidade assistia ao enchimento de um galão em 40 segundos, em comparação aos 

quase 10 minutos gastos anteriormente.  

 Por último, vistoriaram as obras para o futuro esgotamento do tanque Municipal (de 

Santa Teresa), que seria inutilizado devido ao novo encanamento direto nas vertentes. 

                                                 

169 Ibidem. Edição 2537 – 04/11/1864 – p. 1. 
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 Ao final, a comissão ficou convencida de que haveria água abundante e de qualidade 

para toda a cidade170. 

 O clima de otimismo infelizmente foi rapidamente quebrado quando, poucos dias depois, 

Rath constatou que vizinhos do encanamento danificavam a obra. Vários ramais foram 

desviados para propriedades171. 

 Sem a ajuda da Câmara, sem fiscalizações e sem o apoio dos moradores próximos das 

vertentes, as obras dos encanamentos estavam suscetíveis ao fracasso. Isso se tornou mais grave 

quando foi colocado em perspectiva que poucos meses antes membros da Câmara tentavam 

vender terrenos dessa área limítrofe e defendiam o arrendamento sem fiscalização.  

 A omissão da municipalidade é evidente. As obras acabaram consumindo muito 

dinheiro em uma empreitada que rapidamente se deteriorava até o inevitável abandono. 

 Em 1865, Rath mais uma vez pediu para que a Câmara não concedesse datas de terras 

entre os tanques municipais. Esse era o local fundamental para passar as águas na altura e 

pressão correta172. 

 Inevitavelmente, em fins de 1866, Rath rescinde o contrato de abastecimento. Tornou-

se impossível aduzir a quantidade de água estipulada de 80 mil medidas em 24 horas. As multas 

e valores devidos por Rath foram acertados rapidamente com o governo.  

 Não fica claro, porém, se a impossibilidade se deu por erro de cálculos do engenheiro 

ou pelas intervenções externas, como o desvio das águas e o desmatamento do Caguaçu. Além 

disso, parece ser improvável que Rath mantivesse interesses estritamente comerciais na 

exploração das vertentes. Um sinal disso é que, ao perceber que não cumpriria o contrato, 

apressadamente o rompeu e acertou as multas com o município.  

 Ao fim da década, Rath diminuiu o envolvimento com as obras públicas e passou a se 

comprometer mais com seu Teatro, até a sua morte, em 1876. 

 Como consequência disso, estabeleceu-se a Lei n. 2 de 20 de maio de 1866, que 

autorizava o governo a contratar um encanamento da Cantareira. Seria utilizado como base os 

estudos de 1863 do engenheiro escocês James Brunless173. 

                                                 

170 Ibidem. Edição 2535 – 01/11/1864 – p. 2. 

171 Ibidem. Edição 2540 – 08/11/1864 – p. 2. 

172 Ibidem. Edição 2875 – 30/11/1865 – p. 2. 

173 CAMPOS, Cristina. A Promoção e a Produção das Redes de Águas e Esgotos na Cidade de São Paulo, 

1875-1892. Anais do Museu Paulista. São Paulo.N. Sér. v.13. n.2.p. 189-232. jul.-dez. 2005. p. 195. 
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 Porém, Rath interveio nas obras justamente após a rescisão de seu contrato. A planta de 

1868, atribuída a ele, mostra um detalhado desenho feito a mão, porém fora de escala, de 

possíveis expansões do sistema hidráulico e dos arruamentos.  

 Nessa carta, ele assinala algumas chácaras próximas aos encanamentos e tanques. Entre 

elas a do Dr. Martinho Prado e a de Antônio Benedito da Silva, o mesmo que fundará nos 

próximos anos a Companhia Cantareira de Água e Esgotos. 

 A planta de 1868 provavelmente se relaciona diretamente com os trabalhos nos 

encanamentos de 1867, que se estenderam até 1869. Essa foi a obra que instalou os famosos 

tubos de papelão betumado. Eles foram trazidos da Europa pelo tenente-coronel Santos 

Camargo e instalados pelos engenheiros Rietmann, Marques e Chauvin.  

 Apesar do estranhamento da utilização de tal material, é importante salientar que nesse 

momento o Brasil estava em guerra com o Paraguai e era impossível a aquisição de tubos de 

ferro174. Além disso, o betume era utilizado por suas características que evitavam a corrosão 

dos encanamentos.  

 Os moradores da capital se assustaram durante uma queima de fogos nos arrabaldes ao 

sul da cidade no dia 10 de março de 1869. Quando alguns chegaram lá, descobriram que se 

tratava de uma comemoração dos trabalhadores pelo fim das obras do encanamento do Tanque 

do Bexiga (Reúno). A água parecia correr livre e limpa até a Rua da Palha, devido às caixas de 

filtragens próximas ao tanque175. 

 A reinauguração oficial do sistema ocorreu no Jardim da Luz em 30 de março, em uma 

grande festa que contou com membros da Câmara, a Imperatriz, a presidência da província e 

moradores. Juntos eles assistiram o Vigário da Luz benzer os encanamentos176.  

 Mas, seguindo a fórmula de praticamente todas as obras hidráulicas até então, a euforia 

rapidamente cessou. Poucos dias depois saiu um artigo no Correio Paulistano assinado por “O 

Caipira”. Ele relata sua evidente admiração à recém-inaugurada estrada de ferro de Santos para 

Jundiaí e todas as facilidades que ela trouxe. Assim que desembarcou do trem, foi à inauguração 

dos encanamentos. Ali ele realmente viu a água sair abundante e festejou com os demais 

presentes.  

                                                 

174 MORSE, Richard M. Ibidem. p. 130 e 131. 

175 Correio Paulistano – Edição 3821 – 10/03/1869 – p. 1. 

176 Ibidem. Edição 3834 – 30/03/1869 – p. 2. 
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 Entretanto, ao visitar o mesmo local no dia seguinte, foi impedido de chegar perto do 

chafariz por soldados. Eles alegaram que a torneira se encontrava seca. O visitante então 

resolveu seguir o encanamento e imediatamente constatou diversos rompimentos. Em seguida, 

correu em direção ao chafariz do Piques e ali descobriu que a água extravasava por baixo da 

fonte, encharcando a região177. 

 No dia 3 de abril a Câmara enviou os engenheiros para vistoriarem e repararem os 

problemas que o encanamento apresentava. Aparentemente, o engenheiro Marques foi 

responsabilizado pelas falhas. Esse engenheiro era irmão de José Maria de Azevedo Marques, 

diretor do Correio Paulistano. Para se defender das acusações, ele publicou no periódico uma 

nota e uma troca de ofícios entre ele o inspetor-geral, Augusto Teixeira Coimbra.  

 No texto, ele expõe que o trecho de encanamento sob os cuidados do engenheiro 

Rietmann foram nivelados com precisão, só necessitando de pequenos ajustes. Porém, os tubos 

no Piques, sob responsabilidade do engenheiro Chauvin, sofreram intervenções de Coimbra. 

Assim, ele apontava que foram assentados de maneira incorreta e em alturas e ângulos que 

impossibilitavam o sucesso da obra.  

 Além disso, os canos possuíam diâmetros diferentes e muitos deles eram uma mistura 

de antigos tubos reaproveitados com os novos. Argumenta ainda que as falhas ocorreram devido 

à pressa na entrega da obra. Esses problemas foram devidamente comunicados à Câmara, pois 

eram de simples resolução enquanto o trabalho era executado. 

 Ele reproduziu integralmente o ofício que enviou solicitando os ditos reparos. Na 

resposta desse ofício, o inspetor-geral Coimbra negava tais problemas, julgando que os 

cotovelos em ângulos fortes não impediam a passagem da água.  

 Para ele, a imperfeição da instalação era apenas nas juntas da tubulação. Elas não foram 

limpas e colocadas corretamente por Marques, apesar da instrução do inspetor. Além disso, 

criticou o fato do engenheiro ter encarecido a obra por pedir escalas noturnas e aumento do 

salário dos operários em $500 réis.  

 Na tréplica desse ofício, Marques aponta os problemas que tiveram que ser enfrentados 

na prática. Afirma que seguir o melhor traçado topográfico era um desafio, pois o encanamento 

passava em terrenos e quintas de muitos proprietários.  

                                                 

177 Ibidem. Edição 3838 – 03/04/1869 – p. 1 e 2. 
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 Além disso, ocorreram erros de interpretação ao longo da obra que resultaram em ações 

opostas às planejadas em certas ocasiões. Houve uma confusão generalizada pela falta de 

padronização entre os sistemas de referências utilizados para calcular as alturas da obra178. 

 Entre as trocas de acusações sobre a responsabilidade das falhas nos dois ofícios, é 

possível enxergar mais um capítulo do embate no estabelecimento do racionalismo no setor de 

obras públicas da cidade. Porém, ainda desorganizado e pouco arraigado, transformava-se 

apenas em mais um elemento nas ações caóticas e desordenadas no espaço. 

 O caso ainda é cercado de interesses políticos, pois a data de entrega seria no dia do 

aniversário da Imperatriz e o Barão de Itaúna queria a presentear com a inauguração. 

 É impossível saber, afinal, quem era o causador das evidentes falhas na obra. Porém, 

alguns meses depois dessa exposição, foi veiculada uma interessante transcrição de uma sessão 

da Câmara. 

 Nela os vereadores fizeram chacota com o inspetor-geral Coimbra, mencionado como 

“Sr. Hydraulico”. O apelido era devido ao fiasco das obras do encanamento do Reúno. Nenhum 

dos presentes fez a defesa do inspetor e, durante seus pronunciamentos, acabaram trazendo 

importantes dados sobre a ocasião.  

 O orçamento total da obra, inicialmente levantado por Coimbra, era de 4:000$000 réis 

e ele pretendia baratear os custos concedendo ramificações para particulares que ajudassem nas 

despesas. Entretanto, assim que o engenheiro Marques começou o trabalho de fato, calculou 

que apenas em tubos seriam gastos 9:000$000 réis.  

 Além disso, com a aproximação dos prazos de entrega os gastos subiram para mais de 

20:000$000 réis. Isso ocorreu pela necessidade de turnos noturnos, dobrando os gastos com 

salários e iluminação das obras.  

 Citam que os infames tubos de papelão com betume ainda foram unidos com uma 

mistura de argamassa com azeite, invenção de Coimbra e que se mostrou inútil. Provavelmente 

foi por se negar a fazer esta etapa que o engenheiro Marques foi criticado pelo inspetor no ofício 

anterior. 

 Entre outras falhas citadas estão a falta de atenção na limpeza do Tanque do Reúno e o 

fato de que Coimbra destruiu algumas caixas filtrantes de Marques. Ele as considerava 

responsáveis pelas falhas no encanamento. 

                                                 

178 Ibidem. Edição 3871 – 13/05/1869 – p. 5. 
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 Fica também exposto que o Barão de Itaúna mandou o engenheiro Habershan dar um 

parecer sobre a obra. O engenheiro foi totalmente desfavorável aos feitos de Coimbra. 

Aparentemente esse relatório foi abafado pelo próprio Barão, que, ao que tudo indica, protegia 

Coimbra. Ele também era o maior interessado na celeridade da obra, para impressionar a 

Imperatriz. 

 Creditam a Marques o fato da água milagrosamente ter chegado ao chafariz da Luz na 

data prevista. Ao notar as falhas nos trechos colocados pelo “Sr. Hydraulico”, instalou uma 

bomba d’água para garantir a adução no dia. 

 Relatam que, quando o povo viu que não havia mais água no chafariz, romperam a linha 

de guardas, foram ao local onde Coimbra comemorava com os outros ilustres e passaram a vaiá-

lo. No fim, ele teve que ser escoltado de volta ao palácio.  

 Ao todo, estima-se que foram gastos próximos de 27:000$000 réis em uma obra que 

não funcionava. Os tubos de papelão teriam que passar por manutenção e substituição contínua 

e a municipalidade não possuía recursos para isso. Os vereadores, enfim, condenaram o ato de 

se gastar tantos recursos públicos para nada. Pediram ao final medidas energéticas contra o 

Barão de Itaúna179. 

 Através de Atas da Câmara é possível estimar que foram gastos quase 10:000$000 com 

os consertos dos encanamentos, até 1871. Todo esse caso trouxe a descrença por parte de 

governantes e da população de que as vertentes do alto Anhangabaú um dia abasteceriam a 

cidade de modo consistente. 

 Durante os trabalhos de calçamento da cidade em 1919, o memorialista Affonso de 

Freitas visitou os canteiros das obras e obteve, através do arquiteto Victor Dubugras, um desses 

famosos tubos de papelão betumado. Isso inclusive indica que ou as seções de encanamentos 

de ferro nunca foram realmente colocadas em toda a extensão ou que os dutos de papelão nunca 

foram retirados do subsolo da cidade180.  

 Antes do fim da década de 1860, o Barão de Mauá se interessou pela empreitada da 

água e de gás, sem, no entanto, concretizar seus planos. Pela mesma época, o engenheiro Fox, 

responsável geral pela construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, começou fazer um plano 

de abastecimento para a cidade. Posteriormente, esse estudo serviu de base para a criação da 

Companhia Cantareira. 

                                                 

179 Ibidem. Edição 3920 – 13/07/1869 – p. 3 e 4. 

180 JORGE, Clóvis A. Consolação. Ibidem. p. 173. 
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 Ao findar a década de 1860, a Câmara aprova uma postura mais dura quanto ao uso das 

águas na cidade, tentando se recuperar das recentes falhas no sistema de abastecimento: 

 

Fica prohibida a lavagem de indivíduos, animaes; roupas ou qualquer outro objecto 

no tanque do Bexiga e vertente denominada das – Saracuras. 

Pena: Seis mil réis de multa e dous dias de cadêa, e o duplo na reincidencia. 

Paço da Camara Municipal de São Paulo, 5 de Março de 1869 

o presidente interino, bento jose alves pereira. 

O secretario, antonio manoel dos reis.181 

 

 Apesar da pouca adesão da postura na prática, essa é a primeira vez que a população foi 

proibida de utilizar livremente as vertentes de água do alto Anhangabaú como um todo. Até 

então, era normal apenas a fiscalização dos reservatórios e encanamentos.  

 Essa progressiva preocupação e controle sobre esse território mostra a crescente 

importância desses mananciais e do abastecimento. Também evidencia a racionalização da terra 

que se sobrepõe ao uso comum desse recurso natural. 

 

3.3 - A decisiva década de 1870 

 

 No desenrolar de todos os acontecimentos com o sistema de água da cidade nas décadas 

anteriores, uma guinada cada vez mais aguda em favor da Cantareira pode ser notada. Apesar 

de ser uma opção cara e incerta tecnicamente, ela transforma-se de delírio para algo palpável, 

através de projetos cada vez mais sérios.  

 Essa mudança no vetor de abastecimento de água do alto Anhangabaú para a Cantareira 

exibe a influência de interesses privados sobre os públicos. As populações tentam resistir à 

privatização das águas próximas da cidade. Entretanto, isso se torna uma tarefa cada vez mais 

difícil com o avanço da especulação sobre o território da cidade. 

 Até 1870 ainda se caçavam perdizes, veados e escravizados fugitivos nos vales do 

Anhangabaú. O local ainda mantinha características rústicas por possuir matagais e alagados 

de difícil acesso182.  

 As pessoas que iam se banhar nos tanques ignoravam as posturas da Câmara e as 

intimidações dos Urbanos, assim como as lavadeiras e os animais que iam ali saciar sua sede. 

                                                 

181 Ibidem. Edição 3820 – 09/03/1869 – p. 2. 

182 Ver fotos anexas 6 e 8. 
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São Paulo ainda carregava características de uma povoação rural, principalmente em seus 

arredores. Porém, as mudanças eram sentidas cada vez mais183.  

 Sant’Anna aponta que, durante essa década, havia uma expectativa de São Paulo 

rapidamente se modernizar. A possibilidade do fim do domínio da natureza nas relações 

humanas estava cada vez mais próxima. Essa impressão é diretamente relacionada ao governo 

de João Teodoro (1872-1875), que promoveu reformas de grande vulto. Na época muitos 

acreditavam que ele era o responsável por uma “segunda fundação” de São Paulo.  

 A iluminação a gás, Estação do Norte, cafés, lojas e o bonde a tração animal tornaram-

se parte do renovado cotidiano da capita no período184. Logo a água encanada integrou esse 

quadro. 

 Segundo D’Elboux, os melhoramentos ocorridos nesse governo deram um ar europeu 

para São Paulo, que começava a abrigar a elite agrícola185. Nesse momento começam a surgir 

propostas do aproveitamento do vale do Anhangabaú e da Várzea do Carmo através de parques 

e avenidas centrais. Também nasce nesse contexto o projeto do Viaduto do Chá, em 1877, que 

só foi executado 15 anos depois. 

Tabela 2 – Crescimento Populacional em São Paulo (1836-1893) 

 

 Além disso, na virada da década de 1860 para a de 1870, um ligeiro aumento 

populacional já podia ser notado, reflexo da chegada do trem e dos desdobramentos da expansão 

do complexo cafeeiro. 

                                                 

183 MARZOLA, Nádia. Ibidem. p. 60. 

184 SANT’ANNA, Denise B. Ibidem. p. 182. 

185 D'ELBOUX, Roseli M. M. Joseph-Antoine Bouvard no Brasil. Os melhoramentos de São Paulo e a 

criação da Companhia City: ações interligadas. São Paulo: Tese de Doutorado. FAU/USP. 2015. p. 245. 

Crescimento populacional em São Paulo

Distrito 1836 1855 1872 1886 1890 1893

Sé 5.568 7.484 9.121 12.821 16.395 29.518

Santa Efigênia 3.064 3.646 4.459 11.909 14.025 42.715

Braz 659 974 2.308 5.998 16.807 32.387

Penha 1.206 1.337 1.883 2.283 2.209 1.128

N. Senhora do Ó 1.759 2.030 2.023 2.750 2.161 2.350

3.357 8.269 13.337 21.311

Total 12.256 15.471 23.243 44.030 64.934 129.409

Crescimento 26% 50% 189% 147% 200%
Fonte: MORSE, Richard M.; De Comunidade a Metrópole. São Paulo: Comissão do IV Centenário. 1954. Pág.: 129 e 187.

Consolação
(desmembramento da S. Efigênia em 1870)
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A tabela acima expõe o incrível aumento populacional ocorrido na cidade em fins do 

século XIX. Entre 1886 e 1893 a cidade passou de 44 mil habitantes para 129 mil, um 

crescimento extraordinário e inimaginável. Isso afetou principalmente as gerações mais antigas, 

que assistiam atordoadas às mudanças.  

 Contudo, até meados de 1870 o aumento populacional é considerável, mas não tão 

expressivo. Essa tendência de crescimento ainda se consolidava ao longo desses anos. Esse 

dado é crucial para esta pesquisa e reflete nas ações e discussões sobre investimentos em 

infraestrutura urbana na cidade no período.  

 A década de 1870 é a última em que os planejamentos de expansão ainda estavam 

dialogando essencialmente com o lento ritmo de uma cidade rural, que timidamente se 

modernizava. Com a superpopulação dos anos seguintes, São Paulo se transformou 

freneticamente, não cabendo mais dentro de si mesma e exigindo novos tipos de respostas por 

parte dos governantes. 

 Com o surgimento das primeiras teorias sanitárias, em meados do século XIX, o 

manuseio da água e dos dejetos também passa a ser uma preocupação. Isso era ainda mais 

sentido em cidades que se adensavam.  

 O sistema de despejo através dos tigres, em São Paulo, tornara-se ineficiente e 

condenável do ponto de vista médico. Além disso, essas práticas remetiam a imagem de uma 

cidade rústica e que “não refletia os anseios da burguesia cafeeira em ascensão”186.  

 Saneamento e abastecimento de água fundiam-se, porém, envolviam o desafio de 

separar os fluxos da água entre esgoto e água potável. Essas necessidades estavam ligadas a 

demandas estruturais para a reprodução do capitalismo. Porém, esbarravam nos altos custos 

envolvidos em sua implementação. 

 

A saída adotada foi a união de vários capitalistas que contribuíam com um 

determinado valor para formar grandes companhias. Dessa forma, as companhias 

possuíam muitos acionistas, nacionais e estrangeiros, pessoas influentes na política e 

na economia do país, que diversificavam os seus capitais em diferentes atividades 

comerciais, bancárias e de serviços, como as ferrovias, transportes urbanos, 

navegação fluvial e marítima, casas comerciais, etc. (BRITO, 2000).187 

 

                                                 

186 CAMPOS, Cristina. Ibidem p. 194. 

187 Ibidem. 
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 O laço entre crescimento urbano em São Paulo e desenvolvimento das relações 

capitalistas trouxe a possibilidade de altos investimentos na infraestrutura. Esses não podiam 

ser realizados pela frágil estrutura econômica da municipalidade ou por apenas um único 

investidor, o que acarretou em novas perspectivas para os planos de abastecimento de água da 

cidade. 

   

3.4 - Os Novos Planos de Abastecimento 

 

 A partir de 1870, as páginas dos jornais são tomadas por longas discussões sobre o 

melhor modelo de abastecimento de água para a capital. O debate foi impulsionado devido à lei 

n. 102 de 30 de Abril de 1870, que referenciava a necessidade da captação através da Cantareira, 

seguindo os estudos de Brunless de 1866. O Correio Paulistano foi particularmente inundado 

por artigos do engenheiro Marques. 

 Em 1859, esse noticiário assinou contrato com o presidente da província para a 

publicação de atos oficiais do governo. Isso o transformou numa ótima ferramenta de pesquisa 

desse período188. 

 Esta pesquisa não pretende analisar como os diversos jornais da época veiculavam o 

que podemos chamar de “guerra da água” na São Paulo de 1870. Tentamos apenas escrutinar 

os relatos contidos neles para trazer alguns dos pontos e interesses que estavam em jogo nesse 

momento.  

 Uma primeira leva de projetos foi dispensada pela Câmara em 1871, por não se 

adequarem às necessidades da Câmara, como apontado por Campos189. Porém, uma segunda 

onda de projetos os sucedeu, com desdobramentos ligeiramente diferentes. 

 Pouco antes dos novos projetos serem apresentados na Câmara, foi publicado no Correio 

Paulistano algumas notas do cidadão referido como “O Observador”. Ele descreve suas 

percepções sobre o sistema de abastecimento de água e o inexplicável engavetamento de 

projetos por parte do governo. 

Penso que a razão de não se ter dotado ainda a capital com um regular abastecimento 

de agua é a seguinte: 

Ha muito que entendeu-se, a meu vêr sem razão plausivel, que só com o grande e 

custosissimo encanamento da Cantareira teriamos abundancia de agua na capital. Ora, 

                                                 

188 MATHIESON, Luisa C. Vozes impressas: A Reforma de 1920 em pauta na imprensa paulista. Tese de 

Doutorado. USP. 2017. p. 51. 

189 CAMPOS, Cristina. Ibidem. p. 197. 
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com essa obra, segundo se diz, deve-se gastar centenares de contos de réis, 

dispertarão-se portanto as ambições, e eis em campo a chusma dos empresarios, que, 

guerreando-se mutuamente, e perseguindo ao mesmo tempo os presidentes da 

provincia têm baralhado e nulificado os bons desejos que por ventura tenha de havido 

de parte do governo. 

(…) 

Nem se diga, como já ouvi á um ricasso dizer: que onde vende-se um barril por dois 

vintens não ha carencia de agua. 

Em primeiro lugar os barris são quasi canecas, e depois é preciso conhecer de perto a 

pobreza para ver que esses dois vintens muito custa a ganhar, e muita vez não se possui. 

Para os ricos é verdade, que não falta agua, porque para esses entes privilegiados nada 

falta. Nós porém tratamos do povo, da pobreza, da maioria emfim da população. 

Continuando, a tratar do projecto monstro da Cantareira, diremos que a lei que 

autorisa o governo a despender com aquella obra a ninharia de 660 contos, lixou em 

100$000 annuaes o custo das pennas de agua, além de estabelecer o imposto de 5 por % 

sobre as propriedades para pagamento ou indemnisação do valor da obra!!!  

Com taes condições quem quererá ter pennas de agua. Isto ainda foi um meio de vexar 

o pobre povo, abrindo um previlegio odioso a favor dos ricos, únicos que podem 

possuir pennas de agua; e será ainda uma difficuldade para a realisação da obra. 

(…) 

Pessoas de criterio dizem que as aguas do Cambucy, do Pacaembú, e vertentes das 

aguas do Bexiga, bem aproveitadas e devidamente encanadas, com as do tanque 

Municipal, cujo encanamento está hoje concluido, abasteceriam a cidade de igual 

quantidade de agua a do custoso encanamento da Cantareira. 

Sobre este ponto não pode haver duvida, porque todas as obras do encanamento do 

tanque Municipal, e da caixa d’agua, somos informados não excederá de 20 contos. 

Demos porém, que se gaste 30 a 40 contos em 3 ou 4 encanamentos, a despesa 

attingirá apenas a 160 contos, quando com as da Cantareira deveremos despender 660 

contos. Uma economia de 500 contos já é alguma cousa. 

Além disso devemos considerar que realisando-se as obras da Cantareira teremos em 

todo o caso um único encanamento, que se por qualquer motivo se desmanchar fica a 

população privada da agua, o que não acontecera com os 3 ou 4 encanamentos 

lembrados, porque não é provavel que todos se arruinem ao mesmo tempo. 

E nem se diga que só os mananciaes da Cantareira são os que convem por ter a altura 

sufficiente; ouvimos dizer que os do tanque municipal e do Pacaembú podem 

abastecer de agua os lugares mais altos da cidade, ficando as do Cambucy, tanque 

Reiuno, e outros, para o resto da cidade que é mais baixa.190 

 

 A opinião do “Observador” se aproxima muito da opinião que Marques defendeu em 

seu futuro projeto, que apresentaremos mais adiante. Essa nota parece que serviu como 

introdução a uma série de artigos que o engenheiro publicou no jornal sobre esse tema.  

 O primeiro dos principais pontos é a repulsa ao empresariado explorando um bem vital, 

que privará os pobres do acesso gratuito à água. A segunda é a oferta da alternativa via Caguaçu, 

mais barata e acessível: Pacaembu, Anhangabaú e Cambuci como troncos principais do sistema, 

descentralizando inclusive os encanamentos.  

 Uma semana depois da matéria do “O Observador”, Marques publicou uma resposta 

concordando com os pontos desse cidadão. Além disso, explicou que os projetos para o 
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abastecimento de São Paulo eram quase todos incompletos, principalmente os relativos à 

Cantareira.  

 Apontou que é impossível a municipalidade comprometer esses empenhos sem estudos 

precisos e garantidos. Para ele, o levantamento de Brunlees sobre a Cantareira é o melhor de 

todos e mesmo assim era repleto de inconsistências e generalizações191. 

 Na primeira série de artigos que o engenheiro publicou, é discutida a quantidade ideal 

de água por pessoa na capital. Ele apresenta a média de 62,5 litros por habitante por dia, 

incluindo as necessidades industriais e municipais.  

 Ele chegou ao número baseado nos estudos de 1862, de Dupuit e Darey, sobre as águas 

de Lyon e Paris. Assim, diz que São Paulo tem 20 mil habitantes dos quais 15 mil necessitam 

realmente da água, pois os outros estão nas chácaras que possuem canalizações das vertentes 

próximas. 

 Logo, ele concluiu o cálculo: 15 mil almas – 37.500 barris em 24 horas ou 937.500 litros. 

Afirma que o último encanamento do Tanque Municipal, em obras, vai fornecer de 17 a 18 mil 

barris. Além disso, em 1869, depois de prolongada seca, ele foi medir essas vertentes e teve 

uma leitura de 70.000 litros. Ele calcula mais de 100.000 litros em meses normais. 

 Então questiona: onde buscar o restante da água que falta a cidade? Na Cantareira? Ele 

julga como uma solução antieconômica e inconveniente. Marques afirma que as águas do 

Tanque do Bexiga são suficientes e desde 1869 corriam em abundância para o Jardim Público 

e Piques, mesmo assim o manancial não era aproveitado em toda sua capacidade. Concorda, 

porém, que existem problemas na limpeza do tanque e sugere encanar essa água diretamente 

nas vertentes. Para os encanamentos, recomendando não utilizar o “papier betumé” na adução. 

A alternativa por ele apresentada é a que tenta otimizar ao máximo o consumo para baixar os 

custos com obras e manutenção. 

 Ao falar dos locais necessários para reter os mananciais, cita a Chácara Guilherme, no 

Cambuci; a de Wanderley no Pacaembu e as de Fagundes, no Ipiranga192 . Isso mostra a 

preocupação adiantada do engenheiro com questões legais e de interesses que existiam no 

território. 

 Fica claro que vários proprietários seriam atingidos por tais obras. Provavelmente isso 

despertou a atenção daqueles que possuíam vertentes abundantes em seus terrenos. Isso 
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corrobora com nossa suposição de que muitos deles não viam com bons olhos a perspectiva de 

perda de território para tanques e encanamentos. 

 Marques é o terceiro engenheiro, depois de Elliot e Rath, a afirmar publicamente a 

possibilidade de abastecimento completo da cidade através do Caguaçu. Pode especular-se que 

esses engenheiros estavam enganados, devido ao ainda limitado conhecimento sobre os ciclos 

hídricos e suas redes. Porém, é impossível negar que existia algum motivo que continuava 

atraindo esses engenheiros para o Caguaçu e o defendendo como alternativa viável e barata para 

o abastecimento. 

 Em outra publicação de Marques é traçado um breve histórico dos paradigmas 

científicos, relacionados ao entendimento do ciclo hídrico. Antigamente acreditava-se que o 

mar se espalhava por infiltração no continente e formava uma imensa folha líquida que era 

filtrada na terra e pedras. Logo, se cavássemos até o nível do mar achar-se-ia água doce. Aquela 

encontrada nos planaltos e lugares altos explicava-se pelo calor central do globo que a elevava 

em vapor. 

 Para a geração de Marques, o paradigma era o da chuva que precipitava-se procurando 

os lugares baixos e impermeabilizados, formando a hidrografia. Consideravam que a atmosfera 

era um rio que se precipitava sobre a terra. 

 Devido a essas considerações, Marques especulou que a melhor maneira de aduzir água 

para a cidade seria através de uma rede que capturasse toda a drenagem do Caguaçu. Mas, 

devido ao alto custo, isso era inviável.  

 Porém, não descarta que impermeabilizando certas partes do alto do Anhangabaú seria 

possível aumentar o volume nos tanques. Somando-se a isso à arborização dessas regiões para 

prover o terreno com sombras, o sistema seria melhorado de maneira simples193. 

 Em 1872, Marques afirmou que uma empresa deveria assumir o serviço de 

abastecimento, pois as obras seriam caras para a municipalidade. Mas a água deveria ser 

mantida gratuita em chafarizes espalhados em todos os largos e praças da cidade. O 

encanamento domiciliar seria apenas fornecido aos que quisessem essa comodidade194. 

 Nesse espírito, Marques apresentou sua proposta para a Câmara em 1872, junto com 

outros dois proponentes. Numa estratégia inédita, o engenheiro publicou sua proposta no 

Correio Paulistano e convidou os demais a fazer o mesmo. Essa parece ser uma tentativa de 
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alcançar uma discussão pública dos projetos, aproveitando de sua posição privilegiada como 

irmão do diretor do Correio Paulistano. 

 Resumidamente as propostas para o abastecimento de água foram: 

 a) Lindoro José Branco e José Antônio Coelho: Conhecida como proposta Lindoro & 

Coelho. Os dois proponentes são membros da Câmara e pretendem utilizar exclusivamente a 

Cantareira para captação. A distribuição seria em chafarizes pelos largos e encanamentos apenas 

na região da Sé e nas casas que solicitassem.  

 A cobrança seria feita diretamente dos utilizadores do sistema. Foi considerada a melhor 

das propostas pela comissão da Câmara. A concessão duraria 70 anos. Logo após a morte de 

Lindoro, em 1873, foi proposto o monopólio do fornecimento de água em alteração no projeto.  

 Em 14 de março de 1872, Lindoro e Coelho também fazem proposta de esgoto para a 

capital, que não foi aprovado. Porém, os aprendizados dessa falha formam o embrião para o 

futuro projeto da Companhia Cantareira. 

 b) Andrada & Santos: Pretendem utilizar a Cantareira e não desejam obter juros e 

dinheiro da província. Pretendiam cobrar de todos os cidadãos pelo encanamento que chegaria 

as casas obrigatoriamente. Nenhum chafariz público existiria mais com essa proposta. 

 c) Azevedo Marques: Conhecida como proposta Marques. Ele era engenheiro da 

Câmara e pretendia aproveitar todos os mananciais (Cantareira e Caguaçu). A cobrança 

ocorreria diretamente do governo, tendo limite na quantidade de lucro possível. A água seria 

distribuída gratuitamente em todos os chafarizes nos largos. Não haveria monopólio das 

vertentes que não fossem utilizadas, permitindo as pipas coletarem nestes locais. Propôs a 

concessão durante 50 anos. 

 Uma longa discussão se desenrolou nos jornais sobre as falhas e qualidades das 

propostas, participando jornalistas, membros da Câmara e, principalmente, os empresários que 

ofereceram os projetos. A maior parte dessas matérias é de capas. Isso mostra a importância 

dada ao assunto e os interesses envolvidos, mesmo que sejam os da família Marques.  

 Com a preferência na Câmara da proposta de Lindoro & Coelho, Marques passou a 

escrutinar publicamente os projetos e pareceres da Câmara. Esse movimento parece estar 

atrelado a uma tentativa de reverter a decisão em favor de seu próprio projeto. Porém, em várias 

ocasiões ele apenas sugeriu alterações nos projetos vencedores, para evitar o monopólio e o fim 

da gratuidade na distribuição. 
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 O parecer que negou seu projeto na Câmara foi examinado publicamente por Marques. 

Esses diversos artigos parecem cumprir o papel de “recurso”, já que não existia a via oficial 

para isso. A comissão formada para a análise dos projetos tinha entre seus membros o Coronel 

Antonio Proost Rodovalho, futuro fundador da Companhia Cantareira. Ele era um empresário 

famoso do período e estava envolvido nos mais diversos tipos de empreitadas. 

 Na negativa do projeto de Marques, a Câmara aponta que um dos principais problemas 

é a não utilização da água da Cantareira na proposta. O engenheiro rebate como sendo imprecisa 

tal afirmação. 

 

Começam ss. ss. Por commetter uma exactidão, pois analysando o art. 1.º de nossa 

proposta dizem que excluimos della as aguas da Cantareira. 

Pelo art. 1º nos compromettiamos a construir, usar e custar um ou mais encanamentos, 

isto é, aquelle ou aquelles que, em virtude do art. 2.º fossem estudados e escolhidos 

com approvação do governo da provincia (…) no final do 14º periodo se consigna a 

possibilidade de não serem excluidas as afamadas aguas da Cantareira,(…)195 

 

 Esse é o principal argumento que tira a proposta de Marques da disputa de fato isso se 

mostra curioso, pois os demais pontos não são elogiados ou considerados de valor pela Câmara, 

o que ocorre durante a avaliação do projeto de Lindoro & Coelho. 

 Marques também considera que a Câmara foi muito mais crítica nos detalhes de seu 

projeto do que no de Lindoro & Coelho. Na cláusula 8 do projeto, Marques pede os 

encanamentos e vertentes necessárias para o abastecimento. Isso é interpretado pelos 

pareceristas como um pedido de todos os mananciais da província.  

 Além disso, fala da dura crítica feita à sua maneira de aplicar juros, mas não fazem o 

mesmo com o projeto de Lindoro & Coelho, que mantém preços próximos. Enfim, tenta 

demonstrar que foi injustiçado na interpretação de seu projeto. 

 Também aponta que foi publicado poucos dias antes do parecer um artigo anônimo no 

jornal que destacava todos esses pontos negativos de sua proposta. Inclusive, revela que há 

alguns trechos que parecem ter sido copiados do parecer, o que indica que os pareceristas deram 

um jeito de difamar seu projeto196. 

 O engenheiro julga que vários pontos de sua proposta são superiores à de Lindoro & 

Coelho. Um desses é o fato de que Marques pretendia cobrar os valores diretamente do governo 

e, a partir de determinado lucro, seria obrigado a baixar o preço da água.  
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 Para isso, propõe que o governo crie um imposto de 5% sobre o aluguel imobiliário, 

para financiar o abastecimento. Isso permitiria que o excedente do arrecadado pudesse ser 

aplicado pela municipalidade em outros projetos. Na proposta de Lindoro & Coelho, a cobrança 

seria diretamente das pessoas e o lucro seria revertido diretamente para os empresários. 

 Um dos pontos que Marques tenta destacar é de que o Caguaçu poderia oferecer um 

maior número de encanamentos principais. Estrategicamente isso seria mais vantajoso do que 

a dependência de apenas um aqueduto, como na Cantareira. 

 

traremos para a cidade tantos mil litros da Cantareira para abastecimento da parte mais 

alta; encanaremos as vertentes do Tanque Municipal, para tal bairro, as do Bexiga para 

outro, as do Cambucy para outro, precisamos das fontes ou nascentes da rua formoza 

para essa rua, e etc, etc; isto está de accordo com nosso privilegio, pois não nôs 

comprometemos a encanar exclusivamente as da Cantareira, (como disseram os 

signatarios do parecer da camara,) e nem a só lançar mão de outros manaciaes no caso 

de insufficiencia, e sim se não fossem indispensáveis!197 

 

 Há um claro impasse entre utilizar ou não do Caguaçu em detrimento da exclusividade 

da Cantareira. Nesse momento tudo estava em jogo: se o sistema seria um monopólio, se seriam 

vários ou apenas um encanamento, se a água seria gratuita ou não e se os chafarizes 

continuariam existindo.  

 Os tanques e encanamentos inutilizavam grandes áreas da cidade que estava se 

expandindo. Parece claro que isso incomodava os proprietários dos terrenos. Fica evidente que 

interesses políticos e econômicos sobre a terra afetavam os rumos da discussão. 

 Exemplo do incômodo despertado pelas tubulações é o caso de Antônio Francisco de 

Aguiar e Castro. Esse morador do largo do Zunega pede, em abril de 1874, o consentimento da 

Câmara para desviar os encanamentos que estavam desde tempos antigos em sua chácara. Ele 

alega que eles são de difícil conservação e reparo. Sugere então que seria melhor que os tubos 

passassem diretamente pelo leito da rua, comprometendo-se em executar a obra198. 

 Os interesses nos terrenos ficam ainda mais claros com a morte de Lindoro, em 1873, e 

a entrada do Major Benedito Antônio da Silva em seu lugar no contrato. Benedito era um 

comerciante da cidade e dono do grande latifúndio que ia do alto Anhangabaú até o Pinheiros, 

conhecido historicamente como chácara do Capão. Em seus terrenos estavam a maior parte das 

vertentes que compunham o Tanque do Reúno, fronteiriço à sua propriedade. 
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 Junto da entrada do Major Benedito uma alteração é feita na proposta “6.ª, a restricção 

de que as nascentes comprehendidas na area de 4 leguas ficariam consideradas de logradouro 

publico - « Uma vez que não fossem ellas, - indispensaveis, para o encanamento que deve 

abaster a cidade !»”199. 

 Marques considerou essa adição um movimento sorrateiro, em suas palavras: “Latet 

Anguis in herbis”200 . Se todas as vertentes num raio de quatro léguas fossem consideradas 

indispensáveis para o serviço, seria possível o monopólio do abastecimento de água na cidade. 

Mesmo com essa mudança, a Câmara mantém o parecer positivo para a proposta, contra as 

expectativas de Marques. 

 Numa publicação seguinte do Correio Paulistano “Um carroceiro” faz um desabafo 

sobre o caso. Fica subentendido que na verdade é o próprio Marques tentando divulgar suas 

ideias: 

 

Então, sr. Redactor, é verdade que a assembléia dos senhores deputados vai dar de 

presente aos srs. Major Benedicto e José Antonio Coelho todas as aguas de beber aqui 

da cidade, na redondeza de quatro leguas?… 

Então, nós pobres carroceiros só poderemos apanhar a agua do Tamanduatehy e 

Anhangabahú? Ora esta!… 

Mas isto é uma tyrannia só própria do nosso marquez de Pombal. 

(...) 

Nós, é verdade, vendemos agua, mas não obrigamos ninguém a comprar-nos. Quem 

quer e póde la vai ao Miguel Carlos, á bica do Galho, á rua Formosa, á caixa d’agua, 

ao chafariz da Misericorida, emfim, aonde lhe faz conta; nós apenas vendemos á quem 

quer comprar-nos. 

Hoje não, sr. Redactor, quem quiser beber agua, ou lavar-se hade escurripichar aos 

léjos aos ricaços dos srs. Benedicto e Coelho, do contrario morre á sêde, e só poderá 

lavar-se ahy como qualquer cavallo no Tamanduatehy. 

Mas, sr. Redactor, será isto justo, legal, ou não será antes, depotismo, arbitrio, 

patronado, e mas alguma cousa para este conseguinte? 

Vós., sr. Redactor, malha nestas cousas, que para isso tem folha; o povo está com os 

olhos em v. s. agora é que se quer saber quem são os amigos do povo. Olha que nós 

todos vamos assignar o seu jornal, para termos ao menos um desabafo. 

Um carroceiro.
201

 

 

 Como resultado dessa pressão nos jornais, a Câmara leva essas considerações para 

debate. É discutido o monopólio e a obrigatoriedade da água, além de ventilarem a retirada do 

artigo 6º da proposta. Os vereadores apontam que o Diário de São Paulo e o Correio Paulistano 

condensam a rejeição popular da proposta de Benedito & Coelho202. 
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 Surgem artigos anônimos assinados por “O cidadão” que passa a defender a proposta 

de Benedito e desmerecer as opiniões do engenheiro Marques. Rapidamente esse cidadão é 

rebatido por “Outro cidadão”, num claro embate dissimulado entre os dois proponentes. 

 Nesse artigo de “Outro cidadão”, que podemos creditar a Marques ou por seus 

simpatizantes, é apontado que a maioria da Câmara e dos relatores são todos do mesmo partido 

político que o de Benedito e Coelho. Menciona que eles abusavam de sua autoridade para 

aprovar uma proposta não vantajosa a cidade. Inclusive, apela para as riquezas pessoais dos 

envolvidos, que não necessitariam explorar a sede das pessoas por 70 anos para acumularem 

ainda mais capitais. 

 Daí parte uma citação, quase ameaçadora, que referencia o surgimento das massivas 

agitações operárias e de classes no contexto político mundial da época. 

 

Mas, que vale o povo e o povo miudo e pobre, em relação aos desejos de um homem 

rico e poderoso do nosso partido? 

É por este abuso de poder, sr. redactor, por este despotismo que os ricos fazem pezar 

sobre o pobre, que em muitos paizes se tem dado commoções populares que têm 

causado desgraças incalculaveis; é porque a pressão dos ricos e poderosos sobre o 

povo tem sido tal que o único recurso é o levantamento em massa, e dahi toda essa 

série de males, que está na consciência de todos. 

Se a assembléa provincial quiser mostrar desejos de bem cumprir o mandato que lhe 

foi confiado, se quiser arredar de si a pecha de protectora dos interesses dos homens 

que chama os do nosso partido – illimine a clausula 6ª da proposta dos srs Benedicto 

e Coelho; ou então faça uma limitação, tirando do numero dos mananciaes, fontes e 

ribeirões que ficam pertencendo aos srs Benedicto e Coelho: o do Miguel Carlos, da 

rua Formosa, e as aguas do tanque municipal. 

Só assim mostrará a assembléa que acima dos interesses dos figurões do nosso partido 

ella considera os interesses do povo. 

Outro cidadão203 

 

 É importante contextualizar que, nesse período, nascem muitas organizações de 

trabalhadores em vários cantos do mundo, mas principalmente na Europa. Isso aconteceu com 

o avanço da industrialização e do capitalismo global, que retiraram a função de diversos 

trabalhadores do campo e de artesões. Agora desenraizados, essas massas passam a ocupar as 

fábricas204. 

 Exemplo dessas organizações é a Greve Geral na Inglaterra de 1842 e a Comuna de 

Paris, em 1871. Além disso, alguns filósofos, como Marx e Engels, publicavam por esses 
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tempos suas impressões e teorias, que, num futuro próximo, viriam a juntar as classes 

trabalhadoras em organismos revolucionários. 

 Com a pressão dos jornais e de camaristas, o projeto de Benedito & Coelho se desgasta 

até sua revogação, em meados de 1875. Um fator que contribuiu para isso foi a publicação de 

uma sessão da Câmara no Correio Paulistano que descreveu uma briga entre os vereadores.  

 O embate começou quando Paulo Machado passou a criticar a defesa do projeto de 

Benedito & Coelho, feita por Paulo Egydio. Porém, o próprio Machado foi um dos que aprovou 

o projeto na Comissão de Obras Públicas alguns anos antes. 

 

Sendo um dos apartes dados pelo sr. Paulo Machado, em sentido contrario á proposta, 

o sr. Paulo Egydio dice que admirava-se daquelle aparte quando aquello honrado 

deputado como membro da comissão de obras publicas havia assignado o parecer e o 

projecto que se discute. O sr. Paulo Machado com a independencia que o caracterisa 

declarou alto e bom som que assignara o parecer sem o ler, confiando no sr. Paulo 

Egydio, mas hoje que sabe o que elle contêm vota contra. (...) 

Continuando o sr. dr. Paulo Egydio a advogar com todo o afano o projecto, dice que 

quem conhece o caracter do sr. Major Benedicto não devia temer o monopolio. 

O sr. Abranches em aparte dice nesta occasião que todo mundo sabia que o sr. 

Benedicto não queria apparecer neste negocio, e que se afinal consentio foi somente 

para beneficiar a família do fallecido tenente-coronel Lindoro!(…) 

De um lado é um deputado que revoltado contra o mal que se quer fazer á população 

da capital declara peremptoriamente que assignou sem ler aquella peça, e confiado no 

seu collega que confeccionou o parecer mas que hoje com conhecimento da causa 

vota contra! 

De outro lado é ainda um deputado que declara em plena assembléia, que o fim do 

projecto é proteger uma família que precisa de protecção! De sorte que o bem publico 

entrou em tudo isto como Pilatos no credo…! 

Eis ahi a grande bondade e vantagem do incomparavel abastecimento de agua na 

capital proposto pelos srs. Major Benedicto & Coelho! (…)205 

 

 É notável que algumas práticas políticas visaram beneficiar certos grupos e pessoas em 

detrimento do interesse público. Paulo Machado confiou em seu colega para aprovar projetos 

que nem ele mesmo concordou ou se preocupou em ler, só prestando atenção nele quando a 

opinião pública pressionou contra.  

 Isso demonstra que a articulação do projeto foi feita por um pequeno grupo de pessoas 

que já sabia que teria a aprovação de seus pares. Também evidencia o poder que esses grupos 

concentravam nas tomadas de decisões. 

 Da outra parte, Abranches revela que Benedito não queria ter seu nome publicamente 

envolvido com o projeto e que só o fez pela consideração com a família do falecido Lindoro. 

                                                 

205 Ibidem. Edição 4987 – 06/04/1873 – p. 2. 
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 O projeto saiu desmoralizado na Câmara e publicamente, resultando no fim da tentativa 

da municipalidade em renovar o abastecimento de água através da concorrência aberta pela lei 

de abril de 1870. Mas em breve alguns desses personagens retornariam junto a um renovado 

projeto. 

 Ao findar 1873, engenheiros da Câmara publicaram no Correio Paulistano uma nota 

sobre o fracasso de se modernizar o sistema de abastecimento. Também refletem sobre as águas 

do alto Anhangabaú e a falta de interesse em manter nesse local o fornecimento. 

 

A lei provincial n. 102 de 30 de abril de 1870 dando poderes ao governo para contratar 

o serviço das aguas, não foi proficua, embora a melhor intenção de seus autores, ao 

contrario trouxe sérios embaraçõs; pois a determinação do lugar donde deviam partir 

as obras necessarias e a fixação do quantum para ellas são os motivos principaes e de 

algum modo justificaveis dessa demora para sua realisação. E para que designar de 

preferencia as aguas da Cantareira, tão distantes e pouco conhecidas e marcar-se essa 

quantia para a sua acquisição e transporte, sem os dados de um orçamento 

consciencioso? 

As vertentes do Cambucy, do Caguassú, do Bexiga, do Pacaembú e as do muitos 

outros lugares circumvisinhos, ficam quando muito a 4 kilometros do centro da cidade, 

e pelas differentes experiencias a que sujeitam-nas pessoas habilitadas, desde 1859 

até o presente, já nas quadras das maiores chuvas, já nas das sêccas mais sensiveis e 

notaveis, são ellas tanto em qualidade como em quantidade mais que sufficientes para 

o nosso abastecimento; pois das medições feitas, tão somente nas estações das 

menores chuvas, chega-se sempre a um volume nunca inferior a 3 milhões de litros 

em 24 horas.206 

 

 Não é possível saber se realmente as vertentes do Caguaçu poderiam fornecer essa 

quantidade de água por dia, até porque as regiões das nascentes passavam pelo processo de 

desmatamento por particulares. Os estudos dessa época careciam de rigor e muitas informações 

eram colhidas sem muito discernimento, por métodos ainda primitivos. Mas, novamente fica 

claro que dois interesses estão em jogo: um dos que querem manter o sistema no alto 

Anhangabaú e outro dos que querem levar a captação para longe e desligar os tanques e 

encanamentos da cidade. 

 Com a sobrevida no sistema de reservatórios, a cidade ficou carente de investimentos e 

melhorias no abastecimento. Eles foram paulatinamente adiados enquanto os projetos eram 

discutidos na Câmara e nos jornais. Como a resolução de longo prazo não prosperou, o governo 

voltou a fazer pequenos investimentos em obras locais para tentar sanar e expandir os 

encanamentos. 

                                                 

206 Ibidem. Edição 5175 – 07/12/1873 – p. 2. 
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 Aparentemente, o engenheiro Marques ganhou notoriedade após esse debate e teve 

alguns de seus pequenos projetos de melhoramento dos encanamentos aprovados na Câmara. 

 

O Senr. Presidente apresenta a seguinte proposta: - Sendo deploravel a falta de 

abastecimento de agoa nesta cidade onde a população augmenta consideravelmente, 

procurei indagar a cauza por que não temos agoa em maior abundancia sem a 

ostentoza canalização da da Cantareira que pelo alto preço de seo custo tem 

desanimado a realização de tão importante melhoramento, verifiquei que mesmo no 

tempo de maior sêcca no tanque municipal dois terços da agoa que podia vir abastecer 

esta cidade por que o encanamento é deficiente para o volume d’agoa que podia ser 

aproveitada, para o que se faz preciso substituir o actual encanamento por outro de 

maior capacidade, sendo preferivel, segundo me parece, pelo seo custo e qualidade os 

tubos de barro de botija, vidrados. Entendi-me com o Doutor Azevedo Marques para 

medir a extensão do encanamento e conforme o officio junto, é de 2000 metros 

correntes do tanque á Caixa  da rua do Princepe, e seo custo provavel na fabrica 13000 

francos, sobresahindo mais a vantagem de poder-se aproveitar o actual encanamento 

para outros pontos derivativos como a freguezia do Bras e &a. Em vista do que, 

proponho que se officie ao Exmo. Governo neste sentido remettendo por copia o 

officio que o Doutro Azevedo Marques dirigio-me e pedindo a S. Exa. que tão solicito 

se tem mostrado pelos melhoramentos materiaes para que se sirva tomar em devida 

consideração esta representação que fazemos em nome dos muinicipes desta cidade 

para a realização de tam importante melhoramento.(...) Silva Ramos – approvado207 

 

 Ao final de 1874 a municipalidade aprovou um caro aprimoramento dos encanamentos 

municipais, na expectativa de finalmente melhorar a situação. Dessa vez Marques foi o 

engenheiro e aparentemente ele pretendia expandir o sistema. 

 Em atas da Câmara do começo de 1875, é possível observar uma série de pedidos da 

municipalidade para a análise da qualidade das águas que iam para o Tanque do Bexiga (Reúno). 

Essas análises iniciaram em 1871, mas não tinham avançado ate aquele momento. É formada 

uma comissão de médicos para proceder as investigações208. Um dos médicos convidados a 

participar sugere sua substituição por um Químico, que traria opiniões mais proveitosas209.  

 É possível notar duas coisas nessa iniciativa da Câmara. A primeira é que cada vez mais 

as relações com a água se resumem aos estudos científicos e racionais, deixando em segundo 

plano as relações de uso dos mesmos. A segunda é que partes dos locais que procederam aos 

estudos, se eles ocorreram, foram nas propriedades do Major Benedito Antônio da Silva. 

 

 

 

                                                 

207 Atas da Câmara Municipal – 09/11/1874 – p. 155 e 156. 

208 Ibidem – 13/05/1875 – p. 51. 

209 Ibidem – 22/07/1875 – p. 64. 
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Capítulo 4 – A Rápida Expansão Urbana e o Fim das Relações de Uso no Anhangabaú 

 

 O governo devolve oficialmente o projeto de Benedito & Coelho em dois de março de 

1875. Em 23 de abril de 1875 é aberto outro edital para captação de águas da Cantareira. Os 

jornais criticam os valores de juros, que são considerados muito altos – de 5% a 7% do capital 

de 650 contos de réis210. 

 O Estado não estava aparelhado economicamente e tecnicamente para executar as obras 

sozinho. As constantes intervenções no abastecimento que não geravam frutos são prova disso. 

Por isso os projetos miravam essa nova maneira de contrato. 

 Nesse mesmo ano sai o código de 1875, em que os terrenos para o bem comum passam 

a ser considerados propriedades privadas. Gouvêa afirma que nesse momento um intenso 

processo de privatização ocorreu nesses territórios211. 

 

A ocupação dessas terras de uso comum, bem como a inviabilidade de utilização das 

águas e terras dos rios próximos, acabava com as possibilidades de subsistência a 

partir dos rios, da terra e da água. Sem isso, não seria possível evitar que um homem 

livre pudesse viver a partir do consumo direto ou de rendas obtidas nos domínios 

comuns, como a caça, a pesca, a coleta, a extração, entre outras atividades muito 

comuns em São Paulo ainda durante todo o século XIX e que tenderam a se extinguir 

a partir do início do século XX.212 

 

 Numa cidade que cada vez mais integrava o capitalismo mundial, o aumento 

populacional, aliado a um deficiente sistema água e esgoto, dificultava as condições gerais de 

reprodução do capital213. 

 Logo após a publicação do edital de captação de águas, é apresentado o revigorado 

projeto da Companhia Cantareira de Água e Esgotos. Ele era encabeçado por renomados na 

política e da vida pública da época: o já conhecido Major Benedito, o empresário Rodovalho e 

o engenheiro Fox, da estrada de ferro. Em outubro do mesmo ano foi firmado o acordo entre 

eles e o governo. 

 Essas personagens, intimamente ligados à administração pública, reaparecem 

oferecendo serviços que privatizam um bem comum, o que “(…) explicita a relação 

                                                 

210 Correio Paulistano – Edição 5570 – 23/04/1875 – p. 1. 

211 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 134. 

212 Ibidem. p. 163. 

213 Ibidem. p. 167. 
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contraditória entre a privatização do rocio, o capital industrial e comercial, a provisão de 

infraestruturas urbanas e o próprio Estado”214.  

 Apesar disso, era normal certas personalidades participarem como acionistas em várias 

empresas. Essa prática ajudava a ramificar os investimentos, diversificando o emprego dos 

capitais215. 

Os interesses na terra, em São Paulo, cada vez mais tomam conta das relações 

comerciais. Isso transformou os encanamentos e tanques no alto Anhangabaú num grande 

imbróglio para os rentistas. 

 Esse plano renovado, apresentado por Benedito, é o que criou a Companhia Cantareira 

de Água e Esgotos. A partir de capital privado ele se propunha a ofertar água encanada para São 

Paulo durante 70 anos. Nesse projeto constam apenas seis chafarizes públicos, que poderiam 

ser expandidos até doze ao longo do contrato. 

 Também se compromete a disponibilizar um moderno sistema de esgotos para a cidade. 

Para isso ele se propõe a superar o desafio de separar essas duas qualidades de água em São 

Paulo.   

 Com a decisão a favor do projeto da Cantareira, os jornais se enchem de artigos para 

discutir e criticar a proposta. O Correio Paulistano aponta que havia outro projeto melhor para 

a cidade, mas que o da Cantareira foi escolhido devido às fortes influências políticas de 

Benedito e Rodovalho 216 . Além disso, a rapidez do governo na escolha do projeto causa 

estranhamento. 

 O monopólio e a longa duração do contrato também são características frequentemente 

criticadas no jornal. Elas impediriam a continuidade dos aguadeiros e a livre utilização daqueles 

que possuíam mananciais em suas terras.  

 Outros monopólios já aconteciam na cidade. O mais conhecido deles, na época, é o da 

estrada de ferro Santos-Jundiaí. Ela era fonte de infindáveis problemas e críticas por parte do 

governo e dos utilizadores.  

 O mais marcante dos monopólios na cidade foi o da Light and Power Co., conhecida 

como o “Polvo Canadense”. Em primeiro momento, instalou-se para gerar eletricidade, mas 

                                                 

214 Ibidem. p. 175. 

215 D’ELBOUX, Roseli, M. M. Ibidem. p. 244. 

216 Correio Paulistano – Edição 5705 – 13/10/1875 – p. 2. 
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rapidamente se expandiu para os serviços de iluminação, transporte público e mercado 

imobiliário. 

 Em outra matéria de capa do Correio Paulistano é apontado que a quantidade de água 

nos novos chafarizes será de 10,080 barris por dia. Isso, na prática, excluía dois terços da cidade 

do abastecimento gratuito.  

 Já nesse momento apontam que é obvio que o projeto queria empurrar os cidadãos para 

o consumo obrigatório e pago através da diminuição da oferta de água. 

 

Os habitantes da capital estavam de posse de treze lugares onde abastecer-se d’agua, 

a saber: doze cahafarizes e duas bicas na rua Formosa, ao todo, vinte e sete bicas, 

disseminadas por vários pontos da cidade, e por isso servindo mais commodamente 

ao povo que necessitava d’agua. 

O contracto presidencial, reduzindo á seis os chafarizes e a vinte e cinco as bicas; e 

determinando um largo perimetro com pontos certos de circumferencia; distanciou os 

chafarizes, e difficultando a provisão d’agua, ganhou pelo tempo mais uma arma para 

fundar o suspirado monopolio.217 

 

 No mapa abaixo estão as localizações dos chafarizes planejados pela Cantareira em 

1875 e os planejados pela Província e Elliot em 1856. Também é exibido um gráfico com o 

aumento populacional na cidade entre 1850 e 1890. Fica claro que o número de chafarizes 

planejados pela Cantareira em 1875 era insuficiente até para a cidade da década de 1850. 

Também mostra que o principal foco para os encanamentos privados era a região da Sé, pois 

ficaria sem chafarizes. 
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Mapa 9 – Projeto de Chafarizes e o Crescimento Populacional em São Paulo (1856-1875) 
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Mapa 10 – Chafarizes Planejados pela Cantareira e Antigos Locais de Coleta d’Água (1740-1910) 
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 No mapa acima é exibido o mesmo planejamento da Cantareira, mas contrastado com 

as demais fontes de coleta de água gratuita. Esse sistema foi todo desativado. Tanto esses dois 

mapas como o próprio jornal demonstram que a privatização/monopólio da água era 

indispensável para o lucro ser do tamanho que os investidores esperam. Assim, foi necessário 

o controle total do fornecimento para regular os preços. “Pela destruição dos chafarizes actuaes 

e construcção dos novos, limitados no tempo e disseminados no espaço”218.  

 Na realidade, os chafarizes gratuitos oferecidos pela proposta foram uma maneira de 

promover uma transição para o novo sistema obrigatório e encanado. A partir das propostas de 

1872 ficou claro que um projeto não passaria pela Câmara se não oferecesse algum tipo de 

continuidade ao antigo sistema livre.  

 No mapa, podemos ver que isso se confirma. Os chafarizes da Cantareira ficam muito 

espalhados no território e são insuficientes. O projeto focava na adesão dos encanamentos, não 

na livre distribuição de água.  

 A população que estava acostumada com a gratuidade da água e com sua coleta no 

atacado, através de barris, teve que aderir a uma nova lógica de consumo no varejo, através de 

canos dentro de casa. 

 Além disso, o jornal indica que o contrato só poderia ser quebrado com a interrupção de 

15 dias no fornecimento. Eles consideram isso um disparate, levando em conta as necessidades 

das pessoas.  

 As críticas da relação entre lucro e necessidade vão se aprofundando e expõem desde 

cedo a inadequação entre esses dois valores. Esse será mais um fator que desgastou a 

Companhia Cantareira ao longo de sua existência. A empresa não conseguiu investir no ritmo 

que a cidade crescia, pois focavam no lucro da operação e não na necessidade da população. 

 No periódico A Província de São Paulo também surgem críticas ao projeto, apesar de 

apresentar vários artigos defendendo o contrato. O principal ponto observado é o de não 

entenderem a necessidade da destruição do sistema gratuito de chafarizes. Independentemente 

disso, defendem a privatização da água, pois o mesmo ocorria em outros lugares do Brasil219. 

 É possível observar um consenso de que inexiste uma explicação do não aproveitamento 

do antigo sistema de água do Caguaçu pela Companhia Cantareira, nem que fosse para 

engrossar o fornecimento. 
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 A discussão sobre o novo projeto parece que toma a esfera pública. Apesar do 

engenheiro Marques ter sido, poucos anos antes, um árduo defensor de sua posição sobre o 

abastecimento, publica um esclarecimento de que não se manifestará sobre o atual assunto.  

 Isso pode ser uma tentativa de se distanciar da discussão pública do novo projeto, como 

parece ser uma forma do Correio Paulistano se blindar contra acusações de defender os 

interesses da oposição220. 

 Porém, tanto os jornais quanto os empresários calculavam um aumento populacional 

muito abaixo da explosão demográfica que ocorreu nos anos seguintes. O Correio Paulistano, 

ao criticar o baixo número de chafarizes, fala das projeções de crescimento de outros países: 

“mas ou duplique, como na Belgica, em quarenta e um annos, ou, como na Inglaterra, em setenta, 

ou como nos Estados-Unidos da America do Norte, em vinte cinco annos”221.  

 Esse é um importante dado para a época e para o futuro do abastecimento. Fica exposto 

que o projeto não foi proposto pela abundância de água na Cantareira, mas sim por sua cota e 

pela suposta qualidade do líquido.  

 Esse foi um dos fatores que trouxe problemas para os empresários e que culminou na 

falência da empreitada. A empresa, surpreendida pelo aumento populacional, foi incapaz de 

fornecer a quantidade de água necessária para a cidade que rapidamente crescia.  

 O embrionário projeto ainda dialogava com a antiga cidade rural, que ocupava 

lentamente seus arredores. A hipótese que desenvolvemos é que um dos interesses por trás do 

projeto era o de liberar os terrenos dos tanques e encanamentos para a especulação imobiliária. 

Os loteamentos passaram a acontecer paulatinamente com o estabelecimento da companhia. 

Isso também não quer dizer que o atrativo principal do projeto da Cantareira tenha sido 

exclusivamente os interesses na terra do alto Anhangabaú. Esse apenas parece ser mais um fator 

contribuinte. 

 Mas, voltando às críticas nos jornais, outra maneira de expor as debilidades da proposta 

foi através da comparação. Rodovalho foi parecerista dos projetos de 1872, como já apontado. 

Suas falas e opiniões dos anos anteriores foram usadas para obter um contraste com a sua atual 

proposta. 

 O jornal mostra como ele foi contra alguns pontos dos projetos anteriores e que 

constaram no seu. O monopólio, a longa duração do contrato e o livre uso das ruas e 

                                                 

220 Correio Paulistano. Edição 5719 – 29/10/1875 – p. 2 e 3. 

221 Ibidem. Edição 5713 – 22/10/1875 – p.1. 
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propriedades para os encanamentos são alguns dos casos. “Se a verdade é só uma e o direito 

não tem amigos, o «Correio Paulistano» vota com o sr. vereador Rodovalho, contra o sr. 

Rodovalho contractante”222. 

 Com as pesadas críticas na imprensa, o engenheiro Fox publica uma defesa do projeto. 

Para ele o: “intelligente povo de S. Paulo saudaria com enthusiasmo quase, quaesquer meios 

pelos quaes a pura agua das montanhas pudesse com abundancia ser supprida”223.  

 O principal argumento de Fox é que ele representa o progresso, em contraposição a uma 

geração saudosista. Com isso, classifica seus críticos em três tipos. O primeiro tipo:  os 

“invejosos”, que tiveram seus projetos negados. O segundo:  os políticos que são pessoalmente 

contra os membros do contrato. E o terceiro: aqueles que realmente acham o contrato injusto. 

 Fox considera os dois primeiros atrasados e os ataca dizendo que eles não se importam 

com aqueles que morrem devido à insalubridade e a sujeira na cidade. Quanto ao último caso, 

ele supõe como justa a preocupação. Pessoalmente Fox considera que o abastecimento deveria 

ser público e gratuito, guardando inclusive admiração ao projeto público sobre imposto predial. 

Porém, isso não seria possível, pois o governo de João Theodoro Xavier não tinha as quantias 

para o investimento. 

 Apesar disso, ele considera que os seis chafarizes concedidos já são um grande prejuízo 

para qualquer empresário. Mais deles tornariam inviável a empreitada, a não ser que o governo 

pagasse pela água. 

 Para Fox, o frete cobrado pelas ferrovias é considerado caro e proporciona muito lucro 

aos empresários. Mas, ainda assim, é mais barato e eficiente que o antigo sistema. As mesmas 

características ele quis imputar para a água. Ele considerava que em quase nada difere o 

transporte dela para o transporte ferroviário.  

 

Os tropeiros e outros julgaram-a estrada de ferro de S. Paulo uma calamidade; a 

estrada de ferro, porém, não foi o maior beneficio para esta cidade do que serão as 

obras da empreza das aguas quando completadas. (…) Agora é o tempo de accção e 

não de palavras.
224
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 Uma longa resposta foi publicada no Correio Paulistano, dividida em várias edições. Os 

principais pressupostos são que o engenheiro se aproveitava de uma posição técnica para 

defender os interesses dos acionistas.  

 Outro ponto é que tanto a urgência relatada por Fox como a do governo não se 

sustentavam. O fracasso da lei de 1870 não poderia justificar a pressa na decisão, ainda mais 

quando existiam projetos alternativos. “Não era necessario, porque havia outro systema 

preferivel, se a administração o quisesse”.  

 Além do mais, se fosse necessário um monopólio, poderiam aprovar um menor, como 

era o do caso de Lindoro & Coelho, que ao menos mantinha a liberdade do comércio de água. 

 O jornal também aponta a incoerência do engenheiro em comparar um bem vital, como 

a água, com o transporte ferroviário. A não utilização da ferrovia não impedia a continuidade 

da vida.  

 Por último, reclamavam que os seis chafarizes que o contrato concedia não são um favor 

dos empresários. O mesmo Fox admitiu que o preço da água seria elevado, ou seja, poderiam 

baixar os lucros e oferecer mais água gratuita na cidade. O jornal ainda reconhece as boas 

intenções de Fox, mas indica que o monopólio não é o caminho225. 

 Em relatório do presidente da província, Sr. Sebastião José Pereira, ele justifica o 

contrato com a Cantareira. Ele esclareceu que tentou escolher um projeto que não onerasse a 

população com mais impostos, como ocorreria com o imposto predial.  

 Além disso, em sua perspectiva, a Cantareira apenas cobraria daqueles que quisessem o 

encanamento. Os que não quisessem podiam pegar a água nos chafarizes ou diretamente das 

vertentes. Porém, não menciona no relatório que as fontes se tornariam longínquas com a 

demolição do antigo sistema. 

 Ele aponta ainda um dado interessante. Os chafarizes e encanamentos antigos serão 

demolidos pois os empresários os julgam inconvenientes e sem fundamento. Indica ainda que 

era melhor o governo ceder a sua propriedade, pois eram inúteis e se resumiam a: “tubos 

oxidados, e alguma pedra…”226. 

 Para ele, a assinatura do contrato resolvia um problema prático e de longa data “«...Não 

ha agua para beber; os chafarizes são mythos…». O governo, celebrando um contracto que 

                                                 

225 Ibidem. Edição 5765 – 25/12/1875 – p. 1. 

226 Ibidem. Edição 5796 – 05/02/1876 – p. 1 e 2. 
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garante abundancia de agua e que transforme os mythos e phantasmas em realidade, deu á 

população o que ella actualmente não tinha”227. 

 O esforço argumentativo proveniente do próprio presidente da província demonstra a 

seriedade das questões e das críticas que o projeto sofria. Pereira rebateu todos os pontos que 

estavam na mídia e que alguns meses antes foram intercedidos por Fox. Ao se defenderem das 

críticas, eles revelavam considerar válidas e preocupantes as queixas da oposição, agindo para 

suavizá-las. 

 Apesar de todas as críticas e de uma tentativa de impugnar o contrato, ao fim da década 

de 1870 a Companhia Cantareira se estabeleceu e a oposição assumiu a derrota.  

 Com a consolidação do projeto, é selado o futuro do sistema do alto Anhangabaú, que 

vai ser aos poucos desligado. Porém, muitas populações que dependiam dele resistiram ao seu 

desmonte. 

 Em 25/06/1877, a Companhia Cantareira de Água e Esgotos foi oficialmente formada 

na casa de Rodovalho. Com o caminhar do projeto, a Câmara pedia esclarecimento ao governo 

sobre a propriedade dos tanques já existentes na cidade. O contrato apontou que o antigo sistema 

só passaria para a Companhia Cantareira após a regularização do abastecimento encanado.  

 A continuidade da posse do sistema permitiu mais uma sobrevida à infraestrutura. Ela 

continuou sendo reparada para alimentar alguns chafarizes durante alguns anos, caso do Carmo, 

Memória, Misericórdia e Rosário228.  

 A Câmara inclusive solicitou, caso esses chafarizes pertencessem à Cantareira, que se 

alterasse o contrato para preservá-los. Isso comprova a importância prática que eles tinham para 

as populações e como eram imprescindíveis para um abastecimento satisfatório. Mesmo com a 

desativação desse sistema alguns anos mais tarde, a água continuo fluindo até o reservatório da 

Quintino Bocaiúva até meados da década de 1890. 

 Em 1878 é colocada a pedra fundamental na caixa d’água da Consolação229, nos terrenos 

do Major Benedito Antônio da Silva e a poucos metros do Tanque do Reúno. O evento foi 

assistido pelo Imperador D. Pedro II, além de diversos políticos e ilustres da época.  

                                                 

227 Ibidem. 

228 Atas da Câmara Municipal – 01/02/1877 – p. 41. 

229 Ver foto anexa 12 e 14. 
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 Outro reservatório foi inaugurado alguns anos depois na Liberdade, também a meia 

encosta, como o da Consolação. Ambas as caixas d’água ficavam bem próximas dos antigos 

tanques.  

 A Cantareira trouxe junto de seu serviço o mistério e sedução da técnica, pois sua adução 

era distante, longe dos olhos da maioria, e seus tubos enterrados230. 

 Apesar da irreversibilidade da Cantareira, é publicado um apelo de “Um João Fernandes” 

no Correio Paulistano de dezembro de 1877. Ele se diz revoltado com os políticos de sua época. 

Ele traz uma interessante reflexão de que quem ia ser obrigado a comprar água da Cantareira 

são os pobres atarefados, pois os ricos têm escravos para colhê-las nos ocupados chafarizes231.  

 Essa dimensão aprofunda ainda mais os efeitos da privação do sistema do alto 

Anhangabaú para as populações necessitadas. Elas foram, na prática, impedidas do acesso 

gratuito ao líquido. 

 Entretanto, cada vez mais os tanques e o rio passaram a ser um inconveniente para a 

expansão da cidade. A mancha urbana se aproxima de suas localizações, principalmente do 

Reúno, entre 1870 e 1880.  

 Esse avanço era acompanhado de diversos problemas. Por exemplo, quando, em junho 

de 1877, um extravasamento do tanque alagou diversos terrenos da várzea. Isso os transformou 

em um grande criadouro de mosquitos que passaram a assolar a região, espalhando a febre entre 

os moradores232. 

 Nessa mesma década é criada a Comissão de Higiene da Capital. Ela fiscalizava e 

estabelecia posturas para garantir a salubridade da cidade, através das recomendações das novas 

tendências médicas do período.  

 Os tanques são duramente criticados por essa comissão devido às péssimas 

características que apresentavam. Isso era fruto das relações simbióticas entre eles e a 

urbanização que os alcançava. Ali depositavam lixo e, devido às sujeiras, se tornaram grande 

foco de insalubridade. A comissão também pede ativamente à municipalidade que utilize das 

águas da Cantareira para aumentar a limpeza das ruas e esgotos da cidade233. 

                                                 

230 MOREIRA, Renata M. P. M. Ibidem. p. 63. 

231 Correio Paulistano. Edição 6343 – 27/12/1877 – p. 1 e 2. 

232 Ibidem. Edição 6192 – 24/06/1877 – p. 1. 

233 Ibidem. Edição 5877 – 19/05/1876 – p. 1. 
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 São Paulo cresceu muito rapidamente a partir da década de 1880, sendo necessária sua 

modernização para comportar a nova população. Dentro dessa realidade começou a surgir com 

maior ênfase uma cidade paralela, passando debaixo dos pés do povoamento. Ela se expressou 

através das tubulações da Cantareira e da Companhia de Gás.  

 Os encanamentos de água, esgoto e gás se espalharam pelo subterrâneo. A disputa de 

espaço entre eles também se torna problemática, principalmente na necessidade de cruzar 

galerias e encanamentos 234 . Isso ficava evidente quando ocorriam acidentes e falhas nas 

tubulações e uma empresa passava a creditar a outra a responsabilidade.  

 Esse cenário se tornou ainda mais caótico com a passagem de fiações elétricas e de toda 

a drenagem urbana no subsolo. Novas brigas e dinâmicas entre governo e empresas foram 

evidenciadas. 

Essa racionalização do subsolo da cidade surge como símbolo das mudanças que 

rapidamente ocorriam na cidade. Elas mudavam drasticamente a relação das pessoas e governo 

com os meios naturais e o espaço. 

Esse processo ocorreu também no alto Anhangabaú. Na visão de uma elite alienada ao 

conceito de progresso, os rios se tornam um engodo para a ocupação. Os fundamentos principais 

eram a preocupação com as doenças e poluição. Mas também existia um incômodo causado 

pela grande área ocupada pelo rio. 

 

A participação da ciência nos temas que envolvem os rios e as águas de São Paulo, no 

decorrer do século XIX, passaria a ser uma obrigatoriedade, não somente para resolver 

tecnicamente os problemas, mas também para legitimar as ações do Estado e empresas, 

cada vez mais envolvidos com a reprodução do capital comercial e industrial235. 

 A ciência acabava transmitindo uma legitimidade técnica para diversos interesses de 

empresários e governo. Isso refletiu diretamente na mudança do vetor de distribuição de água 

e na ocupação do alto Anhangabaú.  

 A cidade, que crescia em sua direção norte nos anos anteriores, foi parada pela 

construção da via-férrea. Ela então passou a se expandir para os terrenos a oeste, principalmente 

após o Viaduto do Chá em 1891236. 

                                                 

234 Ver fotos anexas 13, 30, 34, 37, 38, 39 e 40. 

235 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 91. 

236 D'ELBOUX, Roseli M. M. Ibidem. p. 228. 
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 A partir da década de 1880 são estabelecidos os projetos de canalização do Anhangabaú. 

Ele foi o primeiro rio da cidade a ser confinado em uma galeria subterrânea. Suas águas 

desapareceram da paisagem, ao menos nos períodos de seca.  

 Porém, esse foi um longo processo, que ocorreu do sentido de sua foz em direção às 

nascentes, acompanhando o histórico de ocupação da bacia. 

 O governo de João Alfredo (1885-1886) manifestou interesse em transformar o 

Anhangabaú e o Tamanduateí em parques. A partir de ações de seu governo a canalização do 

Anhangabaú tornou-se uma realidade237.  

  

 

Mapa 11 – Planta da Cidade de São Paulo com Indicação do Eixo dos Encanamentos Assentados nas Ruas e 

Praças para o Serviço de Illuminação a Gaz e dos Limites da Decima Urbana – 1896 

Acervo da Biblioteca Mário de Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

237 Ibidem. p. 249. 
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Mapa 12 – Planta Geral da Cidade de São Paulo com as Redes de Aguas e Esgotos Existentes em 1894 

Acervo Cartográfico do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 

 O tamponamento do rio acelerou com a Comissão de Saneamento das Várzeas em 1891. 

Eles executam o primeiro canal de 5,5 m de seção, já pensando em uma avenida que ligasse a 

Várzea do Carmo com a São João.   

 Surge a proposta do Mercado Municipal ser instalado na desembocadura do 

Anhangabaú238. Entre 1895 e 1897 o Anhangabaú é encanado desde sua foz até o Viaduto do 

Chá. 

 Muito desses investimentos em melhoramentos vieram do contexto capitalista pós anos 

1850. A demanda de aplicação de capitais estrangeiros e nacionais – impulsionados pelo 

complexo cafeeiro – permitiu a ramificação das aplicações. Os melhoramentos urbanos tinham 

a participação desses personagens. Muito deles estavam ligados à especulação imobiliária na 

cidade239. 

                                                 

238 Ibidem. p. 254 e 255. 

239 Ibidem. p. 570. 
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 Em 1889 também ocorrem algumas mudanças na estrutura política do país, com a 

proclamação da República. Isso se reflete em uma melhor situação financeira nos estados e 

municípios. 

 Entretanto, a estrutura que concentrava poder foi mantida, nos mesmos moldes do 

Império240 . Mas, com mais dinheiro, as obras de infraestrutura passaram de intervenções 

pontuais para abrangentes grandes empreitadas. É nesse contexto que as obras de canalização 

do Anhangabaú avançam rapidamente.  

 Além disso, surgem cada vez mais leis que intensificam as fiscalizações para proibir o 

uso das vertentes. Essas estavam se tornando sujas rapidamente, com a ocupação de suas 

adjacências.  

 Porém, uma parcela da população seguiu a utilizar o Anhangabaú para consumo, nado 

e lavagem de roupas até o século XX. Isso gerava o descontentamento de uma elite que 

enxergava nessas atitudes um símbolo da cidade atrasada e da qual procuravam se 

desvincular241.  

 Essa população levou à Câmara um requerimento em maio de 1880, representando 

contra a proibição da lavagem de roupas no tanque de Santa Teresa. O vereador Portilho achou 

justo o pedido, pois julga o tanque já inútil e a região necessitada de água242.  

 Apesar do parecer positivo do vereador, a Câmara negou a solicitação dos moradores. 

Provavelmente porque aquela água ainda era aduzida à caixa d’água da Quintino Bocaiuva, 

alimentando alguns chafarizes que resistiam à destruição da Cantareira. 

 Em dezembro de 1881 os moradores da região do Bexiga ofereceram à Câmara os 

reparos da ladeira que vai do campo de mesmo nome até o Tanque do Reúno. Eles requisitaram 

em troca a reforma do caminho no tanque até a Rua da Consolação243. Essa petição foi aprovada, 

o que demonstrou a importância da ligação entre os bairros do Bexiga com a Consolação através 

do açude do tanque. Tal obra também beneficiava as lavadeiras, que procuravam o melhor 

caminho para o rio e para o tanque. 

                                                 

240 Ibidem. p. 239. 

241 Ibidem. 

242 Atas da Câmara Municipal – 10/05/1880 – p. 87 e 88. 

243 Ibidem. 05/12/1881 – p. 226. 
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 Com o desenrolar da década de 1880 surgem as disputas sobre o território onde estavam 

os tanques e encanamentos. Esses terrenos, então com menos importância estratégica, 

rapidamente foram ocupados. 

 Alexandrina Maria de Moraes reclamou de uma posse indevida de Francisco Justino da 

Silva em terrenos que davam entrada ao tanque de Santa Teresa 244 . Dois anos depois, 

Alexandrina abriu algumas ruas que ligavam o Bexiga à região próxima ao tanque. A principal 

provavelmente foi ou a Rua Jaceguai ou a Pedroso245. 

 Fernando de Albuquerque, engenheiro da Câmara e dono de algumas Chácaras nas 

regiões dos tanques, pediu para a municipalidade restabelecer um leito alterado do Anhangabaú 

junto ao açude. Ele servia como marco da divisão de seu terreno. Ao fim da análise da Câmara 

foi decidido pela comodidade de ceder a pequena porção de terra ao peticionário246.  

 Em 1890 a própria Câmara, fora do regime de concessão de datas e dentro da lógica de 

venda de terras, considera que a melhor forma de definir um proprietário para um disputado 

terreno perto do tanque seria através de um concurso. 

 

A Comissão de Obras examinando os requerimentos de Narcize Antonio Coelho Netto, 

Gregorio Garcia Martins, Manoel Garcia Martins, Antonio da Silva Dutra, Antonio 

Branco de Miranda Oliveira, Arthur da Silva Araujo, Antonio Gomes Pinheiro, 

Antonio Alves dos Santos, Antonio Xavier de Borba, Felicio Antonio de Oliveira, 

Luiz Ferreira de Araujo, Firmino Branco de Miranda e Fabiano Zacharias de Oliveira, 

pedindo como data um terreno de cerca de 200 metros de frente que existe na rua do 

dr Martinho Prado, perto do Tanque do Bexiga, é de parecer que seja o dito terreno 

concedido a titulo oneroso a quem mais vatagens offerecer. - S. Paulo, 31 de Janeiro 

de 1890 – Luiz de Anhaia Mello – A P de Barros – Approvado247 

 

 Porém esses terrenos pertenciam ao próprio Martinho da Silva Prado, que protestou 

contra esta deliberação da Câmara. Ele levou os documentos da terra para provar a posse e 

suspender esta e a concessão para Fernando Albuquerque, anteriormente apresentada. 

Entretanto, se dispôs a ceder gratuitamente os terrenos caso fosse pela necessidade de 

logradouros públicos248. 

 Fica evidente como os terrenos próximos ao Anhangabaú despertaram um grande 

interesse em particulares e não eram desprezados por seus proprietários. A observação de Prado 

                                                 

244 Ibidem. 27/06/1883 – p. 185. 

245 Correio Paulistano – Edição 8565 – 10/03/1885 – p. 2. 

246 Atas da Câmara Municipal – 05/03/1889 – p. 223. 

247 Ibidem. 31/01/1890 – p. 39. 

248 Ibidem. 12/02/1890 – p. 44. 
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sobre a concessão para o município dialoga com um antigo problema que a administração 

enfrentava. Isso ocorria quando particulares eram beneficiados por obras públicas que 

valorizavam seus terrenos. Desde então o governo desenvolve táticas e impostos para tentar 

compensar os melhoramentos dos entornos de obras públicas, inclusive para financiá-las249. 

 Fernando Albuquerque também se interessou pelo loteamento dos terrenos próximos 

aos tanques em fins da década de 1870. Nessa época, ele abriu a Rua Monte de Ouro, atual João 

Passaláqua250.  

 Em 1890 os moradores da Avenida de Santo Amaro criticaram a Câmara por ela 

supostamente instalar melhoramentos apenas nos terrenos de Albuquerque, no Bexiga. 

Aparentemente, esse local era o único da região beneficiado com drenagem e ruas 

apedregulhadas251. Em 1900 Albuquerque e Teodoro Sampaio tornaram-se responsáveis pelo 

saneamento do bairro do Bexiga.  

 Quando a Câmara começou a planejar a desativação do Tanque do Reúno, Albuquerque 

se mostrou interessado em ajudar na obra a ponto de oferecer gratuitamente o aterro do 

reservatório. Ele inclusive estava vendendo seus terrenos fronteiriços ao tanque nessa época.  

 Albuquerque certamente se beneficiaria com a valorização do secamento do Reúno, um 

antigo tanque que não dialogava mais com a São Paulo em expansão. 

 O Major Benedito, na década de 1880, também vendeu parcelas da chácara do Capão 

no alto Anhangabaú. A parte que correspondia ao espigão central da cidade foi vendida para 

Joaquim Eugênio de Lima. Depois de comprar outras glebas, Lima abriu, em 1891, a Avenida 

Paulista252.  

 Essa nova avenida foi ocupada pela elite econômica da época, em loteamentos de alto 

padrão. Isso selou também o destino da floresta do Caguaçu, essencial para a manutenção da 

qualidade e volume de água na Bacia do Anhangabaú253. 

                                                 

249 Para uma discussão sobre os impostos para proprietários atingidos por melhoramentos públicos ver: 

SEABRA, Odette C. L. Os Meandros dos Rios nos Meandros do Poder: Valorização dos Rios e das Várzeas na 

Cidade de São Paulo. São Paulo: Tese de Doutorado. USP/FFLCH. 1987. 

250 Correio Paulistano – Edição 14233 – 03/04/1903 – p. 3. 

251 Ibidem. Edição 10566 – 02/12/1891 – p. 2. 

252 Jorge, Clovis A. Consolação. Ibidem. p. 63. 

253 Ver fotos anexas 16, 17, 19 e 22. 
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 A historiografia tende a tratar o problema de abastecimento de meados de 1870 

relacionando-o diretamente ao crescimento populacional: 

 

O problema de abastecimento se coloca, diante desse aumento populacional, com a 

insuficiência de água em fontes e vertentes próximas ao núcleo. Não se tratava mais 

do número de chafarizes ou da quantidade ou qualidade da tubulação, mas sim a falta 

de água, sobretudo em períodos de seca. (OSEKI, 1992) Para esse fim foram realizadas 

algumas obras por engenheiros contratados pelo Governo Provincial que, entretanto, 

não surtiam efeito no abastecimento, sendo necessárias obras de maior porte.254  
 

 Este trabalho discorda em partes dessa visão que considera a instalação da Companhia 

Cantareira como natural, após o crescimento populacional da cidade.  

 Como demonstrado anteriormente, o crescimento nesse período crítico da formação da 

Companhia Cantareira não era o aumento da década de 1880 em diante. A cidade, em 1870, 

ainda planejava dobrar o número de habitantes apenas dentro de 25 anos, numa estimativa 

otimista. Ao fim, em 25 anos a cidade cresceu mais de sete vezes. A empresa não ser capaz de 

responder aceitavelmente ao crescimento da cidade e sua posterior encampação são prova da 

imprevisibilidade da situação. 

 No desenrolar das décadas de 1880 e 1890, a cidade de São Paulo passa realmente por 

um extraordinário processo de crescimento populacional. Isso aconteceu devido ao fim da 

escravidão, em 1888, e a imigração em massa promovida pelo complexo cafeeiro.  

 A população de ex-escravos e os imigrantes, sem recursos econômicos, ocupam e se 

adensam nos terrenos antes considerados inabitáveis e insalubres. As várzeas e os arredores dos 

tanques da cidade tornam-se seus quintais.  

 Essa ocupação desordenada e em locais que não deveriam ser habitados transformou-se 

em um problema para a cidade. As várzeas alagavam e, junto com os tanques, eram foco de 

sujeira e criadouro de moléstias que se abatiam sobre essas populações próximas. 

 Com esse aumento inesperado na cidade, a Companhia Cantareira que já era criticada 

pela insuficiência de seus serviços, passa a se tornar um grande entrave para o abastecimento 

da cidade.  

 

Entretanto, é importante notar que nesse mesmo período havia mais casas servidas por 

esgotos que por água, sendo privilegiada a região mais rica da cidade. Esse fato mostra 

                                                 

254 GOUVÊA, José P. N. Ibidem. p. 168. 
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que a Cantareira estava mais interessada na realização do negócio que propriamente 

na questão do saneamento.255 

 

 A companhia lentamente ligava as casas aos encanamentos, enquanto reduzia o número 

de chafarizes. Isso se relaciona com a natureza da empresa de lucrar com o negócio e também 

por ela planejar um crescimento bem mais modesto da cidade. A ineficiência do abastecimento 

poderia ser mascarada numa cidade pequena, mas ficou evidenciada com o crescimento 

populacional.  

 Com as falhas no abastecimento da Cantareira, os tanques e encanamentos antigos 

continuaram sendo úteis para o abastecimento. Como consequência, obras de melhoramentos 

foram feitas quase que até a sua desativação. Em 1886 um ofício do governo pedia informações 

sobre o estado do Tanque do Reúno e a necessidade de obras para que ele não desabastecesse o 

Jardim da Luz e a Penitenciária256. 

 Os tanques municipais nunca foram passados para a propriedade da Cantareira, pois ela 

nunca regularizou o serviço de água da cidade. A municipalidade tinha uma margem de 

manobra com essas águas em momentos de necessidade.  

 Essa decisão se provou acertada, pois a utilização dos tanques e da caixa d’água não 

cessou nem mesmo com suas desativações. 

 

Quando em 1882 a Cantareira começou o fornecimento, tínhamos 3.000.000 de litros 

para 30.870 pessoas com média diária de 95 litros. Em 1892, ano de sua encampação, 

a cidade atingia 120.000 habitantes e a quantidade de água distribuída permanecia a 

mesma, com 25 litros per capta, o que tornava a situação desesperadora.257 

 

 Apesar disso a Cantareira se negou até seus últimos momentos de existência em utilizar 

a água do Caguaçu. Com a pressão advinda do governo, devido à expansão da cidade, a 

companhia tenta pensar maneiras de rapidamente captar mais água. Acabou decidindo por 

represar o Ipiranga, no começo da década de 1890.  

 Porém, antes disso, o engenheiro Rebouças fez um relatório em que achava possível 

engrossar o sistema da Cantareira com as águas dos tanques existentes na cidade, mesmo em 

situação degradada. Isso o transforma no quarto engenheiro a defender publicamente a 

utilização das águas do alto Anhangabaú em um período de 40 anos. 

                                                 

255 Ibidem. p. 179. 

256 Atas da Câmara Municipal – 31/03/1886 – p. 78. 

257 VILAR, Dalmo D. Água aos Cântaros – Os Reservatórios da Cantareira: Um Estudo de Arqueologia 

Industrial. São Paulo: Tese de Doutorado. USP. 2007. p. 62 e 63. 
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 Entretanto, a companhia nega que essas águas poderiam ser utilizadas. Elas não teriam 

altura suficiente e somente atenderiam a cidade baixa (Pari e Santa Cecília). É contraditório 

pois historicamente essas águas alimentaram a região da Sé258.  

 A Cantareira afirma que procurava novos mananciais emergenciais, estudando inclusive 

os do Meninos e Jurubatuba, na atual região do ABC. Ainda assim, eles também não 

apresentavam boa altura. No fim, decidem-se pelo Ipiranga, que começou a alimentar a cidade 

baixa na década de 1890. 

 É possível criar a hipótese de que um dos fatores por trás de tal decisão seja o 

desinteresse em manter os tanques próximos à cidade. Isso também pode estar relacionado aos 

dirigentes da Cantareira e da especulação imobiliária com a qual dialogavam. 

 Entre 1885 e 1893, em meio à falta de água generalizada na cidade, a companhia executa 

seu plano de desativar os antigos chafarizes. Ficam a disposição da cidade apenas os que ela se 

propôs por contrato: Largo da Luz, São Bento, 7 de Setembro, Brás, Largo dos Guaianazes259 

e 7 de Abril260. 

 Símbolo do descompasso entre o desligamento do antigo sistema de distribuição gratuita 

e as necessidades da população é a rebelião que tomou conta do chafariz do Rosário, em 1893. 

Populares tentaram impedir sua destruição e a revolta só foi dispersa com o uso de força 

policial261. 

 O desmonte dos chafarizes em São Paulo também ajudou a estabelecer um senso de 

civilidade. Esse senso se adequava à valorização dos imóveis das imediações, em oposição à 

selvageria das aglomerações em torno dos chafarizes.  

 Com o avanço da operação do sistema Cantareira, os chafarizes transformam-se em 

monumentos e símbolos de um bem que um dia foi livre, acessível e gratuito. Esse fator também 

explica sua rápida destruição262. 

 Como apontado anteriormente, o aumento populacional da década de 1880 tornou 

insuficiente o projeto e modelo da Companhia Cantareira. Ela passou a ter graves embates com 

o governo ao longo da década de 1880.  

                                                 

258 Correio Paulistano – Edição 10420 – 05/06/1891 – p. 2. 

259 Ver foto anexa 7. 

260 VILAR, Dalmo D. Ibidem. p. 50. 

261 GOUVÊA, José P. N. ibidem. p. 181. 

262 MOREIRA, Renata M. P. M. Ibidem. p. 64 e 65. 



143 

 Assim veio a encampação, em 1892, que ocorreu sem muitas repercussões. Isso 

demonstra como o governo já estava predisposto a proteger os capitais privados aplicados nas 

obras. O valor pago foi de 6,814:549$663, acima do que foi estipulado por lei263. 

 

Esta é uma ação típica de um Estado comitê dos interesses burgueses. O patrimônio 

da antiga Cia Cantareira – Terras, redes executadas, materiais estocados – passou ao 

patrimônio do governo estadual mediante indenização. (...) 

A sua encampação revela que, embora fosse uma necessidade criada pelo capital, a 

atividade de saneamento não se adequava perfeitamente a um mercado liberal, como 

o mercado de energia ou de transportes na época, ainda que o Estado das elites fosse 

orientado para criar condições para o pleno funcionamento de um mercado liberal. A 

necessidade de generalização não era compatível com a formação de um mercado 

lucrativo para esses serviços e exigia controles externos ao mercado.
264

 

 

 Um dos primeiros atos do governo é o de tentar economizar a escassa água que chegava 

à cidade. Com isso, passaram a utilizar as águas dos tanques Reúno e Santa Teresa para lavar 

as ruas e não mais as da Cantareira265.  

 Essa foi uma das últimas utilizações desses tanques por parte do poder público. Em 

seguida ele desativou esse sistema. Porém, esses tanques ainda foram uteis para os cidadãos até 

fins da década de 1910. 

 Devido à necessidade de gerenciar o sistema Cantareira após a encampação, é criada a 

Repartição de Águas e Esgotos (RAE), que gerenciou o sistema de tanques até sua desativação.  

O mapa abaixo contém os encanamentos de água instalados até 1894, retirados da planta 

da Repartição de Águas e Esgotos, e os chafarizes classificados pela década de seu 

desligamento. A água subterrânea avançava sobre o território enquanto os chafarizes se 

tornavam monumentos do passado. 

Em 1899 a RAE ainda enfrentava a falta de água e encontrou nos antigos tanques uma 

das soluções. Para isso, autorizou seu conserto para disponibilizar a água para a população na 

caixa d’água da Quintino Bocaiuva266. Poucos dias depois, fizeram o pedido para a limpeza do 

“tanque na Rua Coronel Rodovalho” (Santa Teresa) e reparar os encanamentos267. 

  

 

                                                 

263 VILAR, Dalmo D. Ibidem. p. 61. 

264 MOREIRA, Renata M. P. M. Ibidem. 2008. p. 66. 

265 Correio Paulistano – Edição 10895 – 04/02/1893 – p. 2. 

266 Ibidem. Edição 12992 – 02/11/1899 – p. 2. 

267 Ibidem. Edição 12999 – 10/11/1899 – p. 1. 
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Mapa 13 – O Encanamento de 1894 e a Desativação dos Chafarizes em São Paulo (1870-1910) 
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 Porém, a RAE logo percebeu que essa obra seria inútil e pediu a autorização para 

desativar o encanamento do tanque de Santa Teresa até a caixa d’água. Entretanto, pediram para 

substituir a alimentação pela da Cantareira268.  

 Essa caixa d’água foi finalmente demolida em 1905, invocando a nostalgia do 

memorialista Antônio Egydio Martins. Ele começa seu livro “São Paulo Antigo” justamente 

com o relato dessa demolição269.  

 Numa época em que a cidade transformava-se rapidamente, seu passado edificado era 

destruído para ser reconstruído na modernidade. A nostalgia de uma antiga geração que assistia 

a esse processo é compreensível. São Paulo é uma cidade em que os elos que a ligam com o 

passado são rapidamente esfacelados270. 

 A necessidade de recriar o passado está na raiz desses arrasamentos. Isso ocorre devido 

à expansão de um estado burguês que está alinhado com os anseios de modernidade da elite 

paulistana. As lembranças do passado rústico da cidade se tornam incômodas e são apagadas 

da vista. Como apontado por D’Elboux: 

 

Se desde meados do século XIX, a questão da higiene predomina, a partir da 

proclamação da República e da difusão dos ideais positivistas, há a necessidade de se 

reforçar o papel do Estado na vida dos cidadãos. Um dos meios para tanto está na 

oferta de espaços de representação social adequados à esse novo modelo, bem como 

na criação de um passado idealizado, que ofuscasse a pobreza e dificuldades dos 

tempos iniciais;271 

 

 

4.1 - O Fim do Abastecimento no Alto Anhangabaú 

 

 Em 1888 começam os estudos dos engenheiros para o secamento do Tanque do 

Matadouro, já sem utilidade prática para a municipalidade. Por esses terrenos serem de 

propriedade da Câmara, ela considera ruim sua depreciação. Ela pretendia vendê-los para 

aplicar o dinheiro na construção do mercado de verduras272. 

                                                 

268 Diário Oficial do Estado de São Paulo – 05/12/1899 – p. 3113. 

269 MARTINS, Antonio E. Ibidem. p. 3. 

270 MARZOLA, Nádia. Ibidem. p. 30. 

271 D’ELBOUX, Roseli M. M. Ibidem. p. 230. 

272 Atas da Câmara Municipal – 25/09/1888 – p. 280 e 281.  
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 No ano seguinte, às vésperas da transição para a República, outros dois pedidos 

surgiram na Câmara para secar com urgência tal tanque273. Aparentemente ele só foi esgotado 

em 1890, transformando-se novamente em parte do leito do rio. 

 

Officio dos mesmos cidadãos (Drs. Antonio Benedicto Marques Coutinho e 

Engenheiro Luiz Cezar do Amaral Gama), e da mesma data communicando, que 

segundo lhes foi determinado procederam ao exame sobre a conveniencia ou 

inconveniencia do exgottamento do tanque do matadouro velho, e julgam que não ha 

inconveniente no exgottamento do tanque desde que se faça parcialmente 

augmentando-se gradualmente a secção do escoadouro que existe, até reduzir o tanque 

a um simples riacho com o seu regimen natural – Que se proceda de conformidade 

com que expõe a commissão, ficando o Dr. Engenheiro encarregado da obra.274 

 Poucas semanas depois disso foi mandado drenar o Tanque do Arouche, no largo de 

mesmo nome e que era de abastecimento privado275 . As ações do poder público e privado 

giravam em torno de apagar as vertentes de água na paisagem. Os tanques foram um dos 

primeiros afetados. 

 Em 1891 outro desastre ocorre com um tanque que estourou devido às chuvas. Dessa 

vez foi o de Santa Teresa e, apesar de não haver relatos de mortos, toda a várzea do Anhangabaú 

foi alagada, causando diversos prejuízos em casas. O aterro da Rua do Pedroso ficou arruinado 

e provavelmente foi ele quem amenizou os efeitos da cheia276. Mesmo assim, o Tanque do 

Reúno e de Santa Teresa sobreviveram à virada do século XIX para o XX.  

 Em maio de 1903, em meio a discussões sobre o alargamento das ligações viárias entre 

o Bexiga e a Consolação, surge na Câmara a necessidade de drenagem do Tanque do Reúno.  

 Nesse momento, o reservatório estava com mais de um século de existência e o aterro 

da Rua Martinho Prado, que pretendiam alargar, era formada por seu açude.  “(…) bem como 

pelo ensejo que ditas obras offerecem para escoamento e aterro do pernicioso Tanque do Bexiga, 

bem assim para saneamento da infecta parta edificada da referida rua Dr. Martinho Prado(…) 

S. Paulo, 23 de Maio de 1903 – José Oswald.”277 

 As obras de expansão da Rua Martinho Prado dependiam do secamento do tanque e o 

processo se alongou até o final do ano, enquanto decidiam quem executaria a obra. 

 

                                                 

273 Ibidem. 09/09/1889 – p. 275. 

274 Ibidem. 26/02/1890 – p. 57. 

275 Ibidem. 12/03/1890 – p. 75. 

276 Correio Paulistano – Edição 10313 – 22/01/1891 – p. 1. 

277 Atas da Câmara Municipal – 23/05/1903 – p. 177 até 185. 
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Que a obra é de utilidade, a Comissão de Obras reconhece; entretanto, convém 

ponderar mais que a sua realização importa no dessecamento total e aterro parcial do 

tanque do Bexiga, melhoramento ha muito reclamado por vereadores, pela imprensa 

e pelo povo, e que não custará um real á Camara, pois, como se vê da informação que 

acompanha o projecto, este serviço já foi pedido á repartição competente, e esta 

aguarda a decretação da lei autorizando a ligação, para dar começo a obra de 

dessecamento do tanque, reformando a canalização. 

A extincção completa do tanque do Bexiga, que é deposito de animaes mortos, 

accresce a vantagem de ter a Camara gratuitamente a terra necessaria para o aterro, 

offerecia pelo Dr. Fernando de Albuquerque. Mas o Dr. Fernando de Albuquerque tem 

aquelles seus terrenos á venda, e é possível que, com alguma demora, sejam elles 

vendidos e edificados, mesmo sobre o barranco, como acontece na mesma quadra, na 

face que dá para a rua Major Diogo, podendo a obra vir a custar á Camara, mais do 

duplo da quantia orçada, por falta de terra. 

A rua Dr. Martinho é a mais directa via de communicação entre o importante bairro 

da Bella Vista e o centro da parochia, razão porque é muito procurada; é, portanto, 

extranhavel, que, tendo a Camara em cofre dois mil e tantos contos, e contando com 

um emprestimo de quatro mil contos, tudo para obras, seja negada a diminuta quantia 

de vinte e oito contos e cincoenta mil réis para serviço de tanta relevancia.278 

 

 A Comissão de Higiene da capital deu um parecer positivo ao secamento do tanque no 

fim de 1903. Essa é uma das últimas citações públicas sobre o Tanque do Reúno ou do Bexiga.  

 A área se transforma tão rapidamente nos próximos anos que ela não teve o luxo de se 

manter como um local da memória da cidade antiga, como ocorreu com o Tanque do Zuniga 

durante muito tempo. 

 

Parecer n. 6 

A Commissão de Hygiene, tendo em vista o projecto e estudos sobre a ligação da rua 

Martinho Prado, na Consolação, á rua Santo Antonio, no bairro da Bella Vista, e tendo 

verificado a inconveniente conservação das aguas estagnadas no antigo tanque 

existente na convergencia das duas ladeiras, é de parecer que a obra é de grande 

utilidade publica por abranger o saneamento do valle e satisfazer a uma necessidade 

real para ambos os bairros. 

No ponto puramente hygienico o deseccamento do tanque é de natureza urgente por 

attender á uma medida de prophylaxia moderna e geralmente acceita em relação ao 

desenvolvimento dos mosquistos. 

S. Paulo, 7 de novembro de 1903 – Dr. Evaristo F. Da Veiga – Dr. Pereira da Rocha – 

João Amarante. 279 

 

 Com esse e outros pareceres positivos de outras instâncias, é possível afirmar que o 

Tanque do Reúno foi secado em fins de 1903 ou no começo de 1904. 

 Apesar do tanque de Santa Teresa ter acarretado graves problemas em 1891, durante seu 

arrebentamento, aparentemente foi consertado. Essa pesquisa não conseguiu encontrar os 

documentos do secamento desse tanque. Porém, conseguiu estabelecer interessantes estimativas. 

                                                 

278 Ibidem. 04/07/1903 – p. 237 até 239. 

279 Ibidem. 05/12/1903 – p. 406 até 408. 
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O tanque ainda está grafado no mapa de 1907 de Graccho da Gama, portanto, acredita-se que 

ele ainda existia nesse momento. 

Mapa 14 – Planta da Cidade de São Paulo por Graccho Gama - 1907 

Acervo Cartográfico do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

  

Em 1912 existe a seguinte citação desse tanque na Câmara: 

 

Indicação n. 135, de 1912 

Indico ao sr. Prefeito para mandar estudar e orçar o prolongamento da antiga rua do 

Cano, a partir da rua Itororó, passando pela rua Pedroso até o antigo tanque, entrando 

em accôrdo com os proprietarios dos terrenos necessarios a este prolongamento, para 

a respectiva cessão. Para o movimento de terra necessario deverá ser aproveitada a 

do desaterro do morro entre as ruas Bonita e Conselheiro Furtado, si não houver outra 

mais perto. Feito estes estudos e estabelecidos os accôrdos, a Prefeitura encaminhará 

á Camara todos os papeis relativos ao assumpto para ser deliberado – Sala das sessões, 

15 de março de 1912 – Sampaio Vianna – A prefeitura280 

 

 Nesse momento os tanques da cidade já fazem parte de um passado que parecia 

longínquo, perto da modernidade que floreava na cidade. Essa é uma rara citação aos tanques 

no começo do século XX. Também é ambígua, pois não é possível entender se estava se 

referindo a um tanque existente ou ao local em que ele estava. É possível afirmar que o tanque 

de Santa Teresa não existia mais no começo da década de 1910. 

 Em 1911 ocorreu uma interessante apropriação do local onde era o antigo Tanque do 

Matadouro. Um popular se apossou daquelas terras e as represou novamente. Não é possível 

                                                 

280 Ibidem. 15/03/1912 – p. 77. 
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saber o motivo do novo enchimento do local, mas mostra uma necessidade ou aspiração de 

algumas pessoas de utilizarem esses reservatórios. 

 

Indicação n. 90, de 1911 

Indico ao sr. Prefeito mandar extinguir o antigo tanque que fornecia agua ao 

Matadouro, que sendo próprio municipal, pessoa extranha se apossou do mesmo, 

represando as aguas, que invadindo os terrenos marginaes, occasionam putrefacções 

perigosissimas á saude publica. - Sala das sessões, 4 de março de 1911 – Oscar Porto 

– A Prefeitura.
281

 

 

 Nesse mesmo lapso de conexão com o passado, em 1913, meninos foram relatados em 

tom de crítica no jornal por nadarem no Anhangabaú, debaixo do viaduto do Chá282.  

 Pela mesma época terminavam as obras do Teatro Municipal, na mesma região. Ali, o 

terreno do Anhangabaú foi secado, esterilizado e sua natureza substituída pela plantação de 

Palmeiras Imperiais283. Essas árvores eram símbolo de status, poder e classe na elite brasileira 

da virada do século. “Era preciso deixar para trás ‘as valas de agrião da baixada do 

Anhangabahú transformando-a em um espaço público à altura do grande centro urbano no qual 

todos esperavam que São Paulo se transformasse”284. 

 Esse contraste entre a opinião da imprensa, alinhada aos anseios modernos da elite, e 

práticas imemoriais da relação natural do homem com a água, é um indicativo de que partes da 

população ainda mantinham no Anhangabaú uma relação de uso.  

 Isso fica ainda mais explícito quando, em 1919, os moradores da região do Paraíso 

fazem o seguinte pedido à Câmara: 

 
O Sr. Almeirindo Gonçalves 

- Sr. Presidente, os moradores das ruas Vergueiro e Sant’Anna do Paraizo, por meu 

intermedio, pedem aos poderes municipaes uma providencia para o aproveitamento 

das aguas de uma fonte no logar onde existiu o tanque da Santa Thereza, que, segundo 

consta, é de servidão pública. 

Eu requeiro, portanto, a vossa excellencia, a remessa do abaixo-assignado, que 

apresento á mesa, á Prefeitura para o fim de ser attendida, como merece, a pretenção 

dos referidos moradores.285 

 

                                                 

281 Ibidem. 04/03/1911 – p. 105. 

282 SANT’ANNA, Denise B. Ibidem. p. 285. 

283 Ver fotos anexas 20 e 21. 

284 D’ELBOUX, Roseli, M; M. Ibidem. p. 237. 

285 Atas da Câmara Municipal – 15/02/1919 – p. 46. 
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 É possível imaginar que algumas pessoas já estavam apropriando-se dessas águas, pois 

faziam falta para a população. Não se sabe se o intuito era lavar roupas ou para o consumo e 

nenhum outro registro foi encontrado sobre esse aproveitamento da fonte. 

 Fica claro que o complexo processo que retirou o acesso à água no alto Anhangabaú não 

estava em consonância com os desejos de partes da população. Principalmente das que 

dependiam diretamente do rio e tanques no cotidiano.  

 Mesmo com a necessidade e insistência no uso dessas águas pela população, nos anos 

1920 já restava muito pouco da água potável do Anhangabaú. Com a canalização desde fins do 

século XIX, o rio se transformou em rede de drenagem subterrânea e passou a brigar por espaço 

com as tubulações de gás, eletricidade, água encanada e esgotos.  

 Essa transformação ocultou o rio e secou a paisagem. Também desapareceu a sensação 

de movimento natural dos espaços em São Paulo, proporcionada pelo fluxo natural das águas. 

Cada vez mais as principais referências geográficas somem. Entretanto, reminiscências e 

indícios de sua existência sobrevivem na cidade. 

 A visão de uma São Paulo moderna, com ares europeus, passa a dominar a relação entre 

pessoas e água na cidade. “Os lençóis estendidos pelas lavadeiras passou a ser uma visão 

incômoda que remetia a um passado rural”286. Os tanques e a fluidez do rio em seu leito também 

remetem a esse passado rústico e desaparecem da vista.  

 O reservatório da Vila Mariana, de 1914, e o da Consolação, são um dos poucos 

resquícios edificados sobreviventes da memória da água na cidade. O Viaduto Martinho Prado 

e o chafariz do Piques287 também, ainda remetendo ao primeiro sistema de abastecimento. Além 

disso, algumas poucas nascentes ainda são observáveis no alto Anhangabaú aos olhos atentos. 

 Com o gerenciamento da RAE, a água passou a se valorizar como um agente de limpeza, 

através das intervenções higienistas no fim do século XIX. Esses reivindicavam a esterilização 

dos ambientes e dos sujeitos. 

 A RAE ampliou, em dois anos, metade do número de ligações que a Companhia 

Cantareira executou em dez e passou a investir em outros mananciais288 . Mesmo com essa 

expansão, em 1898 a água não era suficiente e começaram a retirar água do Tietê para abastecer 

o Belenzinho, Brás e Mooca.  

                                                 

286 D’ELBOUX, Roseli, M. M. Ibidem. p. 238. 

287 Ver fotos anexas 45, 46 e 47. 

288 MOREIRA, Renata M. P. M. Ibidem. 2008. p. 69. 
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 O abastecimento da cidade transformou-se numa corrida contra o prejuízo incessante. 

A expansão do sistema não conseguia suprir o aumento populacional. Essa situação prevaleceu 

na cidade até ao menos 1939, quando finalizaram a adução do Rio Claro289. 

 Isso inclusive gerou o acordo entre o governo e a Light & Power Co. para a retirada de 

4 m³ da represa Guarapiranga, sem nenhuma contrapartida290. Esse contrato foi o estopim para 

a empresa conseguir o acordo que concedia os territórios na várzea do Rio Pinheiros. Isso está 

relacionado diretamente com a enchente de 1929 e a especulação imobiliária nesses terrenos291. 

 Com as crescentes intervenções na Bacia do Anhangabaú, a relação entre as pessoas e 

esse espaço mudou drasticamente no começo do século XX. Isso implicou na expulsão de 

populações indesejadas desses territórios. 

 

Em nome da salubridade e do embelezamento, populações indesejadas eram 

deslocadas para outros lugares, usos não urbanos, moradias e cortiços na área central 

eram empurrados para cada vez mais longe. Esse processo chegava às várzeas, áreas 

até então desvalorizadas na cidade, por meio de um desenho e de uma forma 

sanitária292. 

 

 A especulação imobiliária e a expansão desenfreada da cidade empurraram as antigas 

populações ribeirinhas para ainda mais longe. Esse processo desenraizou e apagou ainda mais 

as relações entre os moradores locais e o Anhangabaú293.  

 A água e a terra são separados e racionalizados, o rio é suprimido para atender aos 

desejos de um mercado de terras. Como apontado por Gouvêa, isso é um desdobramento das 

relações de produção capitalista, que acaba separando o produtor direto da terra e da água numa 

forma de sujeição do trabalhador294.  

 A partir do século XX, a cidade passa a ser dividida em zonas racionais. Através de 

permissões para determinadas ocupações, pessoas foram segregadas dos espaços valorizados295. 

   

                                                 

289 Ibidem. p. 72. 

290 Ibidem. p. 74. 

291 SEABRA, Odette. Ibidem. p. 100. 

292 MOREIRA, Renata M. P. M. Ibidem. p. 92. 

293 Ver fotos anexas 6, 8, 15, 23, 28, 32 e 33. 

294 GOUVÊA, José P. N. ibidem. p. 213. 

295 ROLNIK, Raquel. Ibidem. p. 145. 
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Mapa 15 – Construção de Chafarizes em São Paulo (1740-1880) 
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Mapa 16 – Desmonte de Chafarizes em São Paulo (1800-1910) 
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O processo de construção e destruição dos chafarizes foi profícuo na segunda metade 

do século XIX. Poucos desses chafarizes sobreviveram aos desmontes da Cantareira e da RAE 

até a virada do século. Existem registros de apenas três: Moringuinho, Praça da República e 

Santa Cecília. Até 1910 todos tinham desaparecido.  

 É possível notar como a porção sul da cidade ganhou mais chafarizes até 1860. Isso 

acontecia por estarem próximos dos primeiros encanamentos, que terminavam nos conventos. 

A partir de 1860, há uma expansão de norte a sul da cidade, durante o período em que o governo 

tentava melhorar o abastecimento.  

 Na década de 1870, última com construção de chafarizes, a porção norte da cidade é 

privilegiada, além de alguns arrabaldes. Parece haver um diálogo com a expansão da cidade, 

mas não de maneira coesa. Isso fica evidenciado pela região operária do Brás, que, apesar de 

se adensar, recebia menos chafarizes que a nobre Santa Efigênia.  

 Além disso, era nesse momento que a cidade começou a receber os encanamentos da 

Companhia Cantareira de Água e Esgotos, o que explica menos construções de chafarizes no 

centro da cidade. 

 O mapa que representa sua destruição mostra como apenas um chafariz foi desativado 

até a década de 1870. Isso comprova a importância dessas fontes de água. 

  Também podemos observar que a Cantareira tentou desativar alguns durante as décadas 

de 1870 e 1880. Porém, com as falhas no abastecimento da empresa, as desativações só 

tomaram força na década de 1890. É nesse momento que a maior parte dos chafarizes do centro 

foi desmontada. 

 A região em que o Anhangabaú cruza encanado o centro de São Paulo transformou-se 

em parque no início do século XX. O vale converteu-se num símbolo do cosmopolitismo e da 

modernidade no período republicano296 . O Parque do Anhangabaú tornou-se expressão do 

embelezamento e técnica, se opondo a suas antigas características orgânicas e naturais. 

 As intervenções dos urbanistas em São Paulo, que pretendiam aprofundar a 

modernização da cidade embelezando-a e, ao mesmo tempo, criaram um tripé do ponto de vista 

de conjunto nas grandes obras na cidade: estético, sanitário e viário297.  

                                                 

296 JÚNIOR, José G. S. Anhangabaú: História e urbanismo. São Paulo: Editora Senac São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo. 2004. p. 82. 

297 Ibidem. p. 128. 



155 

 Nesse sentido, um novo fluxo é planejado para o vale, que não envolve mais a fluidez 

da água. O escoamento de automóveis ocupará esse território. 

 Os planos de construir sobre o antigo rio um parque e avenida remontam ao fim do 

século XIX. A “Avenida Anhangabaú” se tornou um sonho das administrações paulistas no 

começo do século XX. Entretanto as obras avançavam lentamente, devido aos custos e 

dificuldades técnicas envolvidas.  

 O projeto que consolidou muitas das ideias sobre a utilidade dessa via foi o Plano de 

Avenida de Prestes Maia, de 1930. Ele foi em parte executado nos anos seguintes. 

 

A Avenida Anhangabahú, velha aspiração dos paulistanos, já prevista por Samuel das 

Neves, em 1910, e já objeto de lei municipal, em 1922, sómente teve seus planos 

approvados em 1924. Terminada a phase preliminar de estudos e desapropriações a 

cargo do Eng. Alcides M. Barbosa, entrou immediatamente em phase de execução. Os 

serviços de terraplanagem estão muito adiantados; obras acessorias, como galerias 

para a vasão de aguas pluviaes, etc., estão quasi concluidas. 

Não só o saneamento do valle e das zonas vizinhas ficou assegurado; desappareceu o 

perigo da transformação em novas « Favellas» das encostas marginaes e do próprio 

valle. Alem disso ficou estabelecida a mais importante via collectora e distribuidora 

de trafego entre a cidade e as zonas extensamente povoadas de trans-avenida Carlos 

de Campos, servindo ao sector Brig. Luiz Antonio-Consolação.298 

 

 Nesse trecho do Plano de Avenidas de Prestes Maia é possível notar a argumentação 

tecnocrática em prol da expulsão das populações indesejadas em consonância com a visão de 

cidade moderna da elite. A imagem rural, com o leito do rio e as matas altas no Anhangabaú, 

rapidamente desapareceu da paisagem.  

 No imaginário dessa elite, a topografia acidentada dos rios e do vale contribuía para sua 

falta de saneamento e ocupação indesejada: ruas sem saída, encostas, etc. Com a avenida, esses 

locais seriam rasgados e incorporados à “cidade desejada”299. 

 O projeto defendia a construção de um Perímetro de Irradiação. Isso ocorreria através 

de vias que ligam, expandem e penetram a cidade por um circuito radial, desafogando o tráfego 

no centro. O Anhangabaú é uma das peças fundamentais desse plano, pois no traçado de seu 

leito seriam construídas as avenidas que ligariam a cidade no eixo norte-sul. 

                                                 

298 MAIA, Francisco P. Estudo de um Plano de Avenidas Para a Cidade de São Paulo. São Paulo: Companhia 

Melhoramentos de São Paulo. 1930. p. III. 

299 Ibidem. p. 57. 
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 Essas avenidas seriam de trânsito rápido, sem cruzamentos em nível. Isso era devido à 

característica natural do vale, que favorecia tal organização. Diversos viadutos ligando as 

pontas das encostas complementariam essa organização. 

 A seção do antigo rio seria o tronco do sistema “Y”, devido ao desenho natural do vale. 

Ali passariam as avenidas: Prestes Maia (Anhangabaú), 9 de Julho (Saracura) e 23 de Maio 

(Itororó), integrantes do atual Corredor Norte-Sul. Com um corte e túnel no espigão central, 

esse sistema ligou as regiões do Ibirapuera e Pinheiros com as do além Ponte Grande.  

 Maia tentou ainda lidar com a taxação dos proprietários afetados pelo melhoramento 

que valorizava os terrenos, além de tentar dar possíveis soluções aos inflacionados 

desapropriamentos. A obra caríssima deveria atravessar diversas gestões e sua continuidade era 

uma preocupação. 

 O rio acabou cedendo seu leito e várzea para a lógica “rodoviarista” e, na década de 

1940, os principais canais do rio desapareceram do convívio urbano.  

 Assim, o Anhangabaú é eclipsado da paisagem. Eventualmente ele reaparece em 

períodos de cheia, não se contendo em suas apertadas galerias e tomando sua várzea natural. 

Nesses casos, ele é quem lança sua sombra sobre as vias expressas, eclipsando-as300. 

 Em 1935, a bica do Moringuinho foi finalmente desativada e canalizada, umas das 

últimas a passar por esse processo301. Esse é mais um marco do fim da relação entre as pessoas 

e o suprimento das necessidades através do Anhangabaú. Também é um dos últimos diretamente 

ligados ao antigo sistema de abastecimento. 

 Aparentemente, o terreno onde estava o antigo Tanque do Matadouro municipal não foi 

devidamente aterrado até 1940, o que permitiu um curioso registro pelo levantamento 

aerofotogramétrico da cidade do mesmo ano. 

Como as fotos foram tiradas após uma chuva, diversos pontos de águas represadas são 

observáveis. O Tanque do Matadouro ressurge escoando lentamente suas águas. Em meados da 

mesma década começam a canalização do Itororó e seu vale se transforma na Avenida 23 de 

maio. 

 

 

                                                 

300 Ver foto anexa 36. 

301 MELLO, Randolhpo H. A Água em São Paulo. IN: Revista do Arquivo Municipal de São Paulo. Volume 

XIV. p. 165. 
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Imagem 6 – Aerofoto de 1940 

Retirado do Porta GeoSampa
302

 

 

Imagem 7 – Aerofoto de 1940 com Vetor do Tanque do Matadouro Georreferenciado 

 

  

  

                                                 

302 Mapa Digital da Cidade de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Disponível em:  

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx – Acesso em: 04/2021. 
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Considerações Finais 

 

 Como abordado no começo deste texto, é no espaço que as pessoas imprimem suas 

relações e ações ao longo do tempo. Essa sobreposição de camadas de cada geração é o que 

forma o tecido urbano que encontramos hoje em São Paulo. Os bairros e as comunidades fazem 

parte desse processo.  

 Quanto mais tentamos recuar para o passado nessa paisagem urbana, nos deparamos 

com um maior número de rupturas do que de continuidades. “A memória se enraíza no concreto, 

no espaço, no gesto, na imagem, no objeto” e no desenraizamento da memória a história tenta 

recuperar fragmentos do que desapareceu303. 

 O senso de identidade das pessoas está diretamente ligado aos laços humanos 

construídos ao seu redor e às referências no espaço que ela reconhece. Essa construção de 

relação entre os indivíduos e seu entorno passa pela apropriação do território. É ali que 

imprimem não apenas ações que o modificam, mas também a história de suas vidas.  

 Porém, as grandes intervenções no espaço constituem uma matéria à parte, pois estão 

atreladas normalmente a interesses externos, ainda que dialoguem com os locais. Quando essas 

intervenções afetam as relações estabelecidas no território, elas prejudicam a memória e 

desenraizam as comunidades. 

 

Quando a fisionomia do bairro adquire, graças ao trabalho ingente dos moradores, um 

contorno humano, ele se valoriza. Vêm as imobiliárias e compram uma casa, depois 

outra, o quarteirão. Os vizinhos se reúnem, querem resistir: os edifícios altos esmagam 

sua moradia, roubam-lhes o sol, a luz, o horizonte. As quadras são arrasadas, os velhos 

acuados. Para onde vão? 
Para dona Ana a ruptura é sem retorno: como viver longe dos vizinhos, que viu nascer, 

longe do Bazar 13 e do Mercado, longe da sepultura do filho no Cemitério São Paulo, 

onde ela vai diariamente a pé? 

Pouco tempo sobreviverá às mudanças, suas raízes se partiram. Mudança e morte se 

equivalem para o idoso. Será possível que uma empresa imobiliária possa reger 

destinos, dispersar e desenraizar centenas de pessoas? 

O paulistano tornou-se um migrante urbano, empurrado pela especulação imobiliária 

de um lugar para outro. 

(…) 

Recuperar a dimensão humana do espaço é um problema político dos mais urgentes. 

A sobrevida de um grupo liga-se estreitamente à morfologia da cidade; esta ligação se 

                                                 

303 NORA, Pierre. Entre Memória e História. A Problemática dos Lugares. Paris: Gallimard. 1984. Tradução: 

Yara Aun Khoury. IN: Projeto História, São Paulo, n. 10, 1993. p. 9. 
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desarticula quando a especulação urbana causa um grau intolerável de 

desenraizamento.304 

 São Paulo é uma cidade onde a especulação imobiliária historicamente desenraizou 

muitas populações e arrasou diversas comunidades. A natureza de destruição e reconstrução de 

edifícios, a forte intervenção na paisagem ao longo do tempo transformaram a cidade em 

irreconhecível para aqueles que se identificavam com esse território. 

 As antigas gerações que resistem ocupando esses espaços cada vez mais entram na 

condição de pária em seu primitivo ambiente natural. A antiga comunidade é expulsa e as 

intervenções na paisagem a descaracterizam das relações estabelecidas. 

 Os territórios ligados à água em São Paulo não escaparam desse processo. Apesar da 

cidade ter diversas vertentes de água, quase nenhuma é observável nos dias atuais. Populações 

inteiras já dependeram dessas fontes para obter esse líquido e criaram relações simbióticas com 

esse meio no passado.  

 Os interesses sobre a terra também destruíram essas relações e canalizaram as fontes 

d’água da cidade, submetendo-a à dependência da tecnologia invisível dos encanamentos 

privados. 

 Repensar a memória e a história, mesmo que brevemente, dessas relações e territórios 

se torna um ato necessário. Assim, é possível tentar nos reconectar e refletir sobre novas 

maneiras humanas de convivermos no espaço que ocupamos.  

 São diversas as maneiras de reestabelecer a afetividade e o reconhecimento com o 

espaço e que fogem à simples nostalgia. A criatividade ajuda a recuperar essas relações perdidas 

de um ambiente profundamente alterado. Principalmente quando ele ainda guarda estruturas e 

sinais claros para aqueles que se interessam pela investigação. 

 Caixas de inspeções, bueiros, sobras de terrenos, becos e etc., ajudam a enxergar além 

do eclipse que a cidade lança sobres esses locais. O mundo técnico separou e classificou rios e 

córregos, apagando muito de seus pormenores e a importância que tiveram para as pessoas ao 

longo do tempo. Entretanto, essas ainda são áreas ocupadas e que possuem novas relações 

estabelecidas, através dos lugares marcados pela passagem de córregos. Eles são facilmente 

denunciados pelo traçado, bocas de lobo, grelhas, vielas e escadarias.  

                                                 

304 BOSI, Ecléa. Memórias da Cidade – Lembranças de São Paulo. Estudos Avançados v.17 n.47. 2003. p. 

206. 
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 Em alguns desses pontos é comum encontrar partes recuperadas pelos próprios 

moradores, assim como novas apropriações em forma de pequenos parques e grafites. Esses 

sinais marcam os novos significados em áreas tradicionalmente desvalorizadas305. 

 Restaurar trechos, ajudar a evidenciar os resquícios e procurar afastar movimentos de 

destruição dos vestígios desses espaços já é de grande ganho para a sociedade civil como um 

todo. Além de recuperar a relação com o espaço, é possível trazer novamente à tona memórias 

visuais e novos tipos de apropriações. 

 Por esses locais serem desprezados normalmente, a ocupação ocorre, em sua maior parte, 

por populações pobres. Sem o amparo de um Estado, passaram a resolver os problemas 

próximos por conta própria, gerando soluções grosseiras e inventivas ao mesmo tempo.  

 Essas intervenções se transformam em um documento da simbiose entre a ocupação e a 

geografia. Com a especulação imobiliária crescente e as ações do poder publico, uma lógica 

que acontece atualmente é a de total destruição desses vestígios e a regularização desses espaços. 

Isso apaga a existência dessa ocupação anterior, disfarçando a paisagem e destruindo os 

indícios306. 

 Mesmo que se pense hoje em abrir rios tamponados, essa não é a única solução e nem 

a última. Na verdade, ela acaba sendo outra decisão que vem hierarquicamente do alto da 

administração e que altera um espaço que já é parte constituinte da realidade local.  

 Afinal, destampar córregos é uma prática também ligada ao tecnicismo, vindo da 

ecologia e das ciências ambientais. Longe de não estarem corretas, essas ações não abarcam e 

nem recuperam a experiência e a memória dos locais. 

 Rios não são uma memória morta, eles são movimento e ainda existem nas mesmas 

várzeas que sempre correram. “Não passava um rio. Passa um rio”307. Apesar dos discursos e 

intenções mudarem a paisagem, ela não deixa de existir.  

 Assim como o mediterrâneo de Braudel, o Anhangabaú não vai acabar, pois sua 

existência é inevitável na natureza. Entretanto, cabe a nós, que nos relacionamos com esse 

território, estarmos aptos a enxergá-lo e interpretá-lo, além de nos apropriarmos do mesmo.  

                                                 

305 BARTALINI, Vladmir. Córregos ocultos em São Paulo. I Encontro Nacional da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro. 2010. p. 15. 

306 Ibidem. 

307 Ibidem. p. 6. 
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 Ações que escondem e destroem os vestígios dos rios nos distanciam ainda mais de uma 

cidade aberta, plural e democrática. O uso de bicas e drenos na cidade, até hoje, por populações 

vulneráveis é um testemunho cruel dessa exclusão que nega o acesso a um bem básico para a 

manutenção da vida. Jamais devemos nos conformar com tal injustiça. 
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Foto 1 - Paredão do Piques em 1862 

 

Foto por: Militão Augusto de Azevedo. Pirâmide do Piques à esquerda, antigo chafariz na base da ladeira. 
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Foto 2 - Paredão do Piques em 1870 

Foto por: Autor Desconhecido. Chafariz na base da ladeira com animais se alimentando. 
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Foto 3 - Ladeira do Acu em 1862 

Foto por: Militão Augusto de Azevedo. 
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Foto 4 - Chafariz da Misericórdia em 1862 

Foto por: Militão Augusto de Azevedo. 
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Foto 5 - Largo do Colégio em 1887 

Foto por: Militão Augusto de 7zevedo. Chafariz do Palácio em primeiro plano. 
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Foto 6 - Viaduto do Chá em 1892 

Foto por: Guilherme Gaens. Anhangabaú como fundo de lotes e chácaras com algumas plantações próximas ao 

seu leito. Ao fundo, espigão da avenida Paulista e a cidade se espalhando para a região do antigo Caguaçu. 
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Foto 7 - Largo dos Guayanases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Autor Desconhecido. Chafariz ao centro, provavelmente pouco antes de sua desativação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



177 

Foto 8 - Viaduto do Chá em 1896 

 Foto por: Marc Ferrez. 
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Foto 9 - Reservatório do Cassununga na Serra da Cantareira em 1893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: P. Demet. Albúm da Repartição de Águas e  Esgotos – Acervo Iconográfico do Arquivo Público do 

Estado de Sâo Paulo. 

 

Foto 10 - Trabalhadores na Serra da Cantareira em 1893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: P. Demet. Albúm da Repartição de Águas e  Esgotos – Acervo Iconográfico do Arquivo Público do 

Estado de Sâo Paulo. 

 

Foto 11 - Reservatório de Acumulação na Serra da Cantareira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: P. Demet. Albúm da Repartição de Águas e  Esgotos – Acervo Iconográfico do Arquivo Público do 

Estado de Sâo Paulo. 
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Foto 12 - Reservatório da Consolação em 1893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: P. Demet. Albúm da Repartição de Águas e  Esgotos – Acervo Iconográfico do Arquivo Público do 

Estado de Sâo Paulo. 

 

Foto 13 - Assentamento de Canos da Cantareira na Rua da Conceição em 1893  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: P. Demet. Albúm da Repartição de Águas e  Esgotos – Acervo Iconográfico do Arquivo Público do 

Estado de Sâo Paulo. 
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Foto 14 - Reservatório da Liberdade em 1894 

Foto por: Autor Desconhecido – Acervo Iconográfico do Arquivo Público do Estado de Sâo Paulo. 
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Foto 15 - Viaduto do Chá em 1906  

Foto por: Frédéric Manuel – Acervo Iconográfico da Biblioteca Nacional. 
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Foto 16 - Belvedere da Avenida Paulista na Década de 1910 

Foto por: Autor Desconhecido – Acervo Iconográfico do Arquivo Nacional. Visão a partir das nascentes do 

Anhangabaú. Ao fundo a Serra da Cantareira. 
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Foto 17 - Belvedere da Avenida Paulista na Década de 1910 

Foto por: Autor Desconhecido – Acervo Iconográfico do MASP. Vale do Saracura ao centro. 
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Foto 18 - Córrego do Acu em 1910 

Foto por: Autor Desconhecido – Acervo Iconográfico do Museu da Cidade de São Paulo. 
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Foto 19 - Avenida Paulista em 1911 

Foto por: Guilherme Gaensly – Acervo Iconográfico do Arquivo Público do Estado de São Paulo. É possível ver 

um pouco da mata do Caguaçu que ainda existia. 
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Foto 20 - Panorama do Vale do Anhangabaú na Década de 1920 

Foto por: Autor Desconhecido. Acervo Iconográfico do Arquivo Nacional. 
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Foto 21 - Panorama do Vale do Anhangabaú na Década de 1920 

Foto por: Autor Desconhecido. Acervo Iconográfico do Arquivo Nacional. 
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Foto 22 - Vista Aérea de São Paulo na Viagem de Santo Amaro - 1932 

Foto por: Jorge Kfuri. Acervo Iconográfico da Biblioteca Brasiliana. Ao centro parte dos morros do Caguaçu, já 

quase todo ocupado. Avenida Paulista em profundidade na parte superior. A primeira rua à direita é a Alameda 

Rio Claro. 
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Foto 23 - Vale do Saracura em 1937 

Foto por: Claude Lévi-Strauss – Acervo Iconográfico do Instituto Moreira Salles. 
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Foto 24 - Obras da 9 de Julho no Vale do Saracura em 1937 

Foto por: Autor Desconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

Foto 25 - Construção do Túnel da 9 de Julho em 1937 

Foto por: Autor Desconhecido. Acervo Iconográfico do Estadão. 
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Foto 26 - Construção do Túnel da 9 de Julho em 1937 

Foto por: Autor Desconhecido. 
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Foto 27 - Viaduto Martinho Prado em 1938 

Foto por: Autor Desconhecido. 
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Foto 28 - Cortiços no Vale do Saracura em 1939 

Foto por: Benedito Junqueira Duarte. Acervo do Museu da Cidade de São Paulo. 
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Foto 29 - Aerofotografia de São Paulo em 1940 

Foto por: Autor Desconhecido. Retirado de GeoSampa. É possível ver a recém-inaugurada Avenida 9 de Julho ao 

centro. Na direita é possível enxergar o Itororó antes de sua canalização. 
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Foto 30 - Obras nos Córregos na Praça da Bandeira em 1940 

Foto por: Autor Desconhecido. 
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Foto 31 - Foto de Família com o Vale do Itororó ao Fundo em 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Autor Desconhecido. Acervo Pessoal de Miriam Torres. 

 

 

Foto 32 - Itororó em 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Benedito Junqueira Duarte. Acervo do Museu da Cidade de São Paulo. Fotografia tirada da Rua 

Pedroso. Rua Barão de Ijuí (antiga rua do Cano) à direita. 
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Foto 33 - Vale do Itororó em 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Benedito Junqueira Duarte. Acervo do Museu da Cidade de São Paulo. Fotografia tirada da Rua 

Pedroso. 
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Foto 34 - Anhangabaú em 1945 

Foto por: Autor Desconhecido. Acervo do Museu da Cidade de São Paulo. Expansão do canal do Anhangabaú. É 

possível observar o Viaduto da Santa Efigênia ao fundo. 
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Foto 35 - Crianças Brincando na Fonte do Túnel da 9 de Julho em 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Autor Desconhecido. 
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Foto 36 - Enchente no Anhangabaú em 1967 

Foto por: Autor Desconhecido. 
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Foto 37 - Obras de Canalização do Itororó em 1965 

Foto por: Tomomasa Takedo. Acervo Pessoal. 
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Foto 38 - Obras de Canalização do Itororó em 1965 

Foto por: Tomomasa Takedo. Acervo Pessoal. 
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Foto 39 - Obras de Canalização do Itororó em 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Tomomasa Takedo. Acervo Pessoal. 
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Foto 40 - Obras de Manutenção de Vertente do Anhangabaú em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Orlando Guarnier. Prédio do correio à esquerda. 
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Foto 41 - Fonte do Parque da Luz em 2021 

 

Foto por: Orlando Guarnier. 
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Foto 42 - Escoadouro em Direção à Fonte do Parque da Luz em 2021 

 

Foto por: Orlando Guarnier. Esse escoadouro de água decorativo está alinhado geograficamente com o local 

onde passava o antigo rego para a Luz (ver imagem abaixo). 
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Local do Escoadouro e dos Encanamentos (1855 – 2021) 
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Foto 43 - Encanamento nas Ruínas da Fundação do Observatório Metereológico no Parque da Luz em 2021
308

 

 

Foto por: Orlando Guarnier. Pelo alinhamento, pode ser o encanamento que levava água ao chafariz da Luz. Essa 

foi uma obra executada pelo engenheiro Henrique Luiz de Azevedo Marques na década de 1870. 

 

 

 

 

 

                                                 

308 Troca de árvores revela achado arqueológico em SP. Diário do Grande ABC, 2000. Disponível em: 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/108408/troca-de-arvores-revela-achado-arqueologico-em-sp - Acesso em 

04/2021 
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Foto 44 - Encanamento e Escoadouro nas Ruínas da Fundação do Observatório Metereológico no Parque da Luz 

em 2021

 

Foto por: Orlando Guarnier. Escoadouro à esquerda e encanamento ao centro. 
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Foto 45 - Largo da Memória (Piques) em 2021 

 

Foto por: Orlando Guarnier. 
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Foto 46 - Viaduto Martinho Prado em 2021 

 

Foto por: Orlando Guarnier. Visto do centro em direção ao bairro. Esse era o local aproximado do açude do 

Tanque Reúno. 
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Foto 47 - Avenida 9 de Julho Vista do Viaduto Martinho Prado em 2021 

 

Foto por: Orlando Guarnier. Esse era o antigo local do Tanque do Reúno. 
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Foto 48 - Trecho da Rua Barão de Ijuí em 2021 

 

Foto por: Orlando Guarnier. Essa rua permanece seguindo o traçado do encanamento do Tanque de Santa Teresa. 
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Foto 49 - Trecho da Rua Santana do Paraíso em 2021 

 

Foto por: Orlando Guarnier. Essa rua também já foi conhecida como “rua do Coronel Rodovalho”. Ela 

atravessava o vale pelo antigo açude do Tanque dos Franciscanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


