
1. -/

E

FAUUSP 1391

4

•■V

-ú, --

IA '•' \

PENSAR E VIVER A COWRÚÇXq ' 

DA }C IDÃ DE : Canteiros e áe0rih'e's p^tteieniação, * * 
dreriagem de águas pluviais e c!e reçfe de esgotosem SãoPaulo

JORGE HAJIMEOSEKII_ J



Orientador: Prof. Dr. Khaled Ghoubar

São Paulo 
1-9-91 
^32.

711.820981611
Os2p

DEDALUS - Acervo - FAU 
Pensar e viver a construcao da cidade :

20200004868

Canteiros e desenhos de Pavimentação, Drenagem 
de águas Pluviais e Rede de Esgotos em São Paulo

JORGE HAJIME OSEKI

Tese Apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo
para a obtenção do título de Doutor

PENSAR E VIUER
A
CONSTRUCSO DA CIDADE



à

Vera Lúcia de Aguiar

e

Jacques Charles Bouchara

-

í



ÍNDICE

Agradecimentos P-3

INTR0DUÇ30

la. p . 10

lo. Cap ít ulo: A Companhia Cantareira & Exgottos ... P . 11
2o . Cap ít ul o: As Grandes Avenidas P.48
3o. Cap í t ulo: 0 Engenheiro Municipal p.97

0 Canteiro da Técnica P.110-A2a. Part e:
Capítulo: 0 Trabalhador Indiscriminado P.ííi4o.

P.133
P .200CONCLUSÃO
P-209BIBLIOGRAFIA

5o. Capítulo: Pavimentação, Drenagem de Águas 
Pluviais e Rede de Esgotos na 
Periferia de São Paulo .......

Parte: 0 Desenho da Técnica



P-13

No. P.24

66P.

67P .

P. 71

72P -

P-89/91

P .129

Província de São Paulo/Escra-
P.130

Cidade de São Paulo/Trabaiha-
P.131

P.1321911 

P.135/142

P.205-A

A

TABELA VIII
Recenseamento 1872 
vos .

TABELA XI
COHAB/Composição de custos habitacionais 

TABELA II 
de prédios esgotados em S. Paulo 

TABELA VI
Tipos de pavimentação utilizados em Buenos Aires ...

TABELA IX
Recenseamento 1872 
dores 

ÍNDICE DE ILUSTRACoES 
(tabelas, mapas e gráficos)

TABELA III 
Pav i ment ação

TABELA VII
Recenseamento 1872 - Província de São Paulo/Operá- 
r i os da construção .

PRANCHAS 5, 6, 7
Composição de preços para calçamento em 1893 

TABELA X
Folha de pagamento de macadame,

TABELA I
Desenvolvimento da população paulistana 

PRANCHAS 13,14,5,16,17,18,19,20
Mapas de localização dos canteiros 

em São Paulo 
TABELA IV
Pavimentação em Buenos Aires 
TABELA V
Calçamentos em Liverpool 



AGRADECIMENTOS

Devo ter ■feito alguma coisa certa na vida terpara
tantos amigos. Durante a
me ajudaram ef et i vamente ou
ajudar, que -fica difícil nesta hora -fazer justiça a todos.

Pr i me i ro, Khaled que cr i ou uma nova modalidade deo
é 'orientação companheira", um orientadora

que sofre junto, se alegra junto, do lado do
or i ent ando.

Depo i s ami gos, Lu i sa Dam i an i Yvonneos e
Maut ner, que participaram de todos os momentos desta fase da
minha vida, com elas discuti tudo.

Li liana transformou
t ext o 1eg í vel.

d i scussoesMu i t as durante projetodas fe i t as o
foram pontos de partida paraintegrado de pesquisa de 1985,

a delimitação do meu trabalho,
equ i pes Erm ín i a Suzana Pasternak eMar i cat o, Paulo Xav i er,
N i11 on Vargas.

Devo mu 11 í ss i mo José de Souza Martins e seuao Prof.
grupo de alunos.

reflexãome reencontreida obra de H. Lefebvre,a part i r na
sobre espaço e arquitetura.

diária.sol i dar i edadechegados pelaam i gosAos
lok o i, Cr i st i naZi IdaOdet t e Seabra,Margarida Andrade,

Cost i Nácul, Paulo Menezes, GildaNasser, LianaLeme, Ana
Pinheiro, Chica do Uai

■time" de arquitetos: Reginaldo Ronconi, RicardoAo meu
Sérg io Negro.Gabon i e

Améli a

páginas e

Aos arquivistas e bibliotecários do arquivo do Estado e

e Csaba Déak.

páginas de garranchos em

feitura desta tese tantas pessoas

está sempre

se colocaram à disposição para

sou grato aos membros daquela

or i entação que

Nos seminários semanais sob sua orientação.



EDIPAVI-EDIFICACSO Pav i ment açãoda prefeitura. Lt da.
patrão-, àoperar i os SABESP ‘t i mes’,seuse e aos

CONUIAS, SEBES e Regional do Campo Limpo dadepartamentos
São Paulo.prefeitura de
Nestor Goulart Reis Fo. pelo acessoAo Prof. seua

históricosarquivo parti cular de documentos sobre a
construção civil.

Aos fune i onár i os FAU: Neusa,do AUT da S i1vana,e
Márc i a e Helena.Esmeralda,

Ao CNPq

àA Tan i a, pr ima quer ida,
porque sofreram de novoe Celi na,pais Jorge a

carne.

minha irmã Inês e sobretudo
a pesquisa de campo.

que me concedeu um auxílio pesquisa em Í9B6-87
que tornou possível

aos meus



5

INTRODUÇÃO

Est a trêst eve or i gem conjuntos deem
preocupações. Primeiro, a p a r t i r da minha d i ssertação de

mest rado havi a ficado claro a necessidade de se amp1i ar a
problemática da produção da 'cidade do capital'
expressão alémd e Mar i no Foiin) , dos limites dapara

nãoarqu i t et ura e do urbanismo. Mesmo que adm i t a,se a
prática arquiteturalreflexão da (o urbanismo fazendo parte

fértildesta prát i ca) ma i s persp i caz quandotem sido e
edifício (projetos ou canteiros). 'obra'.a

Apesar de se analisar obj et o casa ampl i ada eo
só escalao projeto, outra escala,o mesmo, que em na

da cidade como capital fixo.urbana. De
i mob i1 i dade, desenvolvida durantec orno

Dasposs i b i1 idade do mov i mento urbano.v i slumbrar a no
passando pela('mob i1e-hornes'),

apropr i açõesobsolescência das funções pelasurbanas, e
repropriações dos 'walking-cities' (projetoespaços,
Archigram/Archizoom do final da década de 60). 0 sub-solo, o

investido durante gerações, invisível ecapital subterrâneo

n ívelt ambémimóvel,impenetrável, continuava fixo e no

t eór i co.

compreendê-1 o, estudarDa í vontade de de aa

Que relação as redeshaveria entre

tão subterrâneas, podem até sersubterrâneas (às
comun i cações,(transportes,aéreas) de i nfraest rut ura

. ./ o espaçocompenetram e/ou se superpõem. Não são coisas
de jardimcômodo, de um quarto, de uma umcasa,de um

a cidade,

o mestrado, pôde-se

é a

at é as

uma conceituação

vezes não

'Os espaços sociais se

privilegia o

pesqu i sa

(para usar a

energia, saneamento).
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separado do espaço social. por barreiras
também é espaço social" *■signos da propriedade privada,os

anali seind ivisib i1 idade do t entaque aespaço

parcelar.

estatuto teórico de construção civil, tambémSegundo, o
sej a,persegu i do durante mestrado. Ou podeo como se

atraso tecnológico deste setorracionalidade doentender a
acumulação capitalista? construçãoSe,dentro da para a

base -Fundiária pode ter um papel explicativoed i F i cat ór i a a
obras públicas (aíest rat ég i co, as chamadas incluídaspara

infraestrutura) este papel tem que ser revisto.as redes de
produçãoé decorrênc i a das redes dedada terra0 preço

não é um Freio,
Há então. atrasodos canteiros. um

tecnológico na produção destas redes?
Em terceiro lugar, a partir do Final

dentre os quais osmovimentos populares,ressurgimento dos

Pesqu i sa,Inst i t ut o deS i nd i cat osUn i vers idades, ae
em torno deart i culação de de pesquisadoresalguns grupos

Jáde consolidada (istodo conhecimento que depois
"tecnologia do ambiente
construção de casasárea compreendiaconstruído". Essa ea

também nasenglobandoi med iat a ,inFraestrutura urbanada
são produzi das (aut ovárI as est asmodal idades em que

grandesconst rução, pequena-empre i t ada, empresas
Parti a-se da morad i apor ação do Estado).construtoras e

per i Fer i as,marginal dasPara
invasores), enFim aospara os

grande parte
ple i t eavammorad i adepossu i dores quemorad i a ou para

1. Cf. Henri Lefebvre. La Production de 1'Espace Anthropos, Paris, 1986, 3.ed.

desabrigados ,(os Favelados,

da população que estava reivindicando acesso à

como un idade.

nem um est ímulo para os

veio a

Há uma

avanços tecnológicos

uma área

a população

ser conhecida como

movimentos reivindicatórios por moradia, provocou dentro das

e muros, por todos

dos anos 70, com o

inFraestrutura, mas

em 1986)



melhor ias áreas àsc ircunvi zi nhaspara as suas casas.
int eressava um conhecimento global sobre Poro espaço.
exemp1 o, emergência paraassessor ia de favelados (nanuma
re-urban i zação nãode favela) podia teruma se como
problemas estanques: o parcelamento do solo.

saneamento básico, Era preciso que os várioset c .muros, o
áreatorno de deagrupassem em uma

"ambiente construído".conhecimento unificada, a do
intenção globali zação,Com est a d e deum grupo

FAUUSP se nucleou - Ermínia Maricato, Suzanaprofessores da
Past ernak , Yvonne Mautner, Paulo Xavier eu-, em torno dee
um projeto de pesquisa integrado que se chamou "Cr i se na
Produção Hab i t ação: t endênc ias reart i culaçãoda de no
processo produtivo" e foi apresentado ao BNH em 1985. Nesse

da habitação (edificaçõesprojeto estudava-se e
infraestrutura intermediáriasredes de que viabilizassem a

ed i f i cação aut o-const ruçãoamb i ent e urbano), daem aos
hab i t ac i ona i s Itaquera. 0 elementomacro-conjuntos em

da d i scussãoteórico centralizador proj et odo os

canteiros de obra.processos de trabalho utilizados nos

estudo da infraestutura: redes de água.A mim coube o
águasenergia elétrica, pluviais, esgoto.

gás. Em aprovado e o BNH foi1986 o projeto foitelefone e
fechado.

o projeto desmembrado emf i nane i ou0 CNPq 1986-87,em
substancialmenteindividuais, verbasquatro projetos com

menores.
pesquisa foi então restringida ao estudo dosA área de

águas pluviaispav i mentação drenagem decanteiros de ee

de São
ext ensão expressãoperdeude empesqui sa ecampo em

pavimentação e

a produção

a contenção de

profissionais se

esgoto em loteamentos situados no quadrante sul do município

ser iam

Paulo, em área próximas à represa de Guarapiranga. A
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estat í sti ca e foi redimensionada para ganhar em profundidade
de análise. A comparabi1idade com os resultadose qual idade

de outras pesqu i sas sobre de trabalhoprocessosos
uti1izados em outros canteiros de obras, sobretudo estudos

construção edificatória, não foi prioritária. Mesmosobre a
compat íve i s escalaporque as com a e a

número muitoespecificidade de em
pequeno.

‘método muito simples"Henr i Lefebvre para a
sociologia rural. Compõem-se de três momentos:

observação participantedescr i t i vo(a) em campo,o
pela experiência e pela teoriaatravés do "olhar i nf ormado

geral";

anal ít ico-regressivo esforço datar(b ) parao
exatamente a realidade descrita;

o histórico-genético- novo esforço para retornar ao
descrito precedentemente. "para encontrar o presente.atual,

ma is elucidado, compreendido: expliçado
i nd i caçãoApo i ado nest a procurei fazer recuoum

histórico, até
coletado umFo i

b i bli otecasEst ado,da prefeitura e doarqu i vos nasnos
da Escola Politécnica e da FAU.mun i c i pal,

foi reconstituídaTal história para a
e Esgotos),Cia. Cantareirarede de esgotos (a

problema dos calçamentos e2., para o
incipiente doé papeldest acadoNo o

n ível dat ant operson i f i caengehheiro municipal noque
formulação t écn i ca dosreflexão t eór i ca dacomo noe

redes urbanas."racional idade" dasprojetos, a

tentativa para identificarNo capí t u1 o 4 é feita uma o

c a p í t u 1 o

minha área de estudo eram

em pesquisa feita
a génese do problema das redes em São Paulo.

propõe um

os planos viários.

n o c a p í t u 1 o

2. Cf. Henri Lefebvre. 'Perspectives de la Sociologia Rurale’ in Pu Rural à 1'Urhailb Anthropos, 
Paris, 1977, 3.ed., p. 73-74.

pesqu i sas

pesquisa em
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t rabaihador de per iodoobras longo dest eao
histórico, nível do canteiro de obras,que o
'ideário técnico' do engenheiro.

i é d i scut i da a pesquisa de campo. com
modalidade de trabalho encontrada nos canteiros

de esgotos o trabalho 't i mes', compost ospor por
'migrantes temporários'.t rabaihadores

há reflexãoPor fim sobrenas uma a
produção de um modo de viver de morad i a ae
reprodução de um modo de viver desse espaço.

apoiar parte da v i daSobre este modo de va imor ar se
cotidiana da população trabalhadora. Produzido com uma certa

sãotécnica 'urban i zados' parte daest es 1ot eament os
outro lado, observandod o Por os

de espaço urban i zado,trabaihadores das redes, produtores
reflexões sobreseu d i a-a-d i a, canteiros, seunos suas

técnica dopróprio trabalho. trabalho. sobre suassobre a
moradias e seus divertimentos, estamos retratando

,. Deste confronto entre técnica.vivido
melhor compreensão da produção datrabalho deve surgir umae

c idade.

No C8P

conc1usoes,

púb1i cas

o n ível do

que é
ênfase numa

concretizou no

a produção
um espaço



i

PARTES O DESENHO DA TÉCNICA



ií

!“• CAPÍTULO: A Companhia Cantareira & Exgottos

Les Misérables)

per íodona historiografia reFer i r-se ao que
corresponde à presidência de João Theodoro Xav i er (1872-

fundação de São Paulo"1875) “a segunda (ut i1i zandocomo
expressão de Eurípedes Simões de Paula). Com

década de 1870-1880 constitui-se numa inflexãoefe i t o a em
padrãot er mos quant i t at i vos quali t at i vos do dee

desenvolvimento da c idade. Para Ernani da Silva Bruno de um
a cidade se transforma em "metrópol"burgo de est udant es", e

do café’ segundo P i erre Monbei g, ’cap i t al dosou numa
fazendeiros’.1  crescimento quantitativo pode

duas décadas portanto.na TABELA I, de 1872 a 1890, aem
população dobra

população quadruplica). Qualitativamente aseguinte, onde a
tr i ângulo1 i m i t es doc idade explode (e implode), sai dos

loteamento de antigas chácarasespalhase
norte (chácaras Mauá-ou do Campo Redondo -, de

Miguel Carlos e do Bom Ret i ro),
Barão de Limeira, de Anna(chácara dosula

ou do Menezes-, do Fagundes, do CónegoOzór i oMachado, do
do Luiz do Lavapés) oeste (chácaraF i delis. da

Matos e» *A Cidade de Sâo Paulo 
jan. jul. 1955.

Et cec i 
de quelle 

quel but?
!• pensée? 

pour rien.
i moyen de < 

i nt est i n?

1. Cf. Eurípedes Siiôes de Paula, Ernani da Silva Bruno e Pierre Mobeig citados por Odilon Nogueira de 
•* □_ «<•_ no sécu]o XIX. jn REVjsta de História, Sâo Paulo, (21/22): 89-125,

e aGlória e

. m i11 i ons 
mét aphore. 

et 
aucun but. 
y penser. 

Au moyen de 
son i nt est i n . 

’ crest son

e Fernão),

(antecipando o crescimento brutal da década

com o

L’Inte5tin de Léviathan 
"Paris jette par an vingt-cinq 
à l’eau. Et ceci sans 
Comment, et de quelle façon? jour 
nuit. Dans quel but? sans 
Avec quelle pensée? sans 
Porquoi faire? i 
quel organe? au 
Quel est son 
égout.’ 
(Victor Hugo

ao leste (chácaras Figueira

ma is uma vez a

é comum

ser observado

vizinhas: ao
central e
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do Senador Queiroz, de Martinho da Silva Prado e do Marechal
Arouche) . Lot eamentos ' emp ír i cos desordenados*, dee

simplório","ret i culado Toledo®.segundo Bened i t o de
Entretanto, paradoxal mente não, âmb i t o daou no
adm i n ist ração públi ca há i nt eresse crescente peloum
embelezamento Uár iosda c idade. sãomelhoramentos

Tem inícioexecut ados. saneamento da várzea do Carmo (hoje •o
transformação de terrenos antesParque D. Pedro II),

pémal-cheirosos ao da coli na central, no

passe i o públ ico frente à nova Ilha dos Amores (hoje, rua 25
do Hospício (rua Fredericode março), continuando pela rua

AIvarenga), até a ponte da Moóca, e
São d ’Eu (rua dodo Carmo. ainda rua Conde

do gasómetroat errado (de 2.000 metros deo
compri mento), obras i mport ant es t endo-se v i st aem sua
construção às Tamanduateí.(e mesmo sobre)margens
Nessa época é ainda regularizado o Largo dos Curros (praça
da República), é feito

estação deLuz frente ■Ferro,

(João Teodoro)ligação importantes rua do Par i e a

No núcleo histórico faz-se calçamento ao
Direita, Sãoparalelepípedos Bento e 15 dedas ruas

SéRosár i o (os pr i me i rosdo danovembro, do Largo e
calçamentos deste tipo em São Paulo). 3

da população. doproblemaaumento brutalCom esse o
soluçõescr ít i co.água se tornouabastec i mento de e as

porque já não maisexauriram rapidamentepropostas se se

tratava da capacidade dos tubos ou do número de chafar i zes a

o rio

2. Benedito Liia de Toledo São Paulo" três cidades ea u» séculos, Duas Cidades, São Paulo, 1983, p. 68 
pass.
3. Cf. Benedito Li»a de Toledo, op. cit., p. 69-71 e Pedro C. da Silva Telles, História da Engenharia 
no Brasil (séculos XVI a XIX), Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1984, p. 117-118.

com a

o rep1anejamento do Jardim Público da

construídos a
a consolidação do Morro

e construídas ruas de

pantanosos e

à nova
como a

rua Heivét i a.

G1 i cér i o) e
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TABELA I

Desenvolvimento da população paulistana

população Z de crescimentoano

1872 31.385

1886 47.697 521

1890 64.934 361

1900 239.820 269Z

(1910)00 (375.000) (56Z)

1920 579.033 54Z

83Z1934 1.060.120

1.337.644 26Z1940

! 2.198.096 65Z1950

3.825.351 74Z1960

FONTES: Singer, P.

(*> Petrone P.

d i spon íveláguademas da falta nas

sobretudo em período das secas. Em 1814,vertentes próximas,
era

Desenvolvimento Económico
Urbana
A Cidade de São Paulo no Século XX

e Evolução

serem construídos.

em valas a céu aberto, doa água era trazida por gravidade,

Bexiga até a Luz, passando pelo chafariz da Memória, segundo
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um projeto do engenheiro Dan i el Pedro Múller"*.
provinci al cont rat ou obras engenheirosgoverno com os

i ng1eses W i 11 iam Eliiot e John Cameron,
valas abertas de ferro -Fundido. 0 volume de águapor tubos

Seriam necessárias obrasentretanto continuou i nsufi c i ent e.
de vulto. quant idade,para trazer de mananc i a i s

r i be i rãod i st ant es. Na serra da Cant are ira, da Pedrao
águas analisadas pelo Farmacêutico GustavoBranca teve suas
consideradas de boa qualidade (essas águasSchaumann. Foram

cântaros, o que deupara
à ser ra). entãoprovincial0 governo contrata em

Bruniess1863, engenheiros i ng1eses James (que haviaos
não executado.trabalhado em projeto de docas no Rio deum

Jane iro). Dan i el Mack i nson Fox e Hooper para estudo de um
água Sãogeral d e abast ec i mento Paulo,F> 1 a n o de para

ut i1 i zando os mananciais da Cantareira.
água públi cosA Falta de 1866 chafari zesem nos

provocou revoltas violentas "quebra-ona
D i abo-Coxoó.

à Assemb1 é i arelatório apresentadoNo de 1872,
Joséda Província,Legislativa Provincial pelo presidente

Fernandes da Costa Pereira Jr., lê-se:

'Não há

E, mais adiante:

4. Cf. Benedito Liaa de Toledo, ob cit., p.7i.
5. Pedro C. da Silva Telles, ob. cit., p.287.
6. Cf. Água Viva, nov. 1990. Revista do Serviço Municipal de Agua

"Como sabe i s 
de 1870,

e Saneaaento de Santo André.

a lei provincial n°- 102 
autorizou /.../ o encanamento

quebra" que é retratado pelo

que substituíram as

regularidade na edificação das 
casas (paulistas); menos há um sistema 
de esgotos que obste constantes 
exalações miasmáticas. Falta-lhes até o 
abastecimento de água potável, uma das 
condições essenciais de salubridade".

população como

o nome

água em

serem bebidas eram distribuídas em

Em 1854, o
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relat ór i o JoãoNo d e àTeodoro de 1873 ALP , o
presidente discute propostas para água potável

45 de 20 de abril, dispõeEm 1875, a lei provincial n°-
instalação obr i gat ór i a sistema completo desobre a de um

* despej os esgot os * da cap i t al , ae nos
entretanto, não éinstalação de água ,obrigatoriedade de

governo provincial contrata oaprovada. A 9 de
engenheiro Daniel M. FoxCoronel Antonio Proost Rodovalho, o

s i stema deMajor Benedito Antonio da Silva opara

•firma1877,abr i 1 deFinalmente a 7 de governoo

CJpsé Fernandes da Costa Pereira
Tipografia

uma
de

uma
a

a 
das

São Paulo, 1872.
Legislativa Provincial pelo presidente (Joao Theodoro Xavier).

préd i os

- a
perm i te, 
companh ias

t i ran i a, 
ma i s

i opressão mais e 
contra a pobreza, 
capital". •

s i t uação 
e os 

de 
presentemente

"Tenho recebido 
porém, que nas concessões 
deve o 
per i gos cap i ta i s: 

(a) qarant ia 
da

e o

da Cantareira/.../ podendo 
fim contrair empréstimo ou 

quantia de 650 
ao ano /.../. 

<foram chamados) 
se encarregassem da 

um plano organizado pelo 
Bruniess". x

das águas 
para esse 
emitir títulos até a 
contos, com o juro de 77.
Nesse sent i do 
concorrentes que 
obra, segundo 
eng .

outubro, o

abastecimento de água para a Capital. 9

_________ de .juros 
atual da província não 
transcedentes interesses 
linhas férreas a tornam 
i nexequ ível?

( b ) transmissibilidade de  
é uma cláusula que revela um pensamento e 
empresa puramente mercenários e não 
utilidade pública?

(c ) r et r i bu i c ão 
part i culares - será uma 

muitas vezes, i 
numerosa classe da i

7. Relatório à Assembleia Legislativa Provincial pelo presidente
Jr.), Tipografia Americana,
8. Relatório à Assembleia
Americana, São Paulo, 1873.
9. Cf. Nestor Goulart Reis Filho, História da Engenharia Civil ei Sâo PaJÚQ, mimeografado, inédito.

algumas /.../ entendo 
nas concessões de privilégios, 

legislador evitar, entre outros, três



ió

contrato com o Coronel Antonio P. Rodovalho, Daniel M. Fox e
Bened i t o A. da Silva, para o estabelecimento de ’um s i st ema

.' dos prédios da capital. Em 25
de Julho do mesmo de Proost
Rodovalho, empresa que explorará os serviços
de água de Sãoe esgoto Paulo C o m p a n h i a

diretória provisória é compostaA pelo barão de
Três Rios (Joaqu i m Egyd i o de Souza Aranha), por Rafael de
Aguiar Paes Falcãod e Barros Clement e de Souzae por

Tratava-se então companhia privada brasileira,de uma
ligada ao grande capital cafeeiro, que contratou os serviços

ingleses 11 1igação dosde engenheiros membros daA
chamado ‘ grande cap i t al cafee iro’ suasem

(por exemplo, o coronel Proostmu i t as faces,
Rodovalho cap i t al i st a paulista, dono deera

expor t adora Santos, d i ret or da Companh i a deem
Ferro de São Paulo, acionista da Cia. Paulista deCarr is de

sócio da Companhia deda Cia.Estradas de Ferro, Bragant i na,
Importação Lupton, dono da fábrica de cimento Rodovalho e da

de São que produzia cal ,Melhorament os Paul oCampanh i a
Assoe i açãocerâmica Comerc i alpapel-, d i ret or da ee

Crédito Real,Agrícola de São Paulo e assoe i ado ao banco
nãosó grandeda Lavoura. RodovalhoComerc i al erae

grandedemais diretores) 0fazende iro, como
épocaconst i t uídoal i áscapital cafee i ro, porna

10. Nestor Goulart Reis Filho, ob. cit.
11. Cf. Richard M. Morse, Foraacão Histórica de São Paulo, Difusão Europeia, São Paulo, 1970, p.245.
12. 0 engenheiro Rodolfo Costa e Silva ea entrevista

propr i et ár i o e

na Econoaia Cafeeira. Hucitec, São

F i lho.1®

na revista Agua Viva (noveabro de 1990), do 
Serviço Municipal de Zgua e Saneaaento de Santo André, afina que *<A Cia.) foi estatizada. Era uaa 
coapanhia inglesa que foi nacionalizada. Foi a priaeira estatização que se deu ea São Paulo’. Pedro 
C. da Silva Telles na Historiada Engenharia no Brasil, ob. cit., taabéa fala na 'adutora da 
Cantareira/.../que só foi construída a partir de 1878 por uaa companhia inglesa, que construiu taabéa 
a barragea de captação', p. 287.
13. Cf. Flávio A. M. de Saes. A Grande Eapresa de Serviços Públicos.
Paulo, 1986, p. 52, 81-83, 86-88. 108-109, 124.

é constituída a
uma reunião na casa

d i r et or i a ao

eram os

era evidente

uma casa

ano, em
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grandes famílias pauli stas, tem grandes fazendas, ações de
ferrov i ár ias. imigração,f oment aempresas empreendea

».... ur.bi.a.njas.r àpossu i bancos, ded i ca-se
at i v i dade industrial . E também governa.

0 relatório à ALP , do presidente de província Laurindo
Abelardo de Brito de 1880, informa que:

feitos com

A Companh i a
por

de
i a

arrobas e
► plantas 
para o < ‘

i os esgotos, 
rubricadas pela Cia. e pelos

contrato, está empreendendo estudos para
prevenção contra enchentes nas várzeas do

> < de
) com 
Rodovalho

para execução i

Cia. 
Cel . 

Eduardo 
as

pântanos e para a

a dessecação de

14. Cf. A. M. de Saes, ob. cit., p. 98, 124 e 276.
15. Relatório apresentado à ALP de S.P, pelo presidente (Laurindo Abelardo de Brito). Tipografia do 
Diário de Santos, Santos, 188».

'a 28
celebrou 
Ant on i o 
Benest 
obras... 
"o volume de água obtida na Cantareira 
<será> de 2.970.007 1. que distribuídos 
por uma população de 30.870 hab. /.../ 
dará a quantidade de 96 1. /hab./ por 
dia; quantidade esta /.../ muito abaixo 
dos misteres domésticos <cujo> limite 
mínimo é 100 1./hab./d ia ...
'a Cia. já encomendou todo o seu 

material na Inglaterra /.../ chegaram 
45 t. de chumbo para as juntas de 
tubos, 1/2 de est opa para o mesmo fim, 
750 barris de c i m e n t o. 3180 tubos para 
o encanamento com 0,305m de diâmetro. 0 
peso total de ferro recebido é de 1,137 
t-, 6 quintais, 2 arrobas e 3 libras 
<1.154.492 kg>. As plantas e perfis 
quer da construção para o abastecimento 
de água, quer para os esgotos, estão 
prontas e 
empresar i os*.

observa ainda que mesmo não sendo obrigada

1879> a 
os Srs.

i e
de todas

"S.S.M.M. Imperiais em setembro de 1878 
< inauguraram> solenemente os trabalhos 
do reservatório de distribuição < 
águas na Consolação, onde se colocou 
pedra fundamental, 
"os trabalhos estão sendo 
bastante morosidade ... 

de novembro 
contrato 

Proost f 
(?)
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Tanianduat e í Tietê,do tambémd i ssopois dependee a
salubridade pública. 0 presidente ressalta no •final desta
parte do relato que, como este

P ú b 1 i c ocabe ao poder acompanhamento vigilanteempresa, o
dos trabalhos.

o relatório à ALP é feito pelo primeiro vice-Em 1882,
presidente - barão, conde e marquês de Três Rios-,visconde.

aliás d i r et orJoaquim de Souza Aranha, da Companh i a. Por

sér i as

na praça
1.200 
menos 
fe i t as 

pr ov
) sem

bairro do Brás
• segue
a ponte

encontrado 
chamada

pr i m i t i vament e 
de recorrer a 

para não

t em 
na chamada de 

não justificam diante do

serviço é monop ó 1 i o de uma

este relatório fica-se sabendo que:

que 
número 

Cia. t eve 
de recursos 

> seus trabalhos. Levantou 
de Londres, na 
contos e nas 

i dênt i cas às de 
pelas empresas 

í n c i a.
conquanto sem dificuldades 
vencer, salvo a transposição 

proximidades da serra, 
ão de um viaduto foi 

suav i zar a 
das vertentes opostas, 

feitas em circunstâncias 
o

t êm 
assentado o 
sua desembocadura 
proximamente ao 
Hosp í c i o. Est á 
secundário para servir 
até o Tamanduateí 
margens do 
rua do 
assentado o 
pela ladeira 
a colocação 
rua Mun i c i pal.

"a Cia. 
d i f i culdades 
capitais, que 
futuro que se lhe antolha, 
"o capital tem sido realizado sobre um 
número de ações que está muito longe de 
atingir ao 
subscr i t o. A I 
outra fonte 
interromper os 
um empréstimo 
i mportânc i a de 
condições mais ou 
operações iguais 
mais acreditadas da 
"as obras 
técnicas a 
de um vale nas proximidades da 
onde a construção de um viaduto 
adotada como suficiente para 
i nf1exão rápida 
estão sendo feitas em 
que abonam o zelo da Cia. /../ Estarão 
concluídas dentro de pouco tempo.

obras de esgoto} infelizmente não 
tido___ q____[H£êj)1Q____ i mpu 1 so■ Está

encanamento mestre desde a 
i no rio Tamanduateí, 
Tietê até a rua do 
assentado o encanamento

o 
; o que segue às 

Anhangabaú até a ponte da 
Senador Florêncio. Acha-se mais 

coletor parcial que passa 
do Porto Geral e iniciada 

do coletor que passa pela 
Dos encanamentos que
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Segundo Silva Telles, é a única informação que temos,e
Í883. São Paulo

a terceira cidade brasileira a terser
completo de esgoto sanitário.

‘ í°- Distrito' central ficaram prontas 1864,em
antes mesmo de Berlim 1874, Buenos Aires 1877 e Roma
1879, segunda cidade bras i 1 e i r a que teve esgotos foia o
Rec i fe, par t i r de 1878. Em t ermos mund i a i s doa apesar

’t out-à-1'égout 'exemp1 ar sido projetadoparisiense ter em
de obrigatoriedade de ligação dos edifícios esta1855, 1 e ia

só foi aprovadarede coletora 1894. As primeiras cidadesem
reded i sporem de de esgot os, foram,a parece-me, as

(Brook1yn-1855, Chicago-1856 e Jersey City-1859)amer canas
cidades alemãs é (1867),dentre as Frank furt

e Nuremberg (1874) e Colónia e Muniqueseguem-lhe Stuttgart

Estas últ i mas, São Paulo por dois(1881) antecedendo
anos apenas.

"São Paulo época, com o melhor sistemacontava, nessa
de água e esgotos do Brasil' segundo Morse13®.

urbains' in

formam a 
acham-se já 
nas ruas < 
Comerc i o 
sido 
d os 
correspondentes*.

Í6. Relatório à ALP pelo pri»eiro-vice presidente (Conde de Três Rios), apresentado pelo quarto- vice 
(Manoel Marcondes Moura e Costa), Tipografia do Diário de Santos, Santos, 1882.
17. Esta descrição coipleta a que se segue sobre o projeto de esgotaiento de São Paulo. A rua do 
Hospício hoje é a rua Frederico Alvarenga; a rua do Senador Florêncio, a rua Florêncio de Abreu; a 
ponte desta rua, a esquina desta últiaa coi a rua Dr. Carlos de Souza Nazareth; a rua Municipal, a rua 
General Carneiro; a rua laperatriz, a rua 15 de noveabro; a rua do Coiércio, a rua ólvares Penteado.
18. Pedro C. Silva Telles, ob.cit., p. 291.
19. Cf. George Knaebel, 1'Éqout et la Propriété, Paris- Vai de Maine, Institui d’Urbanisae, 1984 e 
'Les réseaux techniques urbains' in Annales de la Recherche Urbaine. (23-24), jul/dez., Dunod, 
Paris, 1984.
28. Cf. R. M. Morse, ob. cit., p.245.

um sistema

na zona

a pr i me i ra

a rede de esgotos teria ficado pronta em

rede urbana propriamente, 
assentados alguns trechos 

da Boa Uista, Imperatriz, 
e algumas travessas, tendo 

ao mesmo tempo levados ao interior 
prédios, as ramificações

a então
No Rio de Janeiro, as obras do
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Como ser i a esta rede? descr i ção -FeitaBaseamo-nos na
Manuel Ferreira Garcia Redondo no seu livro "Companhiapor

Cantare i ra & Exgot t os, i nformaçoesesc 1 arec i ment os e
Fornec i das presidente da General Cout o deao
Magalhães’ d e 1889.

e 
a

P r i n c i i 
secund;

de
Luz 

na 
teia

d i versos 
pa i s 
lár i os

do
Lavapés 

longo 
P i ques

prov í nc i a

Brás (cota 
d i âmet ro em 
do r i be i rão 

? do Miguel 
? faz

Paulo foi 
s i st ema 

e

em
outro de
margem es<

óx i mo

d i reção 
42" 
tqui

7,96m) 
T 
a

ao 
ponte 

outro 
ponte 

Memór i a (cota 
último é constituído por 
28" de Em 
col et ores 
colet ores

em i t indo.um 
20" de Q) 
8,89m) e 
d i reção à 
Anhangabaú, pr 
Carlos (cota 
bifurcação, em i tini 
de 36" a 15" de I 
Tamanduateí até 
(cota 12,85m) 
Anhangabaú até 
Largo da

em São 
o  
cont ínua

"A rede de esgotos 
estabelecida segundo 
americano de circulação 
compreende: 
Um coletor 
f er r o 
d i âmet r o, 
desde o 

de

d e t ubos 
polegadas 

'árzea da I

a, 
(plano de referem 
capeamento dos pilares 

Grande>, à distância de cerca 
a Jusante da Ponte Grande, até 

do aterrado da estrada 
da Companhia Inglesa. Neste

21. M. F. Garcia Redondo (RJ 1854-SP 1916) na época engenheiro fiscal da Coipanhla. Foi 
taabéa escritor e fundador da Acadeaia Brasileira de Letras (cadeira n"’ 24). Diploaou-se ea física 
e aateaática pela Politécnica do Rio.

geral feito 
fund i do de 48 

assente na ' 
rio Tietê em que desemboc 

cota de 4,60m (plano de 
10,15m abaixo do cai 
da Ponte 
de í km. 
as proximidades 
de ferro da Companhia Inglesa, 
ponto o coletor bifurca-se (cota 7,52m> 

ramal de tubos de ferro de 
ao f 
de < 

lerda < 
i ponte 

onde faz nova 
um ramal de tubos 

longo do rio 
do 

ao longo do 
do Piques no 
15,45m). Est e 
tubos de 24" a 
pontos destes 
entroncam os 

nos quais 
despejam ramais espalhados por todas as 
ruas da cidade e constituídos por 
manilhas de barro vidrado de 18", 15“ e 
12" de Ó.Destes últimos ramais partem 

os condutores para as casas terminando
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das

Tentei reconsti t ui r o traçado dest a pr i me i ra rede de
esgotos, aliás bastante simples, na PRANCHA n°- 1,

básicos deste relat ór i oOs obj et i vos corr i g i reram:
possíveis de-Teitos do sistema, amp1i ar

inclusive a viabilidade económica de o fazer) e< ver i f i cando

Impér i o,de água de Sáo ainda pelae esgotos Paulo no
Assembleia Provincial.

Entre as -facilidades que o sistema apresentava estavam:

22. Cf. M.F. Garcia Redondo, ob. cit., 9-li.

prot egê-1o 
contra as

e
» fim

as 
pela

é
Flap

i d o

capaz de 
desobstrução 

águas do 
n a t u r a ,

igual 
tanto 

nas 
de 
em

tubo, 
facilitando depois 
uma vez aberta a 
maior impulsão 
comp1 et a 
despejo das 
feito i n 
prévia".

comportas colocadas 
servem para iL-------

deseja, a passagem das águas 
para o rio, determinando o

também um 
águas servidas 

pát i os 
de

o perímetro da rede

conven i ênc i a ou

um sifão e respectiva

em anexo.

em cada uma por 
bac i a com ( 4" de (J e 
despejo das 
dos quintais 
conduto. Com o 
quanto possível 
ramificações i 
matérias impróprias, 

1887, o 
em todas as 
ram i f i cações, 

frequência das obstruções 
desobstrução. 0 
fechado pelo 

Uai ve 
coletor 

caso

novembro de 
com entradas 
ângulos das 
assim a 
facilitando a 
de esgoto i 
Penstock & 
desembocadura 

em caso de 
enchentes do rio Tietê. Além 

disso diversas comportas colocadas no 
coletor geral servem para interceptar quando se ■= -£«■.
do esgoto 
seu represamento e acumulação dentro do 

durante certo tempo, e 
a lavagem do mesmo, 
comporta por meio de 

r operar a ma i s 
no coletor. 0 

esgot o no r i o é 
sem desinfecção

ver i f i car a não de se encampar os serviços

ralo-sifão para 
e pluviais 

com 
evitar 

obstruções 
i nt rodução 

foi adotado, 
sistema retilinear 

junções e 
diminuindo 

e 
s i st ema 
aparelho 

colocado na 
geral para 
necess idade
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(a) canalização das águas pluviais de praças
completamente em despejo destas águasseparado, bem

"orgân i co’(b) r elac i onament o relação àsum em
do Tamanduateí. várzeaenchentes do Quando a do

água daCarmo i nundava possibilidade de
i nundação para nível da água dodentro do o
Tamanduate í das enchentes de ambos r i os

do Tietê,•Fosse sempre o coletor, drenando as
águas inundadas da várzea,

válvula (automática
direção oposta à pressão das águas do Tietê;

esgoto despejadas in natura no Tietê,águas do
sói i das solução,de mat ér i astinham quantidade e em em

proporções abaixo dos limites sanitários recomendados: 600 a
700 gr/m3, "mu i t osobretudo tendo-se em vista aindaser

indústria’ em São Paulo.1 i m i t ada a

inconvenientes destacavam-se:Entre os

Jáencanamentosparcial dos(a) 1avagem aquea
pelo Dr. Adolfo Pinto do córrego Lavapésderivação proposta

lavando periodicamente com grandesdo coletor.

da canali zação,< b ) uma
grandes chaminés

por higienistas europeus. Sua localizaçãogás) preconizadas

Ef i gên i a. Não havia também

para dentro 
descargas a tubulação, havia sido obstruída;

ventilação deficiente
’de chamada’ e as fornalhas (a carvão

Largo 7 de setembro 
ventilação (tubos de aspiração)

como o
ruas e

e no planalto de Santa

sem as

forçaria o escoamento do esgoto e

Tietê e
havia a

diretamente nos cursos de água da cidade;

ou a

Press ionaria a

adequada seria no

der i var a

super i or ao
por ocasião

e nos dois sentidos) em

coletor. Como

( c ) as
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das residências;nas bacias

desembocadura próxima às zonas (umhab i tadas.
qui1omet ro jusante da Ponte Grande e em -Frente ao bairroa

do Bom Ret iro).

Para evitar inconvenientes -futuros aconselhava-se que:

serv i do pela Companh i a •fosseser

não encampação;amp1 i ado,

prédios servidos de esgoto contrahavia 5702
água, dever i a tornado5503 abast ec i dos serapenas por

1 i gação) de água para a lavagem daso
de consumo mínimo diário para cada uma).(150 1.

II) . Aliás melhor ser i a a obrigatoriedade do(ver TABELA
de asp i ração partindo da coroa do"wat er closet* com tubo

obrigatório

caso houvesse ou
per ímetro a

bacias com
uso (e

siPão das bacias, desembocando acima do telhado;

(a) o

(c ) a

(b) como
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TABELA II

N°- de prédios esgotados

Ano

3.000 66Z

1894 (b)! 130.000 9640 20000 10.400 48Z

1924 (c)! 500.000 ! 51000 72Z71000 20.000

Font es: (a)

enquanto, o sistema de despejo de materiais do
esgoto poderia

parece nãoo despejo estar sendo interrompido durante as
não est ãoáguas a i ndaenchentes segundo,e, as

se alterasse em qualquera
dos casos

desinfetada, elevada por pulsômetroságua dever i a
i rr i gação der i o aprove i tadare-despejada naounoe
aguardarrecomendadoser i aterrenos. Em qualquer caso o

dessecament oRévydo engenhe i ro eplano opara
capital e que são'chans' queaproveitamento das

enchentes do Tietêinundadas pelas

! 8555 !
| <8297)*!

<b)
(c)

! 5702
; (5582)»

s it uação

sanidade da capital.

Garcia Redondo. Esclarecimentos e informações: 
Companhia Cantareira e Exgottos, 1889 
Relatório da Agricultura, 1895
Saturnino de Brito. Melhoramentos do Rio Tietê, 
1926

* prédios construídos.

então ser

cercam a

disto também dependerá a

e do Tamanduateí, porque

Ipopulaçâo Sprédios 'total deldéficit I Z de 
■total iesgotadoslprédios íestiaado! prédios 
iestiaada ! ! I ! servidos

continuar sendo in natura.

infeccionadas. Quando

na desembocadura, em nível superior ao de máxima enchente. A

51889 (a)! 60.000

deveriam ser construídos tanques ou reservatórios

<c) por
porque, primeiro.
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Este foi o primeiro projeto para rede de esgotos em
São Paulo, concebido
e Esgotos, segundo o relatório de seu engenheiro -Fiscal M.F.
Gare ia Redondo (Nas PRANCHAS 2 3, pode-see ver o
processo de trabalho utilizado na construção da represa -

cruzamento do encanamento de água sobref .1? o
de águao assentamento dos canos f .3. , bastante

semelhante ao
5) .

Este projeto, nunca realizado,
traços gerais porque segundo Garcia Redondo complementaria
(e corrigiria), o projeto de esgotamento. Tinha por objetivo

cap i t al (no
0 saneamento da várzea do Carmoproblema das enchentes

asp i ração João sóf o i ant i ga de T eodoro,uma que se
primeiras décadas do século seguinte,concretizou nas

arquiteto -Francês Bouvard para parque D. Pedroprojeto do o
Com i ssão de1896 prov i nc i alII. Em ao governo

São Paulo sob a chefia doSaneamento do Estado de eng.
farão parte Francisco Saturnino deAlfredo Lisboa da qual

Vitor da Silva Freire. Essa comissão além de outrosBrito e

problemas, estudará a

o rio T i et ê

processo atual, descrito a seguir no Capítulo

retificação e/ou regularização do Rio

23. Cf. M.F. Garcia Redondo, ob. cit., de onde foram tiradas todas estas informações.
24. 0 engenheiro francês Jules J. Révy fez parte da comissão que estudou o recalque de fundações 
no reservatório de Pedregulho no Rio. A partir de 1886, por decreto do governo imperial passa a 
chefiar a Comissão de Saneamento do Rio de Janeiro. Em 1880 foi ainda encarregado pelo governo do 
estudo de localização de barragens no Ceará. Projetou em 1881 o grande açude de Lavras no rio Salgado. 
Cf. P. C. Silva Telles, ob. cit., p. 283, 289-292.
25. Cf. M.F. Garcia Redondo, ob.cit, p. 16,21

com o

e construído pela Companhia Cantareira

no Tamanduateí),Tietê e

f.2 e

o "dessecamento e aproveitamento* das várzeas que cercavam a

Projeto do engenheiro Révu

resolver portanto, o

é descrito aqui em seus
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Tietê 0 problema das enchentes do Tietê permaneceu porém

ao

construção de dois reservatórios, de□ plano
pontesdeet apasem duasum canal escavado e no

de comunicação mais importantes (ruacruzamento com as vias
aterros do Brás, do gasómetro e da -Ferrovia e ruada Moóca,

26. CL P.C. da Silva Telles, ob. cit, p. 291
27. Relatório do vice presidente (Joâo Alfredo Correia de Oliveira) à ALP, 1886, p. 104.

da
e

plan íc i es 
o novo

e
de toda a 
represada 

dois

ac ima da 
’ que se
d i st ânc i a de 

seria posta ao abrigo 
a d q u i r indo grande ' 
consideravelmente o 
cidade baixa".

. uarmo, • 
i nundaç oi 
obteria 
águas pluviais 

área de cerca de 
ma da ponte da 

estende em 
cerca de

i nundação, 
____ melhoraria 
estado sanitário da

sem solução até hoje.
do problema <da enchente do 

Tamanduateí> consiste em 
águas das cheias em duas 

independentes entre 
toda a água das 

no vale 
reservatórios, de 
metade da cheia

previa a

o nível 
qualquer 

in-Fe- 
p1an íc i es a 
até alguma 

do Gasómetro, 
da mesma 

Ficariam sempre 
’es, acrescendo 
d i ret ament e o 

para o 
200 ha.

Ferrov i a 
ambos os 

3 km.

"A solução 
vale do 
dividir as 
partes separadas 
si/.../ met ade 
cheias F i cará 
superi or em 
sorte que apenas a metade da 
viria pelo canal do Tamanduateí abaixo, 
sendo dirigida para o canal descoberto, 
destinado a conduzí-la até o Tietê, em 
nível inFerior ao das -
circunvizinhas /.../ Ainda mais: 
canal poderia, sendo preciso, continuar 
acima do vale, não somente para 
preservá-lo de qualquer inundação, mas 
também para drenar os terrenos os quais 
de ínFimo valor atualmente, passariam_a.
ser de primeira ordem... 
"Desde que, segundo o projeto, 
de água do canal será em 
circunstância, consideravelmente 
rior à superFície das 
partir da rua Luís Gama 
distância abaixo da rua i 
as chãs do subúrbio da Glória, 
Forma que as do Carmo 
preservadas de 
que assim se 
escoamento das 
canal. Toda 
situada < 
inglesa e 
lados na
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João Teodoro). A água contida nos reservatórlos serviria à
à i rr i gação

das secas.

se

várzeavê.Como t errenos da do Carmose os se
prestariam à especulação imobiliária,
à agricultura e à pecuária.

29

Est ado Dr.presidente do1893 doEm na mensagem
Bernardino de Campos ao Congresso ficamos sabendo que ’<com>

presteza /.../
d a encampação daque depois

Cantareira e na cidade,daEsgotos se reali zaram serrana
ext ensaágua. ass i mabastec i mento de a ecomopara o

med i davár i os pontos,galer i a de drenagemprofunda em

em
> sistema de

Complementacões Republicanas

como as

28. Idet, p. 104.
29. Segundo Nestor Goulart Reis F-, a Coapanhia Cantareira foi desapropriada ei 1892 e os serviços 
assuiidos pela Repartição de Águas e Esgotos da capital, criada e« janeiro de 1893. A responsabilidade 
técnica dos serviços de água coube a Teodoro Saapaio até 1903 quando foi substituído por Saturnino de 
Brito. Cf. Aspectos da História da Engenharia Civil ew Sao Paulo (1860~19601, CBPO/Kosaos, Sao Paulo, 
1989, P. 39.

planícies inundadas pelo rio 
na extensão de 20.000 ha., 
excesso de água, embebidas 
mediante a necessária 

transformari am 
melhor qualidade 

d e c er ea i s < 
magn í-f i cas 

represando 
d i versos

'Quanto às i 
Tietê /.. ./ 
drenadas do 
no sol, 
preservação, se transformariam em 
terrenos da melhor qualidade para 
abundante produção de cereais e se 
prestariam a magníficas pastaqens. Não 
é impossível, represando o Tietê, 
adquirir diversos tratos de terras, 
livres de inundações e durante as secas 
poderiam as -,águas represadas empregar- 
se na irrigação. Obtidos esses 
resultados -fora -fácil atrair imigrantes 
dos distritos rurais da Lombardia para 
serem colocados em terrenos assim 
prestadios ao sistema de cultura que 
eles adotam"

indústria e

se realizaram custosas e -fundamentais obras,

das planícies drenadas por ocasião

os da várzea do Tietê,

Companhia Cantareira e
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remédio radicalindicada como ext i nção de ■Focospara a
per i gosas

apresentam reabilitadas. a essas

Foi cr i ada águasde e
SãoEsgotos de àPaulo, subordi nada Secretari a de

F1áv i oAgr i cult ura. Saes descreve séculodono começo a
transferência da estrada de Ferro Sorocabana, uma companhia

à União, JáPr i vada, principal credora, est asua que
companhia est ava i nsolvente. Póster i ormente esta mesma

é franco-nort e-companhi a arrendada (em 1907) a

(a 'Sorocabana Railway Co.Ltd.') pela necessidade
café.obterem recursos sustentar depara compras

então um at i vo do EstadoArrendou-se que
ali enação. Em 1921 a Sorocabanarepresent ou quase

administrada peloser
multa por rescisão de contrato(med i ant e um pagamento de uma

de 50.000 contos),. de cerca
portanto com certa autonomia,empresa estatal.
já que'repart i ção' receitas dirigiam-setodas as suasuma

despesas ficavame todasao Tesouro do Estado aas suas
Imag i namoscargo do t esouro' que

Repart i ção águasde eem
sido análoga,Esgotos tenha

autonomia financeira.

que
execução comp1 et operfeitatécnicas, pela sua beleza, e

açãoà do. ./ graças governo
secundada pela

Na mensagem de Bernardino de Campos de 1895 lê-se ainda 
'são notabilíssimos os trabalhos a cargo das Repartições .

graças 
obras e à intervenção das medidas ordinárias de higiene'.

Pela encampação

aprove i tamento'

competência, energia e dedicaçao de ilustres

sua transformação

volta a

êx i t o e

governo do Estado de São Paulo

não" <para se constituir) como

a encampação da Cia.

a Repart i ção

mas s i m como

perniciosos que ultimamente transformavam em zonas
agora se

a sua

as que

Cantareira e

um grupo

30. Mensagei dirigida ao Congresso Legislativo de São Paulo pelo presidente do Estado Dr. Bernardino 
de Caapos no dia 07 de abril de 1893.
31. Cf. F.A. M. Saes, ob. cit., p. 168-169, 213 e 237.

de se

anos, opor 60

amer i cano

isto é, com perda total de sua
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32profissionais' água■fornecimento de decuplicou.o e
todas as nascentes e matas circundantes foram compradas pelo

const ru idasForam aquedutosgoverno. represas, e
■monument a i s" est end i da
à toda a área povoada, até os extremos da cidade. Foram
ainda construídas galerias de drenagem de sub-solo em Santa
Ef i gên i a, Prosseguem as obras
de ret i f i cação do Tamanduateí, do Ipiranga até odo canal
Tietê, bem Anastácio (estaçãodo canal
de Osasco) revest i ment o e cobertura do canal doa
Anhangabaú

pelo Relatório da Agricultura de 1895 percebe-De fato,
biénio 1893-94 muita coisa foi construída.

Os prédios
sendo:de 9654,

pela Cia.Cantareira

pelo Estado

em 2 anos, estendeu a rede à metade do número0 Estado
rede da Cia.prédios servidos anteriormente pelatotal de

levou 10 anos para ser construída.
em

subs i d i ada peloà Grandegrande parte graças

1062 (1893)
2348 (1894)
3410

5702 (1883-1889)
542 (1890-1892)

6244

Como a população na década (1890-1900) quadruplicou, 

Im i gração

32. Mensagea dirigida ao Congresso Legislativo de Sâo Paulo pelo presidente do Estado Dr. Bernardino 
de Caapo, ei 1895.
33. Mensagei de Bernardino de Caapos de 1895.

como as do Tietê no

na Consolação e no Bom Retiro.

se que no

e o

servidos por esgoto em 1894, eram em número

Cantareira, que

reservatórios. A rede de esgotos foi
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Governo porcentagem de serv i dos diminuia
sensivelmente (ver tabelas I II) r apesar do volume dee
obras realizadas.

Foram construídos em 1894, de t i Joio de
d i âmetro entre 0,45 e 0,60 m. dee
15" Sant a Ef i gên i a18’ , coletores de (entre rua dose os

Duque de Caxias) 800m, da Luzrua
coletor da rua das Palmeiras 650m, o da 600m,

Anhagabaú (queo do recebia pelo lado direito o coletor da
Liberdade e pelo esquerdo, o coletor do Bex i ga doe o

último aindaSaracura, est e em projeto, conectando-se ao
antigo colet or da Cantareira) 1700m, o da Liberdade

(ainda em construção)3.000 m, o do Bexiga 1800 m. E ainda
seções ovoidedo coletor500 m principal, de e circular,

provavelmente em
mu i t o difícil caracter íst icaspelas do t erreno,porque,

com esgotamento por bombas a vaportinha que

0 comprimento total dos coletorestrabalhando dia

Além d i sso, assentou-sede 9,5 km.
de man ilhasde quase 100 km. de

barro vidrado de diâmetros variados (de 3" a 24").
A partir de 1900, segundo o Relatório da Agricultura de

são v i dra d o d ed e1900 empregadas

-
i

préd i os

700m, o

e da Moóca, de execução

e noite.

34. Segundo José de Souza Martins ‘•ais de ua milhão e seiscentos mil iaigrantes vieram para o país no
espaço de pouco mais de 30 anos, entre 1881 e 1913, a maioria dos quais para trabalhar coao colonos 
nas fazendas de café’. Cf. ln<=é de Snn?a Martins- 0 Cativeiro de Terra. Ciências Humanas. Sâo Paulo, 
1979, P. 22. ....
35. Secretaria dos Negócios da Agricultura, Coaércio e Obras Públicas. •RelaturiQ. da Agricultura - 
1900*, apresentado ao Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves pelo Dr. Antonio Cândido Rodrigues, 
Tipografia •Diário Oficial’, São Paulo, 1901, p. 227.

construídos no biénio -foi

uma canalização

em a1venari a

rua Sólon

Gusmões e

"Atento à tarifa proibitiva que regula 
a importação desse material 
estrangeiro, -Forçoso Foi recorrer ao do 
país, não, contudo, sem as precisas 
cautelas que esse melindroso assunto

ser executado

alvenaria, do Brás

em 1894

•fabricação nacional, feitas em Minas.
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< às

No Relatório da Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê,
São Paulo,publiçado em 1926, e apresentado ao prefeitoem

São (F i rm i n i anode Paulo Pinto) pelo engenhei ro civil
, é feito um diagnóstico dosconsultor Saturnino de Brito

soluçãoesgotos paulistas sugeri das medi dase para uma
integrada do problema do esgoto e do rio Tietê.

Dentre os principais problemas encontrados na rede em
obsolescência do1924, Sat urn i no destaca a antigo s i st ema

águasm i st o adot ado < onde pluviais dom i c i1i aresas se
1912, adot ou-semisturavam aos dejet os). A part i r de o

cidades i st ema separador comp1 et o, boa parte damas
utilizava ainda coletores mistos. inclusive na zona baixa. o

esgoto aí elevadoum contra-senso, eraque era

através não escoadopodiade bombas (porque ser por

elevat ór i a daus i nagravidade, dada altura). na

Ponte Pequena.

servidos pela antiga rede eram o Cambuci,Os bairros a

Santa Efigênia,a Luz,Sé, Bela Vista,, Liberdade, oa a
Belenzinho e a Móoca,Brás, ao

Os coletores de alvenaria estavam

./ foram 
condições

requer 
fabr i cas > 
certamente bastarão 
venha a 
se não 
europeu pelo 
ma i s do que ele* .

36. Ide», p. 227-228.
37. Cf. F. Saturnino Rodrigues de Brito. Melhoraientos do Rio Tietê., ei São Paulo, 0 Estado de São 
Paulo, São Paulo, 1926, p. 179-207.

impost as 
que atendidas 

para que o Estado 
ser abastecido com um material 

tão bem acabado como o similar 
menos tão resistente ou

o Bom Retiro, Santa Cecília,

a pouca

Consolação e o Pacaembú.

Em direção ao esqotamentn

porque o
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estado de
grandes chuvas.

Apesar de
longo do canal do Tamanduateí (que evitaria que parte dosao

do Cambuc íesgotos da Liberdade e atravessasse o rio i ndo
onerar ainda ma i s

do Anhangabaúdo Arouche, o coletor do vale estava muito
sobrecarregado e o coletor Tietêlongo do r i o < queao

Brás, Móocareceb i a parte do esgoto da zona baixa do e
péss i mas cond i çzõesBeienz i nho), conservação,deem

r i o (atravésext r avazando, chuvas, diretamentenas para o
córregos existentes). Além da elevat ór i ados pequenos da

sistema de elevação mecânica entreum
■Férreas Tietê, para o esgoto da zona baixa do

Bom Ret iro e da Barra Funda, cujo efluente era lançado no
coletor antigo do vale do Arouche.

Com relação à interconexão esgoto-rio, as descargas da
época, número de 16 (darede no em

em i ssár i oel evat ór i a da Ponte Pequena-i, do dousina da
coletores da A'gua Branca e da Lapa-7, deTamanduateí-2, dos

1924 era de 500.000 habitantes,Sant ana-í).
prédios, dos quaisa 71.000correspondendo mais

esgotados e descarregavam no Tietê, não havendo51.200 eram
do Tietê, a montante dada várzeaos ba i rrosesgotos para

Tietêdireita do (comdaPonte Grande, margem
os bairros do vale do Pinheirosexceção de Santana) e para

Amér i ca, Vila Mariana e Vila(Butantã, Cerqueira César, V.
população futura de 1.200.000Clement i no). Para uma

entãoest i agem, ser i ahab itantes ‘a descarga do
dos esgotos"apenas quatro se

38. Cf. F. Saturnino Rodrigues de Brito, ob.cit, p. 184.

situação aí

e o

a rede do Brás)

eram na

ou menos

para os

estarem sendo construídos um outro emissário

e um novo coletor no vale

A população em

o Tietê

vezes a

em mau

=’°. A

as 1i nhas

conservação e não suportavam a carga, nas

Ponte Pequena, existia

rio, em
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i nt oler ável.tornaria o nãor i □ poderia ma i se ser o
de todos os despe.ios* .'(ver

TABELA II e PRANCHA n°- 4) .

propõeSat urnino então Plano Con .i un t o,um a ser
à Repart i çãoefet uado junto águasde Esgot oe que

contemplasse no mínimo:

Tietê(a) projeto de junto (naum ao

verdade dois, cada margem do rio) entre a Ponte
o Anast ác i o, eliminasse o despejo em frente àGrande e que

suas respectivas aven i das (por onde
em i ssár ios).

opção técnica ou pela descarga j_n_
pelo tratamento dos despejos e.

discussão se tornava mais complexa pois não havia
ainda um sistema de depuração barato
urgente.

Primeiro,

de água

L

esgotos depurados. E conta ainda o caso de u«a galeria filtrante, sal 
injetando co« boabas na rede de água do Brás, água iipura: *é verdade que 

que a  "

39. Idea, ob cit., p.185. Hoje a descarga dos esgotes corresponde 601 da vazão do rio.
40. Ea outro texto sobre o Abasteciaento de água de São Paulo, de 1905, Saturnino de Brito se aostra 
favorável à utilização do rio para o abasteciaento de água das zonas baixas.* (Desse aesao Tiete que) 
já oferece à cidade, força e luz. As necessidades industriais da atualidade quanto a distribuição de 
força estão satisfeitas /../ e a viação elétrica urbana é das aais bea estabelecidas da Aaérica*. 
Desde que fossea feitas represas a jusante, sea prejuízo dos outros serviços e se re-entregasse 
ao curso, ea efluente, os 
construída que se roapeu, 
por ua destes desaentidos 
água do Tietê - sea filtração algui 
aortalidade do bairro baixo /.../ <

prática faz às previsões dos higienistas doutrinários e rigoristas, a 
iaa, turva coao corre- /.../ não (colaborou) para que seja aaior a 
 (é o) que disse o Dr. Eailio Ribas*. Cf. F. Saturnino Rodrigues de 

Brito. Abasteciaento d*áqua de São Paulo, Casa Garroux, São Paulo, 1911, p. 43-44..

receptor e o 'veículo natural

a depuração não necessitava ser total, porque

um em i ssár i o

e a questão era grave e

nat ura ou

passassem os
ruas ou

um para

A í a

cidade, com

***. Mesmo no caso de se utilizar essa água como água

no último caso, em que grau.

as águas do rio não seriam reutilizadas para o abastecimento

(b) uma
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pot ável, melhor ser i a (e ma i s barato) puri F icá-1a (com
■Filtros e cloro líquido).

Havia quatro graus de depuração recomendados!

(1) caixas de areia,por
(2) Fixos ou móveis,por
(3) tanques de sedimentação ou decantação,por
(4) n i t r i F i cação t erreno leitospor no e nos

percoladores ou nos tanques de ar diFuso (ou de
lodo at i vado).

SãoPara uma Paulo de ma i s de 600.000 hab itantes
depuraçãoaconselhava-se porém,a o que era

bast ante àSe tratamento Fosse reduz i dooneroso. o
poder ia-se gastar um terço dos recursos, mas daí

construção de barragens a montante

para regularização do regime do rio aumentando sua vazão na
est i agem.

As soluções verdade resum i amse a
tratamento por tanques de 1odo at i vado

Solução( ‘act i vat ed sludge*). *<permanecendo) semcara
do tratamento e secagem doo problema

modo económico pequeno espaço"lodo de . A outra
da represa de

exemplo. Seguindo o exemplo da experiência deParna íba, por
depuração (auto-consegu i uEstrasburgo, que a

(ou tanques)PuriFicação) em de lagos com aáguas calmas

(carpas na Europa). Para São Paulo

41. Cf. F. Saturnino Rodrigues de Brito. Helhoraientos do Rio Tietê 61 São Paulo, oob. cit., p. 203. 
ob. cit., p. 203.

biológica

de áauas tranquilas.

solução satisFatória
e em

seria também necessária a

ser i a o

o higienista recomenda a

sat i sFat ór i as na

crivos ou grades.

ooder deourador

duas! o

cultura de algas e peixes
comp1ementação da decantação com
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preliminar poruma passagem
na represa.

benéficoApesar de dest acar est e papel virtual da
Parnaíba, Saturninodebarragem de Brito recomenda que se

nível dareduza o barragem (obra construidada Light, em
adoção de1,00 metro

A captaçãopudesse ser aberta durante as cheias. da água
para produção elétrica no Tietê era conflitantede energ ia
com a drenagem de
Light i nt eressava barragem cheia.

i nundaçoes necessár i oPara se barragemera a
vaz i a, durante as cheias.

Companh i as de L de Esgoto

Jan i ce Theodoro de Silva,
das companhias privadas no1554-1880. introduzindo o papel

construção do urbano. Por concessãoséculo XIXfinal do na
as obras de infraestrutura,incapaz de financiardo Estado,

(água, luz, esgoto.fornecendo serviçosestas companhias
transporte) vão det erm i nar, forma datelefone e a nova

c idade.
de empreend i mentos'Ev i dent ement e t rat avam-se que

Cia.companh i as, taisEssaslu£r„Q. como asavam o
e Esgotos, The São Paulo Tramway, Light and PowerCantare i ra

de Viação& Micheli; Cia.4gua e Luz; PucciCia.Co. , Ltd. ;
City deCia.São Company;Ra i1wayPauloPauli st a;

Públi ca;L i mpezadeDesenvolvimento; Empresa
ordenarcomponentes espaçointroduziram novos opara

de Água

em qualquer época.

42. Cf. F. Saturnino Rodrigues de Brito, ob. cit., p. 207.
43. Cf. Odette Carvalho de Liaa Seabra. Os neandros dos Rios nos Meandros do Poder (Tietê e Pinheiros 
- valorização dos rios e das várzeas na cidade de Sao Paulo. Tese de Doutoraaento, FFLCH - 
Departaaento de Geografia, 1987, p. 119-120 e 264-265.

e a

ter a

crivos, e a cultura de traíras

evitar as

termina seu livro São Paulo

suas várzeas, durante as enchentes. Para a

uma barragem móvel que1901) em
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urbano. Venceu ass i m, "rac i onal idade" burguesa ma i sa
avançada da
’f une i onalidade" da cidade /.../ 0 desenho de São Paulo, tal

ideali zado pela Câmara, obedecia a outra
serv i ço dos homens ínem sempre a

AA

não é época Hav i ae nem era na una.
companh i as ma i s compet i ção

Na épocaentre elas. o pr i mado do lucro comerci al
sobre o lucro industrial. a

lógica da produção. A Companhia Cantareira tem umasobre a
duração e-fêmera enquanto companhia privada, quinze anos. Já

décadas.L i ght dura 7 companh i a i nt ernac i onalEst aa
al émperson i fi ca capital t odas ■formas, dao em suas

construção de grande porte,obras de produz o transporte
P ú b 1 i c o, elétr ica.energ ia "urban i za"a espaçoo

imobiliário de ocupação da várzea(viabilizando seu proj et o
do rio Pinheiros)

" nãoSegundo o engenheiro Rodolfo Costa e SiIva, se
pode falar de Saneamento

"s i st ema L i g h t " entenda-se comp1exoL i ght " Por o
construidasCubat ãoh idrelétr ico ma i sde as represas

do Parnaíba (1901) doant er i orment e, de Santana e
Cubat ão pr i me i raGuarapiranga (1907). 0 complexo suaem

compreendia a barragem do rio Grande,concepção (1911-12) a

Pedras (dario dasreversão de e desv i osua bacia

barragem destevertente Atlântica),

Cf. Janice Theodoro da Silva; São Paulo 1554-Í8M (discurso ideológico organização espacial).

1990, Prefeitura Municipal de Santo André,

lógica

lógica da circulação prevalecia

Essa lógica

44.
Moderna, São Paulo, 1984, p. 169.
45. Sobre a produção da inundação de 1929 e expropriação e apropriação dos terrenos da várzea do rio 
Pinheiros, ver Odette C. de L. Seabra, ob. cit., p. 154-245.
46. Entrevista do engenheiro na Revista água Viva, nov.
Serviço Municipal de água e Saneaaento, p. 15.

cap i tali stas que
era o

at é o
rio formando a represa

não visava necessariamente a melhor

como era

e "produz" até inundações.

época, que

em São Paulo sem falar no sistema

outras. Havia
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B i11i ngs e águas peladescida das Serra do Mar gerando
energ i a emba i xo, na
da década de 40 o projeto se complexifica ret i ficação

do rio Pi nhe i ros, (que passa a correr em sent ido
contrár io, do Tietê à Serra do Mar), a construção de duas
estacões elevatórias no canal do Pinheiros, e a estrutura do
Retiro (intersecção Tietê).do Pi nhe i ros Com i sso

captar também águas Tietêparte das dopassa-se a para
Cubatão. Para vazão ainda mais. levantou-se o

invés de abaixar 1 metro como aconselhavaem 6 metros ao
Sat ur n i no de Brito-, const ru i u-se barragem dee se a
P i rapora do Bom Jesus sobre o rio Juqueri para bombear mais
água para a Edgar de Sousa. Com isso o sistema potenciou-se

Só soluçãoenormement e. pr i or i zava totalmenteque a o
problema da energ i a, detrimento do saneamento (esgoto eem

água.enchent es) do abastec i mento da Para Lighte a
volume dei nt eressava o

Tietê bombeava esgot os d i ret ament eno ou os
Billings*.

Em 1936 havia duas estações de tratamento de esgotos em
‘No Ipiranga vocêSão Paulo na Ponte Pequena

tinha processos químicos de tratamento, tinha aproveitamento
tinha em Ipiranga’.de gás. 0 que tem de moderno hoje,

Na década de 50, há o projeto americano Gr££1£M—HansEh z
(queóguas Esgot osDepartamento depelocontratado e

inspiradoRepart i ção de 4guas e Esgotos) nosubst i t u i a
deexper i ênc i a amer i canaAuthor i tu . usoMal 1 eu

pare i almenteprojetoEst e

compontoscidade (seispontos da
47. Rodolfo Costa e Silva, ob. cit., p. 20.
48. Idea, p. 19.

múltiplo de 

implantado previa estações de tratamento de esgoto em alguns

estratégicos) com -Filtros

nível da barragem de Edgar de Souza (em Santana do Parnaíba)

e no Ipiranga.

recursos hídricos.

com o

e reversão

água e ou você jogava os esgotos

com a

para a

amp1i ar est a

usina Henry Borden, em Cubatão. A partir



r

38

biológicos. Só foi construída a estação de Vila Leopold i na e
estação em Pinheiros.

Em 1953, t entou-se i mplantar o projeto Sawuer
executado também por uma firma americana que transformava as
est aç oes est açoes elevat ór i asde t rat ament o em que

at é abombeariam os esgotos brutos B i 11ings onde ser i am
est ab i1i zaçãodecantados numa 1 agoa de (no Guacuri). 0

projeto não foi executado.
há outroEm 1964-67, projeto, H i brace que retomao o

bombeamento previsto no projeto esgoto bruto
ser ia tratado na Billings cujos braços seriam transformados

de estabilização.em lagoas central permanecendo
recebia os esgotos brutos do Tietê.sujo, pois "Era (ainda>

Solução Integrada (p r oj et o da equipeEm 1970,
part i c i pa) que propunhaRodolfo Costa e Silvana qual a

r eversão drenagem dosP i nhe i ros (ao normal),do curso
esgotos por gravidade,

partir da estação de Vila Leopoldina,túnel,depois, por a
Cantareira, até ser i amde P i rapora ondesob a a represa

para depois
solução estava sendo implantadaQuando esta osurge

São Caetano, etc.do T i et ê em Baruer i,
da nacionalização da Light (pela

da poucaEletropaulo) e
geração da energia elétrica napara a

solução perdura até hoje.
‘são tratados da formaSão PauloAssim os

mais natural
os outrose paraOs esgotos convergem para

49. Rodolfo Costa e Silva, ob. cit., p. 21.

importância deste sistema na época 

grande São Paulo. Esta

anterior! o

esgotos de 
possível - só que com sacrifício da metrópole.

o Tamanduateí

surge a

iniciada a

serem despejados no Tietê.

o corpo

que propõe o tratamento dos esgotos na cota
e mantêm o complexo

o primado energético de em Cubatão".

acompanhando o Tietê e o Pinheiros, e

gerar energia

projeto Sanenran

Bi11ings-Cubatão, apesar

tratados, e
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o Tietê, são barrados em Pirapora do Bom
Jesus, Faz-se lagoa de estabilização dentro dauma grande

a ícidade deposita grande quant idade dese uma
sed i mentos. A í remove grande parte da demanda bioquímicase
/. . ./ Daí elas sobem Billings. E B i11i ngspara a na se

D0realiza um outro processo de tratamento"
Atualmente os esgotos são coletados em coletores-tronco

os córregos da íque margeiam principais da cidade, para
interceptores junto às calhas dos rios Tietê e Pinheiros. Os

às Est ações EIevat ór i asinterceptores remetem os esgotos
onde são Estações deencaminhados às(EEs) de Tratamento

estações de tratamento são às(ETEs). As as de Baruer i,
Tietê (em operação apenasmargens do o pr i me i ro dos oito

módulos previstos), e de Suzano. Dispõe-se dede Pinheiros
88% no município,1 1.000 km. de rede coletora e coletores.

Estações Elevatórias. Sendo93,5 km. de interceptores e 3
da população da Região Metropolitana de São Pauloque 59%
Mun i c íp i o) é colet a de esgot o.(65% do benefici ada com

do esgoto coletado recebe tratamento secundário.Apenas 18%
(remoção0 restante

carga deparcial da
rios e córregos

i nformacoestrês esclarecimentos

Morse de que "São Paulo contava,afirmação de
melhor sistema de água e esgotos do

melhor em que sentido? Primeiro,Brasil", deve-se perguntar!

■i ___

recebe parcialmente tratamento primário

Pelo menos

é jogado diretamente nos

vão para

50. Idea, p. 24.
51. Estão previstas 8 estações elevatórias. 3 ei operação: Retiro, Piqueri e Una; 2 ea instalação de 
equipaaentos: Taiçupeba e Guarapiranqa, (onde foi feita a pesquisa de caapo, ver capítulo 5), e 3 ei 
construção: Taaanduateí, Itaia e Guaió. Cf. São Paulo: Crise e Mudança. Prefeitura de São 
Paulo/Brasiliense, São Paulo, 1990, p. 171.

r i os que

poluição) ou

nessa época (1883) com o
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a demanda- popular era por água, a população não tinha (e não
hoje) ideiatem ainda clara da utilidade de uma rede de

esgotos. Tanto uma lei que obrigava a
ligação dos sistema de 'despejos e esgotos'. Em
1.889 há ma i s casas servidas por esgoto, do que por água < ver
TABELA II). SãoSegundo, apenas Paulo dos ricosa era

Joãoclasse ma is segundonumerosa.
f o i contrár i o à garantia de jurosTeodoro (que

concessão da água
retr ibuição obr i gat ór i a parte dos parti cularespor aos

isso mesmo, só
continuou àfoi ■fundada a Cantare ira), margem da rede. A

concepção do sistema
elevaçõesa drenagem da coli na e das ■fronte i ras. 'vamos

São ao contrário< em Paulo, 1880), dos bairros
operár i os. t errenos i ngratosse estabelecem dasque nos
baixadas do Tietê
se f i xam nas alturas do mac iço' rede coletora de
esgotos trabalhando por gravidade sendo colocada no fundoe

partes altas. havendodos vales drenava apenas umaas
canalização simbólica que permaneceu
muito tempo sem ser utilizada.

'Dentro doempregada?(2”-) Qual tecnologiafoi a
você < t i ra > o esgoto da casaprincípio inglês, e

o processo
que

cidade era como um prolongamentoeS3 Para as elites acasa
constru íamde suas

A Cidade de São Paulo (geografia e história), 2. ed., Brasiliense, São Paulo,52. Cf. Caio Prado Jr.
1989, p. 69.
53. Cf. Rodolfo Costa e Silva. Revista água Viva, noveibro 199Í. Prefeitura Municipal de Santo André, 
Serviço Municipal de água e Saneaiento.

própr ia

<joga> no rio,
está sendo usado hoje /.../ É uma política de limpeza de

residência ampliada. Quando

prédios ao

na gestão seguinte é que

e do esgoto e foi também contra a

ao Brás,

as residências burguesas

para a

serviços; talvez por

em que

e do Tamanduateí,

em d i reção

A

notar que

por sinal.

que é votada em 1875,

serv ida; a pobreza, a

num pequeno córrego. Mais ou menos

casas. Uma

(ver PRANCHA n°'i) privilegiava
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suas residências, fazendei ros escolhiam proj et oos o e
i mportavam mat er i al necessári o: ladr ilhos, bac iaso e

coisa.mesma era
necessár i o ter esse equipamento, nas grandes cidades

Como obtê-lo?do mundo. Importando-se os mat eri a i s e os
engenheiros necessários ao serviço.

"Podemos pensar um
elemento que indica d ea

independente da presença de empresas estrangeiras
ferrovi ár i o" F1áv i oset or Saes. Osd i z equ i pament osno

são importados(trilhos, 1ocomoti vas) da Inglaterra ass i m
combust íve i s, quando a •Ferrovia era nacionalmesmo

minha opinião, é o ponto central, o projeto,. Na est e a
mat er i a i s rede de esgot os da Cia.tecnologia dae os

mesmo ela sendo peloCant are i ra For am todos importados,
nac i onal . Somente aque tudo indica-,o

1900 é empregadas e com muitapartir de
nac i ona i s. Os componentesman ilhas de barrocautela,

técnicauma composição reFlet i aimportados tinham que o
Fabricação dessas mercador i asc1 assesconFlito de nosna

países industrializados. Na Inglaterra, o desenvolvimento do
relaçãoali enadocap i t ali smo produz aoemum

0 trabalho torna-se estrangeiro eseu trabalho.produto do
homemconsequênci a do Fatoi med i at a" Umaal i enado.

àtrabalho,ao produto do seuest range i ro suatornou-se
genérico, é esta: homem torna-vital,at i v i dade o
. Estas mercadorias transpondo oao homem"se estrangeiro

ma i sde Fet i ches outransFormam-se emoceano.
Objetosex-vot os. que nossosFossemsecomomenos

Ewresa de Serviços Públicos na Econoaia Cafeeira, Hucitec, São

de 1844 (éconoiie politique 8 philosophie), E. Sociales, Paris, 1972, p.

produção

operár i o

m i stér i os,

54. Cf. F. A. M. de Saes. A Grande 
Paulo, 1986, p. 66.
55. Cf. Karl Karx. líanusci
64 (Io- sanuscrito).

em uso

"water-closets". Com os esgotos da cidade a

que o

menos é

que surge pois na economia caFeeira,

à seu ser

que começam
uma empresa

a ser

como os
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chão sem saber muito bem para
que serv iriam.

A montagem desses componentes de modo a compor uma
requer uma mão-de-obra bruta.r ede, em grande quantidade sem

qualquer qualificação. at é0 manteve hoje (verque se
capítulo 5).

(3o-) Com relação à propriedade dos capitais empregados
confusão perdura até hoje. Que

chamados serviços públicos?tipo de capital deve assumir os
0 capital nacional privado, capital estrangeiro, o Estado?o
No século século XIX principalmente qualquer que fosse a
propr i edade do capital (especulativo) este visava sempre um

"garantia de juros" (de 5Zlucro financeiro especulat i vo, a
Já se d i ssea.a . , garant i dos 1 e i de 1852).pela
não a da produção. Ema da

"ao grupo de indústrias filiaissegundo Caio Prado Jr.1930,
podem ass i m i1adasest range i rasde grandes serempresas

bras i1e i roscapitaisformadasemboraoutras ecomque
/ . . . / não que montarfazem maisportanto nacionais peças

A propr i edadei mportam"semi-acabadas queacabadas ou
lugar é propr i edade doem primeiroi nt eressaque

me i o
"nodo lucro industrial, para Michel Aglietta,Do lado

quadro do fordismo.
anularacabandorap i dament e, aelevam porcust os se

Com efeito o

processo

colet i v i zação domecânico da
série de produtosem grandeeficaz na

Elebanais.
produção repetitiva

? é totalmente inadequado à produção dos serviços

e se dirá

e do modo de produzir.

trabaihadores vão colocando no

lógica era

sempre a

circulação e

56 Cf Caio Prado Jr História Fconôiica do Brasil. 3. ed., Brasiliense, Sâo Paulo, 1953, p. 273.

que a

os consumos coletivos se degradam e seus

tendência geral de alta da taxa de mais-valia. 
de trabalho do fordismo leva ao extremo o princípio 

trabalho. Este princípio só é

nas firmas concessionárias, a
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ditos colet i vos’ Se bem que colet ivoo consumo nos
países desenvolvidos, inclua osEUA,no caso
serviços de segurança, de saúde, de educação, de controle da
polui ção, de t ransport es, Portantoet c . uma gama

éextremamente variada 0 quede at i v i dades. i nteressante
redes intermediárias deprodução das

i nérc iai nfraestrutura urbana estudei, de •fato,que a
é bem grande.

(ali ásde trabalho semelhante0 processo algunsem
ut i1i zado ■ferrov ias), de terpontos ao apesarnas

ut i1i zação maqu i nár i o,algumi ncorporado a de permaneceu
inalterado esgot os da Cantareira,prat i camente dos aos

nossos dias.

tecnológica

57. Cf. Michel Aglietta Régulatinn et Crises. 
Lévy, Paris, 1976, p.

ressaltar aqui é que na

duCapitali(1'éxpérience des états-Unis). Calaann- 
142-143.

estudado, os
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2o- CAPÍTULO: "AS GRANDES AVENIDAS"

Sãodas vias Paulo, seu
calçamento, é mais difíciltraçado e de ser datada. Segundo

Janice Theodoro da Silva, entretanto, um caminho (o Caminho
1 i gação séculoJá édo Mar, com Santos) , XVIIa no o

"elemento central da vida do povoado" vereadorese os
população"colocavam quartel" (vigi avam) para que a

é,r ef i zesse est e caminho ( isto deocupasse sua
conservação) com punições severas infratores 4. No

século•Final do XVIII ser consideradascomeçam aas ruas
não cont i nuaçãoma i s1ugares e como oucomo

privadas a. "A circulaçãocomplemento (acesso) de morad i as
eram tortas,em geral definia emqueas ruas,

polêm i cas torno dasendo frequentesdesali nho, emas
beco" 3de uma

é apresentado à Cantara Municipal umi sso 1850,Por em
ocupação doprojeto de postura que

dessepúb 1i cas art i go 4o-área pr i vadas. 0solo em e
proj et o:

cr i ação de
Sé, Santa

"A cidade 
convívio, 
hab i1 mente

A prob1emát i ca

i tal 
tpulação" .

1. Cf. Janice Theodoro da Silva. 
Moderna, São Paulo, 1984,
2. Idea, p. 116.
3. Idea, P. 130.
4. Id, p. 131.

pombos e 
aças das 

Efigênia e

São Paulo 1554-1880 (discurso ideológico e organização espacial). 
54-55.

o seu ruas
► por> e de 
) comque

públi cos

fixava padrões de uso e

para os

rua ou

púb1i cas em

com as casas

"(proibia) a
galinhas soltos pelas ruas e_pr: 
freguesias da 
Brás". *

existência ou não

é belíssima, e grato i 
Toda cortada de 
estreitas e tomadas 

estátuas e lampiões graciosíssimos 
rara escultura; tudo diminuindo 
astúcia o espaço de forma 
nessas artérias não cabe a pop 
(Mário de Andrade - Macunaíma)
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0 art i go resolvi a ed i F íc i os ■For a doque os
al i nhament o ser iam recuados avançados quando daou
r eed i F i cação. o

começa entãoA muni c i pali dade a disciplinar do
público do uso privado.espaço urbano, discriminando o uso

Utiliza desapropr i açõesi sso daspara os recursos
(decretadas pela Câmara) para retificar o traçado das
das obras
esgoto) para delimitação dos

A pavimentação precár i a,das ruas bast anteera nas
pr ópr i o da prov ínc i a (José Antoniopalavras do pres i dente

estado das calçadas é o mais desgraçadoo
é possível imaginar" 7. Há registro de regular i zaçãoque uma

Glória, época, queda efet uada Foid a rua nessa
" esgotos laterais calçados de pedra".macadamizada com por

alemães d i reçãosobretrabaihadores portugueses doe a
Rat h dasengenhe iro Car1 os Os casas

calçamento com lajes de Itu ou pedraslindeiras preferiam o
de cantaria lavrada,

em temposoltava poeira
de 1858, entretanto, inspirando-seA part i rtempo chuvoso.

SãoCâmara Paulo,deFederal,cap i t al apassouana
perFe i t os i st ema"McAdam" aconsiderar paraocomoo

Cf. Ernani da Silva Bruno. História e Tradições da Cidade d? Sao Paulo. 3. ed., Hucitec, Sao Paulo, 
1984, v. II, p. 523.

5. Id, p. 131.
6. Ibidei, P.Í46 e 162.
7. Citado por Pedro C. da Silva Telles. História da EngenharÍX 
de Janeiro, 1984, p. 117.
8. C

propr i etár i os

no Brasil (séculos XVI a XIX), LTC, Rio

de inFra-estrutura urbana (canalizações de água e

seco e

o uso

ruas e

se transFormava em lama em
ao macadame porque este se desmachava e

espaços público urbanos

Saraiva) em 1855,"
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Na gestão João Theodoro (1872-75) ■Foi ditocomo no
ant er i or , Foi i ntroduzi do calçamentoo a

paralelepípedos de gran i to, no centro de c i dade. Ist o em
1873, segundo Morse.

Recolhemos arquivo mun i c i pal deno um
requerimento de 1884, de Antonio de Freitas Ribeiro dirigido
à Câmara, no qual o suplicante se diz!

guias

"gatos"vê sub-empre i t adasComo nae osasse
sâo bem antigos, tão antigos como o caloteconstrução civil

Função do suplicante no processo depúbli cas. Ade dívidas

aquela decolocação das salvo engano, apenas
agenciador (ver processo

c a p í t u 1 o

pavimentação pública

cópia

colocação de guias e 
. . ./ < e que 
i mportânc i a

9. Idem, p. 523.
iô. Sistema de pavimentação desenvolvido por John Loudon McAdam, em Bristol, na Inglaterra, entre 1815 
e 1827. Consistia em 3 catadas de pedras de 2', consolidadas (por rolo compressor) sobre solo drenado, 
curvo, acima do nível da água, iaperaeabilizado e coapactado.
11. PMSP, Coleção de Papéis Avulsos, fundo: Câmara Municipal, série: receita e despesa, obras 
públicas-ruas, guias/colocação, 1884.

"empreiteiro de 
outros serviços desde 1858 
por contrato) receberia a 
das guias colocadas logo que concluísse 
qualquer dos serviços determinados, 
apresentando a conta da obra, depois de 
examinada pelo engenheiro ou por 
comissão da Câmara /.../ <inFelizmente> 
para bem desempenhar <o contrato) 
Firmou (outro) com José Xisto que 
encarrega-se de Fornecer /.../ as guias 
/.../ para cujo Fim tem a seu serviço 
operários indispensáveis que, somente 
dispondo do serviço cotidiano, exigem- 
lhe o Fruto de seu trabalho e aquele a 
seu turno recorre ao suplicante que, 
não sendo pago pela Câmara com a 
pontualidade que determina o contrato e 
não dispondo de Fortuna, não (pode) 
satisFazer seus compromissos não só 
contraídos com José Xisto, mas também 
com carroceiros e executadores de 
guias". 11

guias era.
de trabalho atual em pavimentação,



5i

Em 1891, de Eugên i□ dei n i c i at i vapor
Lima, é aberta a Aven ida Pauli st a, do esp i gão dono alto
Caaguaçu, v i a monumental de 3 km. deuma com cerca
comprimento, 30 de 1 argura, P i so macadam i zadom. com
pedregulhos brancos carruagens e
cavaleiros-, além de calçadas para pedestres ladeadas por
•fileiras de •Era ma i or ma i sa e
moderna épocaaven i da exi st ent e qualquer c idadena em

I n t en dênc i
Do Relat ór i o extraí a seguinteda Agr i cult ura de 1893,

descrição de pavimentação de ruas macadame (ruas próximasem
à Hospedaria dos Imigrantes):

sarjetas a

seção dedo Relatório obras . daanual daComo parte
t emosSão 1894,Intendência Municipal de Paulo, umem

calcament os parad eum p1 anomemorial sobre
t emosde’ plano'ÉSão pr i me i rode Paulo queo

magno lias.

o 
um rolo de pedra 

Ao mesmo tempo foram assentadas guias e feitas as 
paralelep ípedos” .

12. Cf. Pedro C. da Silva Telles, ob. cit., p. 118-119.
13. Segundo Morse, usou-se na avenida Paulista pela priaeira vez o asfalto ei São Paulo. Não pudeios 
corroborar esta hipótese. Cf. Richard M. Morse. Foraacão Histórica de São Paula. D. Europeia do Livro, 
São Paulo, 1970, p. 370.
14. Relatório anual apresentado ao cidadão Pr. Presidente do Estado de Sao Paulo, pelo Qr.
Jorge Tibiricá, Secretário dos Negócios da Agricultura, Coiiércio e Obras Públicas, sobre os serviços a 
cargo do respectivo secretário no ano de 1693, Vanorden 8 Cia., 1894, p. 15.
15. Relatório anual da secâo de obras da Intendência Municipal de Sao Paulo, 1894, apresentada ao 
cidadão Cesário Raaalho da Silva. M.D. Intendente Municipal por ,1, FL Ortiz»

'Começou-se i 
lama pútr ida 
depressões, fez-se 
de terra sobre o 
pedregulho por 
pedregulho lavado 
(mistura com 
todo por 
pesando í

pela remoção da 
> em numerosas 

do leito 
assentou-se 
alternadas

plátanos e

Já na República,

e três pistas-para bondes,

a cidade

o serviço i
i existente 

o preparo 
qual assentou-se o

camadas alternadas de 
e pedregulho de mina 

saibro) comprimindo-se
meio de 
1/2 t .

no capítulo 5).

brasileira' .1S!
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conhec i mento. Um trabalho ligeiro, que deixou a desejar. nas
palavras de aut or , J. F1 . Ort iz. Começaseu com uma
descr i ção avali ação dos de calçamentoe uma processos

todo o mundo. Em primeiro lugar
calcament os utilizados pelos russos (em

ruas com muito movimento
e ut i1 i zados pelos -franceses na avenida dos Campos Elíseos

Paris. Nest a aven i da inglês!adot ou-se s i st emaem o
■fundação de c i mento Portland; madeira creosotada e serrada
em
areia ma i s uma camada de pedregulhogrossa; e

cascai ho -finos incrustou entre

com
calçamento deve ser condenado pela pouca higiene. Em seguida
vêm os os quaisdentre descarta-se

i ncompat ívelcalçamento de asf alt o,
condições topográficas,

Isto segundo um parecer da Congregação da Escola Politécnica
d e São c idadePaulo. Restava para a o

cl ima,
,. Havia apenas que

mun i c íp i o deexecução do trabalho. Alémmétodo de
São Paulo
qualidade superior.

na época,As pedreiras mais conhecidas na Capital eram,
à Central);(próxi mas linha daItaquera, Lageado

Ribeirão Pires (São Paulo
Santo AmaroSorocabaCot i aRa i1way); e

Santana e Cantareira (tramway deSanto Amaro);(tramway de
Cantareira) e Louveira (Paulista).

calçadasdet i pos paraquatro aSão recomendados

paralelep ípedos

Jundiaí, Juqueri, Caieiras, Perus,

(Sorocabana);

d i sso o

1834), preferidos pelos ingleses em

e Poá

existentes e
estão os

com nossas

era muito rico em rochas abundantes de granito de

que se os paralelepípedos.

se aperfeiçoar o

ut i1i zados em

e satisfazendo à t r í p 1 ie nosso

por cima,

de m a d e i

também o

forma de paralelepípedos com juntas de asfalto, cimento e

tanto por ser
como por ser muito caro.

o peso do tráfego. Segundo o engenheiro entretanto, este

compatível com nossa topografia
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capital: paralelepípedos para ruas de primeira
ordem (assim classificadas pelo tráfego, pela aglomeração de

pelo trânsito de pedestres), venar i a •Fac Fad a
íngremes,de segunda ordem 1ade i ras mu i t oou

de arrabaldes (poucopara ruas
trânsito. poucas edificações
cascaiho para
comunicação entre estações de estrada de ferro, armazéns

"plano geral" departe central da cidade.
calçamento só tipo. Com relação aoconsidera as ruas do

é dito detipo passagem,
é excelente calçament otem revestimento nenhum. umque

prov i sór i o, além de ser barato. Melhorará consideravelmente
das ruas situadas em bairros de população operáriao estado

Brás, Moóca, Cambuci, etc).
especificações diferentes conformetipo tem o

mábom, terreno deterreno onde for apli cado: t erreno
fundação há de lastro denecess idade(nesse umcaso
cascalho) e terreno com
concreto para

compos i ção (verde custostabelas deobservadas e
PRANCHAS 5, 6 e 7).

‘plano*pelocobertaárea calçardeA ruas a
Compreendia apenas novomuito pequena. oentretanto-, era

viaduto do Chá, ruas próximas à praçaalém docentro (para
bairros de Santa Efigênia e Campos Eliseosda Repúbli ca), os

Ver i d i anaD.Jaguar i be, ema i sint egralment e, ruasas
Silva Pinto e JoséCesário Motta, na Vila Buarque, e as ruas

Distrito). Algumas ruasBom Retiro (todas no Io-Pauli no no
Brás (estas pertencentes aoda Liberdade e algumas poucas no

ma178.500t ot ali zavam2o- d i st r i t o) . Est as ruas

16. Cf. J. Fl. Ortiz, ob. cit., p. 147-157.-

e a
Mas na verdade o

ruas de arrabaldes com algum tráfego, vias de

as sarjetas. Seguem-se as prescrições a serem

para ruas
prédios e

e pouco abastada (Bom Retiro,

pouca declividade ou com lastro de

que serve para as ruas que não

e terrenos não compressíveis) e
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distrito) e 97.700 mB (2°' distrito) e as verbas disponíveis
só consegui iriam calçar 200.000 ma. 0 plano -Finalizava então

portaria do Intendente (de n"-557) reduz indo o
perímetro inicial porque 'diversos são os requerimentos dos
senhores vereadores requisitando orçamento para calçamento a
paralelepípedo de algumas ruas vista a
uti1 i dade desse serviço sob todos os pontos de vista e

um plano geral, determino à seção de obrasobedecendo a que
proceda est udos orçamentos calçamentoaos e para o a
paralelepípedos das segue-se a descriçãoseguintes ruas".

Este plano era exp1icitamente discriminatório e dividia
Seu objetivo principal

sido, sob a aparente isenção técnica de um planoparece ter
polí t i cosd i sc i p1i nar pedidos degeral, para aos

pavimentação de Prática essa comum ainda hoje: quandoruas.
pesquisa de campo em 1988,

decidida no gabinete do pre-Feito (ver capítulo 5).
período referente às Intendências,Ainda do
1897-, dadocumento de

da(autor doCard i mAugust o GomesPedro mapa
Antigo - plantas da cidade'. Comissão docoleção 'São Paulo

São 1954), sobrePaul o,IV Cent enár i o Cidade deda a
damacadami zadosconservação calçamentosde ruana

calçamentosMuni c i pal aConsolação aven i da enae
paralelepípedos na rua da Liberdade.

17. 1894, Relatório anual da seção de obras, ob. cit, 164.

conservar 
dest i nando

os 
uma

gestão do secretário de obras Dr.
últ imo

'tem-se procurado 
calçamentos existentes 
pequena turma permanente de calceteiros 
para os consertos e reconstrução, a 
qual não i 
desejar, < 
respect i va

da cidade. Tendo em

■Fizemos nossa

o pr i me i ro.

a pavimentação das

há mais um

com uma

a cidade

ruas era

turma . —. __ _ -
consertos e reconstrução,

> pode ser maior, como era para 
em vista da exiguidade da 

verba orçamentária. Estes

de um novo perímetro, menor que

(e os cidadoes) em 4 tipos.
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Com i sso que geralmente havia
nos relatos. entre obras executadas por cont rat o (em geral

colocaçãocalçament os, sarj et as >de gu i as obrase e
icão (consertos dos ma i s var iados em

■Feitos pelageral de pequena monta, dos quais bem poucos
execut adodeduz-se nadaquase eraque

t odas as obras de porte eramdiretamente pela prefe i t ura,
A prefeitura nempor empreiteiros e sub-empreiteiros.■Feitas

mesmo Fazia

prefeitos

Pasquale Petrone,Há quem quali f i que, como
República - Antonio Silva Pradoprefeitos dados pr i me i ros

barão DupratDuprat,Raymundo da Silva o
fundação da cidade, pelas(1911-1914)

reali zados

Outros acham
Mercado e omonumentos (apenas

peladepela falta recursos eMunicipal), caracterizada

trabalhos crescem 
aumento da 
antigos calçamentos 
conveniente compressão do 
cuidados hoje empregados, 
em tantos pontos, que 
torna-se necessária a 
reconstrução pelo pessoal

executadas por adm i n i st r ai

18. Relatório apresentado à Caiara Municipal de São Paulo Pelo Secretário de Obras» Dr. Pedro Augusto 
Goies Cardii, 1897, p.4.
19. Relatório de 1894 da Intendência Municipal por J. Fl. Ortiz, ob. cit., p. 8-9, por exeiplo.
20. Cf. Pasquale Petrone. ‘A cidade de São Paulo no século XX* in Revista de História, ano VI, n”- 21 
e 22, jan-jul, São Paulo, 1955, p. 139.

como uma

"turma" )

o novo

diariamente, já pelo 
área calçada, já porque os 

executados sem a 
solo e sem os 
tem abat ido e 
muitas vezes 
sua completa 
da turma'.10

a discriminaçãoe ma i s

e melhoramentos

casos mais urgentes.

o per iodo

com poucos

as obras de manutenção que poderiam resolver os

transformações urbanísticas
a administração do Conselheiro Prado medíocre,

Teatro

(1899-1911) e
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■falta de imaginação
Se no plano das realizações, prefeitura pode não tera

consegui do económicofazer frente desenvolv i mentoao
acelerado da ideiascapital. foi plano das sobreno a

três projetos de intervenção para o centro deEm 1910,
São Paulo são apresentados e discutidos

0 pr i me i ro projeto denominado Grandes Avenidas, partiu
notáve i s c i dadãosda iniciativa pr i vada, de de

PI ín i o da Silva Prado, Josépaulistas (o Conde de Prates,

José Martiniano Rodrigues Alves,Paulino Nogueira, Franc isco
Vieira dede Paula Ramos de Azevedo, Arnaldo Carvalho,

Barão Horác iode Boca i na,N i colau de Souza Que i roz, o
1i derança doe Sy1v i o de Campos) sobBelfort Sab i no a

de Albuquerque, professor daengenheiro-arquiteto Alexandre
Compunha-se de três amplasautor do projeto.

aut or i zação doavenidas para a construção das quais pediam a
empreend i ment odo Est ado. 0Leg i slat i voCongresso

de revenda dos terrenoso direitoimobiliário compreendia
aven i dasdessascada ladofaixa de 80m desituados numa

partir de seus eixos);(med idos a
concessão dofa i xa;construções s i t uadas anessaas

on i bus-automóve i s,monop ó1i o t ransport es nasdos por
água,deserv i çosprovisão pelo governo dosaven idas; a

a i nda a garant i anecessár i osiluminação pública eesgoto e
cap i taldoquartoanos sobre10de 57.de juros umpor

i nsp i raçãodej ust i f i cat i vadaApesari mob i1i zado.
se encontravam numa praçahaussmanniana (as

semelhante à praça

Fonação Histórica de São Paulo. D. Europeia do Livro, São Paulo, 1970, p.

três avenidas
da Estrela em Paris, e serviam de ligação

um grupo

o direito de desapropriar

Politécnica e

21. Cf. Richard M. Horse.
317.
22. A descrição detalhada dos três projetos se encontra ei Benedito Liaa de Toledo. Sao Paulo? três 
cidades e» ui século. Duas Cidades, São Paulo, 1983, P. 99-104 e ei Hugo Segawa Construção de Ordens. 
Dissertação de Mestrado, FAUUSP, 1988, p. 54.

cidade, que houve transformações profundas.
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entre a Campos Elíseos
Sorocabana), t rat ava-se claramente de pr oj et o deum
valor isação de capitais pr i vados através de melhoramentos
públicos.

0 segundo projeto era proposto pela própria Prefeitura
através de sua Diretória de Obras. Tinha a autoria de Vitor
da Silva Freire, d i r et or de Obras Municipais, e de Eugênio
Gu i1 hem,

SãoCidade Paulo‘a3 cons i st ia ur bani sacãona
(ajard inamento) Anhangabaúdo vale iníciodo dae no

sem i-anel per i metral c i rcundando 'city*a

"triângulo"pauli s t a (o central) af i m de

("d i1at ando-1he hor i zontes") . Ist o f ar i a peloos se

rua Liberoalargamento e n i velamento da

ponta até a rua Santo Amaro e pela ligação-por via elevada-
da Ant on i o Prado largo do Pa i ssandu (compraça ao o

rua Sãoalargamento da pista tripla, sendo uma
D. Joséelevada), ma i s um prolongamento da rua de Barros

largo de Santa Efigênia,(rua 11 de Junho, o
ligação entre do Chá e de Santaos viadutosf ac i 1 i t ando a

construção). Estava ainda prevista a
construção da praça do Patriarca, o ponto mais importantee,

prolongamento da Boado projeto rua

(então largo do Palácio).
Essas obras

àdo Est adoj á aut or i sado Congressopelo10.000 contos
muni c i palorçament ovisto eraprefe i tura, que o

calculadass i do com os
preços das

do Colégio

desafogá-la

Efigênia

o pátio

23. Melhoraientos do Centro da Cidade de Sâo Paulo apresentado pela prefeitura municipal a Manoel 
Joaquia de Albuquerque Lins (presidente do Estado), sendo Antonio Prado, o prefeito, Tipografia Brazil 
de RothschiId & Cia., Sâo Paulo, 1911.

Badaró de ponta a

construção um

insuficiente. As despesas haviam 

desapropriações determinados pela multiplicação,

em minha

(este ainda em

na época) até

João em

seriam financiadas por repasse de verba de

opinião, o

vice-diretor. 0 projeto "Melhoramentos do Cent

Uista (em passagem de nível superior) até

ópera, os e as "gares" da Luz e da
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entre 10 a 15 de locaçãodo dosvalor devezes T

valor i zação,serem desapropriados antes de sua
procedimento que no D i st r i t o Federal era legal, quemas

Pela descrição de V i t or Silva Freires

mas
i e

um 
» e 

procuram 
ma i s 
seus 

? a

um ano

nunca -fora adotado em São Paulo.

"<Concluído o plano> ficará o centro em 
perfeitas condições de viabilidade, 
para acudir as exigências do tráfego 
naturalmente crescente
simultaneamente achar-se-á dotado de i 
logradouro de aspecto característico 
original, como os que 
modernamente constituir cidades r 
adiantadas, que arredam dos < 
programas edilícios, sempre que 
topografia natural lho permita fazer - 
é felizmente o nosso caso - o tipo de 
longas avenidas banais e sem tão 
favoráveis condições de estética (corno 
a avenida de Maio, em Buenos Aires>. A 
esse logradouro fará digna companhia o 
que deverá ser constituído mais tarde, 
do lado da várzea do Tamanduateí, pelo 
seu ajardinamento e pela ligação da rua 
da Boa Vista como o largo do Palácio, 
encastoando por essa forma o coração 
da cidade entre dois belíssimos parques 
e emoldurando-o entre dois soberbos 
panoramas, de natureza diferente, i 
explêndidos ambos, pela harmonia

prédios a
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suavidade das suas linhas.

Aliás ainda
de São Anhangabaú, olhandodo centro do Teatro

da Praça do Pat r i arca e o Parque D. Pedro II
até

projeto é0 t erce i ro menos conhec i do documentado ,e
"previa <uma> avenida parque Anhangabaú <que> teria 60 m. de

lado da estaçãolargura e

trêsdo Par i a aven i da passando pelosPauli st a,e para

viadutos, Santa Efigênia, Chá'
t ambém grandes e i xos,Era proj et o baseadoum em

aliás pensament oinspirado Paris de Haussmann, ona
Freire constituía-seurbanístico dominante época. Silvana

soluçãopreferirisolada ao a

de circuito exterior (talv i a-aneluma grande" v i enense'
centro ant i go-,R i ngstrasse), preservava oquecomo a

idéias do urbanista austríaco Camilo Sitteapoiado nas
Para arb i trar

arqu i teto-urban i sta -francês Bouvard que propôsf o i chamado o
do Anhangabaú. Est econciliador paraum projeto o parque

São Paulo de "um dos maisdot ouprojeto ao
Já Bras i1, ondeconstruiuconjuntosbelos noque se

Í37coerênci a’notávelt i nhampa i sag i smoarqui t et ura e
Pedro II (na VárzeaBouvard projetou

inteiramente concluído depo i seprojeto nuncado Carmo),
de Bouvard,a conselhos oAinda graçasmuito adulterado.

grande glebaadquiriu umabelga Laveleye
PauloSanà of"City1912fo i vend i da em

7-8

do colégio.

futuramente se prolongaria para o

que se enxerga do pátio

na zona oeste da

rara e

o Brás,

a questão dos três projetos concorrentes

ainda o novo parque D.

numa discordância

Memór i a e

hoje são as vistas mais bonitas que se tem

24. Melhoramentos do Centro da Cidade de São Paulo, ob. cit.,
25. Cf. Benedito Lima de Toledo, ob. cit., p. 109.
26. Cf. Maria Cristina da Silva Leme. Revisão do Plano de Avenidas (ui FStudo sobre PlaneiaBEnta 
urbano em São Paulo, 1930). Tese de Doutoramento, FAUUSP, 1990, p. 95 pass.
27. Cf. Benedito Lima de Toledo, ob. cit., p. 104.

ser executado

Muni c i pal ou

cidade, que

Paulo, o
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Improvements and Freehold Land Co. , Ltd. " , companhi a
organ i zada Londres de cuja d i ret or i aem ■Faz i am parte

o próprio Bouvard,Laveieye, Cincinato Braga, Campos Sales e

Lord Balfour Companhia City encomendou o projeto de

Pacaembú) a Barr y Parker junto Raymond Unw i n,que com
projetou pr i me i ra "c i dade-jardim", Lechwort h,a na
Inglaterra 0 projeto destes bairros com esta concepção,

inovação tanto em termos brasileiros como
i nt ernac i onal.

Esta visão viário (eque considera o plano mesmo do
proj et o de 1ot eament os, bairros parques)e como um

embelezamento urbano, origem noum
à mentali dadeRenascimento europeu, adaptou-se muito bem

vaior i zaçãorent i sta das el i t es pauli st as. A ■Futura da
que contava aspectosose

(e mesmo económicos, ligados à produção) tinhamtecnológicos
papel secundário.um

gest ão•Fontes, entretanto sabe-se quePor outras na
grandespr i me i ros prefei tos houvedoisdesses avanços

questão dos calçamentos. Foi introduzido por
exper i ênc i arevestimento asfáltico. A pr i me i raexemp1 o, o

aplicação do asfalto Metz (ou asfaltosidotalvez tenha a
pelo engenheiro MendesÀlvares Penteado

1913 deHá entre 1911datadasf ot os e
Março24 deefetuadosendoasfalt ament o comruana

31aliás bastante semelhanteequipamento mecânico
1912 é feito um primeiro contrato8) . Em(ou PRANCHA

28. Cf. Richard K. Morse, ob. cit., p. 367.
29. Cf. Hugo Segawa, ob. cit., p. 72. „ ,
30. Cf. Luiz A. P. de Gueiroz e Roberto Siionsen. 0 calcaiento de asfalto £1 Sao Paulo, «e««ria 
apresentada ao Instituto de Engenharia de São Paulo, Brazil de Rothschild 4 Cia., São Paulo, 1923, p.
40. ....31. Cf. Nestor Goulart Reis F°- História da Construção Civil ei São Paulo- Miieografado, inédito.

Gonç alves3®

propriedade imobiliária

com a

em n ível

tecnológicos na

ao atual

era o

e que tem

‘■Q. A

era uma

loteamento para a gleba (hoje Jardim América, Alto da Lapa e

comprimido) na rua
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■firma Monteiro & Aranha para calçamento de 60.000 ma de ruas
deterá monopólio da pavimentaçãoem asfalto. Esta firma o

asfált i ca (sendo do asfalto Barber
década dede Trinidad) final da vinte,

mon op ó1 i o que será duramente vereadorcont est ado pelo e
engenheiro Pereira de Queiroz e pelo engenheiro Roberto C.
S i monsen,

i nformação de Vitor da Silva FreireSabemos ainda por
constante do seu "plano metódico de calçamento" que em 1912,

nãoprejuízo ace i t oupauli stanasdas finanças separa
City, ut i1i zava oaven i da Paul i sta

(provavelmentesuperficial mentetratadomacadame com
Amér i ca padrãoalcatrão) 0do Jard i mruasnas

importação detecnológico estava alterando com a
outras tecnologias de calçamento.

gestão foiSilva PradoMello,Segundo Anha i a na
interessados na1193 de 1909 que obrigava osaprovada a

met ade dasabertura de concorrer com anovas ruas, a
das despesas daprimeiro calçamento, bem comodespesas do
foi revogada naassentamento das guias. Esta lei

1913, que só determinava a1666 depela Leigestão Duprat
deaberturaplantasobrigatoriedade de na

aut or i zação doobter aaven i das ou praças para seruas,
mini mast écn i casdefinia apenasprefeito e

32.

representante exclusiva 

até pelo

Cf. Victor da Silva Freire. Preliminares sobre ui Plano Metódico de Calçaaento para a Cidade de 
São Paulo, Casa Vanorden, São Paulo, Í922, p. 28.

então se

menos o

as diretrizes

como veremos a seguir.

se apresentar

e que a Cia.

aquisição e

asfaltar a
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para projetos de arruamento
do f i nane i amento dos servi ços a

Há ainda publi cação i nt i t ulada ‘Projetouma de
Calçamento', referente à gestão do prefeito Washington Luiz
Pere i ra de Már i o Ribeiroaut or i a de Pinto, da
D i r et or i a de Obras e Viação

inventário sobrede um os tipos de processos de calçamento
época pela prefeitura. Há também uma relaçãoempregados na

dos preços que esta quaispagava aos as
especificações exigidas. Por esta publicação sabemos que. em

ext ensão São1916, t ot al das de Paulo dea ruas era
aprox i madamente 562.348 m (lineares),

dos quais: 143.540m, calçadas a pedra (77X
do total das ruas calçadas)

37.470m, calçadas a mac-adam,
7.357m, calçadas a asfalto ou madeira,

de 188.367m de calçadas <337. donum total ruas apenas

1.500.000 ma,propõe calçamento deA prefeitura o em
méd i a calçamentode 16de 1 argura com emm.ruas

paralelepípedos de pedra, mas não especifica quais os preços
execução do projeto, nem como viabilizaráque pagará para a

ainda mais considerando-se que o mundo estava emo projeto,

guerra.

começavam 

transparecer visões políticas diferentes e conflitantes.

púb1i cos

33. Cf. Luiz Ignácio Roieiro de Anhaia Mello. 'Probleias de Urbanisio (iais uia contribuição para o 
calçaiento)' in Revista Politécnica no 83, 1927.
34. Esclareciientos sobre São Paulo publicados por arde» da prefeitura micipal. Casa Garraux, Sao 
Paulo, 1917, P. 71-80.
35. Ide» p. 72

total)3=

são ruas

a,a’. Portanto, também no âmbito

3"*. Trata-se entretanto, apenas

Souza, de

empre i te i ros, e
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A pr ob 1emát i ca do calçamento das v ias públi cas,

chamamos hoje gestãoinicia dosse na
década de vinte e culmina

plano de Aven idas de Prestes Maia, apresentado no
gestão do•Final da prefei t o Pires do Rio. Neste P1 ano de

pav i mentaçãoAven i das at i nge matur idadea a sua como
questão, além urban íst i co (odo aspecto plano, o projeto)
estão contemplados t ambém os

inter-relações outros prob1emas (saneamento dascom
industrialização) e medidas concretastransportes,

(compra de equipamentos, pedreiras e usinas) adotadas pela
i mplantação.prefeitura para viabilizar

Isto só Foi possível entretanto. pela intensa discussão
que lhe antecedeu, durante adeu durante

50

antecedente são0 pr i me i ro
P1 ano Met ód i

de 1922. Na época, diretor de obrasVictor da Silva Freire,
delegado municipal da Amer i can Soc i ety For

é doserud ito,Silva Fre i reVictor da apesarum
engenheiros civis de sua geração não serem mais considerados

classificação de Saturnino Filho, mas
"especialistas-pioneiros",

cosmopol i t i smo!por muito tempo em
quase todos

abordadosassunt osextensão doslínguas estrangeiras. A

36.

nossa Engenharia, 
citações em pelo menos três

aspectos técnico-financeiros.

o que

Municipal Improvements36

Victor Silva Freire (1869-1951), engenheiro português, foreado pela Politécnica de Lisboa (1888), 
cursou a École Nationale de Ponts et Chaussées (1889-1891) ei Paris. Trabalhou na Bélgica e ei 
Portugal. Participou coao engenheiro-chefe da Coaissâo de Saneaaento do Estado de Sao Paulo ea 1897, 
foi diretor da seção de Obras Públicas da prefeitura de São Paulo (1898-1925) e professor da Escola 
Politécnica de São Paulo (1898-1934).

a sua

e o
os trabalhos contêm

o enc i c1oped i smo ainda predominou

mun i c i pa i s e

e que tentaremos agora recuperar.
o per iodo

as P r e 1iminares

de pav

com o

que se

para a Cidade de São Paulo de

Preliminares do Plano de Avenidas

"enciclopedistas", na

primeiros prefeitos, toma corpo na
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praticamente não tem limites. 0 próprio Silva Freire porém
se definia como espec i ali zado em
urbani smo.

0 seu "plano metódico" tenta responder a três questões
•fundamenta i s: (a) qual melhora a ser

utilizada em nossas calçadas?
(b) qual a melhor maneira de financiamento?
(c) qual enfim, melhor s i st ema deo

calçamentos?
adotados para de Sãoa cidade

crescimento vertiginoso.seu

0 trabalho começa por uma comparação entre a quantidade

de pavimentaçãode obras em termos dos metros quadrados

São Paulo,calçados entre

outras cap i t a i s do mundo. Paulo 192i,em

2.749.000 m= de de calcadas,ruas como sua

relação era a dede cerca de 579.033 almas. a
4,7 m^/habitante calçadas. 0 quede ruas
índ ice? Nada, porque dependia muito do

relaçãocompacto", como Paris, ac idades velhas de "tipo
ma/hab i tant e de calçadas3.0poder ia ruasmenor,ser

m i1hõespopulaçãom= dede 3(9.375.470 para uma
méd i as de "t ipoamer i canascontribuintes). Nas cidades

m=/habitante. Porera 10,5ralo" , "desgovernado",
paradigmas mais próximos.isso teríamos basear em

Buenos Aires,

população de 580.371mamB/hab i tantes (3.708.522 e
relaçãoaparaem

Ascalçadas.área detotal ruas eramsua

superf íc i e

mat ér i a-pri ma

calçada para uma população de 1.598.511 habitantes) e 667. de 
quant idades

habitantes) para em 1915, passar
7 ma/habitante de ruas calçadas (11.217.268 ma de superfície

í significaria este 
tipo de cidade. Em

que nos
por exemplo, em 1894, tinha uma relação de 6_x_5.

Buenos Aires (tabelas III e IV) e
São Paulo possuía

a méd i a

população era

Paulo, tendo-se em

um engenheiro municipal.

a serem

vista o
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produzidas de calçamento foram enormes no período. Em 1915,
por exemplo, a quant i dade
Aires foi São Paulo (ver tabelas III e
IV). Para a previsão para São Paulo seria
de 19.250 mE,

1923 350.000 m“.
369.250 mc,1924
388.500 ma.1925

é, quant idades compatíveis às da capital argentinai st o em

época,1895. A Argentina naquela para seu

programa de calçamentos, teve que i mpor t ar paralel
pr ópr ias pedre i ras.abandonar Nose suas

Estados Unidos segundo relato do vereador Anha i a Mello, para
que a qualidade dos paralelepípedos melhorasse, por volta de

1909, boicote de calçamentos pedra,promoveu-se um em

espec i f i caçoes da ‘Assoe i at i on forace i t aram as
Spec i f i cat i ons" 1913,França emSt andardizing Paving

ve ículos ma i sproduz i dos"devido esf orçosonde poraos
caminhões /.../ dos grandesmais rápidos,pesados e

<emparelhasse> com o(conhecia) quejornais /.../ nada se

sistema que (convinha)pedra, < sendo >calçamento de
< fosse >

produçãograndedai mper i osamente apesar

o próximo triénio

tais os

exigida"3’

esse o

38. Cf. Anhaia Mello citado por Vitor da Silva Freire, ob. cit., p. 10
39. Cf. Pierre Labordère, citado por Vitor da Silva Freire, ob. cit., p. 13.

intensificar o

por ano:

de ma de ruas calçadas em Buenos 
o quíntuplo dos mc em

3S. Na

optando-se pela madeira e pelo tijolo. Só aí os fabricantes

empregar sempre que a insonoridade não
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TABELA III

PAUIMENTACSO EM S2O PAULO

M’ POR PAVIMENTADOS POR ANOANO

1915 1 99.72®

1916 124.715 (a)

1917 69.881 (b)

1918 102.711 (c)

1919 132.659 (c)

117.043 (c)1920

1921 132.180 (c)

FONTE: Uitor Silva Freire. Plano Metódico. 1922.

(a) ano excepcional: greve
(b) ano excepcional: gripe
(c) só paralelepípedos novos
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TABELA IV

PAUIMENTACSO EM BUENOS AIRES

M= POR PAVIMENTADOS POR ANOANO

1895 233.500

1900 621.415

1905 96.460

1910 768.165

677.6091911

1912 ! 1.092.656

1913 1.100.958

900.7381914

1913 533.866

1922.FONTE: Vitor Silva Freire. Plano Metódico. 
(Relatório do eng. Dassen)

I
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local, t ambém houve necessidade de se
da Noruega.

matéria-prima escandinavaPorque a A ímelhor?
Uitor Freire faz uma grande divagação que vai das condições
nat ura i s da (os locali zaçãoFiordes, dosa

comérc i oportos) , da made i ra (que exigia lastro),ao
incomparável qualidadepassando pela do granito norueguês,

chegando até a
norueguês. "0 isolamento o atrai seduz'. E cita grandese
trechos da Paul Bureau sobre o imigrante norueguêsobra de

à Amer i ca do Norte. "Estes imigram isoladamente ao
italianos do sul

familiares numerosas em i gram t odosnorueguesesos
não são rebotalhos nem20 e os 35 < anos) /.../entre os

são s i mp1esment e adultoseira beira,cr i at uras sem nem
melhor para s i ir fundarse certificaram ser

há séculoslar /.../:fora um que a raça
e

questão Vitor da Silva Freireà pr i me i raRespondendo
r ecomenda:

22-23.40. Cf. Paul Bureau citado por Vitor da Silva Freire, ob. cit.,

pen ínsula

não se cansa

era a

importar da Suécia e

conscientes que

"Em virtude do exposto /.../ diante de 
um programa de calçamento, da 
importância do que está sendo reclamado 
pela cidade de São Paulo, (restam) duas 
alternativas apenas:
'(a) importação do material necessário, 
recorrendo à península escandinava, 
única região do mundo, hoje, em que um 
operariado abundante, bastante ajuizado 
e previdente para se submeter de bom 
grado à demorada aprendizagem, e de 
todo indiferente às atrações da vida em 
sociedade, permite àquele previlegiado 
viveiro de energia a tirar todo o 
partido das condições também únicas que 
lhe proporcionam as excepcionais 
características do meio físico em que 
viceja. Foi o caminho porque enveredou 
Buenos Aires a partir de Í908, aos

e os eslavos partem em coortespasso que

e séculos

que vai

segue essa prática

índole da raça escandinava, sobretudo o homem
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Ainda mais- ressaltado pela literatura
a topografia acidentada de São Paulo nos

'A questão,segunda Vitor da Silva
Freire acha que:

Ou

soluçãoEle não concreta, citachega a propor uma
que contemplaexemplo americano

f i nane i ar

(3a.) a propriedade lindeira paga tudo.

1i toral e doant i gas (doamer i canas ma i sNas c idades
primeiras alternativas

Buenos Aires adota a leiEm 1888,

espéc i es 
que nos i 

i nos

em 
do

► de
está

foi utilizada nas novas cidades do oeste.
do terço: um terço é

recursos 
Tanto 

perFe i ção

'dever-se-á, remodelar 
distribuição dos encargos 
pavimentação. Ou remodelar 
pensar em dar execução do 
está sendo apresentado'42.

41. Cf. Victor da Silva Freire, ob. cit., p. 23.
42. Ide», ob. cit., P- 24.

a outras 
o dest i no 

como nos achamos 
odução universal 
ice barreira das 

taxas da Cia. Docas de Santos, dos 
fretes da São Paulo Railway e do grau 
de desvalorização da moeda nacional'.41

rad i cal mente a 
em mat ér i a de 

ou não 
programa que

internacional- que
não era

3 maneiras de se

escravizava ao paralelepípedo ...

apenas o
a pavimentação:

(la.) os cofres municipais pagam tudo, 
(2a.) os cofres municipais e a 

propriedade lindeira dividem as 
despesas ?

o que

são ma i s comuns, a terceirasul) as

argentinos não teria sido lícito sonhar 
sequer (com os metros quadrados de 
calçamento que conseguiram) se tivessem 
teimado em contentar-se com os 
da produção indígena, 
quantidade como em 
pav i mento... 
" (b ) recorrer 
calçamento, é 
reservado, separados 
da grande fonte de pri 
de granito, pela trípl 

Cia. Docas 
São Paulo
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pago pela outros 2/3 , divididos pela
propr i edade 1i nde i ra. questãoEsta entretanto só será
discutida pósteriormente durante

Por fim, respondendo à questão do melhor sistema de
São Paulo, caso -Fossem criados recursoscalçamento para por

uma reforma t axação, de modo supr i r de-F i c i ênc i asna a
i nt r ínsecas da pavimentação a autor se

estudos de A Brod i e, cheFe de obras denos
L i verpool, o primeiro dos engenhe i ros
V) , tráFegorecomenda para cidade (ondeque sua o era

pesadíssimo, um dos maiores do mundo):

em

1

gás) 
(comum

apoia

super i or i dade, 
dos dois 

(asFalt o
sobre

e

bet um i nosos 
do alcatrão

duração e 
pav i mentos 

Tr i ndade e 
os dois 

alcatroado

‘ (a) a 
econom i a 
bet um i nosos 
alcatrão de 
macadames 
superF icialmente); 
' (b) entre os 
menc i onados, 
comum

a gestão de Pires do Ri

43. Cf. F.A. Brodie citado por Victor da Silva Freire, ob. cit., p. 28.
44. A terminologia na época não estava ainda consolidada. 0 asfalto sendo um material muito antigo 
(citado na Bíblia - asfalto da Judeia - e usado nas mumificaçôes egípcias) era conhecido em todas as 
civilizações daí a pluralidade de termos: asfalto, termo de origem grega; teime, origem latina; 
alcatrão, árabe; pez, latina; piche, lati no-inglesa; te£LL hispano-francesa, etc. A única diferença 
relevante sendo a sua procedência, natural, principalmente da jazida do lago da ilha de Trinidad, na 
América Central, colónia britânica ou artificial, pela destilação do petróleo (processo utilizado nos 
Estados Unidos) ou da hulha (processo europeu). Entre 1875 a 1900, 90Z do asfalto utilizado no mundo 
provinha do lago de Trinidad. Nos Estados Unidos o asfalto era extraído no México, no Texas, e na 
Califórnia. Na Europa havia rochas asfálticas em Segssel, Neufchâtel (França), na Alsácia, na Suíça, 
na Bélgica e na Roménia.

dois 
a pr i mazi a 

sobre o asFalto*.

mun i c i pa i s (ver tabela

mun i c i pali dade, os

paralelepípedos, o



TABELA V

DURACAO ANTES DA GUERRA
1920

!(t = tonelada)! 2 3 2 ! 3

íniito, paralelepípedo de 6a ! 524,000 18 ! 9.432,000 ! 34

■Jiiito, cubo de 4 a 150,000 50 ! 7.500,000 ! 7 6 24,4 0,041 •31 6 ! 3,5 10,28

!46 6 ! 2,2 !0,458 6 15,5 0,064leiira 204,000 18 ! 3.672,000 !

19,5 0,05120 ! 2.400,000 ! 4 0120,000

18 6 ! 3,0 !0,349,1 0,1115 ! 1.800,000 ! 7 6“allto trindade e« lençol 120,000

0,15 9 0 1 2,1 !0,473 0 6,81 > 120,000 !120,000zadlaie coiua

9 4 *3,0 ■0,349,7 0,103 2240,000 !zadiaae alcatroado 120,000 2 !

luminoso de granito c/ 
xattrao - 4a

NATUREZA 
DO 

CALÇAMENTO

1 • - jardas
! !de largura
1 anos !(t=tonelada) 

! preco por
! jarda
! quadrada

!no. total de t- Ipreco por t/ 
■■ilha por penny iailha 
Ide construcao ! 
!e conservacao !

* TRAFEGO ! 
!e« t- jardas !. 
Ide largura de ■ 
lleito-ano !

s.d.
10 0

d.
0,029

! ! !
112 6 ! 4,9 !0,20

1 s.d. ! !d.
•36 0 ! 7,4 !0,i34
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só éA madei ra aconselhada tráfegodepara ruas
intenso. Na med ida em tráfego diminui d i ferençaa
entre os o macadame diminui. As avenidas de
Pai ermo, Buenos Aires, macadame oleadoem comum,
superficialmente, um revestimento bastante económico segundo
relato do engenhe i ro Dassen 1915 (apresentadoem no

de SãoCongresso Internacional Francisco e de onde foram
extraídos todos os dados portenhos) (ver tabela VI)

TABELA VI

TIPOS DE PAVIMENTACSO UTILIZADOS EM BUENOS AIRES

! I DA SUPERFÍCIE TOTALTIPO
65,43

■granitullo" 0,01
4,88

11,46

3,42pedra faceada
6,«3

5,18

3,49■acadaae

Victor Silva Freire. Plano Metódico. 1922.FONTE:
(Relatório do eng. Dassen)

paralelepípedos de granito í
(concreto de cal) 1

paralelepípedos de granito !
(concreto de ciiento) !
paralelepípedos de granito !
(coxia de areia) !

paralelepípedos de aadeira !
(concreto de ciiento) !
lençol de esfalto 
(concreto de ciaento)

são em

que o
betuminosos e
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Uitor Silva Freire conclui o seu plano propondo:

a

a

"t orrão"Com efeito Í9Í6, nos Estados Unidos (no doem
asfalto) já existiam 20 -firmas que se dedicavam à construção

preço do m=dos pavimentos betuminosos. No Brasil em 1922, o
lençol de asfalto estava entre 50 e 60 mildo calçamento em

ma

de

dos 
última

se 
até
do

se 
soluções 

caminho 
não

■f at o 
valer, 

há um 
de 
os_______

' pxper i ênc i a 
t écn i ca

os
pr<

se nos não
i 1i m i t ar-nos, 
emprego

■<c) /..
procurar 
sent i do.

a 
só 

nós: é o 
engenhe i ros, 
P €? S Q U í S 3_ f
reclama, 
ainda não 
Mas já 
que o 
aparelhado possa 
com segi 
lhes é 
a

do 
nós está 

ruas de caráter 
de trânsito moderado, o 

macadame tratado 
desde que a rampa a

"(a) /.../
problema de 
ind i cando para 
residencial ou 
emprego do 
superficialmente, 
isso não se oponha'; 
'(b) (como não dispomos de alcatrões e 
breus, nem outros compostos betuminosos 
provenientes da destilação da hulha, 
como os ingleses> não é menos exato que 
a oferta desses produtos está crescendo 
com rapidez significativa e que a 
concorrência entre os respectivos 
fabricantes apresenta probabilidade de 
economia que se nos não deparam 
continuarmos a limitar-nos, como 
agora, ao emprego exclusivo 
asfalto".

uma das diretrizes 
calçamento entre 

as ruas de

s.*3

decidi rmos 
nesse 

diante de 
regatear aos 
mater i a i s de 

e de experiência que o estudo 
A técnica dos betuminosos 

> proferiu a última palavra, 
exibe cabedal suficiente para 

profissional estudioso e bem 
 ,  nortear a sua conduta 

lurança no resultado final. São- 
indispensáveis porém, já o disse 

respeito, os meios adequados para tal

45. Estou recuperando detalhadamente aspectos do plano porque de outra laneira nao se consegue 
entender a polêmica no ano seguinte, sobre o 'monopólio do asfalto* em São Paulo. Hesse texto Silva 
Freire acha benéfica a concorrência entre as várias matérias~primas utilizadas nos vários processos de 
calçamento e entre os vários fabricantes de cada uma, como foria de conseguirmos dependentes que 
éramos da importação, preços menores.
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consegu ir*.

Em Buenos Ai res, nenhum dos tratamentos de
a quente, quer a -frio, puros ou

de petróleo, conduziram ainda a resultados sat i sf at ór i os,
segundo o mesmo engenheiro Dassen. Para Le Gravian (mestre
■Francês de Silva Fre i re Chaussées)Pont s etna

revestimentos em paralelepípedos de granito constituem as
são as que exigemcalçadas mais polidas e duradouras, mas

ma i s desembolso para

base técn i ca a

alémproeminente de seu autor de serque,

projeção internacional, ocupava a chefia do Departamento de
Obras da Prefeitura.

Em 1923 sob o título inócuo de *0 calçamento de asfalto
técn i co*, memór i a apresentadaPaulo, aspect o ao

Engenharia de São Paulo pelos engenheiros L. AInstituto de
Roberto S i monsen escondePere i ra de Que i roz se umae

engenheirosentre estes dois Vitorverdadeira batalha e
memór i a pede um pronunciamentoNa verdadeSilva Fre i re. a

Instituto (presidido por Alexandreimparcial do
época) já duas partes i nt eressadasAlbuquerque na que as

A polêmicaàquela instituição.eram associadas
introdução do 'sheet asphalt pavement*, ou 

São Paulo, concorrendo com opavimentação emamericano na
Ilha de Trinidad, cuja matéria-primaasfalto da erauso do

Barber Asphalt Company, àexclusividade pelafornec i da com
amer i cano ser i aasfalt oEsteAranha.Monte i ro &f i r ma

compos i çãoentracamadas'duas acomposto em quepor
concretodegeralbase ousobre umaasfáltica aplicada

31-32.
46. Cf. Vitor Silva Freire, ob. cit., p. 30.
47. Aibos citados por Silva Freire, ob. cit.,

Este plano dá a base técnica para a recuperação da 

toda a década de vinte, ainda mais pela função

se refere à

dá a

com resíduos

seu primeiro estabelecimento".

engenheiro com

alcatrão quer

em São

discussão em

técnico e
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■fundação. As duas camadas

surface" ( ou 'top’). A 'b i nder",camada camada deou
ligação, é composta de cimento asfáltico na proporção de 5Z
e 95X de pedr i nhas
de compri m i da, essa camada deve ter de 3 a 4 centímetros de

A camada de cima, chamada também camada de gasto.espessura.
é igualment e asfált i co,compost a de c i mento pedr i nhas

PÓ calcáreo, entrando aí
proporção de
tipo amer i cano res i stênc i a da pavimentação, doa
calçament o', éreside pedra br i tada mater i alna que
nac i onal".

veráComo mu i t os i st ema semelhantese um em ao
São Paulo (ver 2~-

Dest a memór i a constam pareceres técnicos dos profs. C.

de Oliveira e Daniel Henninger da Politécnica doA. Barbosa
Temple P i ers doprofs. A. Cownley SIat er

João Luder i t z dado prof. Escola deMackenzie College,
e do prof. Roberto Hottinger daPorto AlegreEngenharia de

memorial dirigido àHá aindaPoli técn i ca de São Paulo. um
Nova Iorque, do i sEngineers emAmerican Soei ety of Civil

Câmara Mun i c i pal pelo vereadordiscursos pronunciados na
2 artigos dede Queiroz,Augusto Pereira

Victor de
Paulo), 3 artigos de Roberto Simonsen (nr0 Estado dede São

e mais pareceres diversos da Diretória de ObrasSão Paulo),
Obrasdas Comissões Just i ça.Reunidas de eMun i c i pa i s e

Finanças da Prefeitura.
Pereira de Queiroz foiSimonsen econsulta deComo a

nãotécnicosde quest i onár i o.feita através os pareceres

Cf. Luiz Augusto Pereira de ôueiroz e Roberto Siionsen. L

engenheiro Luiz
Silva Freire (no Jornal do Comércio e n’ 0 Estado

48. Cf. Luiz Augusto Pereira de ôueiroz e Roberto Siionsen. 0 calcaiento de asfalto £1 São Paulo 
(aspecto técnico). Meiória apresentada ao Instituto de Engenharia de Sao Paulo, Brazil de Rothschild, 
Sâo Paulo, 1923, p. 36.

o cimento asfáltico namenores e

cerca de 10%. Verifica-se assim que no asfalto

ut i 1 i zado hoj e em

se denominam ‘binder* e "wearing

Rio, dos

parte, capítulo 5).

a 'alma

graníticas, duras e poliédricas. Depois
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puderam ser i sso, ao
polêmica, est i mui aram-na.

Os -fatos parecem ter segui nt ess 1912em a
concorrência concedeu a permissão à •Firma

Monteiro & Aranha (antes Duarte & Aranha) para calçar 60.000
m= de São Paulo asfalto de Tr i n i dad, est aruas em

comprometeu então a montar e findo o
cedê-1a à é1920contrato prefe i t ura. Em contrat oo

abrindo-se mão da tal us i na.renovado, sem
Agora, novamente em 1923,

propostas: da Neuchâtel Asphalt Company (que jáduas outras

Const rut ora Santos, dehav i a trabalhado Rio) dano e
S i monsen*, ma i orRoberto C.propr i edade de a empresa

construção, 54 engenheiros" , firmava-sebrasileira de com
agora de 100.000 m= de calçamento com a firmanovo contrato

Monteiro &contrat o,Aranha. PorMont e i ro & a

m=30.000 ut i1i zandoma i spoderia executara prefeitura

instalada uma usinaasfált i cos. Ser ia aindaoutros sistemas

destinada ao preparo do asfalto e

pela prefeitura ou pela Escola Politécnica'

todas as
assunto são invocadas.

parte da"trust"irretorquíveis de por
decobrançaconcorrênc i a públi ca preçosausênc i a de e

de asfaltamento em São Paulo605000 o m=abusivos (paga-se
A tecnologia da firma de Simonsencontra 305000

descrita, parecia correta, quanto aos

Do lado Pereira de Queiroz/Simonsen havia os argumentos
Monteiro & Aranha,

49. Cf. L.A.p". de Gueiroz e R. Siionsen, ob. cit., p. 79.
59. Ide«, p. 27.
51. Ibidei, ob. cit., p. 31.

Essa polêmica se estende por alguns meses com sarcasmos 
aut or idadesrecíprocas. Quase

esse mesmo

com o

no Rio)531.

Aranha poderia cobrar uma taxa de administração de até 10% e

ainda sem concorrência e frente a

invés de encerrarem a

mundi a i s no

como está

sido os

uma usina

pelo menos

f i rma se

e desqualificações

ma is um laboratório gerido

prefeitura sem

conclusivos, por

concorrênc i a, e
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estavam sendopreços que ofereci dos 425000 - não há como
se avaliar

Vitor Silva menos
(no ano anterior),

ar t i go de 1919, contra da Light pelao e
necessidade de o contrato com esta companhia,

f i ndava, criar antes uma com i ssão (procedimento usualque se
Est ados Unidos) que estudasse as condições de renovaçãonos
não >(ou do contrato, mais vantajosas

Nesta polêmica não Fica muito clara
opinião de seu colega car i oca,

João Costa Ferre i ra. que com 20 anos de serviços de asfalto
sóRio, podia aconselhar riscos asfalt o den o sem o

"Tr i ndade de falta deBermudez“ estudosnae e e
outros tiposinternacionais fe i t as decom

acusação de terasfalt o. 0 que lhe "entranhadovaleu a um
empi r i smo" de Roberto S i monsen. Deamor pelo da parte

formação europeia, segu indo mestres franceses. Vi toros
aplicação dos asfaltos americanosSilva Freire via a com

materiais não estivessemainda que estesreservas,
das associações americanasmesmo por parteuso padronizado,

(às quais Vitor Freire era também assoe i ado).
doleituraA d i scussão, at é depreende daonde se

Silva Freire, e comvitória dedocumento, termina o

contrato da prefeitura com a empresa Monteiro & Aranha.

deInst i tutodoé publi cadaEm 1924-25,
Grandes"Qs_coletânea art i gosdeEngenhar i a, uma

problema atual)', de autoriaMelhoramentos de
João F1orenceMa i aPrest esFrancisco e

d’U1hoa Cintra.

Freire era contra os monopólios pelo 

"plano met ód i co"

52. Cf. Vitor da Silva Freire. ‘0 Futuro Regiae das Concessões Municipais na cidade de São Paulo' in 
Revista Politécnica no«- 66, out., 1919.

monopóli o

exper i ênc i as

no Boletim

com a

fundamentalmente na

ao se renovar

mas também numem seu

para o município'

com seu

a sua posição. Baseia-se
o eng .

se eram viáveis.

São Paulo (um
dos engenheiros

Nestes artigos, dado o enorme crescimento de
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dentro de um plano
de organização

compreendia trêsplano geral sistema geral de

viação. sistema de Jardins e um conjunto deum parques e
edifícios públicos.novos

Para viação,s i st ema geral de engenhe i roso os
ideias do urbanista francês Eugèneadot avam, baseando-se nas

Hénard, conceito de d eo
teorizado pelo urbanista, através detinha sidong que

aplicáveis a Paris, Berlim e Moscou. Esses

per ímet r os de i rrad i ação (hoje anéis viários)chamados de

tinham por

rede de

aux í1i o dedepois distribuí-lo de
modo que cada qual chegasse a seu destino (ver PRANCHA 9).

Paulo ao contrário de suas irmãs americanas,São

teve a sorte de não presenteada ao nascerser

Ass i m ela nasceuxadrez.

perímetro de irradiaçãoPropunha-se então um primeiro

Repúb1i ca Escola Normal ) ,(dadaque partiria da praça

Anhangabaú,sobrev i adut o ade Toledo,rua Xavier oo
Benjam i nlargo São Francisco, a ruaEsplanada da

II pela ladeira doD. Pedro(alargada),Const ant o parque
palácio dasdoladopeloCarmo, parqueo

Indúst rias,
estação da Cantareira e ruaMercado, pela

(Estação da Luz) , eQueiroz (alargada),
Repúbli ca,dareencont rar i a praçaT i mb i ras, adosrua

L

função receber o tráfego periférico atraído pela

São Paulo era proposto um s i st ema

avenida Conceição

per ímet

contornar ia 
e seguindo pelo canal do Tamanduateí, pelo novo

pelas rua Senador

com o

e cresceu à maneira dasplano em

ruas secundárias

com o clássico

esquemas viários

de conjunto

53. Cf. Francisco Prestes Maia e João Florence d’Ulhoa Cintra" U« Probleaa Atual: Os Grandes 
Melhoraientos de São Paulo' in Bnleti« do Instituto de Engenharia n’*' 26 e 27, out. 1924/«ar.1925, p.
124.

atravessando o quarteirão entre a São Luiz

velhas cidades européias".®3

Sé, o

linhas radiais, protegendo o centro histórico, para

de crescimento da cidade. Este

e a 7 de Abr i1, a

sistemas! o

ad i acão, um anel ou
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■Fechando o polígono.

Entre aven i das radiais destacavam-se aoas norte, a
avenida da Tiradentes e Volunt ár i os Pát r ia;da a

às1est e, aven i das Rangel Pest ana Cel so Gare i a;e a
sudoeste, avenidas dos Estados e Pedro I; para o sul. as
ruas Liberdade e Domingos de Moraes; a sudeste, as ruas
Brigadeiro Luís Consolação e a noroeste.Ant on i o e

São João, das Palmeiras e água Branca.

Esse esquema Foi depois aprimorado e se transformou no
" P1 ano de de São Paulo" de PrestesAven idas para a Cidade
Ma i a, pub1 i cado éem 1930. Bas i cament e ainda o esquema

centro São Paulo acrescido
das aven i das radiais 9 de julho e 23 de maio. previstas no

const ru idassegundo plano póster i ormente. Porque est ee

teor i co se v i ab i1i zou. em me i o tantos outros?esquema a

Tentaremos discutir mais adiante.

questão dose deslocaEntre 1925-27 o debate para a

■Financiamento das obras de pavimentação.
de 1927, jáAnha i a Mello em

1193 de 1909, metadePela Leic i t ado, historia o problema.
Ficariam conta doscalçamentodas despesas do por

revogada pela Lei 1666 de 1913,lei Foii nteressados. essa
todas aspassar i a amun i c i pali dadepela qual ar car coma

Mello, então vereador, apresentadespesas. Em 1920, Anhaia
de número 30, pelo qual cada proprietárioum proj eto de lei,

lindeiro concorreria com 1/3 das despesas e o terço restante
cargo da preFeitura.

do vereador Armando Prado,Em 1926 parecer
publiçado em

(municipal) semelhante1 e i 19242689 de

segundo um
1928, existem três leis que regem o assunto: a 

à lei do terço de

"Problemas de Urbanismo"

t râns i to no

a rua

deF i ne o

as ruas

54.Cf. Luiz Ignácio Ro«eiro de Anhaia Mello. ‘Problemas de Urbanisio: «ais u»a Contribuição para o 
Calçaiento" in Revista Politécnica no, 83. p. 343-365.

Ficaria a

viário que
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Anha i a Mel lo, a lei 3008 de 1926 que decretava

despesas apenas propr i etár i osentre os 1038 de 1906lei

que dispunha sobre taxas < águaespec i a i s esgot o,e por

exemp1 o). d i scussãoA travava sobreque se era a

nãoconst itucional idade de cobrar i mpost osou se
diferenciados (sobre-taxas) princípio daque se
igualdade de todos perante a lei.

Defendendo a taxação diferenciada e o financiamento dos
propr i et ár i os,calçamentos pelos Armando Prado argumenta

cidade de São Paulo. Hélios Ltda, São Paulo, 1928.55. Cf. Q_

'As dout r i nas 
Política e as i 
se transformando 
necessidades que < 
apresentam com 
desconhecidas, i 
ex i st ênc i a de 
pouco ainda i 
ver o que se

No jogo dos mais 
sociais de caráter 

religioso, as forças 
povo se congregam para 

periclitante unidade moral 
/.../ Se tal sucede com os 
fundamentais da liberdade, 

que deve acontecer com os 
da economia 
ciência em 

as 
progresso ' 

novos, como é o 
jungem

e a

opor i am ao

velho continente e as 
o habitam, já num estado 
que beira o declínio, 
à margem os cânones de 

<quanto à generalização, à

a d i v i são das

> clássicas da Economia 
ciências das finanças vão 

> ao influxo das 
se multiplicam e se 

feições outrora 
prenunciando a

leis sociológicas até há 
não averiguadas /.../ É de 

o que se passa nos Estados Unidos 
da América do Norte, 
complexos fenômenos 
imigratório e 
vivas daquele 
assegurar a 
da nação, 
direitos 
i mag i na-se o 
dados clássicos da economia política 
que é ainda uma ciência em formação. 
Positivamente as exigências
provenientes do progresso vertiginioso 
dos povos novos, como é o brasileiro, 
não se jungem inteiramente aos 
princípios de uma doutrina resultante 
da observação dos fenômenos que tiveram 
por teatro o velho continente e 
populações que 
de evolução 
Deixemos pois 
Adam Smith 
i gualdade, etc.>.
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Em 1927, o prefeito consulta três juristas o Dr. Manuel
V i11 abo i m, dr. Lima Pere ira e o dr.o Hermes Lima, sobre a
const ituc ional idade de exi g i r propr i et ár i osdos dese
t errenos adjacentes às calçadas.ruas a serem a
responsabilidade com as despesas. Todos os sãopareceres
favoráveis à cobrança. 0 pr i me i ro base i aparecer se no

que d i st i ngue ‘ t ax" (o imposto, iguala
(que é uma taxa de melhoria).para todos) do 'assessment' 0

segundo distingue o i mpost o-que refereparecer se a um
é retr i bu i ção deserv i ço geral individual- da taxa que um

prest ado a part i culares. Por parecer" peloesse
desenvolvimento rápido que tomou

negócio vantajosode t err enos, que tem a possibilidade dee
calçamento venha ad i a a dia. Ora muito embora ocrescer

t razer vantagensvaior i zar propr i edade a seusa e
especulaçãopropr i et ár i os, detaxa perturba excessoa o

(do Dr. Hermes Lima)terceiro parecer
desiguais para serem justas'.' ser
então promulgadoNo mesmo o

Por este ato cabe1927 pelo prefeito Pires do Rio.
qualidade e o processo detipo, aao prefe i to det erm i nar o

públi casdas viasa classecalçament o, tendo a
deserv i çosrelat i vasdespesaspav i ment ar. As aos
àme i o-f i os,colocação guiasà det errap1anagem, ou

instalaçõesbocas-de-1obo, àsconstrução de embueiros e
me i os dedepósitos, maqu i n i smos,(pedre i ras,geral

pessoalàquelas referentes aoetc.) bem comot ransport e,
da companhiade escr i t ór i o as

outrasAsmun i c i pali dade.daobras, correrão contapor
t axa derevest i mentocompressão, e(preparo,£le.S££JãAS.

dosadmi ni st ração)

56. Cf. D calcaiento da cidade de São Paulo» Hélios Ltda, São Paulo, 1927, p. 51.
57. Ide», p. 58.

r or r er ão propri etár i os

negócio

que administrará

em vista

serv i ço

t écn i co e

ano é

unho de

modelo americano

a cidade nasceu o

imobi1iária'Pelo
as taxas tem que
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Em 1927 prefeitura compra

Cot i a (de Ferrara & Longo) e a

Grande (de Lee pedras necessárias

macadames de base (pedra br i tada),para calçamentos a
paralelep ípedos . No mesmo anoe a

Mec âni de Sáo a SjJL Pure

N i 1 ãod.e_ concorrênc i a execução dosvencem a para a

t rabaihos.

Segundo artigo do 'Brasil Ferro Carr i1" do Rio,um

faz parte da publicação "Calçamentopubliçado em
São Paulo",da Cidade de

água, empreendeabastecimento de
adução do Ribeirão Claro (120.000 contos é o orçamento desta

das pavimentações de rede de esgotos). A Light faz as

Cubat ão, prod íg i oinstai ações h i droelétr i cas dedo
engenharia de que a execução da primeira parte foi orçada em

finalmente, mediante contrato90.000 contos. A prefeitura,

Mecân i caconcorrência pública Cia.celebrado em e
iniciou obras de pavimentação da cidade no valorImportadora

écalçamentoproblema dode m i 1 contos. Este80 sem
cont est ação

está corresponderA área demu i t o 1 ongepav i ment ada
cercadas deNão nelaexpansão faltamda c idade. ruas

foramme i o-f i osdeguiaspalacetes mesmonemem que

Ainda no mesmo artigo há
metro quadrado dos vários tipos de calçamento.por

-

1 i nde i ros■30

para a feitura de guias39

"o governo estadual para melhorar o

o mais urgente entre os municipais de São Paulo.
à

com a

uma comparação entre os preços

e Importadora

colocados"

obra e

& Villela) para suprir as

ainda, a

58. Ides, p. 212.
59. Cf. Pavimentação da Cidade de São Paulo" Pedreiras (propostas apresentadas para a venda das 
pedreiras), Hélios, São Paulo, 1927.
60. Cf. 0 Calçamento da cidade de São Paulo. Hélios Ltda., São Paulo, 1927, p. 180.

pedreira de

obras gigantescas, como a

1927, que

duas pedreiras: a
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(í) paralelepípedos comuns sobre areia 215800
<2) macadame asfaltado 225000
(3) concreto asfáltico 385500
(4) paralelepípedos comum sobre areia e jun

tas de betume 395000
(5) concreto 415800
(6) asfalto em lençol (Barber) 485500
(7) paralelepípedos aparelhados de ■, sobre

macadame r com Juntas tomadas com betume . . 595000

107 da taxa de administração da Mecânios
o engenheiro José Amadei, chefe daEm artigo de 1928,

seção de D i ret or i a de Obras dacalçamento de Prefe i t ura

montada durantedescreve toda i nfraestrutura que foi aa

questão do calçamentogestão Pires do Rio
breve descrição dos tipos deSão Paulo. Antes é feitaem uma

calçamentos existentes

do calçamentot empo, quase total idadea

paralelepípedos construtores dessesOsgranito.de

calçamentos eram
material principal. Além desse tipo executou-produtores do

São Paulo,
Essa construção coube sempreem lençol .

pr ópr i aàpertencenteaparelhamentoi ndust r i al com

sobre base

só perdi amfeitos para osQuando bemmal execut ados.
produzido pelosdo ruído

Os calçamentos de granito de segunda classe,

problema é que eram

i n c 1 u idos

61. Ide», p. 181.
62. Cf. José Aiadei 'São Paulo e seu calçaiento’ in Revista PolitécniUJl— 87.tJBS, ago.out., 1928.

ca61

prefe itura'02

uma pequena área de calçamento de asfalto

em São Paulo, na época ‘Até há pouco

a uma única firma

era executado com

veículos com

em número reduzido,

calçamentos asfálticos por causa
rodas metálicas. A produção de paralelepípedos

para enfrentar a

se em

de areia eram predominantes ainda, mas o

e em geral, os próprios
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era

A prefeitura então mão1ançou de outros tipos de
calçamento:

(1) q macadame asfa11 ad o, ruas de tráfego leve epara

o macadame o paralelepípedo

sobre areia;

concreto asfált i(2) Q. par a

de comunicaçãograndes vias e 1i gaçõesentre bairros, de
bairros

para
calçamentos onde de subst i tu i cão. sobretudo

aprove i ta sobras deque

pedreiras e material sub-uti1izado,

(5)

que possuímos produção de cimento noposs i b i1i dade de

Para a produção destes sistemas a prefeitura aparelhou-
da seguinte maneira:se,

adqui ridabr i tada fo ide pedra apara
de doisGrande (vo1 ume

500.000 m=produção demilhões de m3), suf i c i ente para a
instalado pode produzir 70 a 800 br i t adordurante 20 anos.

m3/hora, sendo
ar-compr i m i doi nst alação de epossui para

carregament o dosmecân i capádesmonte de pedras, para

com tração silosde vagonetes a vapor,vagonetes, linhas
de pedras, ramal férreoe classificação

da ’S.P.

entretanto deficiente não permitindo mais do que 200.000 
ma de ruas a calçar.

há emergênci a

grande pedre i ra

blocos

(4) Q_

para armazenamento
Railway" com vagões especiais para

mosaico de

e a

simples e

calçamento com concreto, dada a abundância da pedra

asfalto em

e o

a estacões de estrada de ferro;

a produção

o transporte de

na Estacão

nas ruas centrais;

um dos maiores da América do Sul. A pedreira 
perfuração

a rocha(3) CL

médio, substituindo
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pedras. Há com
ret irada das pedras vagõesdos silos espec i a i s,e

descarregamento automático em automóveis de carga. 
automóveis pertencentes à prefeitura?

ma i s de 20

preparação dado solo, base e acabamento dos revestimentos
asf ált i cos?

máqui nas instaladas na Gua i curus, terrenorua em
muni c i pal, de pedraspreparo em
mosaico de granito e apareihamento de gu i as me i o-f i ose
(supr i mi ndo assim trabalho feito nos canteiros)?

háCot i a. Sorocabana, conjunto deem umna
máqu i nasaparelhamentos modernos de compri m i do,arcomo

férreo, t ambémexploraçãoramal de umapara

produção em larga escala depara
produçãod e gualidade. demelh o r para a

paralelepípedos, meios-fios e outras obras de cantaria?

do Tietêàs margens para a

pedregulhos, extraídosdistribui ção dedescarga e

do futuro canal do Tietê (além de abrir o canalpor draga a
necessár i oproduz i rá mater i alass i mpref e i t ura para o

calçament o)?
(macadame, concreto e

instaladas usinas elençol) foram

comprados rolos-compressores. de vários pesos,

adqu ir idasforamcom concretoos calçamentospara
1210, 11(ver PRANCHAS e

prefe itura haviainfraestrutura produtiva para asobre a
montado para seu plano viário).

63. Cf. José Aiadei, ob. cit., p. 301-306.

qui ndast e para

tipo moderno63

no Can i ndé,

fornos e distribuidoras,

os compressores novos para compressão

areia e

para os calçamentos asfálticos

um dep ós i t o

adquirida pela
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um
São Paulo. que ée

apresentado no "Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade
de São Paulo" Francisco Prestes Maia epor publiçado em
1930, no Final da gestão Pires do Rio.

Formas sem Conteúdos

pr i me i ra leitura dos planos
dos planos de calçamentos) década

ideia de que são Formas abstratas pairandode vinte,

sobre conteúdos. A enumeração e descr i ção dos sistemas de
calçamentos utilizados no mundo. as tabelas r i gorosas de
apropr i ação per ímetros dede cust o, calçament o.os os

São Paulo planos?real. Para dest i nam Quemosquem se
avenidas? Quem paga? Planos haussmannianos oucircula pelas

c i dade cresc i aanti-haussmannianos sobre que a umauma
grande velocidade "de Forma e

antigas chácaras "epidemia derurais, numaloteamento de
expressão de Monbeig citado por Benedito de

Toledo.
conteúdo que0 pr i me i ro se agrega

reprodução do

i mob i 1 i ár i os,empreend i mentos asobreA os

E
"Assim a Forma permite designar os

Faz aparecer ummovimento emconteúdos. 0
dialético (conFlitual) do

conteúdo e

emp ír i ca

movimento escondido,

da Forma urbana: a problemática. A Forma na qual

capital imobiliário,

é o

sua emergência

do Final do século até a

a valorização Fundiária.

viários (bem como

o movimento

o conteúdo ou melhor

De uma

a essas Formas é a

Fica a

sensação que Flutuam sobre aesquemas teóricos viários dão a

especulação
grande lógica da apropriação privada das melhorias públicas, 

isso permanece em grande parte até hoje, mas não é tudo.

desordenada" com o

urbanização" na

viável para
Assim aparelhada pôde a preFeitura enFim, apresentar 

primeiro plano viário
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inscreve esta problemática questõesse coloca •fazemque
parte desta problemática. Frente e para quem se
estabelece a simultaneidade,
urbana?"

A via outros conteúdos, primeiro, uma

■física.

Comparável grandes i nvest i mentos representamaos que a
adução do R i be i rão Claro, instalações da L i g h t em
C u b a t ã o . Inc1us i ve em termos Nãofinanceiros. Porque? se
trata mais de embelezar nem apenas da

necessidade de circulação de
trabalhadores. de mercadorias, de outras forma de capital.

económica. Como

monop ó1i os?monop ó 1i os, Com mat er i alPaulo, c om sem
SóQuem vai pagar?material nacional?i mportado, acom

propr i et ár i osadm i n i st ração públi ca i nteressadosou os
também vão participar dos gastos?

Rio monta umaA administração do engenheiro Pires do
i mplementação doi mensainfraestrutura produtiva para a

usinas, dragas, portosplano,
ca

plano de avenidas não apresenta,interessante é que0 o

que o terceirocresc i ment oele viabiliza um
anel

é apenas uma indicação).
metro, bondepermanece ambíguo (pode serproposto também

háde calçamentos:E também o sistema umae/ou ônibus).

193.64. Cf. Henri Lefebvre. Lr Droit à la Ville. Anthropos, Paris, 1968,

viário que limitaria a cidade - composto por 'highways'

0 sistema de transportes

c i rculação
0 calçamento é o problema mais urgente de São Paulo.

a reunião dos conteúdos da vida

e as

compra pedreiras, maquinários, 
ferroviários. Há também uma infraestrutura jurídi

segundo os parâmetros atuais, uma concepção clara de cidade, 

extensivo (já

discussão passa a

o financiamento futuro.

especulação imobiliária. Há uma

e rama i s

e parques

Então a

e melhorar a cidade,

concretamente vai-se viabilizar o calçamento das ruas de São

a quem

ser técnica e

demanda real e diferenciada por um suporte para a

que lhe possibilitará

v i ável, requer



88

preferência pelo paralelepípedo de granito,

aberto a utilização de outros sistemas.

não é ambíguo é o contrato real de 80.000 contos0 que
a Cia Mecânica e Importadora. Essa companhia foic om fundada
1892, pelo grande capital cafeeiro (Augusto Sousa Queirozem

é Alexandre Siciliano, gerente,seu o como
acionistas estão fam í1i as Silvamembros das Prado, Souza
Que i r óz, Elias A. Pacheco Chaves, Carlos Paes de Barros)

à i mportação t ambém àded i cando-se post er i ormente,e

intervenção doEm 1921, durante a governo no mercado
do cafécafee i ro (para se evitar a queda de preços e do

c âmb i o) Cia.a
éa real i zar compras de

comerc i al i ndust r i alportanto, financeiro.um egrupo

i mportante.

concretude da reprodução do capital, na esfera

vár i as poss i b i1 idadesentreprodut i va, reali za asuma
viário. é planodo planocont i das na forma urbana esse

que define em grande parte ainda hoje a circulação emviário
São Paulo.

65. Cf. Flávio A.K. de Saes. A Grande Empresa de Servias EÚhlkflS- 
Paulo, 1986, p. 108-109.
66. Ide», P. 258-259.

na Economia Cafeeira. Hucitec, São

mercado internacional

produção de máquinas agrícolas.

café no

presidente e

mas permanece em

Assim a

Mecânica é por certo tempo, o único operador

na década de 20.
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=
TABELLA N. I

Dado pratico

Compcição do preço

Detalhes
TOTAES

587/000 3134 783658

TABELLA N. 2

Dado pratico

Composição do preço
IMPORTÂNCIAS

Detalhes

12S0000,"’719

4OS299953497O.“422

33500 931702/62

; Parciaisuaidadei

-TT“

0,«864

. .! 1058046 ■

5 de concreto feito com pedra 'untada e arca- 
1'ortland. preparada :i tnão. -endo o >-i>ii.>r.->o 

;í mão e a pedra britada á ' e-T.

5830975S809
638906

3350063000

No fabrico do concreto á mão, um pessoal de 17 
ent um dia de *J horas de serviço, apenas pôde preparar

Custo do I.”1 de argamassa dn rimem» o 
de 1:2. preparada á mão.

serventes.
6,M5o.

PreÇM I, 

unidades j Parei»»*! TOTAES

83628

í: Observação. Esta argamassa peza apprnximmlamentc
i.943 kg. por inctro cubico. O cimento Portland de [‘..•iilógne-siir- 
iíèr, peza approxiinadamcnte 1.350 kg. por naw cui>i--->.

Pedra britada ’. . . . 
Arg. de cim. Portland e 

. areia (Tabel. n. 1) . .
Salarios de serventes cm- 

. pregados na fabricaç5o do 
: concreto e mais trabalhos.
W Somma.........................
•> Eventuacs, 10 % • •

Total....

O pessoal indispensável para a fabricação .lesta argamassa é 
de 6 homens. A preparação á mão exige 2,5 a 3,0 vezes mais 
tempo do que á vapor.

cimento Port- 
uuulogne-sur-Mèr. 
de serventes em- 

t>s na fabricação da 
mais traba-

Salarios i' 
pregados 
argamassa e 
lhos . .

Areia . .
Somma
Eventuacs, 10 % • •

Total....

Custo de l."‘3 
massa de cimento 
também preparado ;i
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TABELLA N. 3

Dado pratico

w XDetalhes

farallekf. 0,"2õX0,“ 125X0,“ 14 7$040
$900

$400

TABELLA N. 4

Dado pratico

Composição do preço

Detalhes TOTAES
F£‘“ 

miaáes

$232
$780 

l$200

7$040 
$900 
$312 
$900 
$730 
l$600

10S152 
1S01Ó

118167

11$532 
1S153

12S6S5

IMPORTÂNCIAS

Parciaesl

Isa construcção do calçamento á parallclepipedos. um bom cal- 
ceiteiro pó«lc fazer, em um dia de 9 horas de trabaiho, II/hjíJ de 
calçada.

0,”’15Õj 6SOÕO

°’7S S
3,‘00 * ""

de l).'"15 ii 
ou iionii

$220 
6$000 
$800 

9S000 
$600 
$400

-. sobre camada 
em leito consoli- 
1 Classe 2.’:.

Parallelepipedos. . .

Escavação o compressão 
Cascalho . . . .
Jornal de calceteiro .
Dito de servente . .

Somma. . . .
Eventuaes, 10 •/,.

• Total. . .

Composição do preço

Parcíaes TOTAES

Escavação e compressão da

Jornal do calceteiro. . .
Dito do servente . . .

Somma........................
Eventuaes, 10 »/, . .

Total....

to de de calçamento .1 t *.:-.:th*li-pip«ioL sobro ramada 
l.i úe arem, conforme as prescrtpçõcs tTypo n. I, Classe I.-

O mesmo da tabella n. 3, com accrescimo do serviço de 
consolidação do leito.

Custo do de calçamento a parallelepipedos. 
<te 0."15 de areia, conforme prescripçõcs. assente 
dado com camada de cascalho, de O.“lO tTypo u.
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TABELLA N. 5

Dado pratico

Composição do preço

P^5Detalhes TOTAES

Tabella de preços

Especificação Preços

1
J. Fl. Ortiz 

chifi tnUrisx

Kilg. 

m>

■ ;i.'.*. i'lli i<*ilo «'Oll- 
• mídormn :t talmllti

Parallelepipedos. ... 32
Concreto (tab. n. 2) . . 0,« 150 
Argamassade cimLftab. 1). O,"O23 
Escavação e compressão . 0,"J150 
Jornal de calccteiro . . 2,»0
Dito de servente . . . 4,h0

Somma........................................
Eventuaes 10 %.....................

Total.................................

fwpÕRTÃNCÍÃS 
uaHadss i Parciaes

V
220957

TJm hoin calccteiro pódc construir em um dia de V horas de 
trabalho 4,**-50 de calçamento nas condições acima.

Jornal de calccteiro >. . . . 
| MW^^ÕXÓ,” 125X0-14): 

| Cascalho...................................
| Cimento (PortI. Boulogne-sur-Jíèr ) 
|| Areia..........................................

I Escavaçãoe compressão da fôrma.

Custo de. I.’”; de calçamento a ps 
solidado, sulue camada de concreto pr 
n. 2. rotn juntas tomadas ,'t arçama.-i 
forme a tabella ti. I tTypo 1. classe

I Unidada

3
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3"- Capitulo: 0 Engenheiro Municipal

0 objetivo desta parte foi através derecuperar um
recuo histórico.

infra-estrutura urbana água,(redes de elétrica,energia

esgoto, telefone, gás, pav i ment ação), começam a se

problemas, é também o momento em que a cidadeconst i t u i r em

inícioref1 et ir t ermos modernos: dose em o

urbani smo, como d i sc i pli na.

Esse per iodo Segundo Impériofinal doabrange, o

República (1889-1930), períodoRepública Velha ou Pr i me i ra

económico agrário-exportador de máterias-pr i mas brasileiras,
direção modelor u p t u r a , 1929, a um novoem em

urbano-industrial 1.
Nesta época c i dade assum i amtanto o governo como a

dimensões mais amplas. 0 Estado, sobretudo a partir
das últ i mas décadas do século XIX,

representação da cafee i ra dom i nant e,i nstrument o elitee
contrad i t ór i os vár i osdosref1 et ir i nteresses

chamado "grande capitalexistência do cap i tal. 0modos de

Jái ncestuosoaut o-cent radocafeeiro" de seeapesar

capital comercial, produtivo-várias formas:apresenta sob
financeiro. urbano-produt i vo-ferrov i ár i o,agrícola,

Facções,urbano-especulativo-financeiro, et c.i ndust r i al,

também nãoopunham totalmente,nãoque se se

convergentes. Além disso este capital esta se urbanizando, a

9 pass.
(») tradução linha, cono outras, ao longo do texto.
1. Cf. Francisco de Oliveira. A Econoiia de Dependência iMperfeita., Graal, São Paulo, 1977,

"A história total supõe que introduzamos 
no tecido do devir (no lugar da 
polar i zação: acontec i ment os-i nst i tu i-
ções) elementos novos: o fundamento ou 
a fundação, o projeto.
(Henri Lefebvre - Métaphi1osophie) (*)

e a

como forma do político,
papéis e

começa a

começava a

eram sempre

com sua

o momento em que, as hoje chamadas redes de
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par t i r de 1890, pelo ■formação dasa

companhi as da i nfraest rut ura ferrov i ár i ana e
p or t uár i a, restantes dos chamados serviços públicos sãoos

i mp1ement açãourbanos: de iluminação, transporte.de redes

água, esgoto, gás e telefone 3. 0 poderener g
pol ít i o poder reproduzi re a no

A cidade é utilizada tanto para a realizaçãoespaço urbano.

represent açãod o lucro est rat ég i adecomo para a uma

pol í t i c a.

à "metrópole café"Do "burgo de estudantes" Jádo
aparênciaanteriormente referidos, muda em e em

essênc i a. Não é apenas agradável deum local morad i a de
poss i b i1i t ava, épelas ferroviaso acesso

coesão (e segregação)uma forma nova de encontro, de de
várias atividades 1abor i osas,das classes dose pessoas:

dos funcionários públicos, dosmargi na i s, comerci ant es,dos
voltando), dos artesões.imigrantes indo campo (ou

dosdos operár i os, livrest rabaihadoresdos escravose
af orr i ados.

o Brasilde Oliveira,Para Ch i co
trabalho duranted i v i são i nt ernac i onal doi nsere ase na

agr ícolaprodução deexpansão mercant i1i smo,do com a
exportação. Entretanto, seprodutos para

controlouépoca >, nunca"<mesmo nessa campoo
0 centro da produção semprerealment e

circulação1i gaçãolocais deforam com ac idades,as
é sede docidademercadorias. Estainternacional das a

capital

burocráti ca, como

comercial, então hegemónico, 

foi definida por Morse. Sobre esta base se

grandes 

empresas de serviços públicos. Excluindo-se a atuação destas 

produção

na Econoaia Cafeeira. Hucitec, São2. Cf. Flávio A.M. de Saes. A Grande Eanresa de Serviços PjíhLims_ 
Paulo, 1986, p.13-14, 276-282.
3. Cf. Francisco de Oliveira. 0 Estado e o Urbanisao no Brasil, aiieografado, c. 1978, p. 45.

o Estado no Brasil"

e não apenas uma cidade

económico passam

a cidade

a produção se dava

na economia colonial,

a elétrica,

para o

fazendeiros que

menos, com

no campo



99

er i g i rá o "urbano industrial". a part i r de 1930 sede dos
aparelhos burocráticos, do cap i tal t ambém do
aparelho produtivo

ressaltar entretanto,que queremos
refere à c idade local.apenas sede do cap i talcomo

rest r i nge sua
comerc i al i ndustr i al). Trata-se produçãodae e
reprodução da própria cidade (e não apenas da reprodução do

estratégia políticacapital económica dona e
cap i t al i smo, portanto, de um novo projeto de cidade a.

José de Sousa Mart i ns, para caracterizar o capitalismo
brasileiro onde a natureza rent i st a da classe dominante,

propriedade de terra e na renda -Fundiária (fontefundada na

r i queza) i mpõe paísespeculativa e i mprodut i va de ao um

t r i but ária,modelo capitalista poli t i camentede natureza

de

. . 0 autoritarismo no Brasil,

que mescla lucro e renda fundiária. Nesse sentido nãoampla,
é um problema regional,

não quadro dereprodução ampliada do capital num

político).conseqúentemente Aeconómico1i berali smo (e

reprodução ampliada

extração dacoerc i t i vas da

não envolveseja,extração do OuIncrxi-coerc i t i vas de

também, suaprodução do valor, mas

distribui ção. A

desse cap i tali smo o autorda genealogiaComo momento
hegemonia do"Acomércio decrise do escravos.

235

do capital não depende apenas de formas 
mas também de formas

sso a

(adm i n i st rat i vo/burocrát i ca, 
também

a concepção
se apoia numa mediação mais

mas um problema nacional. Por

circulação e

se dá

nem se

não se

apenas a

posteriormente comercial e industrial), 
à sua função

0 processo

analisa a

4. Idea.
5. Cf. Henri Lefebvre Le Droi t à la Ville Suivi de Espace et Politique. Anthropos, Paris, 1968, 
pass.
6. Cf. José de Souza Martins. Qaiini
bovímentos sociais no campo). Hucitec, São Paulo, 1989, p. 78—79.

comerci al e

c i dade) como

autoritário, utiliza

(comerc i al e
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comércio na determinação das relações de produção coloni
part i cular, deve ressaltada. A econom i aser

colon i al não se define apenas pelo
pelo fato de que

entra no
produt or direto, ele tem comérc i o. Porobjeto deque ser
i sso, tem que produzir lucro já antes de começar a produzir

não apenas depo i s. Pode-se pois dizer que na
economia colonial, de const i t u i ção da forca de
trabalho é regulado antes de mais nada pelas deregras

Por houve certa aut onom i a entresso uma
relações de mod i f i cações
nas fazendas.

Póster i ormente, regime de colonato, o trabaiho-1ivreno
do imigrante va i substituir o trabalho escravo.

assai ar i ado,"Enquanto de trabalhoreg i me nasno

relação entre o burguêsrelações de produção capitalistas. a

é uma relação de igualdade que esconde a

exp1 oração dáocultação dadesigualdade em se noque a

colonatoreg i me detrabalho,de ano

processo de trabalho, mas foraigualdade formal não

lucro, aparece <lá>< extra ida >, odele /.../ A ma i s-vali a

trabalho. Nocomo fruto decomo fruto do cap i t al

coisas não dessa forma,ocorr i amregime de colonat o, as

embora, é claro, houvesse
Asob ama i s-vali a aparec i a

ausência dodiferença < ent re valor e
mercado como mediador na formação do capital da fazenda /../

ma i s vaii aem trabalho A

pret ér i t o não pago desde

7. Cf. José de Souza Martins, 0 Cativeiro da Terra, Ciências Huianas, São Paulo, 197?, 15.

prol et ár i o

extorquido diretamente do trabalhador sob uma forma de renda 
expressava todo o trabalho

mercador i as e

e não

no processo de trabalho

preço> <expressava> a

se dá no

produção e

e o

o próprio trabalhador escravo

nesse caso

o processo

um lucro

próprio processo

processo como mercadoria. Portanto, antes de ser o
mas também

do fazendeiro, é que a

a formação do cafezal, mas surgia

de lucro comercial
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transação dosomente na
Nas fazendas, parte do trabalho assai ar iadoera
(trabalhadores que se dedicavam ao beneficiamento do café, à

durantesecagem, escravidão.ao Aa
modern i zação do equi pamento de benef i c i ament o cafédo

secadoras) inicia em 1870, para viabilizarse
e financiar

não posterior à imigração subvencionadaanterior portanto. e
pelo Estado (1886-1888)

dá0 projeto cidade, denos marcos um
hácapital i smo circulaçãoonde pr i mado da sobreo a

produção. é0 especulado antes deespaço mesmo ser
é o loteamento indiscriminado das chácarasproduz ido. Ass i m

gestão de João Teodoro, e o projeto viário dev i z i nhas, na
embelezamento da capitalistas paulistas em 1910cidade por

apropr i ação 1 i nde i ras depr i vada das fa i xas
(projeto de Alexandre Albuquerque). Amelhoramentos futuros

dotação das redes de infraestrutura, éprodução, no
exterior ao projeto. Contrata-se depois alguém (algumsempre

encarregarácompanhia estrangeiros)engenheiro ou que se
d i sso.

é difícil concordar integralmenteNeste contexto com
ex i st ênc i a desobreJan i ce T. da Silva umaa

"racionalidade" burguesa
ser determinado peladesenho (projeto)1880, cujo passa a

As companhias visavam o lucro, i st o"lógica do capital"
tambémEstado quer i aé certo, lucro? 0tipo demas que

também, ass i mcafee i ro1ucrar . grande capital como o0
só part ir de 1880. Asnãocap i t al est range iro. ae

8. Cf. José de Souza Martins, idei, p. 79-80.
9. Cf. José de Souza Martins, ib., p. 34.
10. Cf. Janice Theodoro da Silva. São Paulo"- 1554-1880 (discurso ideológico e organizacao espacial 
Moderna, São Paulo, 1984, p. 169.

empréstimos hipotecários a expansão da produção,

fazendeiro com o intermediário’

na produção da cidade, a partir de

caso a

da nova

(máquinas e

ensacamento), mesmo

baseado na
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companhi as entretanto bast ante des i gua i seram e seus

Uej a-se Cia. Cantare i raa e
Esgotos analisada cap ítulo) . Segundo Saes
havia entre as companh i as de estradas de ferro e produção

(e às vezes patente) iria marcar os desdobramentos do grande

capital cafeeiro, de sua associação ao capitalos

estrangeiro 11.

0 desenho da cidade de São Paulo por muito tempo ainda
obedecerá à 1 ó g i i mob i1i ár i oda renda, do capital
especulat i vo. Os chamados serviços urbanos - excluindo-se as

(como à Light) que podiacapital estrangeiro

at uar cap i tal i ndustr i al, comerci al ■F i nance i r ocomo ou

concretas da reprodução - só passarãoconforme necessidades

investimentos produtivos, dentro daencarados como
1 óg i ca produção e dos lucros sobre a produção,d a

relação à v i açãocap ítulode 20 (como v i mos no em

púb 1 i ca).

rac i onali dadeainda,Para Jan i ce T. da Silva naa

'Para a reali zaçãoordenação dos um antecessor.espaço tem

empreendimentos a Câmara utilizar-se-á da -Figura do

serátécnica,do domínioqual, através daengenhe iro, o
fornecerde‘neutro",u t i 1 i zado elemento capazcomo

cr i t ér i os
dabastantesejaengenhe ir.o.dopresença

exercê-não é eleséculo XIX,‘rac i onal i dade" no
Col6n i a va i-sedom i nantela. 'a c1 asse namedida que a

ciência, passa a incorporá-la à açãoi dé i a deapossando da

engenheiro passariado Estado" encarnar a0
trabalhos), a objetividade•Fiscal i zação dosautoridade (na

284.
184.

"objetivos" para a urbanização da cidade. Embora a 
caracter íst i ca

11. Cf. F. A.M. de Saes, ob.cit.,
12. Cf. J. I. da Silva, ob. cit..

Flávio

entre a circulação e

interesses, contraditórios.

o único a

então a

a produção, interesses que se

na década

bem como

se uniam ao mesmo tempo. Esta contradição latente

de seus

opunham e

a ser

concessões ao
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termos técnicos e económicos) eem

concretamente a realizar o projeto e a construção das obras.

Est es sãoengenhe i ros est range i ros maioriaem sua
(primeiro portugueses, depo i s i ng1eses franceses), sóe

alguns poucos bras i1e i ros haviam estudado Europa.que na
Segundo Morse, é criadoem 1835 Gab i net e Topográf i coum

"dest i nado a civis, depósitoser escola de engeheiros de

instrumentos geodésicos e b i bli oteca de mapas

projetos de estradas'

r el at ór i os às Assemblé i as háNos

referênci as franceses (décadas de 40,a

d’Estadens,50, 60) : Bresser, Bast ide, Martens Mi 11iet,

t ambémháGúnther, engenheirosBourroul , et c Mas
atuando em São Paulo.alemães, i ng1eses e

à ALP de João Teodoro lê-se querelatórioEm 1873, no
adotada a divisão judiciária em comarcas (para

c i rcunscri çãopúbli cas >, dest aobras baseas por
de um en q en he i r o /..adm i n i st rat i va, com

máxima parte dois grandesassim ficam os
do serv i çomales que perturbam esse

público -
compreendo ados administrados

Provínciafarádespesa avultada com ocerta aquee

execução ex i ge,de engenhe i rosnumeroso pessoal suaque

eaos

regime".atualder i vados doinapreciáveis esbanjamentos
os serviços do simplesdispensava entretantoIsto não

trabalhos pequenos em lugares remotos, desdecidadão , para

108.

i nquali f i cáve i s

eficiência

presidenciais

vários engenheiros

13. Ide«, p. 151-156.
14. Cf. Richard M. Morse. Fonação Histórica de São Paulo. D. Europeia do Livro, 1970,
15. Ide», P. 152.
16. Relatório apresentado a ftLP pelo presidente da província (João leodoro. Xavier). Tipografia 
asericana, Sâo Paulo, 1873, p. 4.

residência nela

regionais e

(correção e

e a i mprob i dade ou

importantíssimo ramo

amer i canos

"poder ia ser

proscr i t os, em

porém é preferível esse gasto superior
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que dirigidos e aconselhados pelo profissional.

0 engenhe i ro entãorepresentava c i ênc i aa e a
i mparci ali dade a competência administrativae

e f i nance ira.
Essa época de afirmação deste campo prof i ss i onal que

t erá i mportãnc i a est rat ég i ca décadas segu i ntes, foinas
resgatada por alguns autores sob perspectivas diversas, mas

grande maioria trata-se de homenagens póstumas ou
não, feitas sem nenhuma isenção.

a fase enciclopédica de nossa engenharia civil. Começou com
da Missão Francesa e posterior fundação da Academiaa vinda

Real Mil i t ar (1810), academia se transforma emR io. Ano

Escola Militar, post er i ormente desdobrada Escolaem
Central e (1845) para finalmente em 1874 serEscola Mili tar

Escola Politécnica. Saturnino Filho destacatransformada em
vár i os (Mareeii noobra d e engenhe i rosa

Ramos, Procópio, Francisco Bicalho, Pereira Passos,Mar i ano

André Rebouças justamente grandedestacandoe outros) a

var i edade de

ferro, obras de saneamento,estradas de

pontes, túneis, canais, docas, etc. Essa fasemelhoramentos,
Da íRepúbli ca.proclamação da surgem asa

rodov i ár i a,ferrov i ár i a,espec i al i zaçoes engenharia:da
Segue-se umaurbanística e estrutural.port uár i a, san i t ár i a,

cada especialização. i nelus i vehomenagem pioneiros emaos
bras i1e i raseu pai, fundador da

Pedro C.
(as que nos interessaramde atividadeno Brasil

engenharia sanitária 

da Silva Telles, divide sua história da engenharia

enc iclopéd icos

17. Cf. sobre o «esio assunto‘Repartição de Obras Públicas'. Relatírio à ALP Pelo presidente da 
província (José Fernando da Costa Pereira Jr.), Tipografia Aiericana, São Paulo, 1872, p. 45.
18. Cf. F. Saturnino de Brito F- A Engenharia no Brasil, aeaória apresentada ao 1- Congresso 
Panaaericano de Engenharia, Rio de Janeiro, 1949, p. 19-31.

e é

suas áreas de atuação. Quase todos trabalhavam
simultaneamente em

termina com

em sua

por áreas

Para Saturnino de Brito F°', no princípio constituiu-se

honest idade, a
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particularmente estão no capítulo 3: Construção Civil e
Urban i smo século XIX cap ítulo 8: Portos, Obrase no

hidráulicas, Serviços Público - século XIX)1’. No seu livro
não são d iscr i m i nados engenheiros estrange i ros,os mas
t rat a-se de h i st or i ograf i a ■factualuma qualquersem

i nt erpret ação.

Para Roberto há duasC. Simonsem fases na engenharia

(at épaul i st a, 1939) , pr i me i ra (1890-1910),na os

dedicavam à construção ferroviária e a obras

públicas, água,abastec i mento esgotos, i1 um i nação,de

calçamentos, t rabalhando ' nos quadros do fune i onali smo
técnico". Como representativa desta época estáfigura ma i s

professor Antonio Francisco de Paula Na

o enriquecimento da cidade criou a partir da décadasegunda,
construções civis, grande partede 20, um mercado para as

públi cofune i onali smodos engenheiros i ngressa ouno
construção. 0 máxi moescr i t ór i os de expoentetrabalha em

engenheiro-arquiteto Francisco de Paula Ramosdesta fase é o

de Azevedo.

análise sociológica da profissão do engenheiroA única

d i ssertação mest radoé debrasileiro conheço aque
KawamuraLil i K.dee Ideolog i a‘,"Engenheiro: Trabalho

formação do engenheiro(1979). Neste estudo a atividade.
três fases: do fim do Império até 1930, desão estudados em

década de 70, sendo a primeira1945 até1945, de a
per íodo estavafase corresponde que euaquela aoque

pesqu i sando.
ressaltadoi mport ant e est aaspecto porprimeiro0

entre o profissional que é supostocontradiçãoanálise é a

História da Engenharia no Brasil (séculos XVI a XIX), LTC, Rio de

o ei engenharia na Aleianha 
abolicionista republicano, sinistro da Indústria, Viação e Obras 

Públicas en 1890 e priíeiro diretor da Politécnica de São Paulo.

Souza20

19. Cf. Pedro C. da Silva Telles.
Janeiro, 1984.
20. Antonio Francisco de Paula Sousa (Itu 1B43-SP 1917), foraado
(Karlsruhe), trabalhou nos EUA, auu..— ---------

e a

at é o

engenheiros se

1930 a
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dom ín i o dadet er lhe permitaum controlar o
produt i vo sua "autonomiaprocesso e no processo de

trabalho Limitada det erm i naçãopela tecnológica
i nerent e mat er i al equ i pamentosos Issoe

sen d o um profissional liberal.mesmo ou
Por outro lado, públi cocomo ou
empregado de função éestrange i ras. deempresas a sua

d i reção. posição hierárquicac oman d o, de super i orum no

processo de trabalho. Est a talvez sej a a
é empresár i oépoca, quandofundamental dos engenheiros da

depende d e uma

tem que assum i r

éUm segundo der i vado do pr i me i ro,aspecto, a

preparação desse formaçãoengenheiro, cuja passa por um
elitista" aa. As duas escolas“genér i co",

Escola Politécnica fundada em 1893Paulo, e aa
Mackenzie College, de 1896, nascemEscola d e Engenhar ia do

de formação local de engenheiros. 0 conteúdoda necessidade
Poli t écn i ca)enciclopédico (sobretudoédo ens i no ena

europé i as norteescolasbast ante i nf1uenc i ado pel as e

servir deprofissionais deveriamamer i canas, já que estes

efet uavatprno1oq i a" Como nossea

Unidos, cabia àsindustrializados da Europa e

escolas de

técnicas

teor i cos favoráve i s

enfat i zação disciplinas dedasc i t adas 1evar i am uma
t eór i canat ureza e

a
. genérica. 0 caráter teórico desse ensino

empresár i o

t écn i ca que

caract er íst i ca

tecnologia dos países industrializados, 

pa í ses

21. Cf. Lili K. Kawaaura Engenheiro: Trabalho e Ideologia, ática. São Paulo, 1979, p. 24.~
22. A descrição detalhada dos três projetos se encrk B J,1“ 1 
cidades eu ui século. Duas Cidades, São Paulo, i?83, 
Dissertação de Mestrado, FAUUSP, 1988, p. 54.

engenharia locais apenas

e equipamentos, bem como ministrar os conhecimentos 

ao raciocínio matemático. As limitações

'ojetos se encontra e» Benedito Liia da Toledo. São Paulo; três 
, . . p. 99-104 e e« Hugo Segawa Construção de Ordens.

i mportados"cl

teórico e

o estudo e a difusão de

uma posição de comando.

ele um

nos Estados

ensino
em São

elo de ligação com a

tecnologia externa, mesmo quando é empregado

assalariado, funcionário
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própria i ação dase a escolas de engenhar i a foram
favorecidos pela expansão ideiasdas posit ivistas que
valorizavam as ciências matemáticas e afins'583.

0 terceiro aspecto é a posição 'intelectual ambígua".
Apesar de primeira profissão de n ívelser a na
época, at uar d i ret ament e ' i nfra-est rut uraa soc i al ' .na
(t ermo Kawamura utiliza emprestado de Gramsci),que o

prest íg i o do engenheiro ainda não igualava ao das outrasse
médicos, militares, padres).

posição éSua fundamental med i ador decomo uma
'modernização técnica', de i nt ermed i ár i ono papel
t écn i cap i t al lado, e a força de trabalho, dee o

f or mação é preparado d i r i g i rout r o. Pela parasua
redigir bem e saber mandar'). Mas esta condução('falar bem,

é aparente materiais importados'equipamentos eporque os
Jádas formações pr i nc i palmente Inglaterra,i ndust riais.

de trabalho,traziam consigo do processo por
conforme os padrões do trabalhoma is rud i mentar que fosse,

urbano-industrial capitalista'

T. da Silva, deà afirmação de JaniceVoltemos então
'rac i onali dade

'domínio dada ordenação do espaço', e oso

■

e mesmoQual era
não aindahaviaXX? Certamente umado século

i ndustr i al.'racionalidade técnica",
aNos casos

foiengenharia utilizada
não se sabe por onde ela passaa rede,projetou exatamente

serviu. Aexatament e, nem
com

que analisamos, para o projeto de esgotos, 
toda estrangeira, não se sabe quem

23. Ib, P. 70.
24. Ib, ob. cit-, p. 100.

para quê serviu. A partir da década de 20 •
Saturnino de Brito percebe-se que já há

engenheiro personifica no século XIX a
t écn i

que o

profissões (advogados e

a definição

entre a

de um

'critérios objetivos'.

a racionalidade urbana no século XIX,

superi or

no começo

o diagnóstico de
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técnicauma (que eleuma chama aliás de
um saber -fazer nacional na área do saneamento.

A recorrência entretanto aos mestres e exemplos estrangeiros
é ainda grande. E negação de ideias estrangeirasmesmo a

não independência. Segundo Rodolfo Costa
e Silva: 'Sat urn i no não acreditava em micróbios". 0 que há

do século XIX, é uma engenharia estrangeira.no final que se

desenvolver tarefas éas quais
Hácontratada. técnicos nacionaisainda da parte dos uma

'al i enação' relação à engenhar ia vinda de f ora,em os
razões vinham apenascontinuavam fora.as os

produtos. Ass i m uma engenharia de montagem sobretudo

nas estradas de ferro e

"criação tecnológica"destacou L. trabalho deKawamura, o

formações sociais industrializadas. 0 engenheiro
(genérico)nac i onal p or

sabercabia-lhe mandar paraseme, porque

quê) ,

tenteidécada quandoPara de 20, recuperar aa

também já não haviapav i mentação,prob1emát i ca da rede de
refer i aintelectual"ma i s "amb i gu i dade que seaa

afirmação profissional dedécada háKawamura. sim aNest a

met ód i co" (ver"planoFre i reVitor da Silva no

25 anos,obras de Liverpool por

anos na prefeitura de SãoFre i re, de obrasd i ret or
engenhe i ros" pr i me i ro dosPaulo), orgulho como ocom

confer ido no a supremaqual foimun i c i pa i s" , ao
<a presidência do Instituto ded i st i nção de nossa carreira

Engenheiros Civis de Londres)".

engenhe i roéF r e i r eE U i t or o

capítulo 2), refere-se a F.A. Bradie (chefe da repartição de 

aliás como o próprio Silva

p r i m e i r o

ciência.

revela prepotência

outro lado permaneceu enc i c1opéd i

nas redes de serviços públicos. Como

específicas para

pnaenhari a mun i c i pal .

f i cava nas

ocupa em

uma modalidade de engenharia civil: a.

por 25

processos e

sempre (mesmo
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pjàjx.l_i.s±_a.z i naugurando geração deuma engenhei ros, todos
■Formados pela

Esta geração estará trabalhando na prefeitura de São
Paulo, durante a gestão de José Pires do Rio Ulhoa

engenheiro da Comissão do Tietê, Arthur Saboya,

como d i ret or

como engenheiro desta secretaria. Nesta gestão é apresentado
o Plano de Avenidas.

então o'Grande foi
sobque,

país.p r i m e i r o ma i s i nt enso do Vitor F r e i r e foie o
p ioneiro: Anhaia Mello, Ulhôa Cintra
Mas praticamente os progressos

dec i são ma i or escala mostrou-se1930,que em uma em

i mper i osa <o Plano de Avenidas>"

José o primeiro engenheiro prefeito deP i res do Rio foi
De 1926 a 1945, são treze os prefeitos dos quais

Nessa época ' amb i gu i dade" em termos depelo menos, a
é igualado às outraso engenheirodesfaz ese

profissões intelectuais tradicionai

da engenhar i aserá um defensorgrandePrestes Maia

do "municipal engineering"mun i c i pal no exemplo( inspirado

campo profissional que se ocuparáanier i cano ) , como

do planejamento das cidades as.

Escola Politécnica

dez são engenheiros

prest íg i o

prurido urbanísti

ao estudos dos

e outros secundaram-no.

Viação, Prestes Maia,

São Paulo.

da Secretaria de Obras e

um novo

25. (Guaratinguetá 1880-Nova Delhi 1950). Engenheiro e jornalista. Formado pela Escola de Minas e 
Metalurgia de Ouro Preto, estudou na Europa. Trabalhou no Rio e na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 
Foi ministro da Viação (1919-1922) no governo Epitácio Pessoa. Prefeito de São Paulo (1926-1930), 

ministro da Fazenda (1945) e diretor do Jornal do Brasil.
26. Cf. Francisco Prestes Maia. Os Melhoramentos de São PaulQ. palestra pelo engenheiro e prefeito, 

PMSP, 1945, p. 9.
27. Cf. Marcos Antnnin (kelln Phneiamento Urbano em São Paulo (188?-í?61)/introdutaQ
Planos e realizatoes. Dissertação de Mestrado, São Paulo, EAESP/FGV, 1983.
28. Cf. Maria Cristina da Silva Leme. Revisão do Plano de Avenidas (dl estudusobre Plane.iaiento 
urbano em São Paulo), Tese de Doutorado, FAUUSP, 1990, p. 145 e 224 pass.

Cremos mesmo o ponto de vista puramente teórico, o

Cintra como

eram poucos e esparsos, até

de São Paulo, que atuarão 
no âmbito do urbanismo e da administração pública.
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Por duas vias diferentes se fundamentou o urban i smo em

São Paulo, pelo Sat urn i no decom

Brito,- que sinal um urbanista e insistepor em ser

o vulgarizador da palavra (e do
imprensa de São Paulo e pelaconce i t o) d e "town planner" na

de Vitor da Silva Freire (introdutor

sentido francês devez da palavra "urbanismo",por sua no
ciência

disciplinai nt roduz i r deA Anha i a Mello cabe a

Politécnica em 1927 3®. Em 1948 pelaUrban i smo n o
é criada Faculdade den°" 104, de 21 de julho, a

Urbanismo da USP e Anhaia Mello é seu primeiroArquitetura e
d i ret or .

29. Cf. Hugo Segawa. Construção de Ordens, Dis
3®. Cf. Sglvia Fischer. Ensino e Profissão.
São Paulo). Tese de doutorado, FFLCH/DH-USP, 1989, 2v.

urbana)

Dissertação de Mestrado, FAUUSP, 1988, p. 68-70.
n (p curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica de

mas éum h i g i ot écn i co-,

curso da

nega ser
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4“ CAPÍTULO: O TRABALHADOR INDISCRIMINADO

divisão consagradaest a na Construção Civil

prát i ca(s) daatinge a(s) produção do espaço
r ef 1 exão t eór i à produção concreta. Os projetos de

edi fi caçoes são Peitos geralmente por arquitetos, enquanto
públi cas sãoproj et os atribuiçõesde obrasque de

d i v i são âmb i toengenhe i ros. Esta da at i v i dade deno
construi r complica que explica, porque interna em cada

sub-área, de trabalhoprodut os mu i toe processos

heterogéneos. As obras públi cas, exemp1 o, podempor ser

i nstalações m i neração,barragens, portos, estradas., para

de saneamento,i nfraestrutura urbananuc1eares,

at évãotransportes,etc. ed i f íc i os desde casinhasOs

shoppings e aeroportos.1

produção de redes intermediárias2 de

limitamo-nos a estudar asinfraestrutura urbana (das quais
águas pluviais depavimentação, drenagemredes de de e

produção dedaesgotos) são complementosencaradas como

redes são identificadas como serviços ouedificações. Estas
população. v i vepela espaçomelhorament os oquecomo

não consegue dividí-lo em partes funcionais.

A intenção foi então, estudar de forma integrada estas redes

em Construção.

havia
> se 

nos
) os

pr i m i t i vas
; aparece 

ou

1. Cf. Jorge H. Oseki, sobre a questão da Construção e maneiras de pensá-la. Arquitetura 
Dissertação de Mestrado. FAUUSP, 1983. pp.13-14 e 22.
2. Estou chamando de redes intermediárias porque estas se circunscrevei aos loteamentos. A rede de 
esgoto é ma is vasta, compreende grandes coletores, estações elevatórias e de tratamento. Assim também 
são classificadas a drenagem e as pavimentações de grandes avenidas marginais.

ma i s

i ntegralmente e

como ramo

us i nas

No nosso

D i v i são que
desde a

"Nas condições primitivas não I 
escravo /.../ Ele aparece quando
aprende a armazenar ou integrar 
grandes trabalhos de construção
produtos acumulados do trabalho." 
(Ernst Mandei-Traité d’économie marxiste)

de atividade, entre Edificações e Obras Públicas.

caso, a
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a análise

•Fim.começo ao

ma i s importantes, até se chegar Finalmente aos domicíli Aos.
partir da reivindicação dos movimentos por moradia, sabia-se

de se pretender dar apoio técnico-institucionalcaso
(via Universidades, Sindicatos, etc) mov i mentos
urbanizações de i nvasões const rução doa

não d ever i a Fragmentada conhec i mentosespaço ser em
prát i caparcelares, ser encaradamas como umaque

É sobretudo do canteiro que tem servido como

elemento de

e opressivo), entrealienado, alienantedeapesar

t ãoprodut os, d i Ferentes naprocessos

Construção Civil.

coexistem no canteiro e sob a direção de"No Final, um
é sempre conservado,papel- chavequal o

nãoFrequentemente,banali sadosde trabalhos
são trabalhos especializados eestritamente repetitivos, que

distingue claramente esta Forma dei sso é o que
produção de qualquer outra. Assim o canteiroorgani zação da

"variável", compostoé definido

por uma

sobre abanalização predomina

Por exemplo, a energia elétrica, da barragem 
estações primárias, e depois as redes de transmissão

de oFícios

leFebvrianos (ao contrário

Força de trabalho com características particulares,
Parcelização e onde

3. Foi com esta visão integradora que apresenta«os, junto co« outros professores da FAU, Eriínia T.H. 
Maricato, Yvonne H. Nautner, Paulo C. Xavier Pereira, Suzana P. Taschner (alén do prof.^Nilton Vargas 
do COPPE,RJ), um projeto de pesquisa que teve por título 'Crise na Produção da Habitação: tendências 
de rearticulação no processo produtivo', ao BNH es 1985. Este projeto infeliziente não foi 
desenvolvido.
4. Cf. Pedro Jacobi. Movimentos Sociais e Políticas Públicas, Cortez, São Paulo, 1989.
5. Cf. Henri Lefebvre sobre as ciências parcelares e a realidade urbana, e sobre a prática na 
arquitetura, l.e Droit à la Ville. Anthropos, Paris, 1968, p.43-47 e Pu Rural a 1 Ud&m, Anthropos, 
Paris, 1970, p.234.

a esses
Favelas ou

a noção

enquadramento no

e não

ligação no

que no

como essencial e duplamente

até as

é uno,

uma reunião

isolada cada serviço na sua totalidade, do

campo teórico, do pensado em termos
do campo do vivido, onde o espaço

aonde a

e atividades
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subsist em largos de at i v i dade of íc i os.campos de □
começa •forma pr ópr i aa aparecer como uma e

part icular, d i st i nt o de outros t i pos de deprocessos

trabalho produção Já anali sados. Entretanto,e est as

det erm inações do processo de trabalho, pelo valor de

pelo trabalho concreto, se por um lado permitem um primeiro
conjunto prec i soesde caract er i zaçãosobre da ■formaa

"canteiro", outro não esgotampor

Ainda segundo Coriat, esta forma canteiro, caracteriza-

se pela não repetividade das tarefas, pelo caráter parcial e

marg i nal da padronização dos elementos componentes, pela não

regularidade dos encargos de trabalho no tempo, e pelo papel

central da (como suporte de valor de uso) que faz comt er r a

de trabalho circule e nãoprocesso

de todas estas práticas, atividades (processos

de trabalho) sob o conceito de canteiroe produtos,
(uma forma, um modo

natureza, é" t ay 1or i zar" ou
d i f er ent e .

trabalho, redesDo delado do asprocesso
drenagem deesgoto, aintermediárias de infraestrutura (o

sãoáguas pav i ment ação) ev i dentementepluviais e a

produzidas na forma do canteiro.

Do lado

dosobraso dasma i or-campo

Construção Civil é BTP: bâtiment et(em
sãoPorquesão trabalhos?t ravaux Porpub1i ques) . que

à or i gem dacerto, remontamtrabalhos éPúblicos? Estes

do produto, entretanto, estas redes fazem parte 

públicas, dos trabalhos

PÚb1 i cos

o produto.7

se dá

o seu conteúdo".*5.

uso e

de produzir). 0 erro está em se querer

de um

A união

"fordizar" esse processo que por

que o

6. Cf. Benjaiin Coriat. *Le Procès de Travail de Type "Chantier' et sa Rationalisation (reaarques sur 
quelques tendances de la recherche actuelle)' in fictes de ColloqUES5 l£ Travail £R Chantier., PLan 
Construction et Habitat/ Hinistère de 1’Urbanisae, du Logeient et des Transports, Paris, 1985, p.26- 

27.
7. Ide», p.23-24.

francês, a
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c i v i 1 ização. A et i molog i a da palavra éLITURGIAgrega

"trabalho público", princípio tratavam-se de -festas.

armamentos de naus; todos eles patrocinados
por c idadãos, de caráter comunitário,eram at i v i dades para

daí significar rito, culto, regra para oficiar o culto.

Para Marx, de produção asiático, a união pelono modo
Estado das se dácomun i dades através da redecamponesas,

h i drául i "0 Estado se encarrega dos grandes trabalhos,

d i versos, dada a multiplicidade dos problemas colocados pelo
a água: i rr i gaçõessobre diques, drenagens,

Esta execução h i dráuli ca é acompanhada dade redeuma

construção de em relação un idadesestradas, colocando as

produt i vas. civil, militar e reii g i osoestradas de uso

na China, a água tem maisNessas regiões, índia e
renda é extraída da água e do usoque a terra, a

da água. do solo.9ma
‘tratava-se desob Luís Colbert,Na França, XIU e

repartição das rendas fundiárias.modificar a extração quee

principais do Estado e das classesos recursos

. Tratava-se de arrancar uma parte desta renda dos
dos notáveis burgueses dassenhores provinciais, bem como

dev i amrendasc idades agr ícolas). As se(mercados
rendas-em-t rabaihotransformar renda-em-d i nhe i ro, asem

(corvé i as) aou

administração (grandesconta da

Segundo Y.Mautner,

trêssequênc i a deser considerada umacomo

cobr indo£LainaiLaj&., as

8.Cf.

dom i nant es

e no

s que

renda-em-produto desapareciam, passando para 
trabalhos: diques, portos,

i mport ânci a

canalizações feitos por corvéias).
do espaço urbano em São

dom í n i o

a produção

conceito de ‘«odo "de produção asiático' e« Marx expçosto por Henri Lefebvre, De 1’État, toao II, 

10/18 - Union Générale d’Éditions, 1976, p.226-227.
9. Ide», p.227.
10. Ibiden, p.34.

como na

espetáculos e

estradas e

eram ainda

Paulo, pode
duas primeiras consistindo em traliaJJlQz
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e preparando
a l, a terra

se transformar em propriedade. Lotes individuais
(então) são ofereci dos venda. const i tu i ndopara a um
‘1ot eamento c1andest i no" perm i t i r hajapara que
const rução, agências imobiliárias promovem a subdivisãoas

lotes e abrem ruas (não pavimentadas). Um número

de são const ru idas ut i1i zandocasas quant i dades

variáveis de trabalho

trabalho-não-pago predominan est a escala o . A

sjELgLLJLiid.a__.SLa.nia.il3i corresponde à governo local àsresposta do
pressões i v i nd i cat ór i os(de organi zados demov i mentos
moradores) para

loteamentos temPara isto se dar os que ser
A extensão da infraestrutura até áreas"legal i zados"

drenagem de águas pluviais e água)(i1 um inação,
abrem caminho entrada do capitalpara a

pode levar 5, 10 ou 20 anos, dependendonum
até que estas áreas se tornem espaço

urbano"11

urban i zação camadas:Podemos v i suaii zar poressa

públi co"(candangos)- "trabalho

c i dadesconstrução de duasapropriação privada, novasna
projeto do1895,brasileiras. Horizonte em noEm Belo

onde o curral d’El Rey foi retalhadoengenheiro Aarão Reis,
de Washington e Buenos Airesàem xadrez

na
Sayão,BernardoNi emeyer construção governode noe

em cap i tal dofoi transformadoKubitschek, onde

país.

o terreno para uma terceira, feita de cap i tal.

"(Para existir)

de fatores locaciona

trabalhadores pioneiros

per i fér i cas

1ot eament os.

Brasil ia.

11. Cf. Yvonne M.M. Mautner. The Peripherq asa Frontier for the Expansion of Capital- Tese de 

Doutorado, Bartlett School, Londres, 1991, p. 153-154.
12. Cf. Hugo Segawa. Construção de Ordens. Dissertação de Mestrado, FAUUSP, Í988,p.65.

semelhança
década de 50 com projeto de Lúcio Costa e Dscar

o cerrado

se estender redes de infraestrutura a estes

processo que

tem que

da terra em

pago (da auto-construção à empreitada)

i = . Em
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A extensão
que entendemos por produção do espaço

A produção teórica recente sobre a Construção Civil tem

privilegiado duas áreas: as transformações e características

construção ed i f i cat ór i ade trabalho na e a
caracterização do trabalhador neste setor (auto-construção.

emprei t adas, sub-emprei t adas, grande produçãopequenas

industr ial dos macro conjuntos habitacionais)33.

caracterização do0 processo de trabalho
obras públicas permanecem indiscriminados.

pioneiro e solitário de Angela M. Tudet rabalho

de Souza sobre as grandes obras barrageiras (Tucuruí, entre

outras, análise de cantei ros da Construtoragrandescom
Camargo Corrêa).

da construção é testemunho da coexistência de’0 set or
da d i v i são do trabalho: ao mesmo tempo

estág i oé francamentei negável deque umpresençaa

produçãodesenvolv i mento daartesanal, vemos que o
são partes damanufat urei ra i ndustr i al mesmae mesmo

d i ferentesimportante.real idade. éE esseso que
sónão repartemest ág i os trabalhod i v i sãoda do se

encontramdiferenciadamente setorconjunto do mas seno

s i ncron i camenteagindo um mesmoemsi muit aneament e

de processos nem

trata-se aqui

trabalho cujos esingulares,

Reflexão Crítica’, II Encontro Nacional da ANPUR,

artesana i s, 

de tarefas da construção residencial de pequeno porte. Muito 

de uma organização produtiva

Jorge H.Oseki,13. Veja-se 
'Bibliografia sobre 
novenbro de 1987.

ma i s

canteiro. Nos canteiros de grandes obras não se trata apenas 
da clássica e rígida sucessão

diferentes estágios

e a

Paulo C.X. Pereira, Eriínia T.M. Maricato e Yvonne N.M..Mautner. 
Indústria da Construção! uia

pelo contrár i o, 

bem ma i s complexa, fundada na simultaneidade de processos de 

estágios de divisão

então quase

(urbano ou não).

do processo

do conceito de 'trabalhos públicos" abrange 

tudo o

Há o
trabalhador em
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racionalização do trabalho são bastante variáveis.*

A Camargo os seus

a)
uma grande massa de nãot rabaihadores quali fi cados, que
executam trabalhos concretos parcelados

b ) •formação de equ i pes de trabalhoa quali f içado, onde

oficiais trabalham cooperaçãoainda em regime de que se

assemelha da manufatura simples. Aí trabalho é complexo,ao
não foi

"Neste segmento
pertinente falar-se trabalhador coletivo estruturado e

ex i gênc i asmant i d o doconformidadeem processocom as
produt i vo. Ma i s falar-seser i aapropr i ado ainda em

operário das obras.■■ talvez mesmo dap r o d u t i

Camargo Corrêa: força de trabalho de 1.200 trabalhadoresuma

ou ma i s, compost a de agentes dealt ament e quali f i cada,

controle

estabilidade e qualificações e cujo interesse dasque exige

empresas,

havia observado que, no processo de trabalhoJá 13 . Cor i at

tentoutrabalhododo tipo

tarefas,das(parcelamentot ay 1or i st asv i asempregar

ford i stas“normal i zação * trabalho) mesmodo ou

de produção semi-componentes, linhas(industrialização de
parceladostrabalhode epost oscom

da var iab i1 idade (ext erna -rest r i çãorepet i t i vos), mas a
feitura de produtos não-homogêneos- e .j.n.t.E,r..D.a. -trata-se da

Cf. Angela M.Tude de Souza. Ds Grandes Pro.ietos Hidreletricos.

estrateg i camente 

canteiros de obras segundo um duplo processo:

rac i onali zação

aut omát i cas

H. Cf. Angela M.Tude de Souza. Os Grandes Projetos Hidrelétricos. a Urbanização e as Estruturas 
Regionais. UNICAMP/ l.Geociências- Depto.Política Científica e Tecnológica, Miaeografado, out.1987, 
P.19.
15. Ide», p.28.
16. Ibiden, p.30.

em mantê-las

em um

constituição de um trabalhador coletivo, onde é absorvida

e quadros técnicos afetos a um segmento do trabalho

chave do trabalho no canteiro, seria

Corrêa, organiza

e reproduzí-las é inegável.*

decomposto nem banalizado. i =

"canteiro*, a
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resultante da vár i osde trabalhos concretos)
"exige que sejam assim não clássicas:percorr i das vias a

, 1 ê n c ia. o
(alternat i vas) são ass i m •formas de pesqu isa de

controle e do tempo que tem no setor, um papel
i mport ant e"

I... i n d a Cl ark e, séculoaponta virada do XIXna na
Ing1at erra i mport ânc i a construçãoda mercadopara
("specu1ative house-bui1 ding " ) quebra da divisão depara a

às vezesprodutor ("spec-bu i1 der"),

proprietários de terra e agencia o trabalhoos

de construção (contratando mestres-de-obra, j ornale i ros e

aprend i zes). Dent ro

pressão de demanda para

públi cas,aumen t o obrasde produt i v i dade. "Nas e

i ndust r i a i s,

cliente e não estava refreada pela dependência de suprimento

reali zaçãod e crédito da rendapelacurto- prazo,a

e

de se acumularPor estas obrassso,
deforçacap i t al com um SCO

trabalho não
sua acumulação

A construção, para o mercado,

quebrar o

dad i sso, nova -formauma

frequentemente. damestre-artesão. 
categoria dos

lucro -fixo

17. Cf. B.Coriat, op.cit. p.33.

proporcionaram meios 

concentração da

mestres-artesãos para

termos do custo como o mestre-de-

empreiteiro emergia, 

negociar contratos não

somat ór i a

■fundiária

poli va

representou para 

) do excedente. Nessa área, portanto, mudanças

de organização
desafiar o status tradicional do

produção ocorreram.
controle das guildas, e aproveitando-se 

produção surgiu

o desenvolvimento tecnológico ou o

um obstáculo à

ou em

deste estágio de produção não havia uma

o construtor
mini mo, a

ajudou a

economia do

por outro lado, a construção era destinada a um

rea i s na

trabalho baseada nas guildas. 0 agente central dessa mudança 
é o

a introdução de técnicas

um arquiteto, que

Por um

trabalha para

pela necessidade de se manter o preço de venda.

através da emprei tada, para
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obras, mas pelo valor de mercado /.. . Não apenas as firmas
conseguiram mudar a forma de contrato, de modo que os

fe i t os i nt ervalos regulares,a como os

empregados diretamente, não mais através do

mestre, of íc i nasvar i edade de foramuma cr i adas para

perm i t ir contínuo e crescente fluxo de trabalho."um
Recentemente P.C.Xavier Pere i ra apresentou teseuma

sobre os fundamentos da industrialização da construção. Est a

o assai ariamento do trabalho e portanto, (estabelecimento de
mercado de trabalho)um e com a propriedade moderna da terra

(consol i dação fund i ár i o i mob i1i ár i o). Édos mercados e
dentro desse tr i n i tár i a domarco, seguindo a forma valor

cap i tal) que ele vaiMarx (terra, trabalho e

t ent ar t ecnológ i coquest ão atraso dadorepensar a

construção. Para i mob i1i zouXavier, esta numa

v i são f et i ch i zada (e da i ndúst ria)da técnica

processo dec.onsum i st a do urbano. A tesse va

alforr i adoi nserção trabalho domercado de escravono

(escravo assalariado

1 i vr e imigrante (italiano, essencialmente).

Ainda segundo Xavier,

trabalho, com a valorização do trabalho dod i ferenc i ação do

nac i onal),imigrante trabalhadordetr i mento do com(em
trabalhadores da Construção (uma

das pr i me i ras

segu i dade trabalho ocorrerhoras). Em um8para

operário italiano com aProcesso de perda do
à exploração (quebra de

1907 e 1911) epart i c ipação dos S i nd i catos nas

prest íg i o do

de r es i st ênc i a

18. Cf .Linda Clarke. "The laportance of a Historical Approach: Changes in the Construct ion Industrg" 
in Bartlett Suaser School, Proceedings, p.32-33.

privilégios reais para os 

categorias a conseguirem a redução da jornada 

va i

greves de

e numa visão

deu segundo ele na virada do século com

questão se

num primeiro momento, haverá uma

assai ar i ament o do trabalhador na Construção através da dupla
anali sar o

e escravo de aluguel ) e do trabalhador

operár i os eram

industrialização se

pagamentos eram

suas organizações

proposta por



120

consequentemente homogenei zaçãouma baixo".por com
desqualificação tanto do trabalho e do trabalhador nacional

Por outro lado, as formas históricas de consolidação do
mercado ed i f i caçõesde pr i me iro pelapassam
forma de encomenda (inclusive para aluguel) onde os preços

de monopólio permitem uma participação maior do trabalho nos

ganhos especulativos, para num segundo momento privilegiarem

forma produçãode mercado.a para com uma nova

red i st r i bu i ção do valor do produto imobiliári
Desde a um

of íc ios.portuguêsesquema corporativo (europeu) dos "A

frequente utilização cativo na aprendizagem dedo trabalho

constituiu num dos importantes fatos que minaram

corporações, hav i adea como as que em
Portugal . ' Apesar de em São Paulo,
pouco expressiva,

total dos trabaihadores de edificações Prov ínc ia.32% do na

decat egor i aSegundo 1872,Recenseamento de nao

87. deassalar iados",háassai ar i ados "escravos23,5% de
Nanac i ona i s.trabalhadoresest range i ros 69% dee
dedeconstrução, escravosfrequente empregooera

aluguel. ‘De um

outroDe■peças". porquema i or valor i zação ade suas

edifícios e a temporalidadeconstrução derentabilidade da

invest i mentodestas emdesaconselhavam oat i v i dades,

19. Cf. Paulo Cesar Xavier Pereira. Questão da Construção (urbanização

lado porque seus proprietários procuravam 
renda, onde fosse possível

i mob i1 i ár i o

ex i st ênc i a

19. Cf. Paulo Cesar Xavier Pereira. Questão da Construção (urbanização e industrialização eu São 
Paulo/ 1872-1914). Tese de Doutoraoento, FFLCH-USP, Depto. Ciência Política, 1990, p.l.í/3 - 1.1/7.

20. Ide», p. 2.1/3.- 2.1/5.
21. Ibide», p.2/2.
22. Ibide», P.1.2/3 -1.2/9.

os escravos negros representavam

e Estrangeiro.lv

a presença do negro ser

colónia, não se conseguiu manter no Brasil

alocá-los nas atividades de maior

of í c i os se

em 1872

Estrangeiro.lv
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escravos

Paulo C. X. Pereira destaca dois exemplos de inserção
do trabalho escravo na construção: o escravo Tebas 'que dada
a qualidade trabalho, na construção (alcançou) a
alforria e (-Ficou) história da arquitetura'na e o escravo
Benedi t o, sendo perito deque pedreiro.no seu
1i bert ou-se a obrigação de entregar no Final de cadacom

quant ia de 35000 d i asemana a ex-senhor,apor seu
trabalhando pedreiro. Conta caso dacomo escrava

Fel i zard a trocou casas de sua propriedade pela alforriaque

de seu Filho, i nd i cando haver ,

que a
par t i r dos século XIX, ali ada ao alto preço domeados do

àcat i vo, escrav i dão ao crescimento das cidadesse dacr e

ocupações urbanasaF i rmarconcorreu para e paraas

mão-de-obradesenvolver reiac i onamento entre escrava,o

locação de a alForr i aem que a

dever ia ter importancia ./.../ (Campinas) detinha o maiorsua

13.685, e também o maiorProv ínc i a,plantei de escravos da

237, 31%número de atividade de construir

nest a at i v i dadedos 751 escravos alocadostotal de
detrabalhadoresnúmero deConcentrava (também)

(mais de 107. do total da Província). Ass i medificações, 317

número de trabalhadores nahavia s i gn i F i cat i voem Campinas

que era pequeno omesmo tempoconstrução, aoatividade da

comparado com os 59número de estrangeiros, 21, mesmo se
entrenotável que osde serNão deixalivres nacionais.

(74,7% doescravoscontrução, 237 eramtrabalhadores da

23. Ibideu, p.1.2/9-1.2/10.
24. Ibidea, p.1.2/13-, 1.3/8 e 1.2/20
25. Ibiden, p.1.2/16.

oF í c i o

total).'««

entre a propriedade Fundiária e

'Há mot i vos prosperidade económica a

escravo e

a propriedade do escravo/4

na época, alguma equivalência

ainda o

para crer

o ma i or

para a realização de obras.

de seu

Forra e
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Na cidade de São
express i vo, e a partir dos anos 70 há uma proporção maior do

trabalhador livre no mercado de trabalho da construção. A

part i c i pação dos estrangeiros era grande, de.apesar no
Recenseament o de contr ibu irem1872, 107. do total de

trabalhadores de construção. (ver tabela IV)
'Proporc i onalmente, part i c i pação de bras i1e i rosa

1 i vres trabalhadores de edificações tanto na Provínciac orno

quanto capital Considerando-sena era

área que poderíamos entenderapenas a

a participação de trabalhadores 1i vres bras i1e i ros
índices do município, representandoreduz, comparando-se aos

ed i f i cação,507. do total 121. Estade trabalhadores em

redução da participação de trabalhadores livres brasileiros

nas edificações é s i gn i f i cat i va, cons i derarmos como

concentração 1i vresresult ado trabalhadoresdeda

edificações na cidade de Sãoatividade de

não da EscolaPaulo. chegavarEnquant o est range i rosos

Politécnica de do Liceu de ArtesSão Paulo e Diretor e

consc i ênc i adaSão formadoresd e Paulo, ambos

arquitetônica paulistana.

italiano.este prestígio do trabalhadorPorque houve
salários ma is elevados que os salários de outrosque obteve

também eram italianos)?(cujos operáriosi ndust riaisramos

Pereira, houve mecanismos de ajustamentoSegundo Paulo C. X.

ma i orque permitiram umaentre empregados

ganhosdostrabalhadoresbenef íc i os dostransferência de
São PauloEscola Poli técn i ca de ei mob i1 i ár i os ( nr da

ambosSão Paulo,Of íc i os deDiretor do Artes eLiceu de

do trabalhadoreste prest íg ioPorque houve

26. Ibidem, p.1.3/7 -1.3/11.

Of í c i os

formadores da consciência arquitetônica paulistana.

i tali ano,

e empregadores

número de escravos não era

como perímetro urbano,

se a

a mesma (607.)

estrangeiros na

Paulo, o

61, se
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que obteve salários ma i s elevados que os salários de outros
i ndust riaisramos

entre empregados e empregadores que permitiram ma i oruma

transferência de benefícios dos t rabaihadores dos ganhos

produção por encomenda então dominante)na e

"cabe lembrar trabalho foram aspectose o
fundamentais da p o 1 í t i c a i m i grat ór ia com ideologia de base
racista. A part ir dest a ideologia caract er i zar-se como

colocar-se art i sta labor i oso, duasecomo

i mport ant es qual i dades compet i r mercado depara no

construção edificatóriaOs i t al i anos dominaram a por

décadas. Durante a primeira década começamquase duas a ser

sindicatos de resistência operária, em detrimento

de associações ass i st enc i a i s então dominantes. Em 1907, há a

pedreiros pela redução da jornada a oito horas degreve dos
pára. Uma comissão de pedreirostrabalho, e quase

"Após esta semana de violência,

re i v i nd i cações foramà Asvolt ar normal idade.a

atendidas, os pedreiros muito atuantesgradativamente sendo

voltaramhoras pelosemanal,pagamento quee o
at i v i dade.

Em 1.908,
dedo qual aoserapassam

passa a serPatronato, nome daso
da participação dos mestres deexclusãosindicato (com a

Assistência aos PedreirosLiga deobras) .. e1.909,Em a

i mob i1 i ár i os

também eram italianos)?

Segundo Paulo C. X. Pereira, houve mecanismos de ajustamento

no movimento grevista obtiveram em sua totalidade o dia de 8

à

(cujos operários

27. Ibiden, p.1.4/27-28.
28. Ibiden, p. 2.2/22.
29. Ibiden, P.2.2/44.

êx i t o

trabalho".

os canteiros, começaram

Congresso Operário, marco a partir 
opos i ção

ocorre o

associações inclusive

que o

as reivindicações

italiano era

a cidade

percorre a cidade paraiizando as obras.

iados os
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o boicote ao empreiteiro de obras Paolo

um para um trabalhador subversivo
indesejável.

Em Io de agosto de 1.911, é decretada uma nova greve de
aumento salarial face aos "elevados aluguéis

preços excessivos dos gêneroshab i t am e dosque
a1 i men t í c i os." Essa pare i al fracassagreve e os

"Em 1.911, ano de prosperidade, os pedreiros haviamum
mob i1 i zado salário nãode 55000,obterse para um

s i t uaçãoconsegu indo. Do i s anos depois, numa
salár i os não 35500 réischegavam a
rebaixados ainda ma is. Durante
Sé, remuneração, alguns ■foramtentarem um aumento deao

reba i xamento dosoutros aceitaram o
o

dedo trabalhador poderdequebrai t ali ano seucom a
resistência à exploração.

públicas ? 0 estudo deMas e das obras

Paulo C. X. Pere i ra

de ed i f i caçoes . Há 3

obras públ i cas! a de
da cidade e deassentamento de pedras nas ruas

a tecnologiatransformação da macadame para li
do asfalto. Isto

alt eraçõese
deé daconstrução ado setor. A

materiais importados (novos) na

I
30. Ibidem, p.2.2/32.
31. Ibidem, P.2.2/63-64.
32. Ibidem, p.2.2/69.

segunda
rede de distribuição de água

tecnologia do 
indicaria substituição de força humana por 

significativas nas técnicas de 
ut i1i zação

e houve ameaça de serem

o trabalhador
se restringe ao operário da construção 

em relação àsmenções interessantes
uso de maquinário a vapor,

dispensados enquanto
Começava o processo de perda de prestígi

força mecân i ca

0 estereótipo do trabalhador italiano vai transformando 

o de um operário virtuose

que havia

a construção da Catedral da

seus sal ár i os. ‘3:a

trabalhadores sofrem uma violenta repressão policial.31

Castellano.30

ut i1izado na

de crise, os

das casas
pedreiros por

Auxi1i ares consegue
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e captação de esgotos, apesar do canteiro ter permanecido

i n t a c t o . E por ■fim, a de pedreiras de São Pauloque "nas

bur1avam-se acordos relat i vos à jornada de oito horas eos

ao pagamento quinzenal. A União dos Trabalhadores em Pedra e

Granito conclamava os operários das pedreiras de São Paulo e
do i nt er i or , à quebra dos acordos. Na oficinaa res i st i rem

proprietário Avelino Alonsode cantaria
Gonçalves não só desrespeitou
proibiu os

Para Cia. Cantarei ra dat rabaihadores da ouos

repart i ção de

ar qu

coleção de papéis avulsos da Prefeitura contém algunsA

reparos e consertos edocumentos sobre calçamentos,poucos

(pont ilhoes, grad i s,obras vultod e pequeno

Encontre i

das equipes dede trabaihadores, que mostram
calçament o,

Calçamento da rua do Ouvidor
Férias do Pedreiro

1. Henrique HAIPP, pedreiro
2. Romão, servente
3. Manuel Antonio Branco Fragoso

(6 carroças de pedregulho)
4. José Pedro de Andrade

(feitor, passador de guias,
de conta, observador de todos ost omador
trabalhos,etc.)

reb a i xamentos),et c.
nesta coleção, alguns documentos sobre férias

33. Ibiden, p.2.2/5, 2.2/9. De 'A Lucta Prolectária' citado por P.C.X. Pereira, op. cit. p.2.2/56.
34. Fonte: ‘coleção papéis avulsos* / fundo: Ciiara Municipal, PMSP.

a composição

o acordo firmado como também

como por exemplo:

águas e Esgotos não encontrei nenhum dado nos

operários de se associarem àquela União."33

da Av.Brigadeiro, o

vos municipal e dp Estado.
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0 i nt eressante do documento o responsável pelo
d i z e recebe pedre i ro, podecomo o que
mais qualquer tentat i va de d i -Perene i ação

preci sa entre de operários em edificação e obras

públi cas. função doA

espéc i e de feitor éfaz-nada. 0 um espécie de

f az-nada, processo de trabalho.no

trabalho...

Do Recenseamento de 1.872 extraí três tabelas (Tabelas
VII, VIII IX). A VII é comparativa do número de operárie os

públi cas't rabaihavam ed i f i cações 'obrasque eem

(cons i dere i operár i os lavram a pedra decanteiros.os que

cantar ia, os calcet e i ros - que trabalhavam com calçamentos -
que abriam covas, valas e fossos bemos cja.yQixgjxe.lr.cis.

pedre irasde minas,minei ros t rabalhadores e
bancos de areia, comopenso eu,
P-úbJJj^s) . Os parecem consistentes,
operár i os de deveriam apenas fazer pequenosobras públi cas

consertos de ruas e alguns poucos calçamentos,trabalhos de

construção civiloperár i ospois da207. dosapenas

edificações, sendo 23% do totaltrabalhavam fora do setor
dos estrangeiros e 8%r dosdos trabaihadores brancos, 33%,

escravos.

Recenseamento deg1oba is doPela tabulação dos dados
trabalhadorestemos as seguintes proporções:1872 ainda, os

totaldos de3,57.depúbli cas.obrasem
suaoperár i os; vez,trabaihadores emos

das "obras públicas",13,5%. Dentrocorespodem cerca dea
estrangeiros e

9% e11% Nas edificações asnegros.

32%, respectivamente.

representam
edificações, por

70% são trabaihadores brancos nacionais; 19%,

proporções são: 59%,

dados não me

é que

os of í c i os

faz-tudo e

como os

feitor também é de se ressaltar, uma

isto é, os

faz-tudo e

calçamento se

observa o

compli car ai nda
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Na Tabela escravo
por área, um total de
156.612, sendo 88.040 homens) trabalhavam como cante i ros,

cavouqueirós,etc., é,i st o considerados sendoeram como

qualificados para estes trabalhos. contra 751 na área de
ed i ficação.

à cidadePela Tabela de SãoIX, referente Paulo, as

profissões manuais representam iiZ do total de

população de 31,385 pessoas dentre esses, 407 são compostas

operar i ossão consideradospor costureiras e 77. (2.164).

da Construção (194), divididos emDest es, são operár i os9X

77. ed i f i caçoes "obras públicas". Apenas 1 escravo erae 27.

qualificado em obras de calçamento, em todaconsiderado com

ou as tarefas

não estavam definidas enquanto habilitação profissional

bruto, não quali f i cadotrabalho utilizado

Um trabalho totalmente indiscriminado.nem reg i st rado.

Pelo documento da coleção papéis avulsos abaixo transcrito:

Adm i n ist rador
Antonio Mart insTrabaihadores
Albino Alves Pinheiro

Bento = escravo=
Salvador Pires
Zeferino Antonio

Antonio GarciaCarroce i ros

VIII, temos a composição do trabalho 
há apenas 6.6. escravos registrados (de

Rebaixamento da rua Miguel Carlos
Antonio Corrêa de Silva

ou o

e mecân i cas

era basicamente

a cidade.

Os dados são pouco esclarecedores porque,
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Estevo Allemão
João Antonio de Silva

Luiz Pere i ra

podemos supor Bento um trabalhasseque o escravo, com o

Estevo Allemão certamente um imigrante, na mesma obra ainda

0 responsável pela obra agora étarefas diferentes.

1.911. Para 3 trabalhadoresturma de macadame em

1 carroceiro temos 21 serventes.por

públi cas permanec i ado operár i o em obras0 trabalho
indiscriminado.

1

35. Coleção "Papéis avulsos" / Fundo".Câ«ara Municipal/PMSP.

Gonçalves."30

Na Tabela X, está uma folha de pagamentos da Prefeitura

com alguma qualificação são 3 carroças necessárias dirigidos
para uma

que em
um adm i n i strador , não ma i s um pedreiro.
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mlheres)

600bi422 112

b. edificações 2366224 7511391

2966817TOTAL 3361813

TABELA VII
RECENSEAMENTO 1872

a. 'obras públicas' 

canteiros, calce- 

teiros, sineiros 

e cavouqueiros

PROFISSÕES MANUAIS OU MECÂNICAS: 56.408 (total hosens e

Operários: 17.673 (total hosens)

Província de Sâo Paulo

OPERÁRIOS DA CONSTRU- (brancoslestrangeiroslescravositotal 

çâo : : i i
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TABELA VIII
RECENSEAMENTO 1872
Província de São Paulo
ESCRAVOS (hociens e aulheres)
total 156.612 <88,040 hoaens)

Artistas 37

Mar ít i nos 270

Pescadores 92

Operários 4.534

'obras públicas'* 66

aetais 459

1.140nadeiras

tecidos 1.286

edificações 751

256couros

tintureiros 21

vestiaentas 195

chapéus 58

702calçados

3.367costureiras

84.620Lavradores

8.720Criados e jornaleiros

Serviço donéstico 21.169

Sen profissão 33.833

(«) canteiros, calceteiros, nineiros, cavouqueiros.
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TABELA IX

POPULAÇÃO 31.385

1.320(2) costureiras 

■ineiros e cavouqueiros

Serviço doaéstico 
escravos .

Sem profissão ...
escravos 

(1) brancos livres.
(2) estrangeiros ....
(3) escravos ........

10.988
735

3.484
... 2.164
. 972
. 188
. 283
. 198
. 33
. 296

7.056
731
168

3.235
513

2.522

5.248
1.326

, N.Sra. da Consolação e São João Batista, Senhor 
io dos Guarulhos, N.Sa. do ó, N.Sra. da Penha

RECENSEAMENTO 1872 
Cidade de São Paulo

‘obras públicas' ..
(1) branco livre 
(2) estrangeiros
(3) escravos ....

38 (H)
22
15

.. 25.348
2.209
3.828

(Paróquias: Sé, N.Sra. da Conceição de Sta. Efigênia, 
Bois Jesus de Matosinhos do Brás, N.Sra. da Conceição 
de França, N.Sra. da Conceição de São Bernardo, N.Sra. do Desterro de Juqueri).

(») operários de edificações + canteiros, calceteiros, 
(*») canteiros, calceteiros, «ineiros e cavouqueiros.

'Construção civil' ...........
edificações  

(1) brancos livres.
(2) estrangeiros 
(3) escravos 

194 (»)
156

.. 95
36
25

Profissões agrícolas .
Profissões industriais e conerciais 
Capitalistas e proprietários .
Pessoas assalariadas  

escravos assalariados  
criados e jornaleiros 

Profissões «anuais e secânicas 
(1) operários .........

(a) tecidos ....
(b) couros .....
(c) «adeiras ....
(d) «etais .....
(e) vestuário...
(f) outros ....
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TABELA X

TURMA DE MACADAM

01 saquinista (João Avelino) 6.000

01 feitor (Luiz d'Alseida) 4.000

20 operários 3.500

03 carroças 6.000

01 lispador 3.500

Diretória de Obras PMSP - 1911 
Folha de Pagaaento e Jornais

fonte: coleção "papéis avulsos" - PMSP 
fundo/Câaara Municipal

Pagaiento 
(ail réis)
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5" CAPÍTULO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE 4GUAS PLUVIAIS E REDE

DE ESGOTO NA PERIFERIA DE SSO PAULO

E5JL£LLhja.__.d.Q_JL.Q.M.L

O quadrante munic íp i o desul do São Paulo Foi
escolhi do intencionalmente por nossa equipe1 como local para

canteiros de habitações e de redes deobras de

inFraestrutura.
lei Federal

parcelamento do solo e deu instrumentos às

administrações municipais para punir loteadores Faltosos, se

não errad i cou, pelo inibiu abert ura deamenos novos

irregulares grandes cidadesclandest i nos, nas

como São Isto acarretou um processo de ‘ Favelização“Paulo.

crescimento das invasões de terrenos, na medida em que Foie

terrenos para a moradia popular deoFerta de

baixa renda. Ocasionou também

nãoocupação quandoex i st entes,loteamentosdosna a

população mais pobre destes loteamentos, pela'expulsão" da

de renda ma i schegada classesdede moradoresnovos

Por outro, a
Graçasárea suauma

legislação mais rest r i t i va em
terrenos vazios.quant i dade de o queuma grande

também Favoreceu invasões.
índice de crescimento em termos

de ocupação

Frontier for the Expansion of Capital. Tese de

[)e qualquer maneira o

desta área, na década de 80, Foi maior do que o

1ot eamentos

Lei de Proteção dos Mananciais de 1975 deu 
àcaracterística especial.

termos do uso e da ocupação,

1. Com esta pesquisa fez parte de ua projeto aaior, ei equipe, coa a participação de outros 
professores, o local e a época para a pesquisa de caapo, forai escolhidos e« conjunto..
2. Cf. Yvonne M.M. Mautner. The Periphery asa th: S.™.::" e* ~------- •— —
Doutoraaento, Bartlett School, 1.991, p.72 pass.

hav ia aí

análise de

rest r i ng i da a

regular i zou o

a est a

6766, de 1979, quelado, a

elevada.“

Por um

uma intensiFicação acelerada



134

áreas dentrode outras do muni c íp i o Sãode Paulo. Foi
natural então local de estudo de cante i ros
tanto de morad ias (auto-construção produçãoe pequena
mercanti1) de redes de i nfraestruturacomo ainda que por

A produção das redes de infraestrutura,

supunha-se, havia sido intensificada devido à ‘densificação*

dos loteamentos à mudança padrãodo sóc i o-

econômico dos moradores (e não graças às invasões

Os canteiros para pavimentação águasdrenagem dee
pluviais. t odos de uma mesma empresa,

as

estradas It apecer i ca da Serra,d e Campo Limpo e nos

Jard i m Novo1ot eament os (canteiro 1),Vila P i raj ussara

Jardim Novo Santo Amaro (canteiro 3)3,Oriente (canteiro 2),

Jardim Margarida (canteiroJardim Ibirapuera

aparentemente nenhuma racionalidade5). Não i dent i f i couse

além relat i valocal i sacão**. deespac i a 1 umapara sua

proximidade.
Já os canteiros

dom i c i1 i ar ) fazem
datornoGuarapi ranga, R i v i era,dobac i a emna

Ri viera). Foramesgotos deelevatória deR i v i era (est ação
'time* deanali sados canteiros, mesmodois ocom

periférico,(loteamentot rabaihadores, no
7) e

6, 1ot eament o
20).represa) (ver PRANCHAS 19 e1 azer na

Jardim Nakamura
no Jardim Flórida Paulista (canteirocanteiro

de casas de classe média alta, para moradia e

3. 0 «aior lotêãiento analisado, taibéa conhecido pelos «oradores co«o Vila Léo.
4. Em geral na época (Gestão Jânio Guadros), os pedidos de paviientaçao se originava» no gabinete do 
prefeito.

razoes diferentes.

típico,

de esgoto (coletor, rede primária e

existentes e

elegê-la como

se situavam dentro de

como era o

(cante iro 4) e

parte do projeto de proteção da represa do

E.E.E.

caso por exemplo, da autoconstrução) .

um semicírculo (ver PRANCHAS 13 a 20), que tem como eixos
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PRANCHA 14

ex .

legenda: pavimentaçao

CANTEIRO 1
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

r. Américo Falcao
V. Pirajussara 
MOC 14C - 3D/4D

1:7500 set 84



PRANCHA 15

ex .

paviraentaçao■■■Legenda :

7

r. Padre Justino
Jd. Novo Ori.ente

CANTEIRO 2
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

MOC 14C - C6/C7/B/7
1.7:500 set 84



PRANCHA 16

n
3

r. Alessandro Scarlatti
Novo Sto. AmaroJd .

MOC

i;7:500ex .
pavimentaçaoLegenda;

ruas:

N UT.V.SVK) V

IIO3O2 •

15D-A3
16D-G3
set 84

)2 0l

V- y,,<. í ?■

"! liV j rM.

CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

gr^O'
”, ir*'

.f

paralelepípedo
(Paolo de Firenze, Jean de Brienne 
João Saraiva, Cristóvão Aires e 
Rômulo Liverani)



prancha 17

i

05'

103

MOC 15D-4C/5C
set 841.7:500ex .

Legenda: pavimentaçao

CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

r. José Joaquim Esteves
Jd. Ibirapuera



PRANCHA 18

*

5

set 84ex .

legenda: pavimentaçao

r. Itaquaxiara
Jd. Margarida

J

' fUT.A'  ̂IV 

?105602 .

CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM

MOC 16C- C6/B5
1.7:500

1059 02

Mc, 
i' w'7 • g cv r 
| 108203^^

(S * «. :

:ò=o< y-G

105^)2 (



PRANCHA 19

■6

MOC

ex.

CANTEIRO
ESGOTO DOMICILIAR

legenda: rede domiciliar•••
EEERIVIERA (estação

EE

. ... ,^5*0
■

■/

Jd. Flórida Paulista
17C - C5/C6 

1.7: 500 set 84

elevatória i



PRANCHA 20

O
Ml 5

set 84ex .

?í

Jd. Nakamura
MOC 17C-1P/1C/2C 

1.7:500

legenda: Coletor 
rede primaria 
rede domiciliar *• 
rocha

CANTEIRO '
esgoto (coletor,rede domiciliar)
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Escolha das empresas

_ e Drenagem de Águas PIa ) P a v i m e n t

P a i-1 i u- se de 1i stagem inicial forneci dauma pela
Secretaria Municipal do Bem Est ar Soc i al ,e
(FABES), reg i onal Sul, de empreiteiros que trabalhavam em
loteamentos periféricos na área.

Em seguida, t entou-se cadastro de CONVIASo

(coordenação de projetos e serviços das concessionárias) da

Secretaria de Vias Públicas da P.M.S.P. Este cadastro contém

dados andamento sobsob r e execut adasobras e em a

responsabilidade das Secretarias de Serviços e Obras (SSO),

das Administrações Regionais (SAR),(SVP),

da Higiene Metropoli tanaCompanh i a(SHS), de e
Hab i t ac i onal Paulo (COHAB), da Empresa Municipal dede São

COMGÁS,concess i onár i as: CMTC,Urbanização (EMURB) e das

completodeCET, Eletropaulo. ApesarTELESP e e

isoladas ou de agrupamentosda pavimentação de ruas

escala de nossa pesquisa.

F o i
época em fase de implantação como

Santo Amaro.Reg i onal deAdm i n i straçãosubd i v i soes da
definitivo de empresas deAtravés delas um rolchegamos a

Campos, ENPAVI,área (Camargopavimentação que atuavam na

A EDIPAVI era
outubro de 1987, em Campo Limpo.

da Fam í1i a

Guaianazes, ENGEPAV, EDIPAVI).
a única que tinha obras em andamento no

SABESP, 

atualizado este cadastro não contempla pequenas obras como é

Período de julho a

de 3 ou

o caso

de Vi as Púb 1 i cas

e Saúde

e da Capela do Socorro, na

4 ruas, 

feito então contato com as Regionais do Campo Limpo
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b > E&slqílos.

locali zação de obras em andamento das redes

domiciliares de esgoto, o trabalho -foi bastante simplificado

porque t écn i caresponsab i1 idade éa centrali zada pela
SABESP . As pequenas, fazem parte de um projeto
ma i or que engloba a bacia p1uvio-f1uvial e estão cadastradas

reg i ona is da empresa estatal, assim como o
reg i st ro de todas as empresas executantes. A d i f i culdade

f o i unidade produtora, pois existe aí

complexa de sub-empreitadas. A unidade considerada

fo i " t i m e " ( 'gangues“ de trabalhadores poli vaient es,o

imigrantes temporários, oriundos de umpor

fam ília,1 ugarm esmo pertencentes uma mesma quee a

trabalham sob ‘gato’). Noo comando de um os

"t i mes" para a TOLTEC) que ét rabaihavam ALITER (e

subempr e i t ada pela AMAFI que por sua vez é a contratada pela
SABESP .

ífica de explosão de rocha por dinamite,

subempreitada foi a ECOM .

MQ_m.£CLtQ da pesquisa

0 per íodo em que

de preçosA pesquisa i n i c i ou-se após e

1987. Durante o plano muitassálar i os do Plano Cruzado, em

orçamentosequilibrar seus e porPrefeituras conseguiram

melhor suas obras. Isto possibilitouisso puderam programar

depromoção obrasdeacresc i mo pequenasum na

de 1987semestrei nfraestrutura. segundoDurante o

entretanto, várias

devida à dosd i sparada epreços,

a responsável pela

prefeituras estavam praticamente falidas 

às reivindicações

foi realizada a pesquisa foi atípico.

o descongelamento

nosso caso

para a

obras mesmo

ma i or

Para a

composta em geral

Na etapa espec

nos escr i t ór i os

uma rede
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crescent es melhorespor parte dospor para
f une i onár i os .

Como estavam previstas eleições municipais em 1988 (e o

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte),

o momento de efervescência obrase as nas

prefeituras deveriam estar em seu auge. mas a quantidade de

relação à polít i ca estadual,Com est avao governo

podemos deduzir que a SABESPseu mandato
problemas financeiros pelo começo da crise

grande São Paulo, devido à falta
manutenção das estruturas existentes.

num momento bastantesitua portantoA
privado e aespec íf i co, P ós-Plano Cruzado (onde o consumo

único cresc i mentoconst rução hab i t ac i onal t i veram o
pré-ele i ções mun i c i pa i ss i gn i f i cat i vo década) queda e

dos part i dos
progr ess i st as em várias administrações municipais.

drenagem

Foram feitas 17 entrevistas em profundidade com roteiro

preest abelec ido,

roteiro foi empregado para as entrevistassegu i nt e0

com operár i oss

salár i os

obras em andamento era pequena.

do abastecimento de água na

político era

com operários.

e só

estava também com

pesquisa se

trouxeram no ano seguinte vitórias expressivas

iniciando o

operários da rede de pavimentacao

término dos

de verbas para a

Na Regional do Campo Limpo, por exemplo, havia 

apenas uma única empresa de pavimentação operando.
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ROTEIRO PARA ENTREUISTA DE OPERáRIOS

1 - QjajÍCLS__E>.£.£25XJ.a±S.

2. H i st ória

3. pr of i ss i ona i s

4.

4.5.

5.

7.1. Em SP

2.1.
2.2.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

1.2.
1.3.

Entrevista n°:
Local :

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Fora da empresa 
Dentro da empresa

Fita n°:
Data:

Nome
Apelido
Idade
Local de nascimento
Grau de instrução
F a m í 1 i a
Razões porque veio
Como veio para SP?
0 que fazia na cidade natal?

Cargo
Função
Salário
Relações de trabalho
4.4.1. Com a chefia
4.4.2. Com a equipe

---  Controle e hierarquia
4.6. Descrição do processo de trabalho

4.6.1. Equipamentos, ferramentas
4.6.2. Materiais

Jornada de trabalho (horário)
Reg i stro
Refe i ções
Transporte
Instalações sanitárias
Assistência médica

6.7. Procedimentos e equipamentos de segurança
6.8. Alojamento
6.9. Férias

do trabalho
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7.2. No local de origem

8- y-Lda cot i d i ana

Para cada posto de trabalho -foi -feita uma entrevista.

Ainda entrev i stasduas•foram e-fetuadas ascom

lideranças de (Comunidademelhorias locaismovimentos por

Sociedade Amigos de Bairro deEclesial de Base de Vila Léo e

d i retor-propr i etár i o EDIPAVI, dr.Vila Léo) dao
Alberto Kolan i an.

■forma■foi documentado dede trabalho0 processo

total de 380 fotos batidas sobre:num

(A)

bocas de lobo (BL), sarjetas

10.1.
10.2.
10.3.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

(B ) Pav i ment acão (126 fotos)
Operações de colocação de guias

E.av i ment acão e drenagem (12 entrevistas) 
Encarregado geral da zona (mestre). Encarregado de 
"massa', Operador de motoniveladora 'Patrol'/ 
sub-encarregado ( "patrole i ro‘)/, Motorista de 
caminhão ( " caçambeiro‘), Apontador, Mecânico da 
equipe de "massa", "Rasteleiro", Servente 
(ajudante) de "massa", 2 Serventes, Assentador 
de guia ( sub-empre i tado) , Assentador de 
paralelepípedo ( sub-empre i tada).

profissional 
:ão
que frequenta 
ít i cos

9. pacão política
Consc i ênc i a
S i nd i cali zaç 
Assoe i ações ■ 
Partidos pol

e com

Drenagem de águas pluviais (41 fotos)
Correspondendo ao levantamento do processo de 
trabalho utilizado na abertura de valas, colocação 
de tubulação, aterros, execução de caixas de 
inspeção (Cl) e bocas de lobo (BL), sarjetas 
"drenantes’.

e execução de

E.55LOJLq. (5 entrevistas) 
Marteleteiro, "Gato", Motorista de caminhão, 
"Time - 1", "Time - 2".

10 - âíàa.1 JjsULâo.
Opinião sobre a empresa 
Críticas
Prob1emas

si st emát i ca,
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(E) ElgjJLi pamento utilizado (10 -fotos)

(F) (16 fotos)

(G) (14 fotos)

(H) Defeitos

(I) (3 fotos)

(J) Levantamento ambiental do entorno (21 fotos)

(L)
(19 fot os)

(M)

(N)

pré-moldagem de componentes(0)

(Ver PRANCHAS 21 a 42)

k

Esgoto: rede coletora(40 fotos) 
Abertura de valas, explosão de rocha, 
escoramento, base no fundo da vala, nivelamento, 
instalação de tubos de concreto.

escoramento, 
de poços de visita

Armazenagem_e
(23 fotos)

após execucão (13 fotos)

Esgoto: rede domic i1iar (34 fotos)
Correspondendo ao registro do processo de trabalho 
nas etapas de abertura de valas, 
instalação de manilhas, execução 
(PU), fechamento de valas, acabamento.

<C) (15 fotos)
Movimento de terra, guias e sarjetas, base e 
colocação de paralelepípedos.

(D) (4 fotos)
Colocação de manilhas auxiliares de drenagem.

sarjetas, movimentos de terra, base de 
pavimentação (colocação de pedra, nivelamento, 
pó-de-pedra, compactação) , acabamento de 
pavi mentação/colocação da ‘massa* (apl icação de 
emulsão, lançamento de pedrisco, acabamentos).
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â.QXLtA£Ú>Í£S._JÍ^_ILam£Jl

Quando chegamos® no loteamento Vila Léo ou

Jardi m Novo Santo Amaro onde a firma empreiteira (EDIPAVI)

os materiais e equipamentos do conjunto

d i f erent es os ed i f i caçõescante i ros de e os

não nos canteiros usuais das obras de arqu i tet ura,como

dent ro dos é maior, porque algunslotes. Depois, a escala

equi pamentos são grandes (mot on i veladoras,realment e

cam i nhões, é tambémgranderetro-escavade i ras), como a

quantidade de de concreto)e tubosmat er i al (pedras que

construção de estradas.a

tambémcre i oA pavimentação. Paulo, para o

Brasil todo, serviço que é feito junto com a drenagem

de águas f inane iamento noe

contrata asprefeitura quede responsabilidade dacomeço,

empreiteiras. Estas por sua

Os custos finalmente são repassados aos contribuintes.

não parece obedecer à ‘alguma0 planejamento das vias

f i zemoslógica", épocaNajá em que ad i ssemos.como

diversas foipesqui sa, q u e

além desseEDIPAVI,Afeitas.obras sendo

pr óx i mas.tambémloteamento, outras ruaspav i ment ava

1 embram ma i s

são co i sas

uma época peculiar,

em São

seu projeto

5. Fizenos a pesquisa de caipo ei equipe, através de u> financiaiento do CNPq (1987-1988), Reginaldo 
Ronconi, arquiteto que trabalhava e« pavi«entações e iutirõesna Prefeitura de Diadeaa; Ricardo 
Gaboni, tanbén arquiteto, recé«-for«ado na época; Sérgio Negro, estagiário, aluno da FAUUSP e eu.

é u m

ma i or, a

vez contratam sub-empreitadas.

por razões

base paramontou a

de canteiros na área de pav i ment acão de ruas, percebemos que

canteiros de obras públicas. Primeiro, o canteiro é na rua e

pluviais. E

havia poucas
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Percorrendo atentamente os loteamentos vizinhos se percebe
todas ocupadas sem calçamento,por casas,

e vários terrenos baldios, em ruas calçadas.

observação mas fica real mente difícil nesse contexto,
det erm i nar "rede" de pavimentação. A restr i çãouma ma i or

deve estar vindo do projeto de drenagem de águas pluviais

que tem uma escala de pr i or i dades ma i s prec i sa ma i se

0 p r ó p r i o local da pesquisa na verdade era uma junção

de 2 1ot eament os: local plano outro bastanteum em e

ac i dent ado. Uma das ruas era cercada por uma favela, e havia

acabava numa pracinha, no alto do

c i rcundadamor r o,

per i fer i ascaracteriza nossasessa paisagem devastada que

se v i am

ligações precárias, de águas servidas, durantechão. Várias

o almoço formavam córregos que corriam ladeira abaixo.

pr i me i ros

difícil de determinar quando realmentePrincípio, seficando

"canteiro" instalado,iniciam. já, quando chegamos, oHav i a
de pedra britada, de bica e de areia;

escr i t ór i oalugadaloja comobarracãoz i nhoum umae

mater i a i salgunsdedepósito eadm i n i st rat i vo

equ i pamentos.
são os assentadores de guiasOs primeiros trabalhadores

a reserva

óbvia,

trabalhos de construção, lentos a

Isso parece uma

t écn i ca.

íngreme que

por terrenos vazios. Do morro se avistava

Começam os

com morros de material

ainda em consolidação. Em algumas das subidas das ruas ainda

que há muitas ruas

casas com quintais plantados e galinhas ciscando no

de Guarap i ranga. Seria um lugar bonito, não fosse
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pré-fabriçadas, que são colocadas ao longo das vias (algumas

ruas Já haviam sido preparadas anteriormente, aterrando-se e

n ivelando-as com máquinas, quando o terreno era muito ruim).
Essas guias são assentadas artesanalmente, uma De

•forma delicada, umas pedrinhas como

vão enfileirando as guias deli m i tando leitoum

carroçável i magi nár i o, de uma futura calçada. Esta operação

não significar nada, entretanto, ali nhaque parece

JáSente-se momentorua. nesse que o

se valoriza.

Depo is do assentamento das guias, vem a concretagem de

sarjet as, operação semelhante à concretagem de umauma

échão. A feitada concretagemmaior parte com

mat eri a 1 caminhão-betoneira. Em lados daambos osde rua

formada pela guia pré-fabricada e

vão aosOs moradoresa sarjeta moldada "in-loco". poucos

sozinhos,calçadas,comp1 et ando ouconstrui ndopiso.o

contratando pedreiros.

Esta ia. operação de colocação de guias e sargetas dura

num totalou 4 dias.menos 3

de aproximadamente 1800 ml.

acontece. Dema i snadaPassadas quase duas semanas

encanamentos detrabalhosrepente osparacomeçam os

pos i c i onadossãoNum d i a os

tubos (pré-fabricados) de concreto,

são abertas valasauxí1i o ret ro-escavade ira, asda e

tubos. Esta 2a. operação é bastante rápida

para esta operação usam

e em

e é feita sem pressa,

águas p1u v i a

à uma.

definitivamente a

cant one i ra em

laje no

loteamento se

lançados os

fica uma

que é

"urbaniza" e

ma i s ou

no dia seguinte, com o

cunha, e
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3 ou 4 dias quase toda a rede de aproximadamente 950 ml está

montada. Só não se completa integralmente ali porque sobrou

uma dúvida sobre um encanamento numa a espera da

o condutor central que passa pela rua principal

(rua José Barros Magaldi), que foi feita póster i ormente.

Dessa rua despejará águao encanamento de chuvaa

ma i s 500 metros doa ou menos

1ot eamento.

A 3a. operação é feitura das caixas de inspeção dasa

t ubulações , àdas bocas-de-1obo que 1i gam sarjetase as

canal i zação drenagem. Estes trabalhos são executados porda

caixas, como se fossem uns

" quart i nhos', de concreto, e com tampas efeitos de blocos

guias especiais, pré-fabricadas. 0 serviço é feito no ritmo

de obras de edificação tradicional.

pav i ment acão propriamente ditas,operações de

onde, segundooutra rua

■estavam fazendo ‘um macadame-hidráulico de primeira qualidade

(rua José Joaquim Esteves, Jardim Ibirapuera, canteiro n 4).

A rua reta de um

"cul-de-sac'. As condiçoes

do alinhamento, e seu acesso fosseficassem abaixo

pavimentação,

esgoto dom i c i1i ar).

cam i nhão basculanteocompav i ment ação começaA

d i stânc ias4 a epedra no.dedescarregando montes

de um canteiro

não dificultaria a

que de um lado da rua

o mestre responsável,

viela e

só quarteirão, que terminava em

constroem essas

fomos para

um bom trabalho de pavimentação, ainda

um córrego

futuramente o

pedreiros que

Para as

era uma

e sim a drenagem, e

coletada em

1 i gação com

topográficas eram as ideais para

as casas

feito por escadas (mas isso
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q u a n t idades regularesr após moton i veladorao que, uma

espalha estas pedras em camadas
t ambém máqui na do pá-carregadeira).tipouma As

concordân i cas- cantos sãov i radas- completadase

manualmente. Por cima da camada de pedra equ i pe deuma

operários espalha com a pá, o pó-de-pedra, que depois também

será varrido manualmente.

Nova operação semelhante à primeira é feita agora com

pedras no. 3 (caminhão, compressor, pó-de-pedra varrido).

Com base da pavimentação.

Em seguida do acabamentofe i tura da massa,vem a

caminhão tanqueemulsão sai quente deA um

no. 3. De cima de uma pedramangueira sobre

caminhão de operár i os pedr i scojogadet urmacarga uma

recém-apli cada. pedr i scobet um i noso 0emulsãosobre a

sarjetas e a camada doexcedente é calcadas evarr i do das

homogeneizada a mão. Rolos compactadores mecânicos deleito,

3 rodas compactam essa mistura de pedrisco betuminoso e2 +

emulsão asfática.

pode ser feito ade aplicação da massaEsse processo

éeleneste casovi bro-acabadeira, masuma

pelo trabalho de uma turma dePósteriormente complementado
roloqueo oregularizam a

aspecto final.compressor compacta a massa para seu

operaçãoacompanhar umatardeVol t amos ma i s para

execução, de parte doumadi ferent e deexcepc i onale

formandoparalelep ípedos, umaPri me i ro arruamento, em

e éasfált i co.

uniformes ( às vezes usa-se

rasteleiros que

isto termina a

máquina por

massa. Após

apl i cada por
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espéc i e de praça. 0 processo de trabalho utilizado consiste

em assentar o paralelep ípedo sobre um

pó-de-pedra, um

e c i men to. un i ãoA entre a pavimentação asfáltica e a de

encanamento •Ficou pronto, populaçãoo a

(presenci e icomeçou pessoalment e do i s casos) 1 igara

clandest inamente esgot os i ndev i damenteseus na nova

tubulação de drenagem. a luta de Saturn i noi gnorando de
Br ito década 'tout-à-1'égout'condenandod e 20,na o

parisiense t ot alment e separadopregando esgoto dae o

drenagem. Como previsão para implantação da rede denão há

esgoto, a s i t uação t ende atuais dea piorar

vai ao córregosan eamen t o, da Fossao esgoto agoraporque

fazd i r et amen t e não d i ferente do(ali ás mu i to que se

instalação da rede de esgotos).após a

pav i mentação dedeEste trabalhode eprocesso

drenagem, da forma que se apresenta, é bastante heterogéneo,

inicialmenteÉhomogéneo.éprodut o processoum

var i ab i1i dadeconcebido para mesmo com uma

da base física (das condições concreta dos terrenos).grande

é bastante eficiente, e pode-se dizer quemaqu i nár i aA

existe nai ndust r i ali zação doma i or queaque
complementarestarefasconstrução ed i f i cat ór i a. Mas as

visitade ede bocas-de-1obo,artesanais (feitura poços

outro ritmo. Sem falarsarjetas) temcolocação de guias e

Além disso, constatamos uma ociosidadenos paralelepípedos.

□ fiei alment e

as condições

coxim de pedrisco e

a um manualmente, rejuntados com pó de pedra

há uma

mas o

paralelepípedos é feita com massa asfáltica.

Assim que

ser cont ínuo,
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das máquinas muito grande. As ruas a serem pavimentadas eram

pelopoucas, durantemenos trabalho foiuma semana o

não liberou os pagamentosa Prefeitura
devidos. 0 é virtual mente industr i ali zável,processo

t ay 1or i zável, do trabalhoc om dadaa pelas
máquinas. Mas produção são grandes, por razõesna

à rac i onalidadeencontram externamente interna do

processo de trabalho, como observamos.

É i nt eressante notar analogamente este tipo deque

trabalho doméstico-culinário deo

est i car camadas, com rolo. Este processo éuma em

foi apropr i ado peloart esanalprocesso que

maqui nár i o, é de camadasbas i cament e processomas um

sucess i vas de materiais que são amassados e re-amassados. A

perm i t indorepet i da,de McAdammesma que o

se espraie e vá em qualquer direção,revestimento asfáltico

sobre qualquer terreno.

esaotos (redede trabalho para a

bastante semelhante à drenagem decoletora e domiciliar) é

máqui nas (retro-valas porAbertura de

escavadeiras), escoramento

profunda), o assentamento devai a é estreita emuito mais
poços de visita econstrução dosmanilhas de obarro, a

fechamento posterior das valas.
rede de esgotos e a reded iferença entreA pr i me i ra a

éesgoto aqu iderede umade drenagem Aé local.o

mat ome i o dotrabalham semabstração. Os operár i os no

cadência

t écn i ca

águas pluviais.

os poros

em madeira ( a diferença é que a

interrompido porque

tecnologia lembra um pouco

massa em

que se

essência um

0 processo
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sobre o traçado da rede, às vezes não há

estão apenas cobertas por cascalho (isto

acontece tanto no loteamento de veraneio outroscomo nos

1ot eamentos só est avam pare ialmenteque ocupados). A

ambi ent ação é de poucas casas, a represa ao lado,

dirigindo a não existe, e que deveráque ainda

fut urament e estaçãodesembocar de tratamento que

também ainda não existe... Literalmente abre-se uma vala que

do nada nada, cantei rosva ao que ocorreu noscomo

est udados.

preocupação maior nivelamento, porque a

conduçãobacia etopografia da ana

i ntermed i ár i asmed i ção entregravidade. A das cotas os

dados pelo terdolito é feito de maneiramarcos referenciais

aproximada com mangueiras plásticas e cruzetas de madeira.

é obtidada canalização com cordaA estanqueidade e

argila nas juntas, num processo queP i che, argamassados com

deve remontar basicamente aos romanos.

0 poço de visita,

quadrado). Não hácontrário do de drenagemda rede

i sso,funcional para o queconstrut i va ou

aparênc i a ma i sa i ndacont r i bu i processo umadar aopara

da retro-escavadeira, a única máquina que aarcaica. Depo i s

depois doasfaltodecompact adoréser ut i1i zada o

fechamento da vala. Isto foi observado

numa região bem ma i s central.

razão técnica

apoia

que é

em uma

em um outro canteiro,

com o

a rede se

é por

referências claras

na rede de esgotos, é cilíndrico (ao

as ruas

rede se

um coletor

casas e

Há uma
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DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS: tubo coletor PRANCHA 23

-Colocação de tubos na vala: 
operário auxiliando o posiciona
mento.

-Colocação de tubos na vala: 
operário auxiliando o posiciona
mento .

-Colocação de tubos na vala: 
cperãrio soltando o cabo do tubo.

-Colocação de tubos na vala: 
cperãrio soltando o cabo da retro 
-escavadeira.
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-Colocação de tubos na vala:

-Colocação de tubos na vala: 
operário fazendo a junta dos tubos



DRtNACàhri br. HbUriS FLUVIAIS: PRANCHA 25bocas-de-1óbo

w
fe;

-Idem

-Execução de boca-de-lobo: 
guias usadas cano vigas

-Execução de boca-de-lobo: 
pedreiro fazendo o piso

KIík



PRANCHA 26e sargetas

3

-Assentamento de guia

■

-Concretagem de sarjeta: 
caminhão-betoneira

PAVIMENTAçAO: lamento de guias

-Concretagem de sarjeta: 
operário regularizando o concreto 
despejado na caixa

l&ll
■ ' ot 

S:S; III
'/ •■'C'; i • -Operário recolhendo ccm a pá

, ' \"~V^ p^2735 (n<? 3) P3273 lastro da sar-

-Sarjeta pronta para receber o 
concreto



PAVIMENTAçnO: PRANCHA 27

-Caminhão basculando pedra "4"

-Vista da rua can pedra "4" 
espalhada e conpactada.

-Montes de pedras "4" ao longo 
da rua a serem espalhados pela mo- 
toniveladora ("patrol")

< -Operário varrendo o pó-de-pe-

“Pá-carregadeira espalhando pe- 
dra "4" (substituindo a motonive- 

■ ladora)

-Rolo de 3 rodas ccrnpactando a 
" já espalhada.



PAVI MENTAçRO : -u abamcnto/massa PRANCHA 28

-Bnelsão recán-aplicada

-Mane
do ermxL

r. ./j.-i _y. < ’* ‘ ’

-Operários lançando com a pá, 
pedrisco do caminhão sobre a enul 
são recém-aplicada

-Pedrisco sendo lançado sobre 
OTUlsSo rec&Mplteate

inqueirista pintando (aplican 
ilsão asfáltica) sobre pedra



PRANCHA 29

-Iden

-Operário varrendo o pedrisco 
lançado do caminhão, honogenizan- 
do a camada

-Rasteleiros regularizando a 
"massa" que a vibro-acabadeira 
espalhou

-Operário varrendo pedrisco so- 
bre a sarjeta



PAVIMENTAÇAQ: par a] t?l ep í psdo PRANCHA 30

-Pedrisco e pó-de-pedra espa
lhados na rua

p:; í
, .. ' ■ . - ; • 7

■ 'Ml
 - . . . •  ... ’ :

-Colocação de paralelepípedo: 
ajudantes auxiliam os assentado
res dispondo os paralelepípedos 
na rua

-Colocação de paralelepípedo 
linha esticada servindo de guia 
para a altura,única ferramenta 

7>'uS utilizada nesta etapa



-Paralelepípedo assentado e r? 
juntado oom pó-de-pedra e cimento

-Paralelepípedo assentado a ser

r. ,

/'1J. ■ • -rcLLaxt
rejuntado

PRANCHA 31



PAV I MENTAçPiO: cantei PRANCHA 32

-Idenz dormitório

L -Barracão de obras

B

-Banheiro de paredes de 
madeira executado sobre uma 
boca-de-lobo

i N W '«rfW . Ebsgl

^--i. ’ . .■ ”, ■.

-Alojamento na usina em Taboao 
da Serra, vista externa

R ss

I |â
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canalizaçtíes anteriores e PRANCHA 33

í

-Fede clandestina de esgoto

I

PAVIMENTAÇÃO:
liga ç Cj e t c: 1 a n cl est i nas

-Instalações hidráulicas exis
tentes em casas que doaram terra 
para obra de pavimentação.

>■*,____ ' ■‘3

Fossa.Depois de concluída a obra, 
foi ligada ã rede de águas 
■pluviais

■^í
-Água servida correndo a céu 

aberto.
Depois de concluída a obra, foi li 
gada ã rede de águas-pluviais.
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MELHORIAS AROS PAVIMENTAr.no prancha 34

L

I xial

-Calçada executada pelo roracor 
após a colocação das guias

-Moradores fazendo a calçada em 
frente de suas casas após a execução 
da pavimentação

H. XXI
-Pedreiro contratado pelo ircrador 

para fazer a calçada

PAVIMENTAr.no


PRANCHA 35

-Escoramento dentro da 
vala com vigas de madeira.

-Junta:
Corda enrolada entre duas 
manilhas no fundo da vala

ESGOTO/REDE DOMICILIAR: escoramento e 
Instalacao de manilhas

-Junta:
Operário colocando argila 
em torno da corda



PRANCHA 36

lata ce piche
derretido

-Junta:

-Junta:
Argila cobre a corda

(-^Perãrio derramando piche 
e retirando a corda



ESGOTO/REDE DOMICILIAR: poço de visita PRANCHA 37

-Idan

-Idem

-Poço de visita pronto.

-Operário executando poço de 
visita.

O.

i

..... . ....., d 

í: : -



ESGOTO/REDE COLETORA: pramento de valas, PRANCHA 38

-Idem

-Operários fazendo escoramento 
da vala.

-Madeira utilizada no escora
mento das valas.



-Idan

-Escoramento das paredes da vala.

B
K

-Operários tirando o nível do 
fundo'de vala com a "cruzeta".

-Operário marcando nível no ca 
valete com mangueira de água.

PRANCHA 39

1M.._
i
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-Cavalete com nível demarcado

L



ESGOTO/REDE COLETORA PRANCHA 41•' vimento

-Idem

-Idem

-Tubos de concreto armazenados 
na obra.

-Tubos colocados dentro da va
la sobre a laje de concreto.



ESGOTO/REDE COLETORA PRANCHA!=■ pedra 42

I
-Explosão

-Utilização de dinamite:

-Utilização de dinamite: 
"Condell" da "poclain", removendo 
pedras após a explosão.
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A tubulação do coletor é de concreto e assentada sobre

uma vala também concretada no fundo (uma laje de fundo).

A armazenagem de écomponentes bastante organ izada

sendo feita pel escritórios regionais da SABESP.

Como no traçado da rede coletora havia o obstáculo de

uma pedra, pudemos acompanhar de perfuração eum processo
I

extração de fragmentação àrocha por d i nam i te, com uma

equipe de contratadaespec i almente estepara

serv iço.

A segunda diferença é que este trabalho é efetuado por

't i mes " . (rever a 42). A especificidade dessesPRANCHAS 21

" t i mes" será pelos depoimentos transcritosmelhor avali ada

operar ios, comForam realizadas entrevistas17 com

Nãoentrev i sta. secerca de abordados40 assunt os por

representat ividadeprocurou, determ i narentretanto uma

selecionados de tal forma,Os depoimentos foram

d iscussão.que agrupados em tópicos permitissem subsidiar a

a)

(1) 
doido . 
viviam 
negóc i <

operar i os

“Eles fazem psicotécnico para ver se o camarada é 
porque atualmente os caminhões da EDIPAUI so 

i batendo, depois que eu entrei para ca começou esse 
o de psicotécnico e exame de vista’.

que se seguem:

estat íst i ca.
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(1/2.1) P*

a

(2/4.5.) P

(4/4.6) P

(4/5)

inteligente como

(5/3) P

carrinho, só"(7) "Trabalho com o

(9/4.6) P

não está 
perfeito,

exp1i cação 
todos"

/.../ A 
esparrama 
naquela rua,

"Nem a 
A máquina

do 1 
máxi mo é

1i berado pela 
não 1i berar não 

não vai ter que quebrar 
, a gente solda até no 

vai soldar, onde 
de quebrar. Esse 

que tem ali, o tubo 
trás'.

(4)
remendo, n

muito desorganizada /.../ 
o pessoal, para ter um serviço 
administração do serviço".

(1/10.2) P

(5) 
braçal pode, 
ass i m va i " .

(3) 
prefei tura, 
dá para 
o asfalto?) 
fim da 
parou o 
pedaço va 
pára ali,

'Agora pouco fui levar areia lá em cima, para 
inguém vai ocupar uma máquina para ir levar areia'

"(Duração do trabalho de uma rua) se 
nada, o máximo é 2 ou 3 semanas />■■/ 

nenhum /.../ de falta de material, 
gente faz/ as caixas, 

pó e p< 
está

(8) 
chuva, nem  
t i ver prob1ema 
EDIPAUI dá 
t ubulação, 
Igual está

/ até o 
isso está

(A hora que liberar
porque

máquina pode fazer tudo, nem o empregado 
traz e nós temos que esparramar, e

(6) "/ / eu falei para ele me indicar direitinho,
como acelera, como modera, pintura, eu faço /.../ eu pegando 

do Pernambuco eu vou embora, sou

não der 
se não 
que a 

._/ as caixas, a sarjeta, a 
iedrisco tudo a gente pega /.../ 
i esparramando a pedra, aí vem o

(2) "Agora nesse momento aqui eles estão botando mais 
é 'empele i te i ro 7 para fazer as coisas. A firma não está com 
administração correta /.../ está 

sabendo tratar 
tem que ter uma

P, se refere a operários en paviaentaçâo e drenagei;
■ é, são operários da rede de esgoto.

momento não foi 
por isso está parado. Enquanto 

fazer. (A hora que liberar, n"” !
Não, porque a tubulação, 

tubulação /.../ al i a gente não 
tubo, e não vai ter necessidade 

ficar intacto /.../ No P.U. 
gente asfalta do tampão para
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(10/4.6) P

(12/5) P

est i vesse

(16/2.1) E

"Eu explico.

a í
o

,../você prec 
experiênc ia.

nível da 
a linha 
assentando 
está tudo 
está tudo

(11) 
assento a 
a linha /. 
entendeu? Ele 

água,

projeto 
•Ã 4-=».

desço 
,, aí

( 10) 
ou três 
ganhava até 
gente está 
aguentava trabalhar. 
/... / você 
que nós 
que não 
o

sara
suf i c i ent e 

1ugarzi nho.

pó fino, aí a 
•Pino, vem o piche, 
pedrinha -fina 

gente/. . ./ a 
não sei

para a 
varre, 

o preço".

com a pá /.../ depois do pó 
piche, depois vem a 

mesma coisa 
/ Só que eu

sim. Eu 
primeira manilha. Ele cruzeta 

"cruzet ar" 
olha de ■ 
agora em 

na cabeça 
<àS Diwn i 

ali nhad i nho. 
ali nhad i nho. 

aqu i 
não tem 

m pouquinho 
, não 
ági

gente esparrama 
joga o banho de 

i gente ir esparramando a 
isto tudo é por metro /.,

calçamos, quando 
ma i s, 
para

um a um /.../ Na 
mesma coisa /.../ o 

,./ para ver se a 
' ali vai ser uma 

.. .. outro canto e do 
. _r.  lá vai ficar água, é 
tem uma bomba elétrica automática, 

cano aqui, daqui joga para outro canto

aqu
nem i

aí, a g e i 
exper i ênc i a

a prática

"Quando eu comecei era na picareta, cortava dois 
metros de fundura tudo na mão /.../ Esforçava ma i s e 

menos /.../ hoje (graças) ao "maquinado", a 
por aqui, se não fosse o "maquinado" a gente não 

Tinha que alimentar bem e ir à fundo 
entra nessa água fria aí com esse tipo de bota 

estiver velho, pega um reumatismo 
fica valendo nada /.../ Tinha que ganhar 
quando estivesse velho encostar num

e ficar < 
por cima / 
topografia 

' vai para 
dados todos,

a í, 
que 
que pular 
conforme a 
levantamento /.. 
analisar aqueles 
ele faz aqui, e aí não está nem aí 
entra nem uma bicicleta, 
por aí, a gente tem que analisar 
ter experiência e prática. Mais 
própria prática e a

~ 'yoc® um en9enheiro burro, ele faz um projeto 
se você não tiver cabeça, você faz uma burrice, você tem 
cumprir e ficar quieto. Tem muitas coisas que você tem 

vem um projeto aí, você faz 
' o topógrafo chega e faz o 
i a central, chega lá o cara vai 

às vezes uma casa está ali, 
uma rua (onde)/ não 

eles querem passar uma rodovia, e 
o negócio /.../você precisa 

prática. Mais vale a experiência, a 
técnica vale um pouco".

dentro da vala, 
eu vou e amarro 

é botar a cruzeta na manilha, 
um visor ao outro /.../ para dar o 

i baixo (na manilha), agora eu amarro 
.beça da estaca, e estico a linha, e vou 
manilhas, tudo pela linha. Quando eu assentar. 

Qualquer um pode chegar e olhar, e 
>ilw. 0 serviço que eu faço mais, e esse 
nós estamos assentando fora da linha, na 

cruzeta, porque não tem tempo, assenta 
cruzeta sai um pouquinho torto, mas é 
terreno é ruim, não dá tempo, fecha tudo 
gente vence (a água que inunda a vala) /. 
caixa " r el evat ór i a" , dali vai jogar para 
outro canto, já joga na represa 
tipo um reservatório, e 
dali ela joga num
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. ./ lá
la, peg; 
lá já

(16/4.6) E

operár iosOs pr i mei r os sãodepo i mentos de danove

EDIPAUI, foram os mais completos que obtivemos, os outros ou

■faziam ou não sabiam. Nota-se

no 8.— operários sabem

andamento da obra, que existem restrições, alémpagamento e

do processo de trabalho.

e 7 -foram extraídos para ilustrarOs depo i mentos

a relação homem e máquina.

indica um aumento da utilização do0 depoimento n° a.
época de■firma, numasub-empreitadas, pelaexped i ent e das

de um encarregado, e aponta para0 depoimento

pat rão-empregado, t eor i a-prát i ca. A relação com oa relação

de desqualificação e supervalorização.

e II fica claro o domínio absolutoNos depoimentos |0
também sub-dos ‘times’,de trabalho

estãoesgoto, sabem queoequipes deempreitados, est as

dedovantagens usoasriscos que correm,

que são

que há uma correlação entre

não quiseram falar sobre o que

n° 2. é o

que os

já filtra a água, já vai filtrada na represa /.../ 
Essas manilhas aqui é para poder fazer a caída, pegar todas 
as águas, chama-se ‘extravasão- /.../ a de lá já joga no 
cano de ferro /.../ lá já filtra a água /.../ o mais 
resistente é o (cano) de ferro, o de c i ment o-am i ant o estoura 
à-toa /.../ ou manilha ou ferro é mais suficiente para 
trabalhar. De concreto também não é ruim, não /.../ cimento 
amianto não presta, é fraco, até ele mesmo para fazer água 
limpa é fraco /.../ al i é de concreto porque vai pegar 
bastante água. Bota concreto para aguentar ele recebe toda a 
rede (aquilo) é extravasão. A manilha mais fina pega menos 
água /.../ Toda rede encontra os tubos mais grossos (de 
concreto) /.../ aquela água é mais cara também"

patrão é sempre

do processo

fazendo, os
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dos vár i os materiais. Sabem também équal o

projeto inteiro da rede, não aconteceo que com os

trabalhadores do serviço de pavimentação. Neste caso, só o

encarregado, além do engenheiro, sab i a o que estava sendo

•feito. Mesmo sub-empreit adas operar iosnas executavamos

para as quais tinham sido contratados.

Finalizando com o depoimento do engenheiro proprietário

d a ■firma pav i mentação,de algumas desegue-se suas

iconvicções:

engenheiro proprietário declarou que prefere0 próprio

edificações,fazEDIPAVI,as edificações. f i rma,Sua a

pavimentação entretanto era apavimentação. Asaneamento e
estável, sobretudo nesse momentoat i v i dad e ma i s rentável e

de (pós Plano Cruzado).se

b) Sohre cotidianeidade e trabalho

e vou roais longe, acho que é a 
j uma obra que você faz e vê, é

que 
o

ela
i é

perecível, i 
recargo. Ela 
mun i c íp i, 
as obras 
arquiteto, 
história, as 
conseguimos ■ 
que com < 
obras que 
A paviment=' 
volume, são 
serviço que

i o.
que

marcam a evoluçãt
► pirâmides p"*-"' 
uma evolução 

certeza durarão
■ ocup;
itação e o < 
ão obras em 

você fez.‘

"Gosto de edificações, ( 
elite da Engenharia, porque é 
um

estão 
) em
> tantos anos, mas com

■am volume dentro do espaço em que
> e o saneamento são obras

que você substitui

apenas as tarefas

máquinas e

Engenhar ia, 
marco histórico." 

"Eu acho pavimentação uma obra bonita, mas ela é 
sofre processos de deterioração, sofre 

prova substancial do desenvolvimento de um 
A hora que chega o asfalto a população gosta, mas 

marcam, ...marcam a necessidade artística de um 
a evolução de um país, haja visto a 

até hoje aí e nós ainda não 
termos de Arquitetura, com obras 

certeza são 
nós vivemos, 

não ocupam 
volume pelo
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1 pe< 
é a

(1/6.7) P

(2/5) P

pais

(2/6.7) P

(5.10) P

(10.5) P

,r.  serviço | 
não7 "Liviano" é trabalhar 

caneta. A
no

(16) 
terraplenagem, i 
topógrafo bater a máquina no 
coordenadas /.../ eu gosto 
serviço de prédio é serviço amarrado .

"Meu dest i no era
porque eu gosto > 

a máquina no chão...
../ eu gosto porque

conta, 
(No Jd. 
perto, no dia que 
ma i s f i cou perto, 
os pais não estão 
gente /.. 
direta na 
■Fica brincando 
(Fez i sso) . '

(17) "Costumo (procurar) 
serviço "liviano", 
roupa, sapato, 
sítio, trabalha

‘Bota eles dão a um e a outro não, tem uns calçados 
descalços /.../ luva é a casca da mão /.../ mão de 

grossa mesmo. Servente se quiser trabalhar tem 
mesmo. Capacete quem quiser é um pedaço de 

i cabeça /.../ capacete aqui é a pedra 
e acaba com a cabeça..."

trabalhar com pavimentação 
meu < 

e a 
rende

(15) "0
com endereço: 
telefone (da firma) 
Aldeia /.../ < 
EDIPAUI, firma 
o endereço é o

e outros
caçambeiro é
que pegar no duro 
jornal e enrola na 
quando vem de cima i

pesado. Agora 
■ em fábr i ca de 

gente já entra no pesado, mora no 
pesado, sai /.../ e entra numa indústria

orgulho é ver um 
t gente dar as 
í este serviço,

"Tem gente que quando se fala de construção civil, 
apontador, pedreiro /.../ acha que é 

está modificado, tem gente que acha porque 
trabalha na rua é igual a lixeiro. Não dá valor 
pessoal tem que parar um pouquinho, analisar e 

o trabalho da gente, porque não é fácil /.../ todo 
seu merecimento /.../

(14) "A segurança dos usuários não é questão de tomar 
a gente fala e muito /.../ converso com os pais /.../ 

Ibirapuera) o rolo passava e a mulecada ficava 
dia que o rolo passou no pé do moleque ninguém 

(não machucou) /.../ criança é assim mesmo 
  nem aí e as vezes são até grosseiros com 

' (cercar a rua) tem moleque que faz até a ligação 
máquina para poder brincar, ele liga a máquina e 

'no fim de semana, um filho de um mecânico

nome da firma está no Ceará, mandei uma carta 
São Paulo, administração Jânio Quadros, 

.../ alojamento Carapicuíba, estrada da 
se quiser ligar; estou trabalhando na firma 

. de asfalto, não estou ma i s no meu primo, mas 
i mesmo /.../ porque a obra é pertinho .

(13) 
de servente, ; 
humilhação. Hoje 
a gente 
/.../ 0 
valor i zar 
trabalho tem
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nunca fiz

(13/3) E

até

(16/1.7) E

(16/3) E

E(16/4.4.1)

-

E(16/10)

‘ Lá 
ad i antado, 
a vida

tem 
não

capital, 
difícil aqui 

trabalho

i "Pois é", 
vida /.../ 
depois de

i

for
vezes

comprar /. ...
para comprar
tudo é
tudo o

solteiro j
pega

de roça
fazer o que, é 
a volta no mundo’.

quem 
por 

lá é CzSÍ50,00 - CzS 200,00 /.../ 
'maquinado', já não esforça tanto, eu 

picareta, já fiz isso tudo’

gosto na 
vir, ;

 . e lá,
../ Plantou não deu nada,

princípio e o 
,  , se não der nada, 
oblema do lugar é esse /.../ 
para melhorar/a gente pensa/

(22) “0 Deus é o mesmo /.../ mas tem o
fim. Se der muito mantimento não tem valor, 
Perde o tempo todinho /.../ o pn ' 
aprender técnicas de irrigação i

./ ele merece o que ele tem 
, não tem nojo de nós /.../ 
ós, nós ajudamos ele’

gente trabalha 
se esforçar se 
(quer) comprar 

se for

(21) 
/■ ../ cansado 
/. . . / se 
/■ . . / às 
condi ções de 
ter condições 
t ambém /... / 
uma motinha, 
quando era 
casado a gente 
é inverno 
Para vender, 
fam11i a e dar

que ganha 
depois que 
já ‘cave i <

(18) 
ma i or, ma i s 
dinheiro, mas 
serviço perigoso /.../ em casa t 
/quando/ quer descançar, descança".

"Eu já estou "abusado’ "cheio" desse serviço 
não. A gente trabalha e está quase no mesmo 

para se esforçar se matar e ficar no mesmo 
uma coisinha, não 

(para trabalhar) e 
pode viver de outra maneira 

t gosto, vontade de comprar um -•
) que a gente tem L~ ~~ • 

já era obrigado vir, agora 
responsabilidades, e lá, sabe como é que 

* ' r'’--.tou .“zo de11 nada, não tem nada
obrigado a sair fora, largar a

curso, no Norte o curso é 
nós ganhamos aqui, no lugar 

é de prefeito acima, nem 
vimos aqui /.../ tem dia 

CzS

lem vem de lá, tem outro tipo de serviço? 
se for formado. E assim mesmo, aqui ele

i tipo de curso, no Norte o curso 
que nós ganhamos aqui, no 
ganha lá 
isso nós

Cz5150,00 -

em casa é mais fraco de dinheiro. Aqui é 
1 ' . é capital, sempre corre mais

é mais difícil aqui /.../ correria, 
' em casa trabalho até mais /.../

que só mexe com serviço ‘liviano’ para gente 
serviço liviano’, só pesado’.

(19) ‘Para qui 
Não (tem, não). Só 
tem que fazer outro 
diferente daqui /.../ o 
nosso (em Guajerú) 
vereador não ganha, .

um milhão, 
; inventou o 
de ■

(20) "Zé é boa gente /.. 
/.../ Pega o material mais "joia" 
um cara educado /.../ ele ajuda m
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não

a

(17/1.9) E

f i cam

me

(17/6.3) E

12. é um dos raros sobre segurança de trabalho,0 depoimento
operár i oitens sobreum dos os quais dever i ao

a equipe,

14 são é sobre ada mesma□s depoimentos 13 e

tipo de trabalho que faz, o outro sobre adesvalorização do

população. Os depoimentos sãorelação entre
escr i t ór i o, ti nhado Mauro, apontador, que por permanecer no

um contato maior

valorização de seumostra ado encarregado,0 de
de se esperar.posto de trabalho, como era

ident i f i caçãoaé interessante0 de n° li
Demonstra ainda aplaca de obra.i dent i dade eentre emprego,

inserção nosuatrabalhadorimportância para o

L

depende do 
financia, i 
declarado o i 
documento não 
pessoas 
/.../. No 
de t erra >

(23) 
faz/.../ nós 
tudo cansado, 
cuidando /.. . 
/.../ a í 
gente janta 
que dar o pulo, 
almoça no barraco, 
fria de lá /. . ./ 
mesmo /.../ não é para 
melhor sou eu,
"fluência" /.../ em vez 
marmita de feijão para el

Pr ópr i o

migrante de

e a

mas em geral não conversou.

o canteiro

com os moradores.

restaurante) é nada, é a gente que 
7:00 - 8:00 horas da noite /.../

pr i me i ro, outros 
jão no fogo, lavar arroz 
vou tomar banho /.../ a 

noutro dia 4 horas tem 
../ quando está pertinho 

a b ó i a-

que era

e a gente é 
a gente não tem terra, i 

dinheiro não 
não posso 

> querem 
coisa /,

conversar com

pessoa, um

porque mostra

"(Comer em 
chegamos lá 
uns vão tomar banho 
eu fico para por feij 

eles ficam olhando e eu 
11:00; 12:00 da noite, 

a vida é dura/.
quando está longe/ tem que trazer

(senão) come fria 
mas quem (cozinha) 
bem e tenho 

a toalha /.../ já pego a

» dinheiro e a gente é fraco / / 0 banco 
mas a gente não tem terra, não tem bastante terra, 

nome /.../ dinheiro não tem, terra não tem, 
i tem, então não posso fazer nada /.../ as 

mais ou menos não querem financiar para a gente 
fim fica mesma coisa /.../ Tem que ter documento 
.../ 0 banco só empresta para quem não precisa’.

í /.../ se esquentar tudo bem, 
' não é para me gabar não, 
sou eu, cozinho

de pegar 
es comerem".
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mercado de trabalho.

17 a

sendo feito, que alémum trabalho éde pesado
t ambém arr iscado é(o dito outra parte doque em
depo i mento).

0 depo i mento de n° i1ustra a
é "boa gente' porque não tem "nojo" deles."gato", que

□s depoimentos àrest antes referem temporali dade dase
m i gração do trabalho. 0 trabalho referese

de origem. Não háum ponto 'vida autónoma'uma em
São Paulo, d i scurso sobre Sãoela. 0 trabalho em
paul o é das más condições de vida em
Guajerú. Se houvesse (quando houver) alguma poss i b i1 idade
eles ■Ficariam técn i casmelhorar i amem suas roças, as

pediriam -financiamentos aos bancos. São Paulo é
provisória, mal necessár i o. Não havendo umaum

trabalho, vivida totali dade.cot i d i ane i dade ocomono
contrasta <eé parcelar. Istotrabalho mesmosempre

sobre o processo de trabalhoos depoimentoscontradiz) com
atividadei nt egralment edom i nam umaeles comoque

perceb i daé vividatécnica sim, comoei ndependent e. A
totali dade.

momento vivido por0 único
Paulo oué aquiAí tanto faz se

depoimento nra 23-

0 primeiro, nc,_JLZ faz considerações sobre o tipo de trabalho 
que está

agrícolas e

Os depoimentos referentes aos

apenas decorrência

nem um

cot i d i ano no

relação do 'time' com o

uma saída

sempre a

em São
inteiro é o de cozinhar e comer, 

lá 'no Guajerú',

'times' são os de n'
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(2/8) P

(4/7.1) P

(5/68) P

(5/7.2) P

P(5.8)

nessa
nessa
duas

(27)
Cidade linda! 
muito -falhado

alojamento todo 
eu não saio, só

( naaa aqu., ■ é boa pessoa /..

trabalham comigo, dentro da obra /.

(24) ‘Aqui 
trabalho, do trabalho i 
Minas eu participava de 
amigos, movimento comunitário 
muito entrosar /.../, mas onde eu 
f echados 
Aqui tem 
onde os <

Estado (de São Paulo) certo, tem 
' no alojamento todo mundo sai 
não saio, só domingo /.../ não 

./ meus amigos so 

../ /fora da obra/ 
há, tudo bem, tudo bem...'

(25) "Como morador,
vivia diretamente dentro da 
água, esgoto, está muito 
paraielepípedo’vai ficar melhor, i 
é mais alta. Talvez com asfalto 
paralelepípedo tem mais segurança 
asfalto 'estando molhado', o carr<

(26) 'Moro no alojamento, sou alojado /.../ é bom
demais, calmo: é só eu e esse aí de blusa amarela e outro 
carinha de Pernambuco /.../ o resto é lá para trás" 

'(Quando trabalhou de guarda 12 dias), dormia 
outra obra /.../ no meio /.../ dessa máquina maior, 
cadeira, trazia um lençol grande, me cobria, vestia 
calças, duas camisas, passei 2 semanas".

em São Paulo, eu 
para casa, não 
'movimento de tijolos', 

essas coisas /.../ pri 
, mas onde eu moro, eles são

Cidade pequena é diferente de cidade grande. 
> amigos que um dia estão bem, outro dia nem se sabe 
caras estão /.../ então deixo para lá"

(28) “Dei valor ao 
uns imp1iqueirozinhos /. 
sábado e domingo /.../ 
conheço nada aqui, quem 
o s que 11 « «-......Parti cular, é: que é que

"Cidade é grande Quixadá, e muito bem zelosa. 
Ela é mais junta do que isso aqui, que está 
'.../ Lá é vila de casa direto, fora a fora do 

quateirão, asfalto no meio. é grande, bem falada /.../ 
varanda de corrente de fora a fora /.../ carro não sobe, vai 
à pé /.../ vem gente de Fortaleza tomar banho aos domingos 
/.../ o açude você olha não vê o fim /.../ largo, cheio de 
lanchas, muito lindo! Só que a cidade é carrasca, pouca 
agricultura / / terra para se plantar, longe".

vou da casa para o 
me envolvo muito. Em 

sociedade de 
ocurava 

• muito

aqui é uma maravilha. A gente 
lama agora está no asfalto, 
bem organizado /.../ "Com 

porque esta subida digamos, 
i prometa mais perigo. Com 
para carro subir /.../ até 

carro rabeia"
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(6/8) P

(30)
e

(7/7.2.)

(8/7.1) P

va

arroz

(16/9.3) E

ou 40

(17/8) E

E(17/9.3)

‘ (Igreja)../

(33) 
tranquila /.. 
n i nguém, você 
de nada 
mai s 30 
/. ../ 1ugarz i nho 
nem parece, 
/.../( 0

chego em casa, 
limpo meu quarto, 
passarinho, fazer 

temos

"Lá não é pavi ment ado, 
.../arrumo a rua de todo 

no barro".

> sábado, 
tomo café, 

cuidar de 
cachorro

devagar 
chove, tem que andar

(34) "(Igreja) participa, 
acompanha /.../ Domingo e na casa 
Pessoas mais fracas que as

o interior /.../ é meio 
mundo e a minha quando

levanto, façro as 
vou para casa 

1i mpeza no 
chácara em

é muito bom, ' 
ninguém desconfia

da comunidade a gente 
de fulano /.../ chega tem 

outras/ /no outro domingo levas 
•Farínhã,"feijão/.../da força pequena é que faz a grande".

(29) "No 
minhas orações, I 
de minha mãe, vou 
viveiro, dar banho em 
Ibiuna, /a mãe/ tem".

para viver é muito bom, vida 
) é amigo, ninguém desconfia de 
porta aberta/.../ não tem salário

(31) "Lá é conjunto da COHAB. Esses apartamentozinhos 
de 5 andares /.../ lá é tudo asfaltadinho, muito gostoso"

"(Guajerú) i 
’ todo mundo 
dorme com a i 
mas na minha cidade, tem 30 "funcionários, tem 
que tem contabilidade, mas não tem emprego 

atrasado /.../ tem 8.000 habitantes / mas 
pelo atrasinho que é o lugarzinho, nem parece 

pessoal) é quase tudo esquecido, é fraco. Nasce 
fraco e cria fraco, não acha quem interesse /.../ E tem quem 
nem coragem de sair pelo mundo tem, fica lá naquela 
v i d i nha".

(32) "Comunidade, domingo, reúne o pessoal, vai ler 
catecismo /.../ um ajuda o outro. Tem uma cestinha: lata de 
óleo, um quilo de açúcar, 2 kg de feijão, arroz /.../ dá ao 
pessoal que precisa mais do que a gente"
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Estes depoimentos têm quatro momentos distintos.

Nos depoimentos 26. trabalho hab i tacão nãoe se

estes operários Sãoalojamento.separam, porque

depoimentos cautelosos, sãode obr i gadaspessoas que a
conviver dentro e fora do canteiro. Entretanto, para ambos.

Os depo i mentos 29 e 31 são depoimentos urbanos. Os
d e 25 e 31 inclusive. associam a rede de pavimentação

as redes existentes
de morad i a.

são de transição, do rural aoOs depoimentos 24__ E...3.0.n'
interior à capital. Fazem um balanço das perdas edourbano,

transição. éganhos dessa pr i me iro0 desconfi ado, no
aqui ele tem que se defender.

rede de asfalto que está
i njust iça, já que faz asfalto parasendo feita.

todo mundo e tem que andar na lama.

No depoimento
3A, moraro
Nordest e,

feita sógrande éa c i dade para
técnica da profissão.

ólaumas R.gflexõ&s.

■méd i a-autodefine comose
empresaA

nc”

lazer e o

moram no

0 segundo associa sua moradia com a

em Quixadá,

como uma

que estão construindo com

estão fora de São Paulo. Continuam no

em seus locais

n° 27 e os referentes ao "time",

interior ele vivia plenamente,

trabalhar, para exercer a

no Guajerú. A vida cotidiana se cinde:

de pavimentação

morar no alojamento significou uma melhoria de vida.
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méd i a' produz obras de certo porte. A mecan i zação ée
general i zada e à méd i amu i t o superi or da de

em
produção.etapas de V i rt uaiment e mecan i zaçãoa

estender a todo de trabalho (vero processo
PRANCHA 43 Há porém muitas operações artesanaisa 45) . por
sub-empreitada, exemp1 o , colocação decomo por a

paralelepípedos, guias e sarjetas. Pudemos constatar nas

operações mecanizadas vár i os ‘poros‘ (tempos ociosos), na

cadênc ia máqu i nasdo produt i vo: paradas,processo

trabalhadores ausent es (que poder i am est ar outrosem
canteiros, pesqu i sa acompanhavamas como nossa
s i muit aneament e cinco canteiros da mu i toos empresa.
provavelmente estes t r abai hador es -foram d i spensados). Uma

das explicações
1 i beraçãofalta cont i nu i dadede de verbas pelaa na

prefei t ura.

à execução da rede de esgotos, o processo deQuanto
mecanizado (só constatamos o uso detrabalho é muito menos

das valas ou quando aa aberturasretro-escavadeiras para

fechamento,estava pavimentada, nos mesmospara o

As‘racionali zado‘. queé cont ínuo ma i se
‘t i mes" (verexecutadas suaporforamanali samos

sub-empresas*)das■Escolhacaracter ização i temno

trabalho foi pago por tarefa.empreitados e o

Apesar das
atuam indiscriminadamente nas

Pavimentação ou saneamento.

L
diferenças tecnológicas, algumas empresas 

áreas de edificação,

construção

Máquinas e peças pré-fabricadas são utilizadas

processos utilizados na pavimentaçao). 0 processo entretanto 

operações

ed i f í c ios.

que nos deram para os atrasos e paradas foi

rua já

todas as
poderia se
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(b)

rede de em relaçãoesgotos, tanto
rei ação à compreensão do produt i vo peloprocesso

divisão do trabalho
o trabalho sendo muito parcelado e hierarquizado

(•Funções muito espec i ali zadas conv i vendo trabalhocom o
totalmente desqualificado). 0 trabalho
Já d i ssemos

sempre melhor.

A previsão para obras de pavimentação,

viabilizava através do gabinete do prefeito. Paradoxalmente
i nformat i zaçãoestava sendo implantado um projeto de do

órgãos centrais (CONVIAS),cadastro da prefeitura nos

previsão de terminais reg i ona i s, af i m de t ornar onas

controle da pavimentação mais eficiente.

impossível encontrarfoi
deobrasplanejamentorac i onalidade paraalguma ou

nãoocupadas permanecemt ot alment epav i mentação: ruas
atravessados porterrenos baldioslado depavimentadas ao

ível micro espacial, na escala daasfaltadas. A naven i das

L

é ma i or,
trabalhador. Nas obras de pavimentação a

Pela obsevação empírica

a demanda se

com a

e c 1 i ent elí st i ca,

das máquinas é como

qualidade do trabalho

à produtividade como em

pelo menos na

(c ) 0 planei a mento das obras

A eficiência do trabalho é superior na execução da

rápido mas descontínuo. A qualidade de execução
dos serviços de esgotamento foi

gestão anterior era aleatória
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n ívelnossa pesquisa. Entretanto espac i al,no damacro
c idade, exi st e de expansão da mancha asfáltica

a rede de esgoto acompanha a bac i aor ,
•fluvial, a dec i são ainda dom ín i o t écn i co-permanece no
adm i n i st rat i vo, i nt e i ração às d i spon i b i1i dadesem
financeiras. Os moradores i mportânc i adesconhecem daa
coleta de esgotos. Parte da rede pesquisada estava sendo

rede de drenagem de águas pluviais que complementou

para fazer
de esgotos.

(d) 0 papel

número de esforços teóricos
que tentam

construção relaçãocivil, outrosna em aos ramos
industriais.

Só para ficar em trabalhos mais recentes, Michael
relac i ona três tipos de■Rebuilding Construction'

resultar ia daprimeiraAatraso.expli cação est epara
complexidade do

produção em massa,não seestética individual,
s i mplesproj et os edosnecess idadeDa ípadron i zada. a

Moderno daMov i mentopelo■Pune i ona i s
mane i ra como anaOutraarqui tet ura.

se j aé apropr i ada dosrenda da terra

projeto arquitetônico 
adaptou à

precon i zados 
explicação estaria

usuários dos edifícios,

uma lógica

A rede de esgoto é fruto de um planejamento a longo
pluvio-

explicar quais as causas do

Quando a
executada no

como um todo.

prazo ma

a conexão nesta rede, das tubulações clandestinas

Hoje, já é razoável o

meio de terrenos baldios, quase na zona rural.

que, enfatizando uma

a pavimentação ficou pronta, a população local se aproveitou

"atraso' tecnológico

Bali em
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através da
que os promotores tem que pagar para

terreno.Em t erce i ro 1 ugarcomprar viriamum as
■Físicas do set or : grande d i Ferenc i ação

espacial, produção recomeçando a cada novo projeto, produto
i móvel processo de trabalho se deslocando no espaço7.e

Para Nilton Vargas,
construção duas razoes.penetra na Uma sepor

da construção e o aparelho de Estado
est abeieceram relaçãoh i st or i cament e cl i ent eli st auma e

Forma de amp1i ar 1ucros e Favores. A outra
ut i1 i zação deprovem da d euma

rural, assalariada tempo em meio urbano, portanto
com baixo nível de sindicalização

Por outro lado,
migrações temporárias considera o

adução (tempo de reprodução da Força de trabalho, tempo de
tempo de produção da mais-valia)

é onde(que se mat er i ali za a Forca de
capital como trabalhoFora do circuito dotrabalho gerada

capital) (como criador de) uma ilusão,
singular
operário” 9.

segundo ele, porque oentender

(econoiic change and the British construction industrg

Isto ajudar i a

migrante temporário aceita condições tão precárias de vida e

caract eríst i cas

7. Cf. Michael Bali Rebuilding construction
'“'Íl' mta ta“VonXtlo» d. travail tas 1. cmstractlM WsUtata aatattas rtanta’

e o

origina na

"divórcio entre o

uma alienação

tempo de

seja através dos preços

a racionalização do trabalho não

o capital

para o
nesse operário que se recria como camponês para ser

corrupta como

maneira como

há pouco

José de Souza Martins ao estudar as

reprodução do capital e

necessidade de se pagar um aluguel ou uma renda,
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morando mal, comendo mal, e ganhando mal.trabalho,

“Pode-se dizer com razão que ele se torna escravo da
m i sér ia tendo perdido a tosca -fartura camponês.do Mas,

d i sso, entra circuito relaçõesdeapesar num soc i a i s,
mediadas pelo dinheiro, que rompem ou,
a dependência social. Nessa realidade materialmente negativa
est e é Ésoc i alment e pos i t i vo.lado trama dessao na

migrante cresce
perspectiva, alargaganha nova d e mundo, suas

relações sociais, e dos outros"
Ent ret ant o ,

é dominadotrabalho, cidade elena
revolta contra os efeitos do trabalho controlado pelo tempo

do cap i t al.

A observação empírica do cotidiano vivido pelos
redes de infraestrutura nãocanteiros de nos

migrantepermite concordar Vargas. 0 t rabaihadorcom
nãot emporár i o, desti not emque

não podesindicalizaassai ar i a nuncasermasn em se
atraso tecnológico do setor. Ele é aliásresponsável pelo a

At écn i ca canteiro.rest ouqual idadeúnica noque
compreensão que ele tem do

canteiros onde a divisão do
com

forma de “times" asubempreitada naonde a
qualidade do trabalho é maior.

não perceberpodeanali sados se umaNos

trabalho é maior, 
obra é

í
-

——-T^Tr^Hj^raçôes teiporárias: probleia para quei?' in Travessia - Revista do 
i («aio» agosto), 1988, p.7.

e a

sua visão

e a

contradição que

sua situação

o trabalhador

se no campo ele domina o processo de

10. Cf. J. d* S! 
Migrante ano L

operár i os nos

consciência de 
só é comparável nos 

a competência do mestre. Nos canteiros
seu trabalho

sua consciência de si

por este. Seu corpo se

ao menos, comprometem

e aprende,

mão de
é superiorprodut i v i dade
casos
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processo de trabalho do capital, o trabalhador
"andor i nha" percebe

sa ida, condições precárias de vidatem outra submete ase
sobre a técnica.tem Conhece o seu papel,mas o

máqu i na, t écn i ca, sãopapel da da da cidade. Sabe que
mediações para a produção e reprodução de sua vida.

não sãoOs trabalhadores dos “ t i mes‘ t rabalhadores
t êm dom ín i oindiscriminados. Eles d i ferenci ado daum

t écn i ca, uma
cot i d i ano.

subm i ssão ao

um dom ín i o

relação específica com a

o perigo a que se submete, sabe que não

a técnica e ouma nova maneira de se pensar
cidade, que estimulam
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CONCLUSaO

"São Paulo não tem é nossa,a culpa dos

outro dia,

0 h t a k e . Ao

Maricato respondeu: de São Paulo é o das -Forças"0 desenho
ambiente construído'.o

r e-f er i a à ação dos vár ios agentes atua mque
capitais: Fundiário, financeiro,espaço urbano. Os

industr i a1 comerci al, especulaçãoe promovem uma
generalizada sobre Isto provoca um processoo
violento de segregação e expulsão da população trabalhadora.

outras invasões), t em cont rapart i dacomo uma
apropriação do que torna compulsória a "urbanização"espaço

(com o provimento -Futuro dos serviços públicos por pressão
dos movimentos organizados sobre o Estado).

que estávamos retomandoPercebi da década de
60 sobre a noção de desenho. Para Vilanova Artigas o desenho

serv iria à construção do humano. Pelo desenho.(o projeto)

desígnio, darepresentação do e criadora,

poder ia-se pretender uma sociedade livre, justa e bela. Para
cap i tal . 0inumano, aoSérg i o Ferro, o desenho

med i açãoprodução é para adesenho de umadesenho como
extração da mais-valia . *

ordenador paraSó que agora o

É

municipal de habitação, Ermínia

desenho era
somatória de todos os trabalhos

i mob i1 i ár i o .

secret ár i a

vontade política

a polêmica

(•Favelas e

que a

Esta produção de espaços periFéricos

sobre o

serve ao

na televisão, o arquiteto Ruy

o projeto

toda a

sociais que produzem

Ela se

cidade e o canteiro a 
concretos que produzem □ urbano, sob e para o capital.

ÍTct. Vilanova Artigas. -olíseoho- io GFHI/CEB. São Paulo, 1975 . Sérgio Ferro, a

Canteiro e õ Desenho. Projeto/IAB-SP, São Paulo, 1979.

arquitetos" dizia
desenho, e

e espaços “temporários"
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da técnica est á(cuja raiz leituranuma
possível de

se aliaria à po“i és i s, para juntas, arte e técnica,
Sérg i ohuman idade. Ferro acred i tava que a

técnica desceria revitalizaria o vividoe

repetitivo do operário dando-lhe consciência.

é0 problema cap i t ali smo hámoderno,que, no um
t écn i cadesenvolvi mento desigual da dois sent i dos.em

a técnica, responsávelPr i me i ro, componente da praxis,como
pelo desenvolvimento das forças produt i vas, passa a ser
identificada como

‘ p o í e s i s “ (o projeto. ato criador de “obras") e reduzindoa
'm ímesi s' à imitação, à repetição, quando a "mimes is" faza

med i ação (as formas lógicas, jurídicas,e o
cer i mon i osas, g e s t u a i s , rituais)3.

técnica se desenvolve desigualmentePor outro lado, a
astronómicas sãoáreas, quantias dest i nadas àconforme as

à destruiçãoexploração do nuclear enquanto queespaço e
àtécnica at é'recaídas’ chegamda" asapenas

descobertascertascotidianeidade. Esta com

tecnicidade penetra no cotidianoc i ent íf i cas /. . ./ A alta

"a£UÍÇL£±.‘'*.sob a forma do

soc i edaderecente da

Hav i acot i d i ane i dade.daémoderna a

à la conquête dula Technique (dePenseur de
Valienation de 1’hoMe

Segundo Lefebvre,
cr istalização

v i são pos i t i va

se beneficia

2. Cf. Kostas Axelos. Marx,

ta™ léXèí taàiliaÊfÚl, Paris, I pass. 
’• Cf. Henri Lefebvre. tairâr rnntra ns tffiwfitw

também a

1 i bert arem a

a única potência criadora, desqualificando

até a

me i o

uma conquista

ser feita da obra de Marx“). Artigas achava que

Tanto Sérgio Ferro como Vilanova Artigas partiam de uma

a técnica
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cotidianeidade antes, "repet i ção"a
beber, dormir, t rabaihar. Mas esta coexistiac omer, o o o

est i1 os de vida, obras. ‘Hoje a cotidianeidadecom

c i sãocomporta a d a vida ‘real‘ set ores separados,em

■Funcionais, organ i zados
- a vida privada (na -Família,

hab i t ação)d e 1azeres /.../ No trabalhoos a
aceitação inevitávelpass i v i dade, de dec i soes t ornadasa

vindas de c i ma;

•Fabr i cação dod i versos, consumi dor pelo ■Fabr i cante dea
objetos; 'visualização’ e espetacularização1azer es,nos a
d o mundo ‘55 0
cidade (que está explodindo). o urbano.

também éPara Le-Febvre este quadro que tem que ser
recuperado, r eFor ma urbana re-i nst aurepor uma que a
cr i at i v i dade Daí a palavra de ordeme
de ‘Posição: contra os tecnocratas", a serviço
da vida cotidiana’6.

A problemática do desenho (e do canteiro) ampliada para
cidade traz ainda algumas complicações. □ espaço se tornoua

dos meios de produçãode reproduçãoo lugar
set or i zadoneo-cap i talismoprodução. pelod e ' Ocupado

■Fragment ado,homogéneo entretantome i oreduzido a eum
vendemde aosm i galhas espaço se(somenteesm i galhado
. époder‘ onde osede doespaço torna-seo

dánãosoc i a i s serelaçõesreprodução dasA

‘toda técnica

5. Cf. Henri Lefebvre. MetaphilosophLe, op. cit. p.113-115.

Cf. Henri Lefebvre, ob.cit, p.24.
7. Cf. Henri Lefebvre. lnS»irviedu Capital^- Anthropos, 1973, p.116.

‘c1i entes"), 
cotidiano se molda pela mediação do Estado.

quadro prático onde o cotidiano se

e das relações

instaura é a

na vida privada os condicionamentos

o movimento no espaço.

ou no escr i t ór i o)

com os

-Fora e

(na empresa
no local

de gestos habituais, o

( estruturados como tais): o trabalho
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espontaneamente de •Fornia natural simples prorrogação.ou por
contrad i ç o e sAs reproduzem, renovadas amp1 i adas.se e

AIgumas relações desaparecem (a nat urezar cidade,a a
F a m í 1 ia) 'há produçãooutras se const i t uem de relações no
se i o re-produçãod a (por exemp1 o: urbano,o as
possibilidades do cotidiano, • «3o d i Ferenc i al )

0 urban i smo t ransFormou-se d i sc i p1 i na T doisem nos
sent idos, reflexão sobre e conjunto de
normas de conduta. A racionalidade tecnicista al i ment a a
super-Fetação da t éc n i c a . Os urbani st as polar i zamse em

t ecnocrat as. A Frustra numa c idade
é d i F íc i1» No mitoonde o belo da t ecnocraci a

ideologia da rac i onal i dade t ecn i c i st a nãoocultaa a
ap1 i cação t écn i ca àd a prát ica-9.vida 0 urban i st a
tecnocrata também se Frustra no urbano cotidiano sóporque

"migalhas de técnicaem

Assim uma rede de esgoto Foi 1.883 em São
Paulo, engenheiros estrangeiros substituindo o trabalhopor

" que presença (resolvia) os problemas deescravo com sua
bilhas d 'água, (osdos barr i s de esgot o 'ti gres") doou
1 i xo'

demanda urgente danão desurgiuredeEst a uma
abastecimento deder i vado dopopulação, como problemamas
dos cálculos, daságua. Não

trabalho nosdeu ocomo se

opções t écn i cas, 
desse conhecimento pelo técnico nacional.

canteiros desta rede (há Fotos

8- Idei, p.í26.
9. Cf. Henri Lefebvre, Posicão">contra oaJ 
i®. Cf. Nestor Goulart Reis Filho, iuadUL

tecnocratas, Docuientos, 1969, p.16.
i da Arquitetura no Brasi , Perspectiva, 1970,p.26.

há registro do projeto da rede, 
dos custos, não houve portanto apropriação 

Também não se sabe

como São Paulo

a cidade;

estetas e

ideologia e

construída em

est ética se
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água rdos canteiros da rede d e executados pela Cia.
não -FoiExgottos), certamente muito d í ferente

do trabalho executado hoje, pelos ’t i mes",
A técnica

pavimentação, quandoPara a
i mpressãocanteiros éhoje, pr i me i r a éset ora que o

bastante i mpressãomecan i zado. Essa desfaz quandose
observamos ■f ot os dos pr i me i r
São Paulo (1911), também aí not a-se uma semelhança mu i t o
grande com processos atuais de trabalho. A tecnologia já

utilizando maquinario.fo i i nt roduzi da no Brasil Isso sem

paralelep ípedoscont ar assent ament o d e ondeo o avanço
t ecnol óg i co -foi planos viáriosnenhum. Os planos de

princípio sãocalçamentos que i nst rument os ut i1 i zadosa
pelas elites embelezamento da cidade (e consequente
vaior i zação i ipob i 1 i ár i a ) const i tu i rpassaram a se em
t ent at i vas de racionalização da circulação da cidade quando

mun i c i pal.

intermediárias de pavimentação, drenagemAs redes de
águas pluviais 'a-topias'. Ninguém ase esgotos permanecem

Est ão da arquitetura (e doquer .
projeta um espaço que será viabilizado pelourbani smo), que

serv i ços. Paraderedesdesenhista das aengenhe i ro, o
decorrênc ias dosinsignificantes,sãoengenhar ia elas

grandes projetos de estradas e de saneamento.

conjunto habitacional da COHAB,Em termos de custo, num
1,5% dorepresent aesgot oáguacanali zação edea

pavimentação cerca deinvestimento global»
507. deÍ2X, contra ma is de

■fora da competência t écn i ca

A drenagem
incidência sobre o custo total

Cantareira e

e a

na per i -fer ia sul .

e os

avança muito pouco nesta área.

se analisa o trabalho nos

se tornam atribuições do engenhei

para o

as-fal t ament os executados em
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representado pela construção das ed i fi cações (ver TABELA
XI ) . 11 Também t ermos de cust oem estas redes tem uma
importância restrita.

í"Eis Esta casa < é mesmo >uma rua o
símbolo da •Fixidez Como ela análi senestaaparece
i magi nár i a? Ela impregna i nt e i rament ese Fluxos deem

percorrem e atravessam-na de parte a parte:a a
água, as redes de rádio e
t elev i são. A Fixidez se resolve em nó de mobilidades, deum

desaparecem. Uma i magemsurgem doe que

que um desenho ou que uma Foto, mostraria

dessas ondas e Fluxos, mostrando ao mesmo

tempo neste "imóvel" <casa>, aparentemente imóvel, uma dupla

máquina análoga máqu i naat i vo: de energ i asa um corpo

mass i vas, i nFormação*±a. sãode Estas energ i as

receb i das (e percebidas) pelos moradores. Assim como a rua

éA cidade vivida soc i alcomo espaço

I texistênciaindivisível. A reali za pelaglobal, casa se
As redes próximas da casa são importantes nãodestas redes.

são locais delinearidade elementar, mas porquepela sua

Justaposição, de
queque abrigaUm espaço

compõem
esta Foi umaPor Fim,

Estesredes de inFraestrutura ema genealogia das

PrjnrjiMps de Pesquisa

Anthropos, 1974, p.lli-

história de projetos que 

São Paul<

li

a convergênc i a

máqu i na

11. Cf. Khaled Ghoubar, 'Os Custos 
Seminário* Natureza £ Phhhh»»..
1.99®,P.25.12. Cf. Henri Lefebvre. La Production de 1 Espace,

o gás,

de Implantação de Conjuntos Habitacionais Populares' in: âaiiijla 
p, Arquitetura e UrhanisaaJftUUSP, Sao Paulo,

conduites que

energia que

superposição, de encontro e de inFormação.

o vivido (e da população) que é quase

a eletricidade, o teleFone,

imóvel, mais exata

percebida e

inteira, com sua rede de canalizações, e por Fim, a cidade.

cego, mas é poderoso.

casa, uma



CCUSTOS POR UNIDADE HABITACIONAL

?!No. ITEM ! ESPECIE ! CUSTO EM VRFs ! Z

!! A (Terreno 95,06 ! 5.80

!! B

C (Equipaaentos coaunitarios 127,21 ! 7,76

D 1870,12 •53,06(Habitações

E

!!
!1.640,18 (100,00■TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)F

■ 29,80■ 488,77■TOTAL IMPL. FÍSICA (A+B)G

! 60,81■ 997,33■TOTAL EDIFICACOES (C+D)H

! 9,39■ 154,08(TOTAL PROJ. E TAXAS (E)

W

!!
1!

!!!!.
1!!!

• Terraplenagea + urbanizacao
'Agua e esgoto
■Orenagen e Paviaentacao

1!

HA8. XI
CCUSTOS MÉDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DA COHAB-SP, ANOS 80

(Projetos
!P1an/Ada/F i sc/Coaerc i a1
(Desp. Regularizacao
(Prodec
!Tx. de adainistracao CEF

174,50 !
24,98 ! 393,71
194,23 !

! 3,26 ! 9,39
! 0,12
! 1,58 !

(10,64 !
! 1,52 ! 24
(11,84 1

! 9,84 ! ! 0,60 !
! 62,68 ! 154,08 ! 3,83 ■ 
! 53,57 !
! 2,0 !
! 25,99 ■

WIE: Xhaled Ghoubar, in ‘Anais do Seainario Natureza e Prioridades de 
Pesquisa ea Arq. e Urbanisao’, FAUUSP, 1990, FAUUSP, S. Paulo.
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projetos começam estrangeiros (feitos

const i tu i ndo em
racionalidade entretanto não se porque a
técnica continua externa. 0 engenheiro brasileiro tem que

abrangência dom ín i o do urbano doo e

que comandar. Isso cria forma específica e concreta deuma
atuação , a do engenheiro municipal, iniciador doque

superf íc i e sóA ( urbano) v i ab i1i zao se com a
justaposição das púb1i cosredes de serv i ços (as grandes
redes e
de construção dos subterrâneos.

Na construção subt errânea, há resíduo,outroum o
imes* de imigrantes temporários que constroemtrabalho dos

esgot os foram produz i dosde para

nãcdup1ament e ali enado. Paratrabalhos

nem porque fazem. Mas, porque tiverarque fazem,saberem o
mundo agrár i o,temporariamente cortados

vida a estes trabaihadores, têmreferênc ia de
seuque se

para resist ir.processo de trabalho,

único resquício remanescente desão o
da periferia. 0 trabalhoracionalidade na

pr ópr i odo seucomde equipes
corporaçõespelas grandestrabalho, está

■

I

poli valentes, 
sendo apropriado

como criador de tecnologia. Por 
função é solucionar e ordenar. Para isso tem

racionalidade técnica. Essa 
completa porque a razão

planejamento da superfície.

apoiar na compreensão e

seus vínculos com o

constituírem em

é o

a rede de esgotos. Durante décadas os trabalhadores em redes

a sua
no domínio da técnica do

que é

e reproduzidos

outro lado, sua

compensar, em

as pequenas). Só se concretiza com o trabalho bruto

por estrangeiros e 

estranhos à população), vão sendo apropriados pelos técnicos 

bras i1e i ros, se

político-, sua insuficiência

Estes 'times"

construção civil 

auto-gestão
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produt i vo,industriais. 0 trabalho unificado. criativo e

diferente porém só foi possível na "obra".ún i co e
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