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RESUMO 

 
Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, 
primeira metade do século XX 
 
A trajetória profissional do engenheiro civil Henrique de Novaes, uma figura de relevância 
no meio acadêmico, técnico e político, demonstra sua extensa e relevante atuação pelo 
Brasil, na primeira metade do século XX. Abrangeu desde a concepção de redes de 
abastecimento d’água, de esgoto e de transporte ferroviário e rodoviário; obras contra as 
secas no Nordeste, hidroelétricas e portuárias à elaboração de planos de urbanização e 
de projetos arquitetônicos, o que evidencia uma produção sistematizada e múltipla. A 
cidade e o território conformaram-se, pois, como seus campos de verificação, de prática 
e, sobretudo, de transformação. A procura pela compreensão da inserção de um ator 
social nesse processo concorre, assim, para a análise específica da atuação de Henrique 
de Novaes, formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1906. A partir de uma 
atividade polimorfa, em distintas escalas, tenta-se responder de que forma, por meio de 
uma formação ou de uma prática profissional, pode-se contar ou construir a história 
urbana brasileira. A introdução de inovações tecnológicas combinou-se às finalidades de 
ordenamento e de expansão urbana, bem como, respondeu aos objetivos de regulação e 
de institucionalização dos serviços de infraestrutura pública à época. Os planos de 
conjunto propostos pelo engenheiro pensaram a cidade como um todo interligado às 
redes estruturais. Ao mesmo tempo em que, em sua trajetória, o conhecimento de uma 
escala física mais ampla – o território – se rebate no urbano em uma relação de 
reciprocidade e de complementação. A pesquisa objetiva, portanto, entender o papel da 
formação e da obra de Henrique de Novaes na concretização de ações sistematizadas de 
modernização do espaço urbano e territorial brasileiro, recuperando um sujeito histórico 
pouco conhecido pela historiografia corrente. Propõe-se, como eixo metodológico, que o 
estudo desse percurso profissional configura-se elemento essencial para a compreensão 
dos ideários de progresso materializados nos estudos técnicos e nas propostas de 
melhorias e de saneamento, em âmbito nacional, na primeira metade do século XX. As 
fontes primárias utilizadas para a construção dessa análise foram artigos de revistas 
técnicas do período (Clube de Engenharia, Viação e Revista Brasileira de Engenharia), 
pareceres e relatórios técnicos, mensagens de governo, artigos de jornais publicados à 
época, relatos autobiográficos e comunicações verbais com familiares do engenheiro. O 
trabalho está estruturado em três capítulos: “Traços biográficos, formação profissional e 
atuação ‘técnico-política’” ilustra a iniciação no meio técnico, público e político; o 
Capítulo 2 “Técnica e território” esboça a sua compreensão de rede por meio dos serviços 
de saneamento e de transportes; já o Capítulo 3 “Técnica e Cidade” aborda a influência 
do saber politécnico nas proposições de modernização das cidades; e, por 
último,“Considerações Finais: um balanço”, traça um panorama das filiações e da prática 
do engenheiro, nas distintas escalas, e sua contribuição para o processo de modernização 
do espaço urbano e territorial brasileiro. 
 
Palavras-Chave: história urbana e territorial; trajetória profissional; saber politécnico; 
inovações tecnológicas; engenharia sanitária; Brasil. 
 
 



ABSTRACT 
 

Henrique de Novaes, technique, territory and city in a career - Brazil, the first half of the 
twentieth century 
 
The career of civil engineer Henrique de Novaes, a remarkable figure in the academic, 
technical and political fields, demonstrates its extensive and relevant work across Brazil in 
the first half of the twentieth century. It covered from the design of water supply and 
sewage works, road and rail transport networks, works against drought in the Northeast, 
hydroelectric and harbor facilities to the urbanization planning and architectural projects, 
which displays a systematic and multiple production. 
City and territory conformed to his fields of verification, practical and above all, 
transformation. The search for understanding of the inclusion of a social actor in this 
process thus contributes to the specific analysis of the doings of Henrique de Novaes, who 
graduated at Polytechnic School of Rio de Janeiro in 1906.  
From a polymorphic activity in different scales, one tries to figure how, through academic 
education or professional practice, urban history in Brazil can be told or built. The 
introduction of technological innovations matched the purposes of planning and urban 
sprawl, as well as met the specifications of regulation and institutionalization of public 
infrastructure services at the time. The overall plans proposed by the engineer thought of 
the city as a whole, interconnected to the structural networks. At the same time, the 
knowledge of a larger physical scale – the territory – bounces back in the urban in a 
relationship of reciprocity and completeness. The objective research, therefore, tries to 
understand the roles played by Henrique de Novaes’s works and academic education in 
the accomplishment of systematic modernization of Brazilian urban space and territory, 
recovering a little known historical figure by current historiography. It is proposed, as 
methodological axis, that the study of this professional career configures itself as an 
essential element for understanding the idea of progress embodied in the technical studies 
and proposals for improvements and sanitation nationwide in the first half of the 
twentieth century . The primary sources for the construction of this analysis were technical 
articles in journals of the period (“Clube de Engenharia”, “Viação” e “Revista Brasileira de 
Engenharia”), and technical reports, government messages, newspaper articles published 
at the time, autobiographical reports and the engineer’s verbal communications with 
relatives. The work is structured in three chapters: "Biographical traces, academic 
education and 'technical and political' activities" illustrates the initiation into the 
technical, public and political environment; Chapter 2, "Technique and territory" outlines 
his network understanding through sanitation and transport services; Chapter 3 
"Technique and City" describes the influence of polytechnics knowledge on the 
propositions of modernization of cities; Finally, "Final Thoughts: An Evaluation," presents 
an overview of the affiliations and practice of an engineer in the different scales, and its 
contribution to the modernization of Brazilian urban and territorial space. 
 
 
Key-Words: urban and territorial history; professional career; polytechnic knowledge; 
technological innovations; sanitary engineering; Brazil. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Graça, Ana e Raquel 
Mulheres inspiradoras 



AGRADECIMENTOS 

 
 

Do isolamento em que, muitas vezes, se conforma uma pesquisa científica pode-se 

extrair uma junção de forças e incentivos indispensáveis à sua realização, essencialmente, 

quando esse percurso foi longo, intenso e repleto de nós. Muitos foram os sujeitos 

fundamentais na construção, evolução e concretização deste trabalho. Das mais variadas 

formas, em lugares e momentos distintos, ajudaram-me a concretizar um sonho que 

surgiu ousado, mas permaneceu adormecido... Anestesiado pelos percalços da vida. 

Dados se perderam nesse caminho, relações analíticas foram desfeitas, mas o 

fascínio pelo saber e pela pesquisa permaneceu. Graças a isso e à capacidade de 

compreensão da própria dinâmica da vida, eis que a ideia se consolida. Com um novo 

olhar do ponto de vista acadêmico, mas também marcado por um percurso, por um 

processo pessoal que muito mais tem a dizer que a própria obra. As linhas que se seguem 

são, assim, reflexos de anos de pesquisa, de uma busca incessante por novas fontes e 

arquivos não explorados. Representam a síntese de leituras inquietas e de importantes 

trocas de informações, mas, acima de tudo, expressam o desejo de contribuir com a 

difusão do conhecimento.   

Os apoios nesse trajeto foram valiosos e agradecer é o mínimo que posso fazer em 

sinal de retribuição. É bem provável, todavia, que cometa o lapso do esquecimento e, 

desde já, peço desculpas.  

 Inicialmente, mostro-me grata aos mestres dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Escola de Engenharia de 

São Carlos/USP, que, cada um a seu modo, souberam despertar em mim a aspiração de 

segui-los. Em particular, o meu mais sincero agradecimento à professora e amiga Angela 

Lúcia Ferreira que, pela simples presença de espírito, fez perpetuar essa ideia. A ela muito 

devo. Sua orientação materializou-se também nos incentivos, na confiança, e, sobretudo, 

no diálogo que se mostrou tão sereno e rico nesta reta final. De tudo isso, ficarão os 

ensinamentos, principalmente, os da vida.  

Aos familiares do engenheiro Henrique de Novaes, em especial a Dona Therezinha 

de Novaes e a Maria do Carmo de Novaes Schwab, pela disposição plena em contribuir 

com a pesquisa e por confiar-me tão preciosos documentos pessoais.   



À professora Eneida Mendonça, da mesma forma, por validar meus anseios de 

jovem e iniciante pesquisadora, compartilhando dados e apresentando-me à cidade de 

Vitória, com todos os seus encantos. Sua solicitude é algo raro no meio acadêmico e digna 

de infindáveis agradecimentos.   

Ao professor George Dantas e à professora Giovana Paiva que, silenciosamente, 

mas sempre presentes, deram substancial impulso ao trabalho; encorajando-me e 

oferecendo suas contribuições analíticas à configuração do objeto de estudo.  

Aos tantos ombros amigos, impossíveis de serem esquecidos. Ingrid, Mayara e 

Thais, foram acolhedoras, companheiras de café e extraordinárias nos momentos mais 

delicados. A Raissa, Suzana, Marcelo, Daniele, Cecília, Fabiano, Sales e Cristina, agradeço 

a amizade construída em São Carlos e as experiências partilhadas.  

A Yuri pela serenidade e pelo apoio que sempre demonstrou. A Gabriel, Hélio, 

Adriano, Luiza e todos os integrantes do HCUrb, amigos próximos ao estudo, pelas trocas 

enriquecedoras de dados, de discussões e de conversas mais descompromissadas. 

Aos amigos do IPHAN-RN, Jeanne, Onésimo, Vito e Heliana pela rica experiência 

profissional e pessoal que me proporcionaram.  

A Rosa, Bianca, Angelina, Ana Caroline, Marcus André, Patrícia, Samara, 

Constance, Simone, Daliana, Adri, Marcos Flávio, William e Pulchra pelo patrimônio 

pessoal que representam para mim, pelas lembranças, pela alegria de nosso convívio e 

pelo apoio incondicional. Sei o quanto torcem por mim, mesmo distantes...  

A Gustavo, Josiane, Fabíola e Miriam, minha família em Paris e amigos para a 

eternidade!    

A Hagler, homem de caráter e força admiráveis. Soube, a seu modo, fortalecer- 

me... Agradeço o amor companheiro, maduro e a vida que construímos juntos. A ele e aos 

nossos sonhos dedico esta retomada.   

Às agências nacionais de fomento à pesquisa (FAPESP, CNPq e CAPES), que, 

distintamente e em períodos diferentes no tempo, constituíram apoio financeiro 

indispensável à realização dessa pesquisa. 

Por fim, agradeço a todos os meus familiares, pais, irmãos, tios, avós e primos – e 

também aos amados avós que já se foram – que, por meio de recursos não materiais, mas 

pelo carinho sempre demonstrado, pelas acolhidas, e pelo caráter e ideal de 

solidariedade tornaram-me um ser um humano melhor.  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 – Retrato de Henrique de Novaes    28 
 

Figura 02 – Frontispício de “Assentamentos de Família”, de autoria de Manoel Leite de 
Mello, pai de Henrique de Novaes 

28 

Figura 03 – Anotações de Manoel Leite de Mello sobre o filho Henrique de Novaes 29 
 

Figura 04 – Fotografia da família Novaes. Ao centro, sentados, os pais do engenheiro 30 
 

Figura 05 – Fotografia de Maria Stella de Novaes, irmã do engenheiro  
30 

Figura 06 – Auto-Retrato de Henrique de Novaes  
35 

Figura 07 – Gravura da Escola Central  
37 

Figura 08 – Fotografia da Escola Polytechnica   37 
 

Figura 09 – Frontispício do Dossiê Henrique de Novaes arquivado na Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro   

39 
 

Figura 10 – Parecer da década de 1930 com dados relativos ao ingresso e formação de 
Henrique de Novaes 

41 
 

Figura 11 – Trecho ampliado do parecer que confirma o prêmio “viagem ao 
estrangeiro” Henrique de Novaes   

41 
 

Figura 12 – Certificado de formação no Curso de Engenharia Civil da Escola 
Polytechnica 

44 

Figura 13 – Documento que atesta os títulos obtidos por Henrique de Novaes na Escola 
Polytechnica 

 
44 

 

Figura 14 – Trecho ampliado com a informação acerca do título de Bacharel em 
Scriencias Physicas em Matematicas 

 
44 

 

Figura 15 – Proposta de reordenamento da área central Mossoró elaborada por 
Henrique de Novaes em 1916  

52 
 

Figura 16 – Acúmulo de lixo nas matas lindeiras à fonte do Baldo em Natal, na década 
de 1920 

53 

Figura 17 – Cavalos se banhando no Baldo, em Natal, em registro fotográfico da década 
de 1920  

53 
 

Figura 18 – Ficha de cadastro de Henrique de Novaes no Clube de Engenharia   56 
 

Figura 19 – Folha de apresentação da Revista do Clube de Engenharia, com o quadro 
técnico de editoração 

57 

Figura 20 – Ampliação da folha de apresentação da Revista do Clube de Engenharia, 
ressaltando a inclusão de Henrique de Novaes como membro da Diretoria no triênio de 
1934-1937 (1º secretário) e como integrante da comissão de redação 

57 
 

Figura 21 – Convocação para publicação de estudos na Revista do Clube de Engenharia   57 
 

Figura 22 – Estante de inauguração da X Feira Internacional de Amostras do Rio de 
Janeiro em 1937  

59 
 

Figura 23 – Série de artigos escritos por Novaes e intitulados “Impressões de um 61 
 



curioso”, publicados na Revista do Clube de Engenharia   

Figura 24 – Série de artigos escritos por Novaes e intitulados “Impressões de um 
curioso”, publicados na Revista do Clube de Engenharia 

61 
 

Figura 25 –Série de artigos escritos por Novaes e intitulados “Impressões de um 
curioso”, publicados na Revista do Clube de Engenharia 

 
61 

 

Figura 26 – Cartão de visitas do engenheiro quando desempenhava a função de 
Senador Federal 

68 

Figura 27 – Frontispício da Revista do Clube de Engenharia de novembro de 1935 que 
apresenta o projeto do Aeroporto na Ponte do Calabouço, Rio de Janeiro   

 
69 

 

Figura 28 –  Frontispício da obra “Estudos Preliminares para um Plano de recuperação 
do vale do São Francisco”, publicada por Novaes em 1948 

73 

Figura 29 –  Conferência proferida no Clube de Engenharia por Henrique de Novaes no 
ano de 1948 tendo como tema “A recuperação do vale do São Francisco” 

73 

Figura 30 – Diagrama do sistema de controle da água da T.V.A norte-americana, com 
sua abrangência geográfica 

75 

Figura 31 – Importante obra de abastecimento de água de Catargena, 1732, elaborada 
pelos engenheiros Felipe León e Mafeey y Sebastian 

83 

Figura 32 – Trajeto percorrido pela Comissão em 1904 no estado do RN 92 

Figura 33 – Reservatório da Avenida em São Paulo 97 

Figura 34 – Parque do Reservatório da Cantareira em São Paulo 98 

Figura 35 – Charge do Jornal “O Estado de São Paulo” acerca da construção de 
aqueduto 

100 

Figura 36 – Artigo do Jornal “O Estado de São Paulo” expondo o debate em torno da 
água na década de 1920. Demonstração das Bacias do Tietê, do Rio Paraíba e do Rio 
Claro 

100 

Figura 37 – Estudo para o abastecimento d’água de São Paulo proposto por Saturnino 
de Brito em 1905. Destaque para a subdivisão da cidade em zonas 

101 

Figura 38 – Estudo de Melhoramentos do Rio Tietê proposto por Saturnino de Brito e 
apresentado pelo Prefeito Pires do Rio em 1926 

104 

Figura 39 – Frontispício do Relatório das Obras Novas do Abastecimento de São Paulo 
de 1927 

105 

Figura 40 – Vista da cachoeira do Poço Preto, local escolhido para a captação superior 
da adutora 

107 

Figura 41 – Vista do Rio Claro 107 

Figura 42 – Acampamento da turma de estudos da Bacia do Rio Claro 108 

Figura 43 – Acampamento da 1ª Secção da Adutora principal em Casa Grande -  Soares 
de Sampaio & Cia. Ltda. e Prado, Sarmento & Cia 

109 

Figura 44 – Acampamento em Capella do Ribeirão - Companhia Mechanica e 
Importadora de São Paulo 

109 

Figura 45 – Vista dos armazéns do acampamento em Mogy das Cruzes 109 

Figura 46 – Quadro com dados referentes à estatística predial na cidade de São Paulo, 110 



considerando-se a evolução do período entre 1909 a 1925 

Figura 47 – Mapa com disposição das obras novas do abastecimento d’água de São 
Paulo. Em vermelho, as estradas de rodagem. Em vermelho escuro a linha adutora, em 
vermelho claro as estradas de rodagem e em azul os sifões 

112 

Figura 48 – Mapa com disposição dos municípios de São Caetano e São Bernardo, 
indicados como áreas a serem contempladas, no futuro, com os serviços de 
abastecimento de água de São Paulo 

113 

Figura 49 – Mapa com disposição dos municípios interligados pela rede rodoviária 
proposta pela Comissão de Obras Novas 

114 

Figura 50 – Destaque para o transporte, em caminhões, de tubos para sifões 115 

Figura 51 – Caminhão transportando uma locomotiva destinada às obras da barragem 
do Rio Claro 

115 

Figura 52 – Transporte de tubos para construção de sifões. 2,5m de diâmetro, 8,72m 
de comprimento e 7 290 kg (cada) 

115 

Figura 53 – Transporte, por linha férrea, de tubos para sifões com 1,80m de diâmetro 
(cada) 

115 

Figura 54 – Estrada de Mogi das Cruzes à Casa Grande 116 

Figura 55 – Trecho da estrada da Casa Grande. Note-se o corte de terras empreendido 116 

Figura 56 – Casa para o Guarda do reservatório da Mooca 117 

Figura 57 – Vista da Casa de guardas do Reservatório da Mooca 117 

Figura 58 – Vista da estrutura da parede interna do Reservatório da Mooca 117 

Figura 59 – Casa para o Guarda do reservatório da Lapa 118 

Figura 60 – Vista da Casa do Guarda do reservatório da Lapa 118 

Figura 61 – Base para construção de aqueduto elíptico 119 

Figura 62 – Trecho construção do aqueduto “em curva”. Note-se a base em concreto 
para recepção do aqueduto 

119 

Figura 63 – Perfis e detalhes do coroamento da barragem do Rio Claro 120 

Figura 64 – Quadro demonstrativo dos valores que envolveram as desapropriações ao 
longo da adutora e na bacia do Rio Claro 

124 

Figura 65 – Visita à Capella do Ribeirão em maio de 1927 125 

Figura 66 – Visita às obras do Rio Claro em junho de 1927 125 

Figura 67 – Obra de fundação do Reservatório da Lapa 126 

Figura 68 – Construção do Reservatório da Mooca 126 

Figura 69 – Gráfico com a evolução mensal das construções no ano de 1933. Relatório 
do Prefeito Menelick de Carvalho 

135 

Figura 70 – Gráfico com o diagrama das receitas da Prefeitura no período de 1925 a 
1934 

135 

Figura 71 – Frontispício do relatório com parecer e estudos do Novo abastecimento 
d’água de Juiz de Fora, de autoria de Lourenço Baeta Neves 

137 

Figura 72 – Frontispício do relatório com parecer e estudos do Novo abastecimento 137 



d’água de Juiz de Fora, de autoria de Lourenço Baeta Neves 

Figura 73 – Estudo da captação do Ribeirão dos Pintos elaborado por Henrique de 
Novaes 

140 

Figura 74 – Imagem da açudagem do Ribeirão dos Pintos, Juiz de Fora-MG 140 

Figura 75 – Frontispício da Revista do Clube de Engenharia com as obras de açudagem 
em Juiz de Fora 

141 

Figura 76 – Fachada e detalhes do Projeto da Barragem e das estações de tratamento 
de Juiz de Fora 

142 

Figura 77 – Detalhe do projeto do reservatório de distribuição de Juiz de Fora 142 

Figura 78 – Frontispício da Revista do Clube de Engenharia, n.10, julho de 1935 150 

Figura 79 – Frontispício da Mensagem apresentada à Camara Municipal em 1917 pelo 
então Prefeito de Vitória, Henrique de Novaes 

151 

Figura 80 – Panorama do Parque do Anhangabaú e ao fundo, Teatro Municipal e Hotel 
Esplanada 

153 

Figura 81 – Projeto do “Pavilhão de Honra da França”, Exposição do Centenário da 
Independência, 1922 no Rio de Janeiro. Autoria de Emile-Louis Viret e Gabriel 
Marmorat 

153 

Figura 82 – Projeto de ordenamento em Porte Maillot - Paris de autoria de Emile-Louis 
Viret e Gabriel Marmorat, para o concurso oficial de 1930, proposto por Léonard 
Rosenthal 

153 

Figura 83 – Trecho do Plano Geral da Cidade de 1917, com destaque às modificações 
propostas no entorno do Parque Moscoso 

155 

Figura 84 – Destaque do Carimbo contido nas plantas do Plano Geral da Cidade de 
1917. Autoria do engenheiro Henrique de Novaes 

156 

Figura 85 – Trecho do Plano Geral da Cidade de Vitória (1917) com destaque para a 
área central 

156 

Figura 86 –Proposta de novas quadras, alinhamento e alargamentos de vias na área 
central. Trecho do Plano Geral da Cidade de Vitória (1917) com destaques. À direita, 
proposta de novo teatro com praça em seu entorno 

157 

Figura 87 – Proposta de redesenho da área nas imediações do Hospital da Misericórdia, 
com destaque para a composição de um boullevard com quatro eixos de avenidas. 
Trecho do Plano Geral da Cidade de Vitória (1917) 

157 

Figura 88 – Proposta de criação da Avenida do Porto, armazéns, área para edifico da 
Alfândega e novo desenho para a Praça 8 de Setembro Trecho do Plano Geral da 
Cidade de Vitória (1917) 

158 

Figura 89 – Extensão dos armazéns do Porto, proposta de estação de Estrada de ferro e 
remodelação da área no entorno da Prefeitura. Trecho do Plano Geral da Cidade de 
Vitória (1917)  

159 

Figura 90 – Trecho do Plano Geral da Cidade de Vitória (1917) – destaque para a 
avenida do contorno (em vermelho) e quadras destinadas a habitações populares (em 
laranja) 

160 

Figura 91 – Relação de prédios comprados pela Prefeitura de abril de 1916 a maio de 
1917 

161 



Figura 92 – Peça gráfica original do levantamento topográfico e cadastral da cidade de 
Natal em 1924. Notem-se detalhes a mão, possivelmente feitos por técnicos do 
Escritório Saturnino de Brito anos depois   

170 

Figura 93 – Frontispício e contra-capa originais do Relatório da Comissão de 
Saneamento de Natal de 1924  

172 

Figura 94 – Frontispício e contra-capa originais do Relatório da Comissão de 
Saneamento de Natal de 1924  

172 

Figura 95 – Projeto do Reservatório Central na Cidade Alta 176 

Figura 96 – Trecho da área central de Natal, com proposta de locação do reservatório 
para abastecimento de água da Cidade Alta   

177 

Figura 97 – Proposta de aproveitamento de coreto na Praça Leão XIII para estação 
elevatória e banheiros públicos 

182 

Figura 98 – Destaque da Planta do Coreto com a disposição interna dos mictórios e 
vasos sanitários 

182 

Figura 99 – Proposta de Centro Administrativo na Praça André de Albuquerque   186 

Figura 100 – Vista do jardim público da Praça André de Albuquerque em postal da 
época com destaque para a linha de bonde 

187 

Figura 101 – Panorama da Praça André de Albuquerque 187 

Figura 102 – Terreno de dunas escolhido para o projeto do novo bairro operário   190 

Figura 103 – Panorama das Rocas, vista da torre da Inspectoria de Obra Contras as 
Seccas. Detalhe da área alagadiça   

191 

Figura 104 – Panorama de habitações do aglomerado Rocas   193 

Figura 105 – Área suburbana de Natal, denominada Baixa das Lavandeiras, nas Rocas   193 

Figura 106 – Vista da travessa Paraense nas Rocas. Nota-se, em primeiro plano, animal 
solto coabitando com transeuntes   

194 

Figura 107 – Planta da cidade de Natal, organizada pela Comissão de Saneamento de 
Natal, com a rede de esgotos proposta 

196 

Figura 108 – Planta da cidade de Natal (CSN-1924) com tratamento de imagem no 
Adobe Photoshop. Destaca-se a rede de esgoto na cor vermelha que abrangeria os 
bairros consolidados da Cidade Alta e Ribeira, bem como, o bairro operário projetado 
por Novaes, onde se locaria o emissário com extremidade no Oceano  

197 

Figura 109 – Planta da cidade de Natal (CSN-1924) com tratamento da imagem no 
AutoCAD e indicação dos bairros da Cidade Alta, Ribeira e o Bairro Operário projetado   

197 

Figura 110  – Frontispício do Relatório dos estudos preliminares para o abastecimento 
de água do Rio de Janeiro 

200 

Figura 111 – Esquema geral do novo abastecimento de água do Rio de Janeiro, 1930 205 

Figura 112 – Canalizações previstas para os bairros oceânicos, 1930  205 

Figura 113 – Vista panorâmica da barragem do Ribeirão das Lages   207 

Figura 114 – Vista panorâmica do Reservatório do Mirante no Rio de Janeiro   208 

Figura 115 – Fronntispício do livro publicado por Laerte Brígido com o Plano de 
Urbanização de Vitória de Henrique de Novaes de 1931  

209 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 116 – Projeto de expansão da Praia Comprida, com previsão de área industrial e 
duas zonas destinadas a residências operárias 

210 

Figura 117 – Projeto de urbanização da Vila Rubim e Ilha do Principe, áreas contiguas 
ao Porto   

211 

Figura 118 – Disposição comparativa entre as propostas de Henrique de Novaes para a 
área central de Vitória nos anos de 1917 e a área de intervenção sendo levantada na 
Planta cadastral de 1933  

212 

Figura 119 –  Projeto da Nova Catedral de Vitória, 1931 214 

Figura 120 –  Frontispício do Relatório de Trabalhos contendo os documentos 
compilados do Levantamento Cadastral e do Plano de Urbanização de Vitória – ETUC, 
1945 

216 

Figura 121 –  Remodelação da Cidade Alta – Plano de Urbanização de Vitória. ETUC, 
1945 

221 

Figura 122 –  Projeto de Expansão do Porto de Vitória. ETUC, 1945 222 

  



LISTA DE QUADROS 

Quadro 01 –  Cargos políticos ocupados pela família de Henrique de Novaes 33 
 

Quadro 02 –  Grade curricular da Escola Politécnica do Rio de Janeiro entre 1901 e 1905 45 

Quadro 03 –  Quadro técnico e administrativo da Comissão de Estudos e Construção de 
Obras contra os Efeitos das Secas no Rio Grande do Norte, 1904 

90 
 

Quadro 04 –  Organização administrativa do Governo do estado do Rio Grande do Norte 
no ano de 1924. 

167 

Quadro 05 –  Custos em percentual dos Serviços Urbanos de Natal, 1920-1923 168 

Quadro 06 –  Estatística comparativa de saneamento entre as cidades de Recife e Natal 180 

Quadro 07 –  Trecho da estatística predial no bairro da Cidade Alta. Natal, 10 de maio 
1924 

184 

Quadro 08 –  Cálculo do incremento populacional e do reforço do abastecimento d’água 
necessário para a cidade do Rio de Janeiro 

202 

Quadro 09 –  Sistemas para o reforço do abastecimento d’água do Rio de Janeiro 206 



SUMÁRIO 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

LISTA DE QUADROS  

  

A IDEIA, O TRAÇO E A OBRA: À GUISA DE INTRODUÇÃO  17 

CAPÍTULO 1. TRAÇOS BIOGRÁFICOS, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ATUAÇÃO TÉCNICO-
POLÍTICA 

25 

1.1 - “EU E OS MEUS”: RAÍZES FAMILIARES E INFLUÊNCIAS INICIAIS  
28 

1.2 – A ESCOLA POLITÉCNICA DO RIO JANEIRO: ORIGENS E PRINCÍPIOS  
36 

1.3 - ACADEMICISMO X PRÁTICA PROFISSIONAL: OS GRANDES MESTRES, SUAS 
INFLUÊNCIAS E O “DESVENDAR” DO BRASIL  

39 

1.4 - O CLUBE DE ENGENHARIA E O SENADO FEDERAL: LÓCUS DE DEBATES DAS 
“QUESTÕES NACIONAIS” 

55 

CAPÍTULO 2. TÉCNICA E TERRITÓRIO   
79 

2.1 - OBRAS CONTRA AS SECAS NO NORDESTE: A PRIMEIRA APREENSÃO DA 
DIMENSÃO TERRITORIAL  

85 

2.2 - SÃO PAULO E A “COMMISSÃO DE OBRAS NOVAS DO ABASTECIMENTO DE 
AGUA DA CAPITAL”, 1926-1927: A ADUÇÃO DO RIO CLARO 

96 

2.3 – A CULTURA DA ÁGUA EM MINAS GERAIS: DE ESTUDOS, PARECERES E 
PLANO DIRETOR 

126 

CAPÍTULO 3. TÉCNICA E CIDADE 145 

3.1 - A FORMAÇÃO DE UM SABER SOBRE A CIDADE...  145 

3.2 - A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA DE 1916 A 1920: O PLANO 
GERAL DA CIDADE, 1917 

150 

3.3 – O “PLANO GERAL DE OBRAS DE SANEAMENTO DE NATAL” (1924-1926) 162 

3.4 – OBRAS DE MELHORAMENTO E REFORÇO DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA DO 
RIO DE JANEIRO (1931) 

199 

3.5 - O PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA (1931) 208 

3.6 – VITÓRIA E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 1945: ALFRED AGACHE E A 
EMPRESA DE TOPOGRAFIA, URBANISMO E CONSTRUÇÃO (ETUC) 

214 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM BALANÇO 225 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 230 

APÊNDICES  

ANEXO  

 
 
 



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX  

                                                               P á g i n a  | 17 

 

 

A ideia, o traço e a obra: à guisa de introdução 

Quando o Governo da União, attendendo aos nossos reclamos, 
manda aqui trabalharem pelo nosso progresso, as comissões 
diversas que nos têm visitado, vêm se ellas, quase sempre, 
embaraçadas, porque nós, que deveríamos ser os mais bem 
informados e mais directamente interessados em auxilial-as, 
fornecemo-lhes apenas boa vontade, bom acolhimento, o campo 
vasto e inculto, onde elas, de boa fé, traçam os seus programmas, 
inniciam a construcção de obras que, nem sempre, resultam 
proveitosas. 
[...] Com este intuito, o Dr. José Augusto acaba de convidar o Dr. 
Henrique de Novaes, um dos profissionais de maior renome da 
engenharia nacional, amigo do Rio Grande do Norte, onde tem 
trabalhado desde o inicio de sua carreira, para chefiar a comissão de 
estudos de nossos melhoramentos materiais, em conjuncto e em 
detalhe, a fim de ficarmos habilitados a execultal-os de uma maneira 
racional e proveitosa.1 

(A REPÚBLICA, 1924, p.1, grifo nosso) 
 

Essas palavras aludem (com um olhar, vale dizer, condicionado e desatento) 

um quadro histórico já conhecido: as evidências de um problema fruto do acréscimo 

populacional e da falta de salubridade urbana. Fatos que se configuraram na 

necessidade de apoio federal e pela disposição da capital potiguar como meio 

receptor de ideias e de profissionais responsáveis por concretizá-las. Esses últimos, 

guiados pela técnica, promoveriam, assim, o tão aspirado desenvolvimento material 

da cidade, ensejando ações com vistas ao seu “adiantamento” – nos dizeres da época 

– tanto do ponto de vista funcional como estético. 

Henrique de Novaes, o profissional convidado, mostrava-se (e que se 

confirmaria, ao longo de sua trajetória) um homem de espírito público, divulgador e 

defensor da “Engenharia Nacional” que entre 1904 e 1950 – esse último, ano de seu 

falecimento – galgou distintos campos da engenharia. Formado pela Escola Politécnica 

do Rio de Janeiro (Engenheiro-geógrafo, em 1903, e Engenheiro-civil, em 1905), 

Henrique de Novaes foi sócio efetivo do Clube de Engenharia (1904 a 1950) e 

                                                 
1
 Optou-se, neste trabalho, por manter a ortografia e a pontuação das citações conforme os 

documentos originais. Erros casuais de redação ou de tipografia não foram alterados, sendo, porém 
assinalados, conforme normas da ABNT, para que não comprometessem o entendimento do texto. 
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importante colaborador na edição e na publicação de revistas da área técnica, como a 

Revista do Clube de Engenharia e a Revista Viação.  

Homem de relevância no meio acadêmico, técnico e político, com vasta 

atuação pelo Brasil, na primeira metade do século XX, compreendeu a concepção de 

redes de abastecimento d’água, de esgoto e de transporte rodoviário e ferroviário; 

obras contra as secas no Nordeste, hidroelétricas e portuárias, bem como, elaborou 

planos de extensão e melhoramentos e desenvolveu projetos arquitetônicos. Uma 

obra polimorfa, que, em seu conjunto, permitiu-lhe eleger a cidade e o território como 

campos investigativos, práticos e, principalmente, como objetos de transformação. 

Entre projetos, estudos preliminares e pareceres, atuou em cidades como Vitória, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Fortaleza, Natal e 

Mossoró. Abordagens distintas merecedoras de sua atenção e que se estenderiam por 

toda sua carreira. 

Seguindo a tendência de antigos mestres da Escola Politécnica, mas, 

substancialmente influenciado pela história política de sua família capixaba, ingressou 

também na política, ocupando os cargos de Prefeito de Vitória (por dois mandatos, 

1916 a 1920 e 1945) e de Senador da República pelo estado do Espírito Santo (1946 -

1950). 

Diante de tal produção, emerge um sujeito de importante contribuição para a 

história das cidades e do urbanismo no Brasil, ou mesmo para a própria história da 

engenharia brasileira. Concorre, inicialmente, para materializar a cidade que se 

aspirava moderna e desenvolvida e que, fundamentada em preceitos técnicos, viria a 

consolidar o almejado “engrandecimento da Nação” (NOVAES, 1987).  

 Dessa forma, a leitura inicial do texto mencionado no intróito percebe-se 

superficial. O documento trazia consigo camadas interpretativas distintas que só um 

olhar mais acurado pode revelar. Fatos novos e instigantes emergem; e os grifos 

efetuados no corpo do artigo, assim como os rastros, dispunham-se como os guias de 

outro caminho de interpretação. As dúvidas, os questionamentos, conduzem a um 

campo de análise diferente. De longe, pareciam nós sem uma ligação possível, mas, na 

medida em que se identificavam as relações eles ganhavam forma. Como diria Lepetit, 

“(...) as próprias incompreensões são criadoras, são produtoras de sentidos” (LEPETIT, 

1990, p.37 apud SALGUEIRO, 2001). E, logo, as escolhas se conformaram.  
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Ao suscitar variadas discussões demarcaram-se as seguintes questões de 

pesquisa: como a visão técnica dos engenheiros contribuiu para a transformação ou 

estruturação da cidade e do espaço regional (ou região) no Brasil no início do século 

XX? Em que termos se constitui e se legitima essa contribuição? De que modo as 

cidades existentes são conectadas às distintas regiões, e por conseguinte ao território, 

e como se estabelece essa relação com vistas à inserção tecnológica à época? 

A busca pelo entendimento da participação específica de um ator social nesse 

processo converge, dessa forma, para a trajetória de um profissional específico, 

formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em engenharia civil no ano de 1905: 

Henrique de Novaes. A partir de sua atuação teórica e prática, técnica e política e em 

escalas distintas, tenta-se, de modo particular, responder: como, por meio de uma 

formação ou de uma prática profissional, pode-se contar ou construir a história 

urbana brasileira?  

Para tentar responder a essas questões parte-se da premissa de que, em sua 

trajetória, a introdução de inovações tecnológicas aliou-se às intenções de 

ordenamento e de expansão urbana e aos esforços reguladores e de 

institucionalização dos serviços de infra-estrutura pública não apenas no meio urbano, 

mas também no território. Dentre as discussões suscitadas para o desenvolvimento da 

pesquisa, destacam-se algumas hipóteses centrais que norteiam o trabalho: 

Os planos de conjunto (ou planos gerais) propostos pelo engenheiro, e já 

difundidos na prática da engenharia sanitária no Brasil nas primeiras décadas do 

século XX, representaram uma primeira tentativa de solucionar os problemas técnicos 

ligados à salubridade pública e ao crescente adensamento das cidades e ao 

incremento da população de modo global e não mais pontual, como as ações 

anteriores. A cidade era pensada como um todo indissociável de suas redes de infra-

estrutura. 

Nesse processo, vinculou-se também a ideia de institucionalizar a maquinaria 

urbana com a criação de Comissões e de Repartições ligadas ao saneamento que, em 

casos específicos, assumiria as tarefas de ordenamento da cidade de modo a prever 

sua expansão. O saber técnico da engenharia, nessa perspectiva, se consolidaria, em 

complementação ao saber médico que até então tentava, por meio das Inspetorias de 
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Saúde Pública, minimizar os problemas de higienização da cidade empreendendo 

ações de saneamento moral da população. 

O olhar sobre a cidade e seus nascentes déficits é também ampliado a partir da 

intenção de se buscar novos meios de ordenar o seu crescimento. Principalmente, isso 

se configura dada a necessidade cada vez maior de se explorar mananciais aqüíferos 

distantes dos núcleos habitados cujas fontes de água já se apresentavam poluídas nas 

primeiras décadas do século XX. A concepção geral da cidade extrapola o seu limite 

físico e assume novas dimensões de intervenção por meio da inserção tecnológica. A 

escala regional, sua estruturação e as possibilidades de conexões que propiciam 

ganham peso de ação, transformando-se em importante objeto da prática e do saber 

politécnico já nos anos 1920. Essa ampliação, ao mesmo tempo, fornece mais 

repertório para a atuação sobre a cidade. Na trajetória do engenheiro, a escala de 

abrangência regional e seu conhecimento do território se rebate no urbano e vice-

versa em uma relação que se auto-alimenta.  

Tais presunções conformam, portanto, o objeto de estudo da presente 

dissertação na relação entre a concepção urbanística da engenharia politécnica e o 

processo de construção da cidade e do território brasileiros. 

Levando-se em conta a exiguidade de material bibliográfico, indicador da 

produção desse engenheiro e urbanista, a relevância desta pesquisa se deu sobre 

ordens de contribuição tanto teóricas quanto práticas. Pesquisas anteriores 

possibilitaram conhecer as bases da trajetória desse engenheiro, figura bastante 

representativa na atuação de sua categoria profissional no Brasil, mas que, todavia, 

permanece obscuro para grande parte da historiografia corrente. Pouco se sabe – ou 

se tornou público de forma sistematizada – da atuação desse engenheiro civil, 

destacando-se trabalhos com enfoques mais restritos, como os elaborados pela Prof.ª 

Eneida Mendonça (1999a, 1999b, 2001, 2010) da Universidade Federal do Espírito 

Santo e integrante da Rede Urbanismo no Brasil, e os desenvolvidos pelo Grupo de 

Pesquisa História da Cidade, do Território e Urbanismo (HCUrb) do Departamento de 

Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Há alguns anos, a pesquisa que toma forma concreta nesta dissertação de 

mestrado, iniciava-se, de modo sumário, a partir de lacunas presentes na história 

urbana de Natal-RN. Seguia-se um rastro histórico, configurado em trabalhos 
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anteriores do HCUrb, em busca do conhecimento de um então espaço historiográfico 

turvo, sem demarcações e validações, na história urbana local: o “Plano Geral de 

Obras de Saneamento de Natal”, elaborado nos anos de 1924-1925 pelo engenheiro 

Henrique de Novaes. Tratava-se de um objeto investigativo pouco explorado e cujo 

mérito foi apregoado, de forma inicial, em pesquisas do grupo citado, na dissertação 

de mestrado de George Dantas (2003) e, mais posteriormente, no livro “Uma Cidade 

Sã e Bela” (FERREIRA et al, 2008).  

O rastro que se percorria trilhava a inserção do Plano Geral em um recorte 

temporal e, em grande medida, cronológico, enquadrando-o em uma linha de 

sucessivas intervenções na capital potiguar desde as primeiras intenções de expansão 

urbana com a criação da Cidade Nova, em 1904. Saltos (e um verdadeiro descompasso 

nessa linha temporal) eram frequentes, dada a evidente falta de aprofundamento 

acerca da elaboração da proposta em 1924 pelos estudos críticos locais. As pesquisas 

do HCUrb, nesse aspecto, demarcaram o início desse percurso. Materializaram esse 

objeto, atribuindo-lhe valor analítico. Entretanto, o caminho não tinha sido esgotado; 

não se avistava um fim. E como a investigação histórica é um processo não estanque, 

um (ou mais de) rastro (s) se mostrava(m) consistente(s).  

De um modo mais amplo, a pesquisa objetiva, por conseguinte, compreender o 

papel da formação e da obra de Henrique de Novaes na concretização desse processo 

de modernização do espaço urbano e territorial brasileiro. A partir dessa trajetória, o 

estudo concorre, não somente, para a discussão sobre o processo de construção da 

cidade moderna no Brasil, mas também, para a inclusão de novos atores nessa 

trajetória. Contribui, de forma mais específica, para conformar uma análise mais 

abrangente do que se chamou de “modernização da cidade” no Brasil. As diretrizes, os 

princípios e as filiações que orientaram a atuação desse profissional, bem como, a 

ótica técnica da engenharia, ampliam essa discussão, admitindo-se novas abordagens, 

releituras e interpretações que estenderam o estudo da cidade e abrangeram o 

território. 

A vertente metodológica proposta associa a formação intelectual (LEPETIT, 

1990; BURKE, 1997), o percurso profissional e a obra do engenheiro como passo 

necessário ao entendimento das aspirações em prol da solução dos problemas de 

saneamento e da salubridade pública em um momento de profusão de estudos 
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técnicos e de conformação dos ideários de racionalização e estruturação das cidades 

brasileiras.  

Alguns pesquisadores têm se debruçado na investigação histórica da 

engenharia no Brasil relevando as variadas práticas e a institucionalização da 

disciplina, dentre os quais, pode-se destacar Mário Barata (1973); Octávio Alvarenga 

(1979); Reis Filho (1989); Pedro Telles (1993, v.1 e v.2) e Milton Vargas (1994). 

Trabalhos com campos e enfoques diferenciados, vale dizer, mas que contribuem para 

a conformação de um estado da arte acerca, principalmente, da formação do saber 

politécnico. De modo mais direcionado, a problematização de trajetórias profissionais 

de engenheiros também mereceu importantes estudos, destacando-se os 

“desbravadores”, com pesquisas da última década do século XX, como os de Carlos de 

Andrade (1992) sobre Saturnino de Brito; Benedito Toledo (1996) sobre Prestes Maia 

e Heliana Angotti Salgueiro (1997) sobre Aarão Reis. Mais recentemente, o campo 

investigativo ampliou-se e novos atores vieram à cena, tais são os casos dos estudos 

de Luiz Costa (2001) sobre Theodoro Sampaio, Alexandro Trindade (2004) sobre André 

Rebouças, Rodrigo Faria (2007) sobre José de Oliveira Reis e Cristina de Campos (2002; 

2008) sobre, respectivamente, Geraldo Horácio de Paula Souza e Antonio Francisco de 

Paula Souza. Esses estudos têm em particular o vínculo da engenharia com as 

questões urbanas e territoriais no Brasil, quase sempre, considerando-a como 

principal promotora dos ideais de civilização e de desenvolvimento do país divulgados 

pelos “propagandistas da modernização” (KROPF, 1996).  

As fontes primárias utilizadas para a construção desse trabalho se 

conformaram em uma revisão e ampliação do banco de dados (textual e iconográfico) 

do HCUrb. Explorou-se temas recorrentes e amplamente discutidos nas principais 

revistas da categoria profissional (Revista Brasileira de Engenharia, Viação, Revista do 

Clube de Engenharia, etc.), e analisou-se tanto os pareceres e relatórios elaborados 

pelo engenheiro, nas várias comissões que integrou, relatórios e mensagens de 

governo, artigos de jornais publicados à época, quanto as informações obtidas em 

entrevistas e conversas informais concedidas à autora por Dona Therezinha de Novaes 

e Maria do Carmo de Novaes Schwab2 (respectivamente filha e neta do engenheiro) 3 

                                                 
2
 Maria do Carmo formou-se em Arquitetura no Rio de Janeiro em 1953 e foi a primeira arquiteta do 

estado do Espírito Santo. A Câmara Municipal de Vitória, por meio da Resolução 1.839, de 19 de 
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e relatos autobiográficos de Henrique de Novaes – gentilmente cedidos por ambas 

para o desenvolvimento da pesquisa.  

Nesse processo de pesquisa de dados primários e secundários, várias foram as 

instituições brasileiras (arquivos, bibliotecas e faculdades) consultadas: Biblioteca 

Central da Escola de Engenharia de São Carlos - USP, Biblioteca da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo - USP, Biblioteca Central da Escola Politécnica - USP e 

Arquivo do Estado, em São Paulo; Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Biblioteca do 

Clube de Engenharia e Laboratório Hidrotécnico Saturnino de Brito, no Rio de Janeiro; 

Arquivo do Estado e Instituto Histórico e Geográfico, no Rio Grande do Norte e 

Arquivo do Estado, Arquivo Municipal e Centro de Documentação, Arquivo e 

Informações Técnicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da 

Prefeitura Municipal de Vitória, no Espírito Santo4.  

Destarte, o trabalho que se segue é o resultado de recortes e de seleções. É a 

ideia concretizada a partir de um traço metodológico que ampliou as discussões 

precípuas, redefiniu-as e materializou-as em uma obra. Ideia e traço configuram-se, 

pois, como um processo de pesquisa que durou muitos anos, na busca de um “(...) 

melhor modo de exprimir os resultados alcançados” (SANTOS, 2008, p.13), mas que 

não coincidem, cabe ressaltar, necessariamente com a obra. Técnica, território e 

cidade entrelaçam-se no percurso do engenheiro, de forma não cronológica, porém 

imbricada. São partes de uma estrutura complexa de pensamento sendo necessária 

uma decomposição, uma quebra de códigos e lógicas narrativas. A estrutura da 

pesquisa foi, neste caso, diferente da estrutura do trabalho; esse último, fruto da 

organização e sistematização dos resultados e da coerência de ação e de ideias de um 

ator social multifacetado, inquieto e flexível – na medida em que, quase como um 

pêndulo, faz um percurso de idas e vindas; um trajeto de concomitâncias de atuação, 

em muitos dos casos.   

                                                                                                                                               
novembro de 2007, criou a Comenda “Maria do Carmo de Novaes Schwab” para homenagear arquitetos 
que contribuíram para o desenvolvimento da profissão na cidade. (Disponível em: 
http://www.cmv.es.gov.br/noticias_online.asp?id_noticia=1779).  
3
 Entrevistas concedidas isoladamente (e respectivamente) em 2003 na cidade do Rio de Janeiro-RJ e, 

em 2005, na cidade de Vitória-ES. 
4
 Cabe destacar que são mantidos contatos nessas instituições que permitem o intercâmbio de 

informações e o conhecimento prévio quanto à disponibilização e o armazenamento dos dados para 
futuras ampliações da pesquisa. 
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No que concerne, portanto, à estruturação do trabalho, o Capítulo 1 “Traços 

biográficos, formação profissional e atuação ‘técnico-política’” trata de uma 

“apresentação” desse ator social. Inicialmente, busca elucidar, por meio de suas raízes 

familiares e de sua trajetória pessoal, a iniciação no meio técnico, público e político. 

Pretende-se traçar um panorama da trajetória acadêmica e profissional do engenheiro 

com o fito de identificar o papel do saber politécnico em sua atuação futura. 

No Capítulo 2, “Técnica e território” procura-se delinear a apreensão da escala 

regional nos problemas de infraestrutura, quer seja por meio da atuação nas obras 

contras as secas ou na captação de águas para abastecimento de uma rede de 

municípios. O entendimento do próprio urbanismo – tema bastante explorado em sua 

vertente sanitarista de início do século XX – ganha, aqui, novos contornos. Pensar o 

território na trajetória de Henrique de Novaes é propor uma rede urbana interligada, 

conectada por meio de redes de canalização e de transportes.  

“Técnica e Cidade” é o tema descortinado no Capítulo 3 que aborda, de modo 

mais específico, a emergência do saber politécnico e dos estudos técnicos de 

engenharia sanitária como alternativas ao quadro de desordem que se afigurava nas 

cidades brasileiras à época. As proposições de Novaes para remodelação e expansão 

das cidades existentes são analisadas no bojo da relação com os serviços de inserção e 

ampliação das redes de abastecimento de água e de esgotos. Aqui é também expressa, 

por meio dessa trajetória, a conexão estrita entre o lugar profissional e a construção 

dos lugares institucionais na prática e na concepção do urbanismo no Brasil. 

Por fim, “Considerações Finais: um balanço” aborda – de modo panorâmico e 

ao abrir novas possibilidades de aprofundamento – o modo como o engenheiro ajudou 

a pensar a cidade, o território e o país, como também, contribuiu para consolidação do 

processo de modernização do espaço urbano e territorial brasileiro. 

Para um melhor entendimento e a fim de dar maior destaque aos escritos do 

engenheiro, as referências bibliográficas, ao final do trabalho, foram subdivididas em 

fontes primárias e secundárias, bem como, isoladas as obras de autoria de Henrique de 

Novaes.   



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 25 

 

 

Capítulo 1  

Traços biográficos, formação profissional e atuação “técnico-
política” 

 

 universo dos historiadores, nos dois últimos séculos, tem se expandido 

de forma veloz. A partir de alguns movimentos recentes, estabelece-se 

um diálogo crescente com outras disciplinas fazendo-se emergir objetos de pesquisa 

diferenciados e campos originais da prática histórica. Como afirma Bernard Lepetit 

(1990 apud SALGUEIRO, 2001), o fazer historiográfico torna-se amplo, diversificado e 

interdisciplinar, mas, substancialmente complexo, por envolver, nesse processo, 

lógicas e temporalidades distintas. Assume-se, pois, a interdisciplinaridade “como um 

processo controlado de empréstimos recíprocos, entre as diferentes ciências do 

homem, de conceitos, problemáticas e métodos para leituras renovadas da realidade 

social” (LEPETIT, 1990, p.42).  

Dar novas formas, instigar novos olhares e apoiar uma renovação no fazer 

historiográfico foi, sem dúvida, o propósito da “Nova história” francesa, idealizada em 

seus primórdios por Lucien Febvre e Marc Bloch, no início do século XX, com o 

chamado movimento (ou grupo) dos Annales (École des Hautes Études en Sciences 

Sociales). Os Annales transportaram o pressuposto da colaboração interdisciplinar, 

criando instrumentos de análise que serviram a diferentes ciências e inovaram, 

principalmente, por defenderem uma expansão do campo da história por áreas antes 

não inquiridas; distantes da corrente tradicional política, redutora e simplista que 

ignorou fatos e personagens não circunscritos às esferas do poder e da hegemonia. 

Temas, antes periféricos, emergem na “Nova história”, ocupando seu lugar em análises 

e abordagens com coerências metodológicas próprias.  
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Trata-se de uma história “estrutural”, com o aniquilamento da clássica distinção 

entre o que é central e o que é periférico na história, no dizer de Peter Burke5 (1992). 

Para ele,  

O grupo ampliou o território da história, abrangendo áreas 
inesperadas do comportamento humano e a grupos sociais 
negligenciados pelos historiadores tradicionais. Essas extensões do 
território histórico estão vinculadas à descoberta de novas fontes e 
ao desenvolvimento de novos métodos para explorá-las (BURKE, 
1997, p.126). 
 

O estudo proposto, nessa perspectiva, embebe-se desses conceitos e procura 

inserir-se na vertente metodológica que incorpora os ensinamentos da “Nova história” 

dos Annales ao tentar definir a lógica interna e os contornos de um objeto de pesquisa 

específico: o ator social. A biografia intelectual – ou a história dos atores sociais – 

apresenta-se, nesse contexto, como matéria peculiar de investigação histórica, 

fazendo emergir inúmeras trajetórias ignoradas pela historiografia.  

A esse respeito, Heliana Salgueiro (1997, p.18), referenciando Manfredo Tafuri, 

ressaltou:  

Se a história urbana é um estudo de representações, práticas e 
experiências colocadas em comparação, o estudo de caso, ou a 
biografia, permite revisar inteiramente o que se chamava de ‘carater 
unitário de percurso do pensamento burguês’, para ir além das 
noções globalizantes ‘da produção intelectual’ de uma época. A 
apreensão do social passa a ser feita a partir das trajetórias e 
experiências dos indivíduos inscritos num ‘projeto histórico’ de 
análise. 

 

Dessa forma, o foco da abordagem proposta insere uma trajetória individual 

específica em um contexto mais amplo, social, composto por uma “multiplicidade dos 

espaços e tempos de trajetórias convergentes” (SALGUEIRO, 1997, p. 13-14). 

Desvendar ou construir a trajetória de um profissional não se limita, assim, a historiar 

sua vida; trata-se de, além disso, ao revelar um caminho, relatar também as 

circunstâncias que a emolduraram e os vínculos e ligações estritos, estabelecidos nesse 

percurso.  

                                                 
5
 Ao atribuir originalidade e re-significados, as investidas francesas foram, no seu dizer, autoras de uma 

revolução na historiografia.  
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A abordagem se configura a partir do objeto. Suas apreensões, confrontos, 

transferências ideológicas e deslocamentos aproximam a análise a um processo 

construtivo cujo eixo condutor pode ser tão móvel e elástico como o próprio objeto de 

estudo. 

Ao adentrar o meio técnico e sua influência, nessa trajetória, há que se 

considerar, no plano da recepção das ideias, dos saberes e dos modelos, que esses só 

vicejam se encontram uma “comunidade de sentidos”, como discute Murilo de 

Carvalho (1990), que lhes validem conceitos e elementos (centrais e/ou periféricos); 

isto é, se atendem e, de alguma forma, coadunam com as questões colocadas pelo 

ambiente técnico e cultural pré-existente.  

Assim, tal comunidade pode ser percebida na própria prática da engenharia do 

início do século XX, ou na formação da disciplina que passou a ter o urbano e suas 

extensões como meio de transformação, como ainda nos veículos de difusão do 

pensamento urbano moderno e do ideário progressista. Todas essas facetas 

inscrevem-se no tempo e no espaço de cada cidade, região ou país e dependem, em 

grande medida, das trajetórias individuais, numa perspectiva da história sócio-cultural, 

dos técnicos e dos mediadores culturais (SALGUEIRO, 2001) que se debruçaram sobre 

o problema das cidades e do território, demarcando esse olhar a uma escala regional, 

em muitos dos casos. 

Em outra perspectiva, e ampliando a abordagem, as bases dessa formação 

intelectual – objeto do presente estudo – apresentaram-se também de modo 

arraigado a partir das influências familiares e políticas que balizaram sua prática 

profissional, suas escolhas e o inseriram no domínio público.  

Novaes, para além do homem técnico, multifacetado, cuja formação na Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro rendeu-lhe a admiração de mestres e futuros colegas de 

profissão, foi também um homem sensível às mudanças de seu tempo, agente 

imediato dessas transformações. Não por coincidência, como se verá adiante, a esfera 

administrativa (e, por conseguinte, a política) o seduziu. Viu nela a possibilidade de 

concretizar o seu saber, de empreender as modificações físicas e materiais necessárias 

ao ideário de progresso, mas também, mirou-se no espelho de sua própria família – 

personagem importante na história política do Espírito Santo na República Velha.    

 



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 28 

 

1.1 - “Eu e os meus”: raízes familiares e influências iniciais 

Escritos autobiográficos, deixados por Henrique de Novaes (Figura 01), e 

também as memórias documentais de seu pai, 

configuram-se como as principais fontes primárias das 

informações que se seguem6. Não se pretende aqui 

exaurir todo o curso pessoal e de formação do 

engenheiro, mas sim, traçar um panorama que 

circunscreva seus laços familiares e sua iniciação nos 

estudos no bojo dessa trajetória historiográfica. 

São de autoria 

de Novaes duas 

precisas obras 

memorialísticas: 

“Reminiscências do 

Rio Grande do Norte” 

(1987) – que, na parte inicial, narra suas raízes no 

estado do Espírito Santo e a iniciação na prática da 

engenharia no ano de 1904 – e “Eu e os meus” (19--

), notas sobre seus ascendentes. Essa última 

composição literária seguiu a ideia e a estrutura 

narrativa dos apontamentos do próprio pai, 

intitulados “Assentamentos de Família” (Figura 02) 

e deixados (em exemplar individual) para cada filho. 

Nos dois casos, seguiu-se uma composição em 

forma de diário pessoal, construídos ao longo da 

vida e, coincidentemente, ambos inacabados. Histórias descritas a princípio, seguindo 

um formato linear, porém, pontuadas por destaques e transposições cronológicas de 

acordo com a importância dada pelo personagem ao fato histórico.  

                                                 
6 

Há que se registrar o agradecimento a Dona Therezinha de Novaes e a Maria do Carmo de Novaes 
Schwab que muito gentilmente permitiram a pesquisa nessas preciosas fontes documentais mantidas no 
acervo familiar. Tal como de origem, os escritos em forma de diário são passados de geração em 
geração, como afirmou na já mencionada entrevista concedida,  sua filha Therezinha de Novaes Rocha. 

Figura 01: Retrato de 
Henrique de Novaes 

 
Fonte: Acervo do Clube de 

Engenharia do Rio de Janeiro 
Nota: Ficha de admissão 

Figura 02: Frontispício de 
“Assentamentos de Família”, de 
autoria de Manoel Leite de 
Mello, pai de Henrique de 
Novaes 

 
Fonte: Biblioteca particular de 

Maria do Carmo Schwab 
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No segundo item da obra “Eu e os meus”, nominada “Razões destas 

memórias... - Meu pae, de acordo com minhas reminiscências”, Henrique de Novaes, 

justificou sua narrativa e reforça a ideia de continuidade de uma prática familiar: 

Em continuação das notas que meu pae, - Dr. Manoel Leite de 
Novaes Mello, - nos deixou de sua vida, resumidas num caderno, - 
cuja inscrita, segundo se infere dos respectivos assentamentos, foi 
iniciada em 1877, (...) – vou eu escrever minhas memorias. 
Bem sei que a minha passagem pelo planeta nada tem de 
extraordinário, tampouco alguma feia ação cujo relato vexasse. Como 
meu pae, fui, graças a Deus, sempre honrado e trabalhador: amante 
de minha família e cultor de suas honrrosas tradições, do que são 
provas estas memórias. Escrevo-as, pois, sem presunção e visando 
apenas deixa-las como lembrança a meus filhos (NOVAES, 19--, p.16).  

 

  

Henrique de Novaes nasceu no município de Cachoeiro do Itapemirim-ES a 16 

de agosto de 1884 (Figura 03). Filho7 do médico Manoel Leite de Novaes Mello e de 

Maria Bárbara de Novaes Mello, teve oito irmãos (Figura 04): Tereza de Novaes, 

Theonila, João, Maria José, Benvindo, 2ª Theonila, Maria Stella de Novaes8 (Figura 05) 

e 2º Benvindo – cinco deles falecidos, quando crianças, em decorrência de febre-

amarela, cólera morbus, Bronchite capillar ou Entero-collite. À época não se confirmou 

                                                 
7 

Conferir a árvore genealógica de Henrique de Novaes no Apêndice I do presente estudo.
  

 

Fonte: MELLO, 18-- 
Acervo: Biblioteca particular de Maria do Carmo Schwab 

Figura 03: Anotações de Manoel Leite de Mello sobre o filho Henrique de Novaes 
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a origem de todas as mortes. Em alguns casos, relataram dúvidas entre cólera morbus 

ou “febres perniciosas” (NOVAES, 19--). 

Em 1889, o jovem Novaes seguiu para o Rio de Janeiro a fim de terminar seus 

estudos básicos, iniciados em Vitória – a exemplo das famílias mais tradicionais e 

abastadas do Espírito Santo que enviavam seus filhos a então Capital Federal com o 

intuito de lhes propiciar um bom aprendizado. Possibilitava-se, dessa maneira, um 

intercâmbio mais estrito com a cultura e a política nacionais e internacionais.  

 

 

 

 

 

 

Ressalvou, em relatos esparsos de sua autobiografia, a importância de seu pai 

para sua formação pessoal e intelectual. Em “Eu e os meus” 9, Novaes inicia sua 

narrativa – como que fundamentando a sua origem – dando destaque à trajetória do 

próprio pai por meio da criação de um capítulo intitulado “Meu pai, de acordo com o 

seu próprio depoimento: Notas adicionais”. Assim iniciou o texto: 

De minha mãe recebi um caderno de Notas de meu pae, - Dr. Manoel 
Leite de Novaes Mello-, cuja escrita deveria ter começado em 1877. 
Transcrevo em seguida, a primeira parte em que, com o título “Notas 

                                                                                                                                               
8 

Maria Stella de Novaes foi professora com importante atuação na área de História Natural. Também 
escritora, publicou reconhecidas obras em Vitória (com temáticas ligadas à imigração, à arborização, 
entre outros). 
9
 Escritos autobiográficos de Novaes, sem data.  

Figura 04: Fotografia da família Novaes. Ao centro 
(sentados) os pais do engenheiro. 

Figura 05: Fotografia de 
Maria Stella de Novaes, 
irmã do engenheiro.  

Fonte: Acervo pessoal de Maria do Carmo Schwab 
Nota: sem data 

Fonte: Acervo pessoal de 
Maria do Carmo Schwab 
Nota: sem data 
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sobre minha vida”, reuniu ele, uma singela e concisa auto-biografia, 
as informações precisas sobre sua origem, estudos, a vida até aquele 
ano (NOVAES, 19--, p. 1). 

 

Foram descritos, desse modo, importantes momentos da formação de seu pai, 

desde sua ida da Província de Alagoas – então freguesia de Pão de Assucar (onde 

nasceu em 1849) – para a Bahia, aos 14 anos de idade, a fim de aprofundar seus 

estudos e posteriormente cursar Medicina. Há destaque também ao mandato de 

Deputado pelo estado do Espírito Santo durante o biênio de 1876 e 1877.  

A fim de compreender o deslocamento do Nordeste para o Espírito Santo, cabe 

aqui, uma breve descrição dos passos do Sr. Manoel Mello. Em 1867, fez exames de 

latim, inglês, geografia, aritmética e álgebra e em fevereiro do mesmo ano matriculou-

se no Curso Médico da Faculdade de Medicina da Bahia, concluído em 1872, ano 

também da morte de sua mãe. “Esse desgosto”, como assim o definiu, desencadeou 

na decisão de partir para o Rio de Janeiro, em fevereiro de 1873, a fim de fixar 

residência e iniciar sua atuação profissional na Medicina (NOVAES, 19--). Um anúncio 

da “Agenda Official de Colonização” mudou essas intenções e, em 5 de abril de 1873 – 

passado apenas um mês de sua estadia – assinou contrato de médico da Colônia do 

Rio Novo-ES10. Decisão, posteriormente, contestada pelo próprio: “Duas cousas não 

pretendia fazer: occupar emprego publico e residir na província do Espírito Santo. Mais 

não sei se por caiporismo tudo sahiu contrario aos meus desejos” (NOVAES, 19--, p.3).  

No Espírito Santo, o médico casou-se, em 2 de março de 1878, no município de 

Cachoeiro de Itapemirim, com Maria Bárbara de Souza – filha do capitão Francisco de 

Souza Monteiro e Dona Henriqueta Rios de Souza, proprietários de terra local. Estava 

aí estabelecida a relação que seria duradoura com as terras capixabas.  

Mas voltando ao ator central desta pesquisa, o jovem Novaes, contrariando o 

desejo dos pais que o queriam médico, não seguiu a carreira, decidindo já nos 

“preparatórios” pela Engenharia Civil. A partir de 1897, com 13 anos de idade, iniciou 

os exames preparatórios de admissão no Curso Fundamental da Escola Politécnica. 

Tais exames foram finalizados em 1900 e constavam de provas de Português, Francês e 

Inglês, Geografia, História, História Natural, Física e Química, Aritmética, Álgebra, 

Geometria e Trigonometria retilínea e Desenho Geométrico elementar (BRASIL, 19--). 

                                                 
10 

Exerceu a função de 15 de abril de 1873 a 13 de junho de 1877.  
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São extraídos, ainda, das anotações do pai, dados inicias dessa preparação no 

Rio de Janeiro como, por exemplo, a aprovação nos exames na Instrução Pública do 

Externato do Ginásio Nacional. Comprometido em acompanhar de perto a evolução do 

filho, o médico foi preciso nos dados, como pode ser visto a seguir: 

Português – dia 23.12.1897 – aprovação plena – certidão n.7570 de 
4. 1. 1898;  
Francês – dia 5. 1. 1898 – aprovação plena – certidão n. 7764 de 
8.1.1898; 
Geografia – dia 12.1.1898 – aprovação plena (NOVAES, 1987, p.33). 
 

Ingressou, portanto, na renomada Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 

1901, obtendo os títulos de engenheiro-geógrafo, no ano de 1903 e, após uma breve 

experiência profissional, melhor exposta mais adiante, o de engenheiro civil, em 1906.  

Ainda em 1905, conheceu Maria do Carmo Alves Silva. À época, ele tinha 22 

anos e ela 16. Casaram-se em 16 de abril do ano seguinte e tiveram três filhas: Zita de 

Novaes Azevedo, Zélia de Novaes Schwab (mãe da arquiteta Maria do Carmo Schwab) 

e Zilda. Os quatro anos de casamento foram interrompidos com o falecimento precoce 

de sua esposa, poucos dias depois do parto de Zilda, que também veio a falecer 

(NOVAES, 19--).  

Casou-se pela segunda vez, em julho de 1911, com Maria Eugenia Matoso 

Novaes, prima do ex-professor da Escola Politécnica e ex-Senador Sampaio Corrêa; 

engenheiro com quem teve íntima relação profissional desde o início de sua carreira 

como se verá adiante. Com ela teve quatro filhos: Manoel Leite de Novaes Mello 

(nome de seu pai e, assim como ele, também médico, com especialidade em 

psiquiatria), Luiz Antônio de Novaes11 (médico ginecologista), Henrique de Novaes 

Filho (médico psiquiatra), Gabriel de Novaes12 (engenheiro civil) e Therezinha de 

Novaes Rocha (funcionária da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro).  

Ocupou os cargos de Prefeito de Vitória por dois mandatos, 24 de maio de 1916 

a cinco de janeiro de 1920 e 22 de janeiro de 1945 a 12 de novembro do mesmo ano13.  

Havia uma forte ligação entre Novaes e sua família materna – “Os Monteiros” – 

em especial seus tios, como deixa claro: 

                                                 
11 

Acompanhou Novaes em uma incursão pelo Rio São Francisco. 
12

 Formou-se em engenharia após a morte do pai, à época tinha apenas 19 anos. 
13 

Disponível em HTTP://vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/pref.htm, acesso em 20 de julho de 2003. 

http://vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/pref.htm
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Fui sempre mui chegado aos meus tios maternos; apenas de 
Jeronymo afastou-me ligeira divergência política, em breve desfeita, 
e compensada pela grande afeição que após nos ligou, no curto resto 
de sua vida. (NOVAES, 19--, p.50). 
 

Além de tradicional família, como expresso na própria fala do engenheiro, 

detinha forte prestígio político na região e foi (ao que tudo indica) a maior influência 

em sua inserção na vida política14.  A seguir, tem-se um quadro com os mandatos dos 

seus tios e os seus próprios, a fim de melhor explicitar a atuação de sua família na 

política local e nacional15: 

QUADRO 1 – Cargos políticos ocupados pela família de Henrique de Novaes 

NOME 

CARGO POLÍTICO - ANOS 

VEREADOR 
PREFEITO 

DE VITÓRIA 
DEPUTADO 
ESTADUAL 

DEPUTADO 
FEDERAL 

PRESIDENTE DO 
ESPÍRITO SANTO 
(GOVERNADOR) 

SENADOR - 
ES 

Bernardino 
de Souza 
Monteiro 

 

1896 a 

1911 
 1906 1906 1916 a 1920 

1909 a 1916 
1920 a 1921 
1921 a 1930 
1930 a 1930 

Jeronymo de 
Souza 

Monteiro 
  

1895; 
Outubro 

1913 a 1914 

1897 a 
1899; 
1915 a 
1918 

1908 a 1912 1918 a 1927 

Antônio de 
Souza 

Monteiro 
  

1912 a 
setembro de 

1913 
   

José de 
Souza 

Monteiro 
 

 

Junho de 
1920 a 

agosto de 
1920 

    

Henrique de 
Novaes 

 

 

Maio de 
1916 a 

janeiro de 
1920 

22 de 
Janeiro de 
1945 a 12 

de 
Novembro 

de 1945 

  1946 a 1950 

Fontes: Arquivo do Senado Federal, Arquivo da Prefeitura de Vitória-ES, Arquivo da Assembléia 
Legislativa-ES. Disponível em: (http://www.al.es.gov.br/trabalho.cfm?parld_pagina_virtaul=9. 
Acesso em: 20/01/2004; Disponível em: http://vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/pref.htm. 
Acesso em: 20/01/2004; Disponível em: 
http://senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm. Acesso em: 15/03/2011. 
Nota: Elaboração própria. 

                                                 
14

 Apesar do pai de Novaes ter ocupado cargos políticos isso ocorreu antes do seu nascimento – o que 
impossibilitou um contato direto do engenheiro com essa atuação. É bem verdade, todavia, que o 
engenheiro, em suas reminiscências, orgulhava-se do passado político de seu pai a ponto de dedicar 
muitas páginas às transcrições integrais de seus discursos (NOVAES, 19--).   
15

 Vale destacar que os tios Bernardino de Monteiro e Jeronymo de Monteiro foram, em legislaturas 
distintas, contemporâneos no Senado de personagens importantes na trajetória de Henrique de Novaes, 
como os engenheiros André Gustavo Paulo de Frontin e Sampaio Correa.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://www.al.es.gov.br/trabalho.cfm?parld_pagina_virtaul=9
http://vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/pref.htm
http://senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm
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Seu tio Bernardino de Souza Monteiro, advogado formado pela Faculdade de 

São Paulo no ano de 1893, foi o responsável direto pela indicação de Novaes para a 

Prefeitura de Vitória no mandato de 1916 a 1920, como comprovado, em depoimento 

pelo próprio engenheiro: “Sobreveio a sucessão presidencial de Cel. Marcondes e no 

Governo de Bernardino, eis-me Prefeito de Vitória” (NOVAES, 19--, p. 206). Tinha 

especial admiração pelo tio bacharel, e tal como procedido com os escritos do pai, 

transcreveu trechos e discursos integrais do mesmo em suas reminiscências. 

Demonstrou interesse em pesquisar a história política de seus antepassados, 

enaltecendo a projeção que os mesmos tinham e os fatos marcantes na história do 

Espírito Santo. Nesse aspecto, deu especial destaque à atuação de Bernardino 

Monteiro como um defensor das causas capixabas nos debates territoriais porque 

passou o Brasil em fins do século XIX e princípios do Século XX:  

Como advogado, foi dos mais conceituados da comarca e 
circunvizinhança. O seu maior trabalho, porem, na profissão, foi por 
sem duvida a defesa do ‘Direito do Espírito Santo, na questão de 
limites entre o nosso pequeno estado e a poderosa Minas...  
(NOVAES, 19--, p.56). 
 

A seu respeito, acrescenta ainda: 

Eis o homem a quem eu devo inegualavel oportunidade de haver 
trabalhado pelo engrandecimento do nosso querido Espírito Santo – 
de 1916 a 1920 – o que bem me compreendeu a ponto de desejar 
fazer-me seu substituto no Governo (NOVAES, 19--, p.73). 
 

O companheirismo com o tio José firmou-se pela pouca diferença de idade e a 

convivência na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, quando contemporâneos do curso 

de Engenharia Civil.  

Contudo, alguns percalços e desavenças políticas ocorreram entre a família. 

Mais especificamente entre Henrique de Novaes, Bernardino e o também bacharel em 

Direito pela Faculdade de São Paulo em 1894, Jeronymo Monteiro, quando esse 

ocupou a Presidência do Estado – cabe frisar, anteriormente a Bernardino. Tratou-se, 

ao que tudo indica, de um episódio que marcou a história do Espírito Santo em função 

do debate político e dos interesses privados em relação às concessões de estradas de 
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ferro à Leopoldina Ry. (ligações entre Sul do estado e Minas Gerais e entre Vitória e o 

Rio de Janeiro): 16 

Em fins de 1908, visitei-a [a mãe] em Vitoria, quando Presidente o Dr. 
Jerônimo Monteiro. Levou-me ali uma missão do Dr. Sampaio Correa, 
junto daquele, relativa a umas concessões ferroviárias do Sr. Nestor 
Gomes; Jeronymo não me atendeu, o que deu lugar a um grande 
aborrecimento em Bernardino (NOVAES, 19--, p. 203-204). 
 

 
Nada, todavia, que tenha abalado em completo a 

relação familiar, logo restabelecida a ponto de Novaes 

tecer constantes elogios, ao longo da vida, à 

administração do tio Jerônimo Monteiro, considerado por 

ele o “maior político do Espírito Santo” (NOVAES, 19--).  

Já na década de 1940, interrompeu o último 

mandato na Prefeitura de Vitória, no ano de 1945, para 

ocupar o cargo de Senador da República pelo estado do 

Espírito Santo (1946-1950), incumbência também 

inacabada por ter falecido de trombose, no Rio de Janeiro, 

em 03 de abril de 1950, aos 65 anos.  

Por ocasião do seu falecimento, Mauricio Joppert 

proferiu homenagem ao amigo, em artigo posteriormente 

publicado no Clube de Engenharia: 

Novaes morreu tão pobre como quando começara a exercer a 
profissão que elegera, destino da maioria dos engenheiros que se 
contentam em enriquecer o Brasil com suas obras e seu trabalho, 
bastando-lhes a alegria e o confôrto moral de terem procedido bem, 
deixando os seus nomes modestos impressos em pequenas placas de 
bronze que a inclemência do tempo torna ilegível para as gerações 
futuras. 
Não seria demais que a Prefeitura do Rio de Janeiro lhe fundisse o 
busto e escrevesse no pedestal: 
 ─ Foi um amigo da Cidade e um incentivador de seu progresso! 
(SILVA, 1959, p. 25).  

 
Obra e trabalho foram, de fato, os eixos condutores da trajetória de Henrique 

de Novaes. Não à toa, como se verá mais adiante, viu-se inquieto e indeciso quanto ao 

regresso ao Rio para conclusão do curso. Já integrava comissões de obras de 

                                                 
16

 Cf. NOVAES, 19--, p.94. 

Figura 06: Auto-Retrato 
de Henrique de Novaes 

Fonte: SILVA, 1959 
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abastecimento de água, mas falta-lhe a diplomação em Engenharia Civil pela Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro. O gosto e o empenho pela vida prática nasceram desde o 

início, nas atividades de campo, e o seguiram até o final de sua vida.   

 

1.2 – A Escola Politécnica do Rio Janeiro – origens e princípios 

O período de fins do século XIX e início do século XX, no Brasil, marca a 

inserção das nascentes preocupações com o meio urbano fazendo-se firmar a 

engenharia, por meio de seus técnicos, como idealizadora e executora de projetos de 

modernização da cidade. Além de abarcarem propostas, que se pode considerar, com 

abrangência e repercussão nacional como a construção de ferrovias e melhorias de 

portos, davam prioridade aos melhoramentos e aos projetos urbanísticos nas áreas 

centrais, sendo os principais campos de atuação as obras de infra-estrutura como as 

de saneamento e de abertura e regularização do sistema viário (LEME, 1999).  

O saber médico higienista aliado à abordagem generalizante (ou de conjunto 

como apregoavam) da cidade propiciada pela engenharia (aspectos técnico-sanitários 

e ocupação do solo), estruturaram o pensamento urbanístico moderno, prenunciando 

os estudos geográficos da cidade real e o próprio planejamento urbano. Os princípios 

que regiram as intervenções, no dizer de Simone Kropf (1996), exprimiam o “sonho da 

razão e a alegoria da ordem”; ordem que se pretendia, igualmente, higienizadora, 

saneadora, educadora, reformadora, regeneradora e civilizadora (HERSCHMANN e 

PEREIRA, 1994). 

Momento profícuo para a execução de obras de engenharia, especialmente na 

então Capital Federal Rio de Janeiro, gerou também um campo de debate e um 

espaço singular para que os engenheiros “produzissem para si a identidade de grupo 

social diretamente comprometido com o projeto de modernização nacional que se 

encaminhava” (KROPF, 1996, p.70).  

 Ainda no século XVIII foram firmados os primeiros cursos de engenharia no 

Brasil com a criação, em 1792, da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. 

A partir de 1810, a engenharia passou por um processo mais concreto de 

institucionalização – tanto no que se refere à prática profissional quanto ao ensino – 
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com a formação da Academia Real Militar. Essa oferecia um curso de sete anos 

subdividido em Curso Militar e Curso Matemático (KROPF, 1996, p.75). 

Contudo, somente na segunda metade do século XIX que os engenheiros, de 

modo mais consolidado, firmaram-se como categoria profissional estritamente ligada 

à vida social e à vida pública do país. Para Simone Kropf (1996, p.76), afigurou-se, 

nesse momento, uma ampliação das atividades nos serviços urbanos, sendo a cidade 

do Rio de Janeiro centro promissor para a consolidação da engenharia civil, sobretudo, 

com os avultados projetos para sua remodelação e com a transformação, no campo 

do ensino, da então Escola Militar em Escola Central (Figura 07), no ano de 1858, 

“instituindo pela primeira vez um curso de engenharia civil, além do ensino específico 

de estradas de ferro”. A partir desse momento, o ensino foi permitido também para 

civis.  

 

 

 

 

A criação da Escola Politécnica no Rio de Janeiro, em 1874 (Figura 08) separou 

efetivamente as formações militar e civil da engenharia, tornando-as autônomas e 

valorizando essa última no contexto brasileiro. A Engenharia nacional, por meio da 

formação na Politécnica, logrou – desde os primórdios – engenheiros civis 

‘enciclopédicos’ como denominou, posteriormente, Saturnino de Brito Filho na 

memória “A Engenharia no Brasil” apresentada pela Federação Brasileira de 

Engenheiros ao 1º Congresso Pan-americano de Engenharia (BRITO FILHO, 1949 apud 

BARATA, 1973, p.73).  Era uma formação multifacetada, que abrangia todas as esferas 

ligadas ao desenvolvimento material e físico do meio urbano e também do território.  

Figura 07: Gravura da Escola Central 
Figura 08: Fotografia da Escola 
Polytechnica 
 

Fonte: Acervo da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 
Nota: Disponível em:  http://www.poli.ufrj.br/politecnica_historia.php 
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Parte do capital externo, vindo para o Brasil nesse momento, destinou-se aos 

serviços urbanos de transportes coletivos, iluminação pública, abastecimento d’água e 

esgotamento sanitário. Os investimentos empreendidos pelas administrações públicas 

iniciaram um período profícuo de modificação da paisagem da cidade, solidificando-se 

não apenas a implantação do progresso técnico por meio de obras, mas também por 

intermédio de estudos e levantamentos, entre outros. O meio, desde metade do 

século XIX, segundo François Beguin (1991, p.23), passou ser considerado uma 

“maquinaria urbana de saneamento”. A equação aos seus problemas passaria a ser 

também quantitativa, codificada, indicada “(...) por meio de dados numéricos, 

técnicos e econômicos”. 

Nesse contexto de transformação também estrutural, a engenharia 

intensificou sua influência no Brasil e ascendeu como uma nova disciplina ligada ao 

urbano. As elites políticas e administrativas perceberam nos engenheiros – e em suas 

práticas – a viabilidade da idéia de progresso, sendo a tríade ciência, técnica e 

organização do trabalho as bases fundamentais desse desenvolvimento (ABREU, 

1997). O processo de transformação e “regeneração” da sociedade deveria ser 

implantado e legitimado pela 

(...) modernização técnica, por meio de obras e intervenções que 
concretizassem o progresso no próprio espaço físico da nação. A 
reforma social, em seu sentido mais amplo, seria assim a 
conseqüência imediata e necessária da implementação de novos e 
aperfeiçoados suportes materiais para o desenvolvimento, tais como 
estradas de ferro e serviços públicos urbanos (HERSCHMANN, KROPF 
e NUNES, 1996, p.9).  

Assim, a ciência foi, na virada do século XIX para o século XX, “divulgada” como 

redentora das incertezas, em tempos que (se queriam) firmados por verdades 

absolutas, como diriam Lilia Schwarcz e Ângela Costa (2000). Tempos que, se por um 

lado, representavam a apoteose da técnica e o apogeu de uma certa modernidade 

veloz e “irrefutável”, por outro, dissimulavam, como que em uma convivência 

harmônica e domesticada, o seu contraposto: o arcaísmo de uma sociedade com base 

econômica e social agrária, patriarcal, oligárquica e com reminiscências escravocratas.  

Os engenheiros ocuparam papel de destaque ora como partícipes desse 

processo, ora como questionadores, fortalecendo seus laços com as questões 

nacionais. As mudanças na estrutura física das cidades brasileiras, iniciadas em fins do 
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século XIX, intensificaram-se ao longo do período republicano, por todo o Brasil, sendo 

exemplos clássicos as intervenções de Aarão Reis, em Belo Horizonte; de Pereira 

Passos e Alfred Agache, no Rio de Janeiro; Anhaia Melo e Prestes Maia, em São Paulo; 

e Saturnino de Brito em dezenas de cidades no país, como Vitória, Santos, Campinas, 

Ribeirão Preto, Pelotas, João Pessoa, entre outros.  

Henrique de Novaes fez parte desse universo de pensamento e de atuação no 

espaço urbano ora como homem público ora como profissional ligado ao setor 

privado. Muitas foram as influências em uma carreira que se iniciou – importante 

dizer – antes mesmo da conclusão do curso de engenharia. A seguir, contam-se os 

passos desse desvendar do Brasil e os laços consolidados em prol do que chamou 

“engrandecimento da nação” 17.  

 

1.3 - Academicismo x Prática profissional:  
Os grandes mestres, suas influências e o “desvendar” do Brasil  

 

A escolha pela engenharia civil, em um 

primeiro momento, não atendeu aos desejos 

paternos. Eles, vislumbrando a mesma carreira do 

pai, o queriam médico. Mas desde cedo demonstrou 

dedicação aos estudos e decidiu adentrar na Escola 

Politécnica, fato ocorrido aos 17 anos de idade, como 

relata: “(...) a quatro de março de 1901, inscrevi-me 

no primeiro ano da Politécnica pelo regulamento de 

1896; havia outro de 1874, pelo qual seguiu meu tio 

José. Meu número de matricula é o 123. (NOVAES, 19-

-, p.219). Escolha acertada, segundo futuros colegas, 

que não poupavam elogios. Tal é o caso de Maurício 

Joppert que assim discorreu: “Poucos engenheiros no 

Brasil mostraram desde cedo um pendor acentuado 

                                                 
17

 Ao longo de sua trajetória, Novaes consolida esse pensamento fazendo-se referência à inserção de 
melhorias estruturais no meio urbano e no território, e promovendo não apenas um desenvolvimento 
físico isolado das cidades onde atuou, mas, principalmente, defendendo uma interligação que 
propiciasse o desenvolvimento econômico de determinadas áreas.  

Figura 09: Frontispício do 
Dossiê Henrique de Novaes 
arquivado na Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro 

Fonte: BRASIL, 19— 
Acervo: Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro 
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para a carreira que abraçaram como Henrique de Novais [sic]” (SILVA, 1959, p.25).  

Em suas reminiscências, Novaes relatou a dedicação aos estudos na 

mencionada escola – o que lhe rendeu a medalha “Gomes Jardim” e uma viagem à 

Europa como “o detentor do maior número de pontos em todo o curso de engenharia 

civil” (NOVAES, 1987, p.86). O prêmio “Viagem ao estrangeiro”, ao que tudo indica, era 

dado aos alunos que se destacavam a cada fim de ano. Deveriam, pois, seguir um 

roteiro de estudo, conforme consta na solicitação do próprio Henrique de Novaes de 

30 de julho de 1908. Não há até o momento indícios de que a viagem tenha sido feita 

na ocasião. Fato é que nos mesmos arquivos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

constam documentos que comprovam a premiação datada de 1905, ou seja, três anos 

antes (Figuras 09, 10 e 11).  

É importante destacar que esse período inicial da trajetória de Novaes foi 

demarcado pelo acúmulo entre a formação na Escola Politécnica e início de sua 

prática, como será visto mais adiante – o que leva a crer que houve um maior interesse 

por parte do jovem engenheiro em concluir seus trabalhos nas primeiras comissões 

que integrou a ter que se ausentar do país. São apenas suposições. 

   A admiração aos mestres professores também foi notória e perceptível em 

alguns escritos pessoais deixados, como assim se referiu a Paulo de Frontin18 em suas 

memórias: “Eu herdei do meu pai, a admiração por esse homem, que, depois dele, foi 

o único para mim, digno de imitação e capaz de servir-me de exemplo na vida” 

(NOVAES, 1987, p.34). 

                                                 
18

 André Gustavo Paulo de Frontin nasceu a 17 de setembro de 1860 na cidade do Rio de Janeiro. 
Obteve os títulos de engenheiro civil , engenheiro geógrafo (1878) e engenheiro de minas (1879) na 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro. No ano de 1880, foi nomeado engenheiro residente do reservatório 
do França na Inspetoria de Águas e Obras Públicas do Rio de Janeiro, dois anos depois, em associação 
com outros colegas, ofereceu à Escola Politécnica o “Observatório Astronômico do Morro de Santo 
Antônio”. Entre 1886 e 1887 projetou e dirigiu as obras de canalização d’água para exploração das 
minas de ouro de Assuruá, na Bahia. A Empresa Industrial de Melhoramentos do Brasil – que projetou e 
construiu a linha auxiliar da E. F. Central do Brasil – foi por ele fundada em 17 de maio de 1890, 
chegando a assumir a direção da E. F. Central do Brasil de novembro de 1896 a setembro de 1897 e, 
mais tarde, de janeiro de 1910 a novembro de 1914. Foi nomeado Diretor, engenheiro chefe e 
organizador da Repartição de Fiscalização das Estradas Federais por meio de decreto de 19 de dezembro 
de 1907. Em 1912, assumiu a vice-diretoria da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ocupando a direção 
três anos depois. Teve também uma profícua carreira política iniciada como representante do então 
Distrito Federal (RJ) no Senado em junho de 1917. Em dezembro do mesmo ano passou para a Câmara 
dos Deputados, assumindo, posteriormente, a prefeitura do Rio de Janeiro de 23 de janeiro de 1919 a 
26 de julho de 1919. Em 1921, retorna ao Senado, onde permanece até 1930. Faleceu a 16 de fevereiro 
de 1933 (REVISTA..., 1933) e em 1972, na VII Convenção Nacional de Engenheiros seu nome foi 
escolhido, por unanimidade, para Patrono da Engenharia Brasileira (BARATA, 1973). 
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Tinha destacado respeito também por Luiz Betim Paes Leme – que foi um de 

seus primeiros chefes, quando integrou a Comissão de Obras Novas do abastecimento 

d’água de São Paulo em 1906 – a quem atribuiu grande importância em sua formação 

pelo conhecimento de novas técnicas, novas obras literárias e, sobretudo, pela 

racionalidade com que desempenhava suas funções: 

O Dr. Betim afeiçou-se imediatamente comigo, porque, modéstia a 
parte eu revelava preparo técnico e tino profissional apreciáveis, e 
era diligentissimo no serviço. Fez-me projetar, em concreto armado, 
sistema Matrai, uma ponte sifão sobre o rio Tiete e muito se admirou 
dos meus conhecimentos desse novo material (frutos das leituras de 
Paul Christophe), do qual ele, Betim, foi de fato o divulgador entre 
nós.  
[...] progredi imensamente em São Paulo, por imprimir o Chefe da 
Comissão, um cunho eminentementte técnico aos seus trabalhos. Era 
um grande prazer colaborar com aquele homem, que, ao primeiro 
contato parecia pedante e afrancesado, mas, no fundo, uma criatura 
eminentemente espiritual, muito culto e de extraordinária 
simplicidade, além de generoso e humano (NOVAES, 19--, p. 241-. 
242).  
 

Figura 10: Parecer da década 
de 1930 com dados relativos ao 
ingresso e formação de 
Henrique de Novaes na Escola 
Politécnica.  

Fonte: BRASIL, 19— 
Acervo: Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

 

Figura 11: Trecho ampliado do parecer que 
confirma o prêmio “viagem ao estrangeiro” 
Henrique de Novaes.  
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Quanto a Sampaio Corrêa19 - o iniciador na vida prática – conheceu-o por 

intermédio de seu contemporâneo Everardo Backheuser, em 1902, na cidade de 

Campos quando ainda era aluno do Curso fundamental da Escola. Posteriormente, 

além de aluno, “(...) foi seu discípulo na profissão e continuador de suas obras”, como 

descreveu o prof. Maurício Joppert em artigo publicado na Revista do Clube de 

Engenharia (SILVA, 1959, p.25).20  

Por ocasião da morte de Sampaio Corrêa, em 1942, Henrique de Novaes o 

homenageou com o artigo “José Mattoso Sampaio Corrêa, o pae da minha engenharia” 

também editado pela Revista do Clube de Engenharia:21 

Emudeceu a voz que me iniciou nos segredos de minha arte; 
desapareceu o exemplo que fez nascer em mim o entusiasmo pelos 
trabalhos da profissão, a crença e a esperança no futuro promissor 
de nossa terra; foi-se para sempre, o avisado conselheiro, senhor da 
minha mais absoluta confiança, cuja experiência, bondade e afeto 
carinhoso jamais desapareceram nas horas difíceis. 
[...] Foi, (...) de suas proveitosas e admiráveis lições (...), que eu entrei 
a compreender bem o que era e como devia ser engenheiro, 
crescendo em mim a fascinação do talento nele expresso pela 
palavra, pena e ação. 
[...] Guardei, (...) seus ricos ensinamentos: os preceitos da mais 
rigorosa ética profissional e amor à classe; a réstea de entusiasmo e 
de luz a guiar-me na minha já longa vida de engenheiro. 

                                                 
19

José Mattoso Sampaio Corrêa nasceu em setembro de 1875 na cidade de Niterói/RJ e obteve o título 
de engenheiro civil, em 1898, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Seu primeiro trabalho profissional, 
o projeto de abastecimento d’água e rede de esgotos de Muriaé/MG, foi feito em conjunto com os 
colegas de turma Catanhede de Almeida, Pessoa Guerra e Cesar Rabelo. Em 1904, no Governo de 
Rodrigues Alves, por intermédio do Ministro da Viação Lauro Muller, foi chamado para dirigir a 
Comissão de Estudos e Construção de Obras contra as Secas no estado do Rio Grande do Norte. À frente 
dessa Comissão projetou e iniciou, no estado, a construção da rede ferroviária. Em 1906, exerceu o 
cargo de Inspetor de Águas e Obras Públicas do Rio de Janeiro, ficando responsável pela adução das 
águas do Xerém e do Mantiqueira. Dois anos mais tarde, a pedido do governo federal, chefiou as obras 
da Exposição Nacional em comemoração à abertura dos portos. Ainda por essa época, assumiu chefia da 
construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que ligaria São Paulo à fronteira boliviana. Sua 
atividade, contudo, foi bastante diversificada. Fundou a firma Sampaio Corrêa & Cia – responsável pela 
introdução do cimento norte-americano no Brasil, em substituição ao inglês, então em uso no país – e, 
em 1915, o jornal “A Tarde”.  Sua carreira política foi iniciada em 1918 como representante do Distrito 
Federal na Câmara dos Deputados e, depois, continuada como representante também do Distrito 
Federal no Senado, com mandato de 1921 a 1927. Além de respeitado docente da Escola Politécnica – 
chegando, aliás, à direção da Escola – foi também Presidente do Aero Clube e Presidente do Clube de 
Engenharia nos triênios 1933-1936 e 1939-1942. Faleceu a 14 de novembro de 1942 (REVISTA..., 1942). 
20

 Tal artigo consiste em uma homenagem póstuma declarada ao engenheiro Henrique de Novaes por 
Maurício de Joppert. 
21

 O artigo citado faz parte de uma coletânea de outras homenagens póstumas declaradas a Sampaio 
Corrêa por Arthur Neiva, Belford Roxo, F. Saturnino de Brito Filho, entre outros, intitulada “Grinalda de 
saudades”. 
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[...] Grandes, pois, são minha dôr e saudade; enorme o vácuo que 
sinto à minha frente, pela extinção de um dos últimos luzeiros que 
me iluminava a estrada! (NOVAES, 1942, p.18-19). 
 

As tão emocionadas palavras acima, contudo, se contrapõem à censura feita no 

mesmo artigo: 

Esse ano de 1913 [quando a serviço do escritório de Sampaio Corrêa 
participou da construção da linha férrea de Pirapora a Belém] marca 
meu afastamento de sua colaboração, porque tendo ele dado à sua 
atividade feição nitidamente comercial, para a qual se faltavam 
pendores, fui procurar trabalhos em longes terras (NOVAES, 1942, p. 
19). 

 
A “feição comercial”, todavia, ganhou peso crítico no desabafo feito em sua 

autobiografia ao criticar a atitude mercantilista do antigo chefe: 

Mas nem sempre correu-me a vida sem contratempos... O primeiro, 
sem duvida, o mais doloroso, deu-se quando, após a eficiente 
atuação de Pirapora a Belém, aborreci-me com o Dr. Sampaio que 
erradamente, antepunha à feição técnica de seu escritório de 
engenharia, um cunho nitidamente industrial ou... golpista! Passes 
financeiros hábeis que lhe proporcionaram copiosos lucros 
imediatos: os serviços de luz e força de Belo Horizonte, a Estrada de 
Ferro Maricá, e outros, dos quais eu não podia participar. (NOVAES, 
19--, p. 205).  

Seria Sampaio Corrêa partícipe de um sistema tecnocrata marcado pelos 

privilégios e pelos favorecimentos? Vê-se nas palavras de Novaes o esboço de um 

debate que merece maior aprofundamento nos itens a seguir acerca da relação 

imbricada entre o setor público e privado na concessão e execução dos serviços de 

estruturação e conexão do território.  

Ainda em relação à sua formação politécnica, merece destaque também a 

geração de engenheiros que com ele se formaram e que, tempos depois, 

desempenharam importante papel na engenharia brasileira. Foram alguns de seus 

colegas de turma na Escola Politécnica, e por ele destacados: Eugênio Gudin Filho, 

Adolfo Murtinho, Luiz Leite e Oiticica, Francisco Hosana de Oliveira, Cristiano Benedito 

Otoni, Amadeu de Lacerda Rodrigues, Lengruber, Eurico Teles de Macedo, Manoel 

Amoroso Costa e Guilherme Guinle.  

Em fevereiro de 1901 – ano de ingresso de Novaes –, foi aprovado um novo 

estatuto para a Escola Politécnica o qual manteve, porém, os cursos criados pelo 

“Projecto de Estatutos da Escola Polytechnica” de 1895. O Curso Geral continuaria com 
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a duração de três anos, enquanto que os Cursos Especiais (Engenharia Civil, Engenharia 

de Minas, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e Engenharia Agronômica) 

passariam a dois anos, completando um total de cinco anos de curso. Os que 

concluíssem o Curso Geral receberiam o título de “Engenheiro Geógrafo”. Aos que 

obtivessem nota igual ou superior a seis (aprovação plena) em todas as disciplinas dos 

cursos especiais, receberiam os títulos de Bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas 

ou Ciências Físicas e Naturais (BARATA, 1973 e TELLES, 1993a).  

Henrique de Novaes concluiu o curso de Engenharia Civil (pelo Regulamento de 

1901) ainda no ano letivo de 1905, sendo a ele concedido o título de “Bacharel em 

Sciencias Physicas e Mathematicas” em 10 de abril de 1906, conforme documentos a 

seguir (Figura 12, 13 e 14): 

Figura 12: Certificado de formação no Curso de Engenharia Civil da Escola Polytechnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: BRASIL, 19— 
Acervo: Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

 

 

 

 
  
 
 

Figura 13: Documento que 
atesta os títulos obtidos 
por Henrique de Novaes na 
Escola Polytechnica 

Figura 14: Trecho ampliado com a informação 
acerca do título de Bacharel em Scriencias 
Physicas em Matematicas  

Fonte: BRASIL, 19— 
Acervo: Escola Politécnica do Rio de Janeiro 
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As pesquisas no dossiê do engenheiro permitiram apontar as seguintes 

disciplinas como as cursadas por Henrique de Novaes: 

 

QUADRO 2 - Grade curricular da Escola Politécnica do Rio de Janeiro entre 1901 e 
1905 

CURSO ANO DISCIPLINAS PROFESSORES 

C
u

rs
o

 G
er

al
 

En
ge

n
h

e
ir

o
-G

eó
gr

af
o

 

1º - 
1901 

Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e 
Integral 

------- 

Geometria Descritiva João Baptista 
Ortiz Monteiro 

Física, Meteorologia Henrique Morize 

Aula: Desenho geométrico, aguadas e 
sombra 

Jorge V. de Lossio 
Seiblitz 

2º - 
1902 

Cálculo das Variações, Mecânica racional Licinio Athanasio 
Cardoso 

Topografia, Legislação de Terras, 
Princípios de Colonização 

Henrique Augusto 
Kingston 

Química geral e Inorgânica, Análise 
Química 

Luiz de Carvalho e 
Mello 

3º - 
1903 

Trigronometria Esférica, Astronomia, 
Geodésia 

Otto de Alencar 

Mecânica aplicada às Máquinas Sampaio Corrêa 

Mineralogia e Geologia Oscar Nerval de 
Gouvea 

Aula: Desenho de Cartas Geográficas e 
Máquinas 

José Pereira da 
Graça Couto 

C
u

rs
o

 E
sp

ec
ia

l 
En

ge
n

h
ei

ro
-C

iv
il 

 

4º - 
1904 

Materiais de Construção, Tecnologia das 
Profissões Elementares, Resistência dos 
Materiais, Estabilidade das Construções, 

Grafostática 

Manoel Joaquim 
Teixeira Bastos 

Estradas de Ferro e Rodagem, Pontes e 
Viadutos 

Antônio de Paula 
Freitas 

Navegação Interior, Portos de Mar, Faróis Joaquim Galdino 
Pimentel 

Economia Política e Finanças Luiz Raphael 
Vieira Souto 

5º - 
1905 

Hidráulica, Abastecimento de águas, 
Esgotos, Hidráulica Agrícola 

João Fellipe 
Pereira 

Arquitetura, Higiene das Construções, 
Saneamento 

Francisco Manoel 
das Chagas Doria 

Máquinas Motrizes e Operatrizes, 
Motores 

Paulo de Frontin 

Direito Constitucional e Administrativo, 
Estatística 

José Agostinho 
dos Reis 

Aula: Desenho de Arquitetura Bacharel Alfredo 
de Paula Freitas 

Fonte: NOVAES, 1987; TELLES, 1993; BRASIL, 19--. 
Nota: Elaboração própria. 
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Merece destaque o conteúdo programático da disciplina de Arquitetura, 

Higiene das Construções e Saneamento lecionada aos alunos do 5º ano do curso de 

Engenharia Civil. Tomando-se por base as notas de aula do ano de 1918, percebe-se a 

subdivisão da disciplina em duas áreas de concentração bem delimitadas: a primeira 

contemplava a “Hygiene dos Edifícios e Saneamento das cidades” e a segunda 

abordava os mais distintos temas da “Architectura”.  

No primeiro momento da disciplina estudava-se a higiene de forma isolada, no 

âmbito da casa (Hygiene dos Edifícios), e a aplicação das regras no conjunto 

(Saneamento das Cidades). Partia-se do princípio que “a hygiene dos edificios é a 

palavra e a das cidades a phrase” (HYGIENE..., 1918, p.102). Tomando a Hygiene dos 

Edifícios como o princípio dessa análise pode-se dizer que a ênfase inicial da disciplina 

voltava-se para a importância histórica do tema da higiene com relevante destaque a 

contribuição teórica dos gregos – em especial do tratado hipocrático “Dos ares, das 

águas e dos lugares” –; as conquistas e avanços romanos como “As ruas calçadas, os 

grandes exgottos, os aqueductos, as thermas, o enorme abastecimento d’água e a 

organisação da hygiene municipal” (HYGIENE..., 1918, p.5) e as importantes 

descobertas da medicina moderna e da microbiologia.  

O conhecimento das formas de disseminação das moléstias, da legislação 

internacional que regulamentava ações de combate às enfermidades ou as próprias 

práticas médicas, como a quarentena, por exemplo, parecem ofuscadas diante do 

valor prático da engenharia. A técnica, no início do século XX, emergiu como solução 

irrefutável aos problemas de insalubridade. Os engenheiros avocam a 

responsabilidade de efetivar as precursoras análises e investigações dos médicos 

higienistas. Esse, ao que tudo indica, era o princípio instruído aos alunos da Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, como demonstrado a seguir:  

“A hygiene tanto compete ao medico como ao engenheiro e a este ultimo ainda 

mais, pois os seus conhecimentos, mais vastos, permitem resolver os casos que o 

primeiro apenas póde indicar a necessidade” (HYGIENE..., 1918, p.9).  

 Em “Saneamento das cidades”, os estudantes politécnicos tinham noções de 

manutenção da “integridade urbana” que abrangiam aspectos, eminentemente, infra-

estruturais. Tratava-se de empreender na cidade a  
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conservação das ruas, revestimentos e perfis; arborisação; collecta e 
remoção do lixo urbano, domiciliar e proprio da rua; eliminação das 
aguas servidas e pluviaes e o seu transporte mais rápido e destino 
conveniente; supprimento de aguas, exame dos mananciaes, modo 
de conduzil-a sem contaminal-a; quantidade dessa agua e numero de 
litros que deve ser fornecido a cada pessoa; dar o destino 
conveniente aos cadaveres, quer de homens quer de animaes; 
cuidados relativos aos estabelecimentos denominados insalubres 
(HYGIENE..., 1918, p.103).  

Todavia, além das preocupações técnicas de aparato, adequação higiênica e 

suporte da cidade, difundia-se também, na Escola Politécnica, o saber projetual com 

detalhados preceitos de concepção urbana. Aos engenheiros eram passados princípios 

e regras para construção de futuras cidades e “meios de corrigir os efeitos de uma 

cidade antiga” (HYGIENE..., 1918, p.105) sendo Belo Horizonte um exemplo 

emblemático de aplicação dos métodos, assim difundido nas próprias notas de aula.  

De acordo com esse ensinamento, três eram os princípios essenciais para a 

concepção de uma nova cidade: escolha do terreno, traçado das ruas e arborização. O 

solo ideal, segundo essas normas, deveria ser permeável (com lençol d’água situado a 

mais de cinco metros de profundidade); não rochoso (o que dificultaria a disposição 

das redes d’água, de esgotos, telegráfica e telefônicas, quando subterrâneas) e com 

certa declividade, que asseguraria o escoamento natural das águas. O traçado das ruas 

mereceu atenção especial na disciplina. Vários foram os parâmetros difundidos desde 

o modelo “desordenado, em que há curvas e rectas cortando-se em ângulos diversos, 

até ao systema americano, em que no traçado entram exclusivamente o esquadro e a 

regua” (HYGIENE..., 1918, p.108). Essa foi, portanto, uma das contribuições da 

disciplina à abordagem urbana que Henrique de Novaes desenvolveria anos mais 

tarde. 

A sua prática profissional, como já esboçado, teve início quando ainda 

estudante, a convite de Sampaio Corrêa, integrou, como auxiliar técnico, a Comissão 

de Estudos e Construção de Obras contra as Secas no estado do Rio Grande do Norte 

no ano de 1904.22 Chegou a Natal – “(...) minúscula capital do Rio Grande do Norte, 

cidade atrazada, repleta no momento, de retirantes das zonas sertanejas assoladas 

                                                 
22 

Essa Comissão de técnicos, chefiada pelo engenheiro Sampaio Correa, como melhor explicitado 
adiante, foi enviada pelo Ministério da Viação para estudar e propor soluções para o problema das secas 
no Rio Grande do Norte (NOVAES, 1987, p. 58).    
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pelas secas...” (NOVAES, 1987, p.68) – no dia 12 de março e pouco tempo depois 

iniciou seus trabalhos. Após vinte e um dias de incursão pelo sertão norte-rio-

grandense (para estudos dos mananciais e do possível prolongamento da estrada de 

ferro), os integrantes da Comissão regressaram à capital potiguar. Nessa Comissão, 

Novaes passou a auxiliar o 1º Engenheiro, Eugenio Ramos Carneiro da Rocha, no 

escritório técnico (responsável pela construção da estrada de ferro Ceará - Mirim) 

tendo, dessa forma, o primeiro contato com projetos e orçamentos de obras 

ferroviárias.  

Retornou ao Rio de Janeiro para concluir o curso de Engenharia Civil – fato 

atribuído pelo próprio à influência de Sampaio Corrêa, como pode ser visto: 

Após [os trabalhos no Rio Grande do Norte], estive a esmorecer na 
continuação do curso de engenharia civil: já era, de fato, engenheiro 
geógrafo, possuía um diploma e para que mais a quem, com as 
proveitosas lições de tão alto mestre [Sampaio Corrêa], precisava 
começar cedo a morejas?! 

Mas ele exigiu a minha volta à escola e, sob o imperativo de sua 
determinação, concluí, e conclui bem, o meu curso especial, embora 
trabalhando sempre, pois já profundamente contagiado pela febre 
do trabalho (NOVAES, 1942, p. 19). 

Em 10 de abril de 1905 recebeu o título de engenheiro civil. No mesmo ano, 

trabalhou, durante nove meses, nas obras hidroelétricas de Ribeirão das Lages pela 

Companhia Light & Power, cujo diretor era o engenheiro americano C. H. Kearuy. Sua 

função era transit-man23da turma topográfica dirigida pelo engenheiro Feliz Ferraz 

(NOVAES, 1987, p.82).  

Deixou a empresa em janeiro de 1906 e seguiu para São Paulo, para integrar a 

Comissão do Abastecimento de São Paulo, chefiada por Luiz Betim Paes Leme 

(NOVAES, 19--, p.17). 

Ainda em 1906, quando Sampaio Corrêa exercia o cargo de Inspetor de Águas e 

Obras Públicas do Rio de Janeiro, Novaes foi convidado a trabalhar no novo 

abastecimento d’água, ficando responsável por uma seção que executaria obras 

menores na cidade e seus arredores, ao que tudo indica nos anos de 1907 e 1909 

(NOVAES, 19--, p.17).  Teve a seu cargo o projeto para a captação e adução das águas 

                                                 
23

 Chamava-se de “trânsito” o aparelho normalmente utilizado por agrimensores destinado a 
determinar ângulos horizontais. Pode-se supor, dessa forma, que transit-man seria o operador de tal 
aparelho (ENCICLOPÉDIA DELTA LAROUSSE, v.10, p.2153). 
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dos mananciais de Jacarepaguá, a construção do reservatório do Engenho de Dentro e 

o remanejamento e construção de novos troncos principais distribuidores. 

Foi também responsável pela remodelação da usina Maracanã, destinada ao 

abastecimento dos bairros oceânicos e dos morros; fez o projeto, “em ferro-concreto 

(predomínio do ferro) ou concreto armado (predomínio de concreto)”, do reservatório 

de Paquetá; da Ponte da Urca (um vão de 20 m); as pontes, em arco, das adutoras do 

Xerém e Mantiqueira; as coberturas da caixa de reunião e dos reservatórios do França 

e Caixa Nova e o aqueduto do Registro24. O reservatório do Engenho de Dentro, no Rio 

de Janeiro, ficou conhecido como a “obra mais notável do Brasil em cimento armado” 

(DR. HENRIQUE..., 1921, p.1), nas primeiras décadas do século XX. 

No ano de 1909, passou a trabalhar na Noroeste do Brasil, também a convite de 

Sampaio Corrêa, encarregando-se do prolongamento da linha férrea no Mato Grosso e 

da “barrancada” do Paraná a Campo Grande. 

Em setembro de 1912, iniciou os estudos do prolongamento da Estrada de 

Ferro Central do Brasil no trecho de Pirapora a Belém, sob coordenação dos 

engenheiros Paulo de Frontin e Sampaio Corrêa. No ano seguinte, depois de 

discordâncias quanto à prática profissional de Sampaio Corrêa, prestou serviços de 

pouco mais de um ano para a firma Saboya Albuquerque & Cia. trabalhando nas obras 

do Poço dos Paus (Ceará) e da Estrada de Ferro de Mossoró, sendo Engenheiro Chefe 

dessa última25.  

De regresso à Vitória, trabalhou no Banco Hipotecário e Agrícola do Espírito 

Santo e, logo após, assumiu a Prefeitura da cidade no ano de 1916. 

Trata-se de uma obra vasta, digna de registro, dada a diversidade de atuação 

em campos específicos da engenharia civil (obras contras as Secas, estradas de ferro, 

sistema de abastecimento de água, etc...) que o fizeram perpassar – até este momento 

e contados exatos dez anos de formação – pelo setor de obras públicas e por 

empreendimentos de execução particulares. Em itens posteriores, dar-se-á maior 

                                                 
24

 Em 1939, assumiu a direção da 3º divisão da citada Inspetoria de Águas e Obras Públicas do Rio de 
Janeiro. 
25

 Há relatos de Pedro Leopoldo contidos no livro de Vingt-Un Rosado (2001) que o Terminal de 
Embarque da Estação de ferro de Mossoró seria de autoria de Henrique de Novaes. Não conseguiu-se 
comprovar tal assertiva.  
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aprofundamento a esses temas, cabendo aqui, apenas, traçar um panorama geral de 

sua atuação. 

Em seu estado de origem, portanto, foi um dos planejadores da expansão, 

remodelação e melhoria da cidade de Vitória, onde desenvolveu diversas atividades. 

Atuou como engenheiro e urbanista; trabalhou na Diretoria de Obras do Estado 

(rodovias); na Usina Paineiras (produção de cana de açúcar) e nos serviços públicos 

municipais.  

No período de 24 de maio de 1916 a 05 de janeiro de 1920, principiando na 

carreira política, ocupou o cargo de prefeito dessa cidade, quando coordenou o Plano 

Geral da cidade (1917); desenvolveu os projetos arquitetônicos da Catedral 

Metropolitana de Vitória com detalhes neogóticos (1917) e do Ginásio Espírito 

Santense (1919); e levantou a planta cadastral da cidade (1919) e propôs a criação do 

imposto territorial urbano, em substituição ao imposto predial e taxa imobiliária 

(1919).  

Como mencionado, seu tio Bernardino de Souza Monteiro era o Presidente do 

Estado, no mandato de 1916 a 1920. Em Mensagem apresentada ao Congresso 

Legislativo do Espírito Santo, no ano de 1916, o então governador deixa marcas de sua 

indicação e da confiança atribuída ao sobrinho, já nomeado para o cargo de prefeito: 

Muito tem feito o Estado em beneficio de nossa capital.  
Dotou-a de em curto espaço de tempo de água e esgotos, luz elétrica, 
viação urbana e telephones. 
Não é, entretanto, isto de mais, porque taes benefícios se reflectem 
directamente sobre o Estado, pois é pela sua Capital que pode mais 
rapidamente, quem por ella passa, fazer idéia do nosso progresso e 
desenvolvimento. 
(...) E’ por isso, ainda, que em geral os agentes executivos das Capitaes 
são de confiança e nomeação do Poder Executivo Estadual (ESPÍRITO 
SANTO, 1916, p.13-14).    

No Governo de Bernardino Monteiro os esforços convergiram, principalmente, 

para a abertura de estradas “já que o café – novamente com cotações em crescimento 

– necessitava de vias para o escoamento da produção” (KUSTER, 2001, p.137).26 Foram 

então projetadas e executadas por Henrique de Novaes, nessa época, as estradas de 

ligação entre Santa Leopoldina e Santa Teresa e entre Castelo e Muniz Freire, já que 

cabia ao engenheiro, além de suas funções administrativas municipais, desempenhar 

                                                 
26

 Na época, o café ocupava 60% da receita oriunda de exportações.   
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atividades de “(...) direção técnica das estradas de rodagem e da propaganda agrícola, 

como Comissário da Produção no Estado” (URBANISMO. br, 2000).27 

Deve-se realçar, aliás, o valor empregado nesse momento às ações de 

construção das chamadas “estradas de rodagem” no Brasil. No processo de 

intervenções pelas quais passavam as cidades brasileiras, esses ramais surgiam como 

inovações tecnológicas as quais suplantariam as linhas férreas, pois detinham, na 

opinião de alguns técnicos e defensores dessa inovação, menor custo operacional e 

maior rapidez de execução. A possibilidade de integração seria, dessa maneira, 

atingida em um menor tempo.  

Ainda como Prefeito de Vitória, em 1916, elaborou proposta de remodelação 

da área central da cidade de Mossoró-RN (Figura 15) – o que viria a ser sua primeira 

atuação de cunho urbanístico28. Rubenilson Teixeira (2009, p.336) faz referência ao 

projeto de Novaes, no processo de reordenamento da referida cidade no início do 

Século XX e apresenta o croqui a seguir como sendo de autoria de Henrique de 

Novaes. 

Segundo relatos de Raimundo Soares de Brito e de Pedro Leopoldo (NOVAES, 

1987, p.8-9): 

 
Mossoró foi por ele beneficiada no setor urbanístico, com uma planta 
elaborada durante o período em que aqui esteve. 
No ano de 1916, a requerimento do intendente Sebastião Gurgel, o 
Chefe da edilidade mandou pô-la em execução. O projeto de lei 
apresentado mandava ‘respeitar em toda a sua integridade, a planta 
da cidade, levantada pelo engenheiro Novais’ [sic].  

 

                                                 
27

 Não há indícios que expliquem ou justifiquem a duplicidade das funções neste momento.  
28

 Cabe destacar, que não se teve acesso a documentos que comprovassem os meios que o levaram a 
executar projetos extras às incumbências municipais e, neste caso, em outro estado. 
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Figura 15: Proposta de reordenamento da área 
central Mossoró elaborada por Henrique de Novaes 

em 1916. 

 
Fonte: TEIXEIRA, 2009. 

 

Em 1918, regressou a Natal-RN, em virtude de contrato firmado pelo 

Intendente Municipal, Fortunato Aranha, para urbanizar o Baldo – fonte de 

abastecimento d’água da cidade. Aproveitando o córrego natural existente na área, 

construiu uma barragem com o acúmulo da água, transformando-a em uma “piscina 

pública” (BEZERRA, 2000, p.2).29  

É importante frisar que, afora os melhoramentos, provavelmente 

empreendidos no Baldo pelo engenheiro, o lugar continuou a ser objeto de 

preocupação por parte dos médicos da Inspetoria de Saúde Pública em Natal, tal como 

relatou (e ilustrou) o médico higienista Januário Cicco em sua obra “Como se 

Hygienizaria Natal”, publicada em 1920. O lixo já depositado em suas matas (e não 

incinerado), bem como a lavagem de animais e roupas nas águas que serviam ao 

                                                 
29 

O local ficou conhecido como “tanque de Natação do Baldo” e passou a ser utilizado para aulas de 
natação de escoteiros e banhos públicos (BEZERRA, 2000).  
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abastecimento de boa parte da cidade à época, eram práticas recorrentes no início dos 

anos 1920 (Figuras 16 e 17): 

  

 

 

Entre 1920 e 1921, logo após deixar a cadeira de Prefeito de Vitória, assumiu a 

Direção da Usina Paineiras30 (NOVAES, 19--, p.17) na qual priorizou o ordenamento do 

cultivo da cana de açúcar a fim de reativar a força produtiva da mesma, em âmbito 

local. 

Em agosto de 1921, assumiu a Diretoria de Obras contra as Secas no Rio Grande 

do Norte e, dois anos depois (1923), retornou ao estado como engenheiro da 

Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca (IFOCS), no contínuo combate à estiagem no 

Nordeste. Na ocasião, desempenhava as funções também no estado do Ceará. 

Em 1924, foi convidado pelo então Governador do Estado, José Augusto 

Bezerra de Medeiros, para chefiar a recém criada Comissão de Saneamento de Natal 

(CSN). Quando elaborou vários projetos para a reforma da rede de abastecimento 

d’água existente na cidade, planejando também a rede de esgotos. Paralelamente, 

ajudou em ações emergenciais de reparação no estado, após a cheia de 1924/1925. A 

partir do estudo sobre os possíveis mananciais de água para Natal, Novaes coordenou 

                                                 
30

 A Usina Paineiras S.A., foi fundada no ano de 1912 e construída pelo Governo do Estado do Espirito 
Santo com o fito de consolidar um parque industrial no estado. A ela estava ligada também a Estrada de 
Ferro Itapemirim – construída entre 1910 e 1920, inicialmente entre a estação da Barra (situada no 
porto da Barra do Itapemirim) e a Usina Paineiras. Disponível em 
<http://www.usinapaineiras.com.br/hist.htm> e 
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_ramais_3/paineiras.htm>  . Acesso em: junho de 2011).  

Figura 16: Acúmulo de lixo nas matas 
lindeiras à fonte do Baldo em Natal, na 
década de 1920. 
 

Figura 17: Cavalos se banhando no 
Baldo, em Natal, em registro 
fotográfico da década de 1920. 

Fonte: CICCO, 1920.  Fonte: CICCO, 1920.  
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a elaboração da planta topográfica da cidade que levantou toda a zona urbana e 

suburbana.31 

 Entre 1926 e 1927, o engenheiro chefiou, em São Paulo, a Comissão de Obras 

Novas do Abastecimento de Água da Capital. Vale ressaltar que Henrique de Novaes 

apresentou o projeto do Rio Claro, pela primeira vez em 1912, sendo Paulo de Moraes 

Barros o secretário de Obras Públicas. O projeto e as análises, contudo, estenderam-se 

ao longo da década de 1920, passando por várias discussões, diversos pareceres e, 

inclusive, sendo apresentadas novas soluções por outros profissionais32- o engenheiro 

Sampaio Corrêa foi um desses técnicos e que teve seus estudos, sobre a adução do Rio 

Claro, acatada pelo Governo do estado no ano de 1925. Por indicação de Corrêa, 

Novaes assumiu a chefia dos serviços, como revelado pelo mesmo em artigo: 

Por sua mão, ainda, fui, em 1926, conduzido à chefia da Comissão de 
Obras Novas de S. Paulo – no governo do seu grande amigo, o 
pranteado Presidente Carlos de Campos. Na defesa de minha 
atuação, tive nele o mais decidido apoio e esclarecido aviso. 
(NOVAES, 1942, 19). 

 

Em 1928, retorna ao Rio Grande do Norte para emitir relatório de estudos 

quanto ao aproveitamento do vale do rio Ceará Mirim para a agricultura.  

No ano de 1931, elaborou o Plano de Urbanização de Vitória, que previu 

melhorias para a cidade existente e propôs novas áreas de expansão33. A década de 

1930 marcou, ainda, sua atuação mais objetiva na elaboração de pareceres e estudos 

de reforço e ampliação dos serviços de abastecimento de água. Chefiou tais serviços 

na cidade do Rio de Janeiro (1930-1931) e nas cidades mineiras de Uberaba, Juiz de 

Fora e na capital Belo Horizonte. 

Em 1938, seus registros pessoais (NOVAES, 19--, p. 17), indicam uma atuação na 

cidade de Curitiba, fato não confrontado com outras fontes em virtude da ausência de 

registros como, por exemplo, os artigos publicados nas revistas técnicas da época: 

 

                                                 
31 

Os seus estudos serviram de base para o Plano Geral de Sistematização (elaborado pelo arquiteto 
Giacomo Palumbo, entre 1929 e 1930, na administração do engenheiro Omar O’Grady) e para o Plano 
Geral de Obras (realizado na década de 1930 pelo Escritório Saturnino de Brito). Sob contrato com o 
prefeito O’Grady, Henrique de Novaes elaborou o projeto do Parque Municipal para Natal, que seria 
implantado na Praça Pedro Velho. 
32

 Aqui reside uma discussão importante que será estimulada mais adiante. 
33

 A atuação em Vitória será aprofundada nos itens seguintes da dissertação. 
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Não desanimei de todo, porem, no meu entusiasmo pela profissão, 
na minha fé escaldante no futuro do Brazil: - assim, ainda me estou 
interessando pelo novo abastecimento dagua de Curytiba, cujo 
projeto orientei em setembro do ano passado (1938).  

 Entre os anos de 1940 e 1942, relatou em suas reminiscências, ter sido 

colaborador da Empresa Brasileira de águas de (NOVAES, 1987, p.23).  

Entre 22 de janeiro de 1945 e 12 de novembro de 1945, ocupou novamente o 

cargo de Prefeito de Vitória, cujo mandato foi marcado pela contratação da Empresa 

de Topografia, Urbanismo e Construções Ltda. (ETUC) e do urbanista Alfred Agache, os 

quais, respectivamente, se encarregariam da elaboração do levantamento cadastral e 

da supervisão do plano de urbanização da cidade de Vitória. No mesmo ano, orientou 

tecnicamente os projetos de topografia realizados na Bacia de Acumulação e local da 

Barragem Rio Santa Maria do Rio Doce, nas proximidades do município de Colatina-ES. 

 

1.4 O Clube de Engenharia e o Senado Federal: lócus de debates das “questões 
nacionais”.  

 

Henrique de Novaes, teórico dos grandes temas, adquiriu espaço, também, no 

âmbito do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro – associação fundada em 24 de 

dezembro de 1880 – do qual fez parte desde 1904 e ajudou a consolidar nos anos 

1930. O Clube permitiu a Novaes o apoio necessário – nessa figura representativa de 

classe profissional – para respaldar seus estudos, colocando em xeque, em muitas 

ocasiões, os questionamentos externos (e às vezes internos) em relação a obras e 

serviços em execução. Para além de sócio efetivo (de 1904 a 1950, ano de sua morte – 

Figura 18), assumiu importante papel na consolidação do Clube como entidade de 

discussão e de legitimação da engenharia no Brasil. Fez parte da Comissão de edição 

da Revista do Clube de Engenharia entre os anos de 1934 e 1939 (Figuras 19 e 20) – 

período marcado por uma nova configuração comercial da edição a qual passou a ser 

produzida com espaço reservado exclusivamente à propaganda e tendo no seu quadro 

um profissional específico para tal que exerceu a função de “Chefe de Publicidade”. 
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Figura 18: Ficha de cadastro de Henrique de Novaes no Clube de Engenharia34 

 

Fonte: Acervo do Clube de Engenharia 

 

A ideia divulgadora da engenharia, de modo claro, esteve presente em toda a 

trajetória de Novaes e não fortuitamente foi passada à experiência na revista, 

essencialmente na publicação de seus próprios artigos. É, aliás, no período em que 

integrou a comissão de redação da Revista do Clube que se percebe a publicação do 

maior número de seus textos. 

Momento também caracterizado – no bojo desse processo de reformulação 

pelo qual passou o veículo informativo – pela exposição comercial de novos materiais e 

pela ampliação do debate de inovadores elementos técnicos e teóricos que pudessem 

contribuir para o desenvolvimento prático da disciplina. Realçando a formação de 

conhecimento e o intercâmbio proposto pelo boletim, os engenheiros foram 

convocados, neste momento, por meio de anúncios na revista, a contribuírem com a 

publicação de artigos (Figura 21). 

 

 

                                                 
34

 Apesar de constar na ficha de cadastro o ano de 1907 como data de sua formação, os dados já 
apresentados no presente trabalho apontam a finalização do curso de Engenharia Civil no ano de 1905 e 
a obtenção do título de Bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas no ano de 1906.   
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Figura 19: Folha de apresentação da Revista do Clube de Engenharia, com o quadro 
técnico de editoração.  
Figura 20: Ampliação da folha de apresentação da Revista do Clube de Engenharia, 
ressaltando a inclusão de Henrique de Novaes como membro da Diretoria no triênio 
de 1934-1937 (1º secretário) e como integrante da comissão de redação. 
  

Fonte: REVISTA..., 1934. 

 

A revista, além disso, ganhou 

um novo formato gráfico que incluiu a 

significativa modificação das capas as 

quais receberam imagens 

representativas de obras, 

personalidades ou técnicas tidas como 

inovadoras. Talvez por tudo isso, e 

somando-se a admiração que Novaes 

despertou em decorrência de sua atuação, o então Presidente do Clube de Engenharia 

em 1959 publicou artigo atribuindo ao engenheiro a alcunha de “(...)primeiro e 

principal redator” da revista, demonstrando o importante papel que desempenhou.  

O número de setembro de 1959 da Revista do Clube de Engenharia 
marca a data de 25 anos de publicação ininterrupta da mesma, em 
sua segunda fase iniciada e impulsionada pelo ilustre Eng. Henrique 
de Novais, que organizou a administração da mesma em moldes 
comerciais, evitando assim a dependência de favores de outrem e foi 
o seu redator e orientador durante cinco (5) anos (SILVA, 1951, p.11-
12). 

O artigo “Ninguem é profeta em sua terra...” (sem autoria e publicado na 

Revista do Clube de Engenharia de setembro de 1937), por exemplo, não apenas 

Figura 21: Convite para publicação de 
estudos na Revista do Clube de Engenharia 

Fonte: REVISTA..., 1934. 
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explicita a relação já presente nos anos 1930 entre os serviços de infra-estrutura 

pública e a necessidade de desenvolvimento material e industrial para dar-lhes 

suporte, mas traz à tona o papel do Clube de Engenharia (e da Revista por 

conseqüência) como entidade partícipe desse processo imbricado entre as esferas 

pública e privada no Brasil. O artigo é inovador ao antecipar que a adutora do Ribeirão 

das Lages, no Rio de Janeiro – projeto sob a responsabilidade de Henrique de Novaes – 

seria composta por canalizações produzidas pela Societé des Hautes-Forneaux et des 

Fonderies de Pont-a-Mousson, assunto, inclusive que mereceu destaque na capa da 

revista ao divulgar imagens dos tubos confeccionados pela empresa. Firmou-se 

contrato entre a firma concessionária do Ribeirão das Lages – Dahne Conceição & Cia – 

e a Sociedade Industrial de Tubos para o fornecimento de tubos do tipo Bonna, os 

quais representariam uma inovação técnica à época por permitir impermeabilidade da 

parede por meio de uma camisa de aço soldada.  

Além disso, “festejava-se” também a estrutura que seria montada a fim de dar 

cargo ao contrato de fornecimento de material para a adutora. A então chamada 

“Sitobus” – união da Société des Hautes-Forneaux et des Fonderies de Pont-a-Mousson  

com a Société des Tuyaux Bonna “(...) adquiriu uma grande área e vai erigir uma fabrica 

moderníssima  entre Campo Grande e Bangu”. Outra iniciativa aclamada pela categoria 

profissional, “(...) em adeantado grau de concretisação”, foi a montagem da Usina de 

centrifugação de Gorceix em colaboração com a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, 

sob a designação comum de Cia. Ferro-Brasileira (REVISTA..., 1937, p.1587). 

Des’tarte, no curto prazo de uns seis mezes, teremos fundido no 
Brasil tubos de ferro fundido até o diâmetro de 60 centrimetros 
inclusive e comprimentos de seis metros, de metal brasileiro, com 
carvão vegetal brasileiro, com 90% de mão de obra brasileira, sob os 
céos hospitaleiros do Brasil.  

A imagem a seguir (figura 22) mostra as autoridades e profissionais presentes 

no stand de inauguração da Société des Hautes-Forneaux et des Fonderies de Pont-a-

Mousson na X Feira Internacional de Amostras do Rio de Janeiro em 1937, dentre os 

quais, estavam os chefes das firmas envolvidas com o contrato das obras do Ribeirão 

das Lages e o engenheiro Henrique de Novaes (o quarto da esquerda para a direita). 
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Há que se ressaltar o destaque dado aos mapas do Brasil (do lado esquerdo) e da 

França (do lado direito) fazendo-se menção à aliança recém estabelecida35.  

 

Figura 22: Stand de inauguração da X Feira Internacional de Amostras do Rio de 
Janeiro em 1937 

 

Fonte: REVISTA, 1937, p.1587. 

 Essas relações configuraram-se, é importante destacar, em um apoio mútuo. E 

não foi diferente na ligação estabelecida entre Novaes e o Clube de Engenharia. Por 

vezes, desempenhou o papel de explorador de novos temas, renomado e reconhecido 

estudioso e, como o próprio se definiu um curioso.  

Dada a sua influência no Clube de Engenharia e o seu poder de articulação 

como homem público – que não deixou de ser, mesmo findados os mandatos de 

prefeito de Vitória –, muitos eram “os ouvintes” de Novaes. Não à toa, em julho de 

1938, realizou viagem a Europa como consultor técnico da já mencionada firma Dahne 

Conceição & Cia, a fim de se estudar a produção de tubos para as obras do Ribeirão 

das Lages. Desempenhou, portanto, na ocasião, o duplo papel de Chefe da Divisão 

Técnica da Inspetoria de águas e Esgotos do Rio de Janeiro e contratado da 

concessionária responsável pela obra.  

                                                 
35

 No mapa brasileiro há a devida ressalva para as localidades da Bahia, São Paulo, Campina Grande, 
Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Porto Alegre, Maranhão, Aracaju, Campinas, Natal e 
Rio, referindo-se, ao tudo indica, a uma possível (ou futura) atuação geográfica da empresa no país. 
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Função, aliás, mais ampla se considerar o seu papel como interlocutor das 

novas experiências, conforme pode ser comprovado nos escritos publicados na Revista 

do Clube de Engenharia de 1938:  

No dia 15 de janeiro, realizou-se no restaurante Lido, o almoço 
oferecido pela firma Dahne Conceição & Cia, ao seu Consultor 
Técnico Engo. Henrique de Novaes, por motivo de sua viagem à 
Europa, onde com a proficiência que lhe é peculiar, irá desempenhar 
uma importante missão técnica.  
O Engenheiro Henrique de Novaes leva também a honrosa 
incumbência de como representante do Clube de Engenharia, 
apresentar aos nossos colegas dos países da Europa [de] suas 
Sociedades de Classe, os sinceros anseios de uma colaboração 
eficiente e útil para os engenheiros brasileiros (REVISTA..., 1938, 
p.1844).  

Dessa viagem36, ou “missão técnica” – aproximando os moldes da engenharia à 

feição ainda militar de sua origem de formação –, resultou uma série de artigos 

produzidos por Novaes e publicados na Revista do Clube de Engenharia de julho de 

1938 a janeiro de 1939 intitulados “Impressões de um curioso” (Figuras 23, 24 e 25). 

Assim se constitui um diálogo entre a prática discursiva de Novaes e a própria prática 

da engenharia no Brasil na qual as imagens de cidade e da técnica são literalmente 

demarcadas. Sua percepção, por muitas vezes, foi expressa por meio de fotografias 

que, para ele, encerravam importante função na narrativa.  

Procuro suprir com a fotografia a pobreza de minha humilde prosa; 
daí a profusão de vistas com as quais vou ornando estas insossas 
notas de uma viagem, de malogrado fim... As fotografias são assim, 
as fichas de minha memória; - revendo-as, recordo-me facilmente do 
que observei; postas em devida ordem elas ordenam-me também as 
narrativas. (NOVAES, 1938b, p.2285). 
 

Os documentos são, portanto, exemplos valiosos que possibilitam a construção 

de uma análise pautada “(...) por uma história da mise en oeuvre dos materiais e 

técnicas, como por uma história da administração e dos conflitos profissionais” 

(SALGUEIRO, 1997, p.142). 

 

 

 

                                                 
36 A viagem teve início no dia 18 de fevereiro de 1938 quando o engenheiro embarcou do Rio de Janeiro 

em direção a Casablanca no vapor “Formose” – escalas na Bahia, Pernambuco e Dakar.  
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Figuras 23,24 e 25: Série de artigos escritos por Novaes e intitulados “Impressões de 
um curioso”, publicados na Revista do Clube de Engenharia. 
 
 

Fontes: NOVAES, 1938a,1938b, 1938c. 
 

Novaes foi “enviado”, como correspondente, a fim de se apropriar de novas 

realidades e transpô-las aos engenheiros no Brasil. Europa e Estados Unidos abriam 

precedentes para as pesquisas in loco, mas, foi além à busca de experiências similares 

ao caso brasileiro: 

A minha excursão ao estrangeiro, - especialmente Europa – teria por 
objetivo estudar as tubulações existentes do tipo Bonna, 
perquilhindo-lhes as condições de fabricação e assentamento. Preferi 
dirigir-me primeiramente ao norte da Africa onde – no Marrocos 
Francez -, as sociedades Ponta a Mosson e Bonna (...) haviam 
construído uma extensa canalisação adutora, e – na Algeria – aquela 
Sociedade e a Campenon-Bernard, se estavam empenhando na 
execução de ultra-modernas tubulações dos tipos Franki Freycinet. 
(NOVAES, 1938a, p.2151). 

Por meio de uma operação quase poética, essa experiência foi transposta nas 

suas impressões, deixando perceber não apenas os aparatos técnicos a que se propôs 

revelar, mas também sua leitura das realidades vistoriadas. Seus textos lêem as 

cidades (GOMES, 1997), considerando-as em seus aspectos físico-geográficos, sua 

paisagem urbana, sua história e dados culturais e do cotidiano, por exemplo.  

(...) A cidade escrita é, então, resultado da leitura, construção do 
sujeito que a lê, enquanto espaço físico e mito cultural, pensando-a 
como condensação simbólica e material e cenário de mudança, em 
busca de significação. Escrever, portanto, a cidade é também lê-la, 
mesmo que ela se mostre ilegível à primeira vista 
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A cidade configura-se, na verdade, como uma máquina de narrar (GOMES 

1997), de produzir imagens: aí residem os possíveis percursos da narrativa de Novaes.  

Em busca de respostas aos problemas técnicos apresentados no Brasil, Novaes – por 

meio de sua narrativa em “Impressões de um curioso” – propõe múltiplos trajetos de 

apreensão desses lugares.  

Nesse sentido, em um dos textos da coletânea, fez uma narrativa histórica 

sobre Dakar a qual conhecera “de tradição” pelas narrativas de pessoas amigas 

(NOVAES, 1938a, p.2151). Destaca-se o olhar atento de um engenheiro que não se 

limitou aos perímetros da profissão e ao fardo do trabalho. Há, nestes artigos, um 

pouco do homem brasileiro e muito de um incursor, cujas vicissitudes africanas 

despertaram seu interesse. Dos mecanismos de desenvolvimento da sociedade, 

ressaltados pela locação e construção do porto, pelos incontáveis sacos de amendoim 

empilhados no cais (principal produto de exportação da capital do Senegal à época), ao 

destaque dado ao templo católico e aos negros, nada passou despercebido. Nada mais 

similar com o caso brasileiro que a questão racial e isso mereceu algumas impressões, 

como as que seguem: 

 
Os negros de Dakar, não impressionam mal; são parecidos com os 
nossos, apresentando, porém, tipos mais finos. Vestem-se, em geral, 
de uma longa túnica de algodão kaki ou, raramente, de casemira. Os 
europeus,quase todos,sem excepção das crianças e mesmo...das 
religiosas uzam capacetes para se protegerem do sol cujos efeitos 
nessas paragens são fulminantes quando incidem os seus raios 
diretamente na cabeça (NOVAES, 1938a, p.2153).  

Vi de perto também um acampamento da gente do país; - o mais 
primitivo em matéria de habitação humana a alguns quilômetros e 
entre duas cidades modernas: - todos de pelo de camelo, cobrindo 
recintos cercados em pedra seca. O árabe é um exemplo sem par de 
renuncia; trabalha apenas para se alimentar parcamente, e mal se 
vestir; nutre-se apenas para viver, no limite extremo da sobriedade; 
seu único prazer na vida: - a mulher! 
Não será a obcessão carnal a razão da decadência dessa raça que 
retrocedeu na civilisação após haver dominado nas ciências e nas 
artes, conquistando outros povos?! 
A resignação do árabe e a paciência do camelo casam-se á cada 
passo, no bled marroquino. (NOVAES, 1938b, p.2288).  
  

Diferenças, particularidades e semelhanças são elementos que norteiam a 

estrutura narrativa de Novaes. Nesse sentido, aproximou essa experiência também a 
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sua trajetória pessoal; tal é o exemplo emblemático da analogia feita entre a Catedral 

de Dakar e seu projeto da nova catedral de Vitória, proposto anos antes da viagem: 

Impressionou-me sobremodo a nova Cathedral, pelo gosto 
arquitetural, pela simplicidade, pela ordem interna, pela freqüência 
numerosa e pia (vi-a na ocasião da missa dominicial de 10 horas...) e, 
acima de tudo, pela emocionante aliança de fé e de patriotismo, que 
se traduz na legenda dourada que lhe ensima a fachada.  
‘A ses morts d’Afrique la France reconaissante’. Recordei-me, com 
saudade e pena, da cathedral de Victoria, no meu Espírito Santo: - em 
1930 eu propuz para ela uma arquitetura semelhante a essa de 
Dakar, para substituir o antigo templo mosdontico; a autoridade 
eclesiástica vetou-me o projeto, condenando o que ela chamava de 
‘uma igreja de concreto armado’. (NOVAES, 1938a, p. 2154).   

O exemplo acima apenas confirma que ao longo de sua trajetória, nesses quase 

infindos percursos de idas e vindas, a cidade de Vitória se torna tão complexa e, ao 

mesmo tempo, tão arraigada a suas raízes que ele a detém por vários momentos e em 

diferentes circunstâncias.  

De um modo mais amplo, as viagens empreendidas por Novaes, “tendo por 

base a territorialização e o documental” (GOMES 1997), imprimiram uma narrativa que 

tematizou o território, o urbano e os uniu por meio da técnica e da gestão dos serviços 

de infraestrutura. O papel de repassar para os demais colegas de profissão sua leitura 

da cidade e de suas escalas de abrangência, em muitos dos casos, expressou o próprio 

ideário de modernização que foi construído ao longo de sua trajetória. Sua assimilação 

da cidade de Casablanca sintetiza os conceitos por ele defendidos de gestão pública, 

de integração regional, de promoção de novas técnicas e de concepção urbana; todos 

amparados por um novo modo de pensar a cidade e seu progresso, como se diria à 

época.  

[acerca de Casablanca] O bom senso e a ordem postos na execução 
de todos os serviços públicos são admiráveis e nós, no Brasil, só 
temos algo parecido em S. Paulo e em Belo Horizonte. [...].   
Mas o ponto de partida da modernisação de Casablanca foi a greve 
de 30 de julho de 1907, durante a qual foram assassinados alguns 
operários europeus ocupados nos primeiros trabalhos do porto atual, 
dando logar ao desembarque do corpo de ocupação francez, com a 
consequente pacificação da região em alguns mezes. Intensificou-se 
então a imigração européia e começou a surgir a cidade nova, de 
2500 hectares, com suas largas avenidas, seus soberbos parques e 
seu vários jardins. 
Em 1933 – 26 anos após o inicio de sua fase moderna – contava a 
cidade 275.500 habitantes, dos quais 80.000 europeus; comparável 
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portanto, a belo Horizonte, em população e intensidade de 
crescimento [...].  
Excelentes serviços de viação urbana, de águas e de esgotos bons 
hotéis com um total de 2000 quartos, boas praias de banhos, varias 
distrações, ligações marítimas, terrestres e aéreas, com o interior do 
paiz e com o exterior tornam essa cidade apreciada e agradável 
estação de inverno (NOVAES, 1938a, p. 2154).    

Suas narrativas são, destarte, respostas textuais à problemática urbana 

vivenciada no Brasil e o problema das secas no Nordeste não poderia deixar de ser 

mencionado.  

Este pouco conhecimento, mesmo geral, entre nós, do Marrocos e da 
Argelia, bem como das analogias existentes entre eles e algumas 
regiões brasileiras é o motivo de me haver estendido tanto na 
apreciação do primeiro e de entrar agora na da segunda, tão 
minudentemente quanto compatível com estas simples impressões 
de um curioso...[...] 
Como no Nordeste brasileiro, [são na Argelia] irregulares as 
precipitações em quantidade e distribuição anual... (NOVAES, 1938c, 
p.14-15).  

A maior reserva hídrica das grandes barragens foi desse modo, apontada como 

solução ao caso brasileiro. A sua “concepção moderna” de açudagem, como 

denominou, solidificou-se, inspirado não apenas nas obras visitas, mas na leitura feita 

durante a viagem de “Les Grands Barrages e les irrigations en Algerie”, de autoria de 

René Martin. 

(...) dar aos açudes capacidades tais que neles se possam guardar os 
excessos dos anos mui chuvosos, para sérios, com regularidade e 
segurança, numa sequencia de anos secos. Tal programa visando, a 
um tempo, atenuar os desastrosos efeitos das enchentes, que são o 
mal dos períodos mui humidos – das vacas gordas das águas –, e a 
eliminar o flagelo da secas dos períodos de vacas magras pode 
parecer demais pretencioso. Entretanto, é o único lógico. 
[...]as perdas por infiltração e evaporação são relativamente maiores 
nos pequenos reservatórios, e o custo das menores barragens 
somados, ultrapassam de muito os de uma única barragem grande. 
Parece-me que estes princípios orientam a nossa Inspetoria de Secas, 
pelo menos nos planos relativos ás zonas em que ela pretende 
promover a grande irrigação (NOVAES, 1938c, p.15). 

O tema da água, e, posteriormente, da irrigação, vale dizer, esteve presente ao 

longo de sua trajetória de modo central. Desde o final dos anos 1920 e por toda a 

década de 1930 envolveu-se diretamente com essa temática. Apropriou-se da água 

como temática relacionada a vários problemas da época: como elemento necessário 

ao abastecimento humano nos núcleos urbanos (como São Paulo, Rio de Janeiro e nas 
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cidades mineiras, por exemplo); artefato central nas querelas contras as secas (quer 

seja para abastecer aos sedentos como para promover áreas irrigáveis), ou fonte 

geradora de energia.  

Naquele momento, os debates teóricos estabeleceram uma relação direta 

entre “as condições de adiantamento ou progresso de uma população urbana e a cota 

de água que é ali distribuída ´per capita’” (O PROBLEMA...., 1926a, p.3). Conferia-se ao 

serviço de abastecimento de água, assim como ao esgotamento sanitário, destacado 

papel de importante serviço público na função das cidades. Discutia-se não apenas a 

qualidade das águas como também sua quantidade, numa clara correlação entre a 

proporção desses serviços e o grau de civilização e progresso urbano: 

Uma cidade que não distribui água, em quantidade e de qualidade 
satisfatórias aos seus habitantes, não pode entrar no rol das cidades 
civilizadas. E muitas grandes cidades existem que – apesar dos seus 
arranha-céus e outras coisas que tem – medidas pelo estado do 
serviço de abastecimento de águas, estão ainda no nível das cidades 
da média idade, ‘the dark ages’. E é triste reconhecer, talvez tenha 
razão quem disser que a nossa ‘mui leal e heróica’ cidade de São 
Paulo, em que pese a sua riqueza e o seu progresso material, tem um 
sistema de abastecimento de águas não muito superior, sob vários 
pontos de vista, aos sistemas das cidades medievais (SANTOS 
JUNIOR, 1926, p.3). 

Há que se destacar ainda que a concepção de Novaes implícitas em seus planos 

de conjunto esteve intimamente relacionada à ideia de racionalização do consumo da 

água no Brasil, propondo, por exemplo, a difusão do uso do hidrômetro em São Paulo 

e no Rio de Janeiro. Em virtude do crescimento físico excessivo das aglomerações, da 

fixação do homem em propriedades particulares, do consequente aumento da 

demanda e das possibilidades de usos conflitantes, aventou-se a possibilidade da 

escassez hídrica. Talvez nessa perspectiva, em muitos textos da época fez-se 

associação da água como o “precioso líquido”.  

Foi nesse contexto, que se instituiu, durante o Governo Provisório, o “Código 

de Águas”, por meio do Decreto no. 24.643 de 10 de julho de 193437. Esse instrumento 

jurídico é bastante inovador para época e, também, amplo nas questões envolvidas. 

Tratou de modo variado, das distintas apropriações ou classificações do elemento água 

como as delimitações de água doce, marinha, das águas superficiais e subterrâneas e 

                                                 
37

 Teve importante papel, em seus princípios fundamentais, na regulação do consumo da água, mas sua 
validade vai além ao inaugurar a preocupação posterior com o meio ambiente e o seu uso sustentável.  
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as águas pluviais. Trouxe contribuições ao campo teórico e prático ao dispor de temas 

relacionados à contaminação e poluição hídrica (“águas nocivas”), à navegação, à caça 

e à pesca e ao aproveitamento hidroelétrico.  

O código foi composto por três livros, assim estruturados: Livro I - Águas em 

geral e sua propriedade; Livro II - Aproveitamento das águas e Livro III - Forças 

hidráulicas – regulamentação da indústria hidrelétrica. Para além dos princípios de 

regulação (estabelecendo a divisão entre as águas, classificando-as como de uso 

comum, públicas e particulares) bem como, da sua inovação quanto à 

institucionalização dos serviços de utilidade pública, este instrumento jurídico se 

inseriu no projeto de modernização e industrialização do Brasil, pois “(...) cria 

mecanismos que estimulam a produção e distribuição de energia hidroelétrica e 

promovem a centralização do poder, instrumentalizando o Estado para exercer 

controle sobre essa atividade” (SILVESTRE, 2008). 

  A multiplicidade de uso da água, assim, já se fazia presente no Código o que 

materializa a já presente coexistência de usos conflitivos. A propósito, coube ao 

instrumento conceituar e demarcar o que seriam “águas públicas”, “águas comuns” e 

“águas particulares”, bem como, estabelecer limites e regras para as desapropriações 

inerentes ao aproveitamento das águas para uso comum. Eram de domínio da União, 

por exemplo, lagos, rios e quaisquer correntes existentes em áreas de seu domínio, 

assim como as águas fronteiriças com o território estrangeiro, as águas que 

abrangessem mais de um estado, e aquelas com potenciais de energia hidráulica38. 

A importância deste instrumento jurídico reside, neste trabalho, como artifício 

fundador de um processo regulador e pela formalização de suas responsabilidades 

sociais. Conforma-se como uma contextualização para se compreender o início de uma 

discussão em torno da apropriação e gestão das águas no Brasil que não se pretende 

esgotar. A partir de então, percebe-se a clara intenção em evidenciar o papel da água 

                                                 
38 Um panorama do sistema legislativo atinente aos recursos hídricos se esboça como interessante 
campo de pesquisa para a compreensão dos mecanismos de apropriação do território no Brasil. Esboça-
se essa leitura a partir da análise do Código Civil de 1916, que abordou a proteção do uso da água, do 
citado Código de Águas de 1934, do posterior Decreto Lei nº 852, de 11.11.1938 que revogou o anterior, 
aos instrumentos mais atuais. Pouco a pouco alguns dos conceitos entraram em desuso, dada a sua 
impropriedade em termos atuais, culminando com a promulgação da Constituição de 1988, que instituiu 
o conceito de propriedade pública inerente às águas. 
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como um bem coletivo e não mais como propriedade particular (em linguagem 

contemporânea, um bem natural imprescindível às gerações futuras).  

Não é objetivo deste trabalho, contudo, aprofundar o aparato legal, nem a 

estrutura organizacional criada para administração da água no Brasil. Mas sim, traçar 

eixos e possibilidades de análise para a compreensão desse processo – intimamente 

associado à atuação prática, teórica e política de Henrique de Novaes – que viria 

Forjar as linhas estratégicas de intervencionismo estatal sobre a 
infra-estrutura pública nas décadas seguintes. Principios como 
universalidade de acesso, modicidade das tarifas e uso gratuito de 
quantidades insignificantes doram rebatidos nas variáveis chave do 
regimes reguladores específicos, como taxas de retorno aplicáveis, 
prazos de concessão e responsabilidade sobre padrão de oferta 
estável. Esses princípios eram amarrados a uma âncora doutrinária 
segundo a qual, ao prestar serviços públicos, o agente responsável se 
reveste de uma responsabilidade pública irrecusável, mesmo quando 
constituído na forma de uma entidade privada (SILVA, 2007, p.399). 
 

Os controvertidos limites entre o domínio público e privado aí esboçados 

estiveram presentes em alguns momentos na trajetória profissional de Novaes, 

especialmente quando envolveram as divisas de propriedades beneficiárias de cursos 

de água necessários aos planos de abastecimento. Assim o foi no já mencionado caso 

das desapropriações empreendidas nas terras pertencentes a Sampaio Corrêa no 

estado de São Paulo, como também, verificou-se no episódio específico da 

implantação da barragem João Penido, em Juiz de Fora. Novaes, agente técnico do 

poder público, exerceu papel decisivo nesse projeto de desenvolvimento do Estado 

brasileiro, intermediando, como nos casos a seguir, a apropriação das terras 

necessárias à execução dos serviços: 

Afigurava-nos absurda a desapropriação da sua bacia [Ribeirão dos 
Pintos]; mas eu mesmo acertei com respectivo proprietário 
condições vantajosas, a meu ver, para o município, de molde a se 
firmar a possibilidade de se desapropriarem todas as terras precisas 
para açudagem por 400:000$000 – parcela que incluí nas minhas 
estimativas de custo (NOVAES, 1934, p.2) 
Eu mesmo, no intuito de afastar quanto possível as surprezas das 
desapropriações, procurei com autorização vossa [Menelick de 
Carvalho], aplainar as dificuldades oriundas do maior senhor da bacia 
em questão. 
Mas as águas refluirão em cerca de duas léguas da barragem e 
alagarão outras propriedades sobre as quais ainda não se falou 
(NOVAES, 1934, p. 18). 
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As obras hidráulicas foram, portanto, um dos meios de materialização do 

projeto de desenvolvimento do país então em voga. O Estado, fortalecendo-se em seu 

poder central, ampliou seu campo de intervenção na medida em que formatou 

instrumentos reguladores e ordenadores dos serviços públicos e organizou sua 

máquina administrativa.  

O Estado que produziu o Código de Águas utilizou os mais variados 
meios para implementar seu projeto modernizador. Coerção e 
aparelho ideológico foram habilmente mobilizados para combater 
inimigos, direcionar fluxos populacionais e monetários (privados e 
públicos), realizar obras de infra-estrutura, reconhecer, avaliar e 
explorar (por si ou via estímulo aos capitais privados) os ditos 
recursos naturais, aguçar o sentimento de brasilidade e assim por 
diante (SILVESTRE, 2008).  

Quando assumiu o cargo de Senador (mais precisamente no período de 1946 a 

1950) adotou mais concretamente a figura do homem político, tão responsável e 

imerso no projeto de modernização do país como o homem técnico, por muitas vezes, 

também público. Perpassou fronteiras 

de articulações distintas mantendo, 

todavia, o eixo condutor de sua 

trajetória, a engenharia, materializada 

pela inserção técnica. Assim como o 

processo pelo qual passava o país, bem 

como, o reflexo na própria prática da 

engenharia brasileira, percebe-se que a 

complexidade de sua atuação levou a 

uma formulação de propostas mais abrangentes. Ampliaram-se as escalas espaciais e 

temporais. As questões tornaram-se estratégicas e nacionais e o tempo demandado 

para concretização das ideias estendeu-se em uma linha que envolveu o planejamento 

operacional. 

O próprio Novaes passou a exercer um papel estratégico novo, quando se olha 

para sua trajetória. Mesmo que algumas de suas propostas tenham permanecido 

apenas “no papel”, ou seja, não tenham sido executadas, foram, todavia “(...) 

constituindo um substrato, no campo das idéias” (GOMES, 1997) que refletiram o ideal 

de integração e desenvolvimento econômico amplamente defendidos em suas 

escolhas no Senado. Muitos são os exemplos de obras por ele propostas (e não 

Figura 26: Cartão de visitas do engenheiro 
quando desempenhava a função de 
Senador Federal 

 

Fonte: Acervo do HCUrb 
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executadas) que se afinam com esse ideal. Merecem destaque dois desses projetos 

ainda não mencionados neste trabalho: sua proposta para o Porto de Fortaleza (1935), 

que tinha o fito de ampliar a escala comercial da região nordestina à época com base e 

no bojo das propostas federais de combate aos efeitos das secas, bem como, o 

suposto projeto para o aeroporto do Rio de Janeiro (Figura 27), incluído na proposta 

mais ampla de ordenamento da cidade elaborada por Agache. A esse respeito, 

ressaltam-se as palavras do engenheiro José Octacílio de Saboya Ribeiro, em defesa do 

projeto Novaes, que respeitou o ordenamento proposto para a cidade na década de 

1930: 

Apezar do pouco prestigio que a engenharia municipal vem dando ao 
chamado Plano Agache, o certo e que poucos se atrevem a alterar-
lhe a estructura, e quando o fazem quasi sempre incidem em erros. O 
plano do Aeroporto ora em execução, é um exemplo; no projecto 
não foi consultado nenhum urbanista mas apenas a aeronautas e 
pilotos aéreos; conclui-se depois da consulta que o melhor local para 
o aeroporto era a Ponta do calabouço, sem se consultar a Cidade 
onde melhor conviria ter seu porto aéreo. Victoriosa a ideia da 
construcção na Ponta do calabouço do novo aeroporto, não se 
cuidou em dar-lhe um plano que respeitasse a ossatura do Plano 
Director, que teve a sua parte mais engenhosa e necessariamente 
mais monumental, sacrificada. No entanto, o projecto do aeroporto 
da autoria do Engenheiro Henrique de Novaes, admitindo a sua 
localisação na Ponta do Calabouço, procurou enquadra-lo no 
mencionado Plano Director, respeitando o que elle tem de essencial, 
sacrificados apenas os projectados jardins o que de resto não poderia 
ser evitado (RIBEIRO, 1934, p.19).  

 A estruturação das redes de conexão 

regional, portanto, estiveram presentes em sua 

trajetória profissional, como um dos principais 

motes para o projeto modernizador. A articulação 

do território por meio de ampliação dos serviços 

estruturais passava necessariamente, a seu ver, pela 

expansão da rede rodoviária. Como conseqüência, 

ter-se-ia, em sua visão, a ampliação do mercado que 

exigiria, ao mesmo tempo, melhorias para o 

Figura 27: Frontispício da Revista do Clube de Engenharia com projeto do 
Aeroporto na Ponte do Calabouço, Rio de Janeiro 

Fonte: REVISTA..., 1935. 
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transporte de cargas39, e uma ampliação do sistema de comunicação entre as diversas 

regiões do País.  

Novaes sempre esteve ligado à implementação de vias rodoviárias quer seja 

diretamente contratado para tal, quer seja inserindo esses equipamentos como 

estrutura de suporte a outros projetos por ele executados: as construções de 

barragens e adutoras, numa escala regional (São Paulo, Juiz de Fora e obras no 

Nordeste), e vias de contorno no espaço intra-urbano fazendo ligação com cidades 

vizinhas, tal foi o caso de Vitória e Natal, por exemplo.  

Nesse sentido, cabe aqui expor o seu currículo no tocante à atuação prática de 

supervisão de obras de estradas de rodagem e linhas férreas no Brasil. Tal currículo foi 

entregue à Coordenação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1933, quando o 

engenheiro solicitou inscrição para provas de seleção para “Docência livre” da cadeira 

de “Estradas de Ferro e Rodagem” 

Foi residente, durante seis meses, na Estrada de Ferro Central do Rio 
Grande do Norte, como condutor técnico da Comissão de Estudos e 
Construção de Obras contra os efeitos das secas no Rio Grande do 
Norte (1904); 
Dirigiu a revisão dos estudos definitivos da E. F. Noroeste do Brasil, 
da barranca do Paraná à Campo Grande na extensão de 360 
quilômetros (1909); 
Fez os reconhecimentos de terreno, dirigiu a exploração e projetou a 
1ª seção do prolongamento da E. F. Central do Brasil, de Pirapora à 
Belém do Pará, na extensão de 940 quilômetros até Palma, no estado 
de Goyaz (1912); 
Projetou os ramaes de Paraobepa, de Portela a Vassouras e grande 
parte do de Montes Claros da E. F. Central do Brasil, como chefe do 
escritório técnico F. Sampaio Corrêa & Cia (1912); 
Foi engenheiro chefe da E. F. Mossoró, de Grossos a Mossoró, no Rio 
Grande do Norte (1913); 
Iniciou e dirigiu a construção das estradas de rodagem no Estado do 
Espírito Santo, de 1916 a 1920; 
Como chefe do Distrito da Inspetoria de Secas, no Rio Grande do 
Norte e no Ceará, dirigiu a construção de estradas de rodagem 
nesses dous estados; 
Como engenheiro chefe da Comissão de Obras novas do 
abastecimento dagua de S. Paulo, projetou e dirigiu a construção de 
cerca de 200 quilometros de estradas de rodagem, nesse estado, no 
curto período de 8 mezes (1926-1927). (BRASIL, 19--).  

                                                 
39

 Até 1940, o transporte de carga era feito essencialmente através de ferrovias e por navegação 
(BARATA, 1978).  
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A paisagem encontrada pelo engenheiro quando atuou no Nordeste não 

condizia com os anseios de progresso almejados pela República. Era um cenário 

deslocado cujos pequenos núcleos populacionais, chamados de “povoações”, 

mereciam, em sua visão, o codinome de urbano. Para um país que se pretendia 

moderno, a integração dessa região com o território, era condição sinequanom. Era 

necessário se reverter o isolamento do sertão e as concepções hegemônicas no meio 

técnico que, até então, tinham a ferrovia como 

Solução ideal para fortalecer a estrutura econômica da região, 
integrando o interior nordestino ao movimento comercial de 
exportação e à modernidade técnica e cultural, ao mesmo tempo em 
que serviria, em ocasiões de estiagem como via rápida para levar 
mantimentos ou escoar a população afetada (FARIAS, 2008, p.109-
110). 
 

Na apreensão dessa escala de abrangência territorial em Novaes – sobretudo a 

partir das ações empreendidas pela Inspetoria Federal de Obras contras as Secas (as 

quais dirigiu) –, as rodovias representaram os meios materiais mais econômicos e de 

rápida solução ao problema. Destaca-se, nesse sentido, o que chamou “Apologia do 

Ford” como sinônimo do desenvolvimento da região Nordeste em grande medida a 

partir das obras da IFOCS:  

O grande progresso do Nordeste – o seu verdadeiro surto de 
civilização – data da introducção do automóvel Ford, quando da 
secca de 1915. A Inspectoria de Seccas, contribuiu na maior parcella 
para o salto da pata do cargueiro á roda pneumática, não somentte 
abrindo estradas de toda ordem e em todos os sentidos, como dando 
o exemplo e estimulando o uso do transporte mechanico. 
[...] O automóvel é o vehiculo por excellencia das comunicações 
pessoaes no sertão; o auto-omnibus está avassalando a região, 
embora a desorganização inevitável das iniciativas ainda recentes. 
E que seria da grande producção algodoeira do alto Piranhas, da zona 
Jaguaribana, ou do Seridó norte-rio-grandense, se fossem esperar 
pelo escoamento ferroviário?!! 
Já ha muitas rodovias, como a de Pombal a Campina Grande, com 
trafego mais intenso do que a Rio-São Paulo, na qual, no posto da 
Fazenda Caxias, até bem pouco tempo não cruzavam ainda 
duzentos vehiculos por dia. Pois, ali em Campina Grande, - a porta 
do sertão parahybano – entram e saem nessa só direcção, mais de 
trezentos caminhões diariamente, quase todo anno (NOVAES, 1935d, 
p.369-370, grifos nossos). 

 Os grifos ao texto acima evidenciam o quão urgente era, em sua visão, o 

necessário aparelhamento do sistema rodoviário no país. O intenso tráfego na região 

Nordeste expressava a paixão do autor ao tema e à região ou denotavam a realidade 
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dessa problemática à época? Fato é que, da apologia ao Ford40, na Fortaleza dos anos 

1930, ao Senado em fins dos anos 1940, houve um desaparecimento explícito do 

localismo (ou da escala regional) dessa temática para então se pensar na eficácia de 

uma rede nacional.  

Desde sua concepção, as rodovias configuraram-se como elementos ou 

equipamentos, como ressalta VÉRIN (1993, p. 53-54), que, inicialmente, ligados às 

cidades de maior importância exerciam o papel também de reforçar “(...) as estruturas 

antigas do território. Mas, ao mesmo tempo, acelera as trocas, facilita a difusão das 

inovações, uniformiza a área econômica, instaura um funcionamento novo, mais 

moderno, do espaço”. 

A concretização dessa representação de país moderno, que “perseguia” o 

progresso – e cujas fronteiras deveriam ser rompidas de modo rápido e veloz – foi 

esboçado no projeto de lei do senado, nº 11 de 1947, por ele proposto, que dispunha 

sobre o “Plano Rodoviário Nacional”41.    

Foi ainda nesse lócus de discussão plural – o Senado – que o engenheiro mais 

uma vez retomou a temática da água, como que dando à sua trajetória um arremate. A 

racionalidade técnica e científica no trato da transposição do Rio São Francisco e do 

aproveitamento de suas águas para irrigação e geração de energia – por ele defendida 

– misturou-se a sua sensibilidade e, principalmente, a suas heranças pessoais e 

familiares. A esse respeito merece destaque a primeira citação feita ao rio por Novaes 

em suas reminiscências: 

Sou, portanto, pela origem paterna, Franciscano de uns cem anos 
apenas...Sinto, porém, que a parcela de sangue oriunda daquelas 
terras distantes ferve em minhas veias, alimentando-me no coração 
uma profunda saudade do berço de meu Pae, embora nele eu não 
tenha vivido, nem mesmo o conhecendo. Espero, porém, que Deus 
me dê a ventura de fechar os olhos sem que lhes seja dado 

                                                 
40

 É válido destacar que o embate entre a ferrovia e a rodovia permeou as discussões no meio técnico 
desde o início do século XX. Não sendo diferente na trajetória do próprio Novaes que iniciou sua 
atuação na construção de estradas de ferro. O desenvolvimento da rodovia como solução para 
transporte terrestre no Brasil, também esteve relacionado ao desenvolvimento industrial no país por 
meio do estímulo dado à produção de veículos automotores. Como exemplo, cita-se, no ano de 1943, a 
instalação da Fábrica Nacional de Motores (BARATA, 1978).  
41

 O aprofundamento do tema exposto faz-se necessário, mas não se configura, por limitações 
metodológicas, como objeto de estudo deste trabalho. Configura-se, pois, como elemento de futuras 
pesquisas. Todavia, para uma melhor apreciação do tema, conferir o Anexo 1 que contém todos os 
trâmites do processo e do arquivamento da proposta no ano de 1949. 
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contemplar o descançar sobre o cenário magnífico de grande rio 
lendário... 
Ainda mais se animou esta chama de hereditario amor pelo rincão 
avoengo, depois de ouvir eu o meu colega Dr. Francisco Xavier Kulnig 
– antigo gerente da fabrica de linhas da Pedra (fundação Delmiro 
Gouvea) – descrever a semelhança entre o rio S. Francisco e o Rheno 
alemão, em parte meu conhecido. Pareceu-me então, haver 
cometido crime de lesa-patria, ao perlustrar terras tão distantes, sem 
haver ainda visitado o berço querido e abençoado de meu 
inesquecível Pae! (NOVAES, 19--, p.9-10). 
  

O “crime” do desconhecimento foi então remediado nos anos 1940 com 

aprofundados estudos que mereceram visitas técnicas e pareceres e que resultaram 

publicações na Revista do Clube de Engenharia, uma obra literária específica ao tema 

(Figura 28) e, especialmente, discursos afanados em defesa de um plano de 

recuperação do rio (Figura 29) nas entidades da classe profissional e no Senado 

Federal.  

É interessante registrar que Henrique de Novaes foi um dos senadores 

integrantes da Assembléia Constituinte de 1946, importante marco político brasileiro 

que sucedeu ao fim da Era Vargas e que resultou na elaboração e na promulgação da 

“Constituição dos Estados Unidos do Brasil” de 194642. Esse instrumento jurídico 

consagrou os princípios liberais-democráticos no país e a partir de então, assegurou-se 

uma influência significativa do Congresso nos destinos da nação.  

Não obstante, suas escolhas temáticas giraram em torno das grandes questões 

estratégicas, como dito. Dentre essas estavam o aproveitamento econômico do Rio 

São Francisco que mereceu, no mesmo ano de 1946, atenção especial dos entes 

federados com a proposição da “Comissão de Planejamento do São Francisco” (BRASIL, 

1947).   

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Os dados do acervo do Senado Federal também o apontam como integrante da Comissão de Obras 
Públicas que respaldou os estudos para o Plano SALTE, proposto por Eurico Gaspar Dutra. Dessa atuação 
resultou a obra “O Plano Salte (Transportes e Energia na Comissão de Viação e Obras Públicas do 
Senado Federal. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, 1949” elaborada pelo engenheiro. 



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 74 

 

Figura 28: Frontispício da obra 
“Estudos Preliminares para um 
Plano de recuperação do vale do 
São Francisco”, publicada por 
Novaes em 1948. 

Figura 29: Conferência proferida no Clube de 
Engenharia por Henrique de Novaes no ano de 
1948 tendo como tema “A recuperação do vale 
do São Francisco”. 

 
Fonte: NOVAES, 1948b. 

Fonte: NOVAES, 1948a. 

 

Novaes sugeriu o aproveitamento das águas do Rio São Francisco – “o grande 

rio da Unidade Nacional” – como solução aos flagelos das secas no Nordeste e como 

elemento necessário ao desenvolvimento energético do país. Desde o início de sua 

atuação prática, “(...) encantaram-me as obras no Nordeste e as hidro-elétricas”, como 

assim discorreu na Conferência do Clube de Engenharia de 1948.  Conduz a palestra 

no apontamento das diferenças por ele estabelecidas em relação à experiência da 

Tennessee Valley Authority (a T.V.A norte-americana) e o aproveitamento do rio 

Tennessee “(...) tantas vezes chamadas a testemunho quando se tratam dos 

problemas desse vale [São Francisco]” (NOVAES, 1948a, p.36). 

No São Francisco não é presumível que se alcancem tão eficientes 
represamentos, em estirões quase contínuos como no Tennessee. 
Entretanto, com uma dezena de barragens, a meu ver, entre Paulo 
Afonso (inclusive) e Pirapora ter-se-ão 920 kilometros de rio 
navegável, nos açudes; êsses com sua acumulação devidamente 
regulada, corrigirão eficientemente a vazão mínima, aumentando o 
tirante d’água nos trechos intermediários, e deterão no mesmo 
passo, as grandes enchentes, reduzindo a erosão marginal. E cada 
barragem será uma fonte valiosa de energia. (NOVAES, 1948a, p.37).  

Essas relações foram estabelecidas, ao que tudo indica, muito em função do  

(...) aumento da influência americana como a iniciativa de criação da 
‘Comissão Mista Brasil-Estados Unidos’ ou Missão Abbink’ – instituída 
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em 1948. [tratou-se de uma] Cooperação técnica para estudos da 
economia brasileira (FARIAS, 2008, p. 126). 

Na ambiência de estruturação administrativa e no intuito de gerenciar os 

serviços estruturantes no Brasil, desde o final dos anos 1930, comissões, órgãos 

fiscalizadores e companhias foram criados no país. A esse exemplo destacam-se a 

concepção do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) por meio do 

Decreto-lei nº 1.285, de 18 de maio de 1939 que se configurou como  

(...) órgão de consulta, orientação e controle quanto à utilização dos 
recursos hidráulicos e de energia elétrica, com jurisdição em todo o 
território nacional, e mais tarde também com atribuições executivas. 
(SILVESTRE, 2008).  

A CNAEE – embasada nas disposições contidas no Código de Águas de 1934 – 

foi criada com o fim de redefinir o papel do Estado no âmbito da produção hidrelétrica, 

atribuindo-lhe garantias de intervenção em um campo até então, quase que 

exclusivamente, conduzido pela iniciativa privada. Na mesma perspectiva, em 1942, foi 

concebida a Companhia Vale do Rio Doce, empresa de capital misto, mas com controle 

acionário do governo federal, que impôs uma política planejada de exploração mineral. 

A Comissão do Vale do São Francisco surgiu em 1948, e também teve em seus 

primórdios o fito estratégico da exploração das riquezas naturais brasileiras. Dentre as 

suas atribuições destacam-se “(...) a regulamentação do rio, o controle das enchentes, 

o uso da terra, a irrigação, a produção de energia elétrica, a melhoria dos sistemas de 

transporte fluvial e rodoviário e das comunicações além de projetos de natureza 

social” (MENDES, 1978 apud FARIAS, 2008, p. 141).  

A atuação da Comissão do Vale do São Francisco comparou-se com a T.V.A 

(Figura 30), fundada em 1933 nos Estados Unidos, como esboçou Novaes em sua fala 

no Clube de Engenharia (NOVAES, 1948a). Essa semelhança de atribuições residiu não 

apenas na abrangência espacial de suas atuações, mas notadamente, por 

representarem instrumentos de planejamento econômico. 
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Ambas “(...) concentradas em 

regiões de pouco desenvolvimento 

econômico delimitadas pelo vale e 

adjacências de um grande rio, com 

potencial agrícola e hidroelétrico” 

(FARIAS, 2008, p. 147).  

Já no Senado o engenheiro 

deu maior destaque ao 

aproveitamento hidroelétrico do rio 

São Francisco com a possibilidade de 

instalação da Usina de Paulo Afonso, 

em uma concepção de plano de 

conjunto43. Em discurso proferido na 

sala das sessões no ano de 1948, 

Novaes deixa mais uma vez marcada a relação sinuosa entre a sua prática e seus laços 

pessoais: 

somente em fins de setembro passado pudemos satisfazer o nosso 
grande anseio de rever Paulo Afonso, que já apreciáramos em 1941, 
quando de uma viagem a Alagoas em trabalho profissional; viagem 
por nós alongada, para conhecer o bêrço de nossa gente pelo lado 
paterno – a própria Tapera de Paulo Afonso, onde se achava 
encravada a cachoeira famosa – tendo-se espraiado a descendência 
do sargento-mór Antônio Francisco de Novaes, por todas as margens 
san-franciscanas, de Vila Nova (hoje Neópolis) e Penedo, até 
Cabrobó, com irradiações por Tacaratú e Floresta, que se lhe tornou 
o reduto mais forte, em Pernambuco (BRASIL, 1948b, p.836). 
 

Os incentivos ao desenvolvimento da agricultura irrigável em Petrolândia44, 

cidade do sertão Pernambucano às margens do São Francisco, foram apontados por 

Novaes como símbolo de uma experiência a se difundir no país muito em função 

também das conseqüências de ocupação do território decorrentes dos serviços; 

notabilizando, em sua visão, um conceito teórico defendido pelo geógrafo brasileiro 

                                                 
43 

Cf. BRASIL, Anais do Senado, 1948b, livro volume 10, p. 836-841. 

44
 Desde o Império a cidade recebeu incentivos para seu desenvolvimento econômico, mas o 

impulsionador desse desenvolvimento foram as iniciativas do Ministério da Agricultura nos anos 1940 
com as obras de irrigação.  

Figura 30: Diagrama do sistema de controle 
da água da T.V.A norte-americana, com sua 
abrangência geográfica. 

 

Fonte: NOVAES, 1948a. 
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Hilgard O' Reilly – “As regiões áridas são regiões ricas quando irrigadas” (BRASIL, 

1948b, p.837).  

O que mais nos impressionou, porém em Petrolândia, foi a 
harmoniosa solução do grave problema da fixação do homem à 
região. Quantos detalhes a prever e prover, e como foram eles ali 
abordados? É uma nova civilização que se inicia, baseada naquela 
política do Sr. José Américo, e, ora, amparada na difusão da energia 
elétrica, a decuplicar o trabalho humano, aperfeiçoando o sertanejo 
ao progresso, porque vê êle nisso o aproveitamento máximo dos seus 
esforços, assim multiplicados pela energia oriunda do grande curso 
dágua (BRASIL, 1948b, p.837). 

 E continuou suas assertivas, ressaltando a abrangência dessa intervenção em 

uma rede de possibilidades que percorreria vários estados do Nordeste atingidos pelas 

secas e cuja açudagem havia sido estudada por ele anos antes: 

É indispensável, no julgamento da praticabilidade da irrigação numa 
região, se considerarem não sòmente os fatores ecológicos, os de 
composição e textura do solo, como a conformação topográfica. Ora; 
mais uma vez, sobrevoando a região de Petrolândia a Floresta, 
verificamos a planície contínua, das margens do rio caudaloso a 
perder-se no horizonte distante, pontilhada de caraibeiras em flor, a 
anunciarem as próximas enchentes. A condição, assim evidenciada, 
de água abundante e terra em condições ótimas para recebê-la no 
desenvolvimento da agricultura, em região semi-árida, de chuvas 
escassas, na qual a melhor e mais imediata aplicação da energia de 
Paulo Afonso seria a eletro-elevação da água para irrigação. Os 
núcleos de Petrolândia e Icó serão demonstração práticas desse 
notável empreendimento, que os vales do Pajeú e Moxotó estão a 
exigir. 
Creio, portanto, no São Francisco, como sempre acreditei e proclamei 
o valor do Jaguaribe – a futura Califórnia brasileira – sob o apanágio 
de Orós. 
 E o do Baixo-Açú, que é um Jaguaribe menor, sob a proteção dos 
açudes da Paraíba e do Rio Grande do Norte, cuja cadeia já se iniciou 
pelos de Piranhas, São Gonçalo, Curema e Mãe d’Agua, no primeiro 
daqueles Estados nordestinos, e apenas pelos de Cruzeta e Itaus, no 
outro; razão pela qual tanto temos porfiado para que se construa 
agora o Gargalheiras (BRASIL, 1948b, p.838). 

Colocando-se “em jogo” todos os elementos que envolviam o Rio São 

Francisco, como afirmou – isto é energia, açudagem, irrigação e navegabilidade –

questionou também o aproveitamento energético em Itaparica, por vezes 

desconsiderado nos debates técnicos e políticos de então.  

Não temos responsabilidade imediata na solução do problema, 
tampouco defendendo idéias próprias. 
Em se tratando de uma questão técnica de alta relevância, para cuja 
realização pratica devemos votar ainda vultuosos créditos, desejamos 
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seja ele resolvido de maneira a elevar, sobretudo, o nome de nossa 
classe de engenheiros, já tão comprometida em várias aventuras 
técnicas. O que pedimos, afinal, ao Exmo. Sr. Presidente da República 
é o mínimo que se poderia exigir de profissionais, encarregados de 
encargos de tamanha responsabilidade, isto é: 
não se iniciarem as instalações preliminares almoxarifadas, oficinas, 
acampamentos, etc, etc, sem que se haja escolhido definitivamente a  
margem do rio São Francisco, na qual deverá ser instalada a hidro-
elétrica de Paulo Afonso; 
seja igualmente, retardada a construção de uma ponte dispendiosa e, 
até, desnecessária se a usina se localizar na margem esquerda do rio; 
finalmente seja localizado o hotel, para o qual concedemos um 
crédito de Cr$ 5.000.000,00 – na margem esquerda do rio, de onde 
melhor se dominará o panorama da Cachoeira. 
[...]Todos estes assuntos dependem do plano de conjunto que deve 
ser harmônico e homogêneo para que se tire o máximo partido, em 
todos os sentidos, de tão grandiosa dávida da natureza. 
 

Afora essa possibilidade, seu pensamento foi sintetizado quanto à instalação 

futura da hidroelétrica de Paulo Afonso, em uma perspectiva de plano de conjunto, 

concepção ampla, planejada no tempo; tal como pensou os problemas urbanos e 

territoriais ao longo de sua trajetória. Novaes propõe-se a romper com as percepções 

técnicas vigentes, a enxergar o novo como possibilidade e de transpor tais ideias aos 

seus pares. Tal como afirma Gomes (1997) “(...) Saber ver é homólogo a saber 

descrever-narrar”. Muito além de seu olhar politécnico, da engenharia, ele imprime 

sua leitura na linguagem que configura, contorna e molda partes do Brasil pouco 

conhecidas e exploradas como era o Nordeste ou o Rio São Francisco – “(...) num jogo 

e deslocamentos, inversões, substituições infinitas” (GOMES, 1997). 

Ampliou assim, as leituras desse território, apontando respostas aos problemas 

por meio da inserção da técnica. Essa, também, analisada, descrita e narrada em suas 

viagens quando foi correspondente e representante do Clube de Engenharia. Por meio 

de uma atuação polimorfa, dinâmica, e, especialmente, de abrangência nacional, em 

muitos dos casos, a cidade imaginada precede às reformas, como diria Carlos Kessel 

(2001). Seus escritos apontam para a defesa de suas ideias e fundamentam um saber 

que estende os papéis do engenheiro na primeira metade do Século XX: de agente 

reformador a pensador da cidade e da Nação, nas suas vertentes também sociais, 

econômicas e políticas.   
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Capítulo 2  

Técnica e Território  
 
 
As cidades subtis. 1. 
Isaura, cidade dos mil poços, presume-se que se situe por cima de um 
profundo lago subterrâneo. Por toda a parte onde os habitantes 
escavem na terra longos furos verticais conseguem tirar água, e foi até aí 
e não para além desses limites que se alargou a cidade: o seu perímetro 
verdejante repete o das margens escuras do lago sepultado, uma 
paisagem invisível condiciona a visível, tudo o que se move sob o sol é 
impelido pela onda que bate encerrada sob o céu calcário da rocha. 
Por conseqüência, dão-se religiões de duas espécies em Isaura. Os 
deuses da cidade, de acordo com uns, habitam as profundidades, o lago 
negro que nutre as veias subterrâneas. Segundo outros, os deuses 
habitam os baldes que sobem pelas roldanas quando saem fora da boca 
dos poços, nas polés que giram, nos cabrestantes das noras, nas 
alavancas das bombas, nas pás dos moinhos de vento que puxam a água 
dos furos artesianos, nos castelos das plataformas que sustêm o 
aparafusar das sondas, nos reservatórios suspensos sobre os tectos em 
cima de andas, nos arcos finos dos aquedutos, em todas as colunas de 
água, nos canos verticais, nos ferrolhos, nas válvulas, até às girândolas 
que se sobrepõem aos andaimes aéreos de Isaura, cidade que se move 
toda para cima.  

(CALVINO, 2003, p. 24, grifo nosso).  

 

á tempos tinha-se uma inquietação analítica (já presente em pesquisas 

anteriores): entender, de maneira mais precisa, o papel da “cidade 

invisível”45. Buscava-se compreender, de forma mais específica, a existência de outras 

cidades para além daquelas aparentes aos nossos olhos. A cidade oculta, a cidade das 

redes, a cidade lócus da técnica e da engenharia; aquela que, mesmo subterrânea, possuía 

o valor específico de nortear e, muitas vezes, de conformar a cidade concreta, 

materializada pelas construções –  e, por que não, suas conexões e extensões.  

                                                 
45

 Faz-se uso, aqui, do termo empregado no já referenciado livro “As cidades invisíveis” de Italo Calvino.  
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Isaura, a “cidade dos mil poços”, assim descrita por Marco Polo a Kubai Klan, traz à 

tona a cidade das águas, complexa e ignota ao mesmo tempo. A complexidade se 

configura na magnitude (tanto material e física) de sua abrangência quanto nas dimensões 

de análise. Ora imersa ora superficial, às vezes delimitada e cirscunscrita, outras fluidas e 

dispersas; a cultura das águas conformou-se, portanto, como objeto investigativo 

instigante por se inscrever, desde o início, na trajetória do engenheiro Henrique de 

Novaes.  

Cabe mencionar, en passant, que a apreensão da água, como elemento pertencente 

ao meio e às relações sociais que dela são desencadeadas, remonta-se à Grécia do Século 

V a.C e, mais concretamente, aos princípios hipocráticos e de suas teorias "Dos ares, das 

águas e dos lugares" (MUMFORD, 1982). Tem-se nessas teorias a origem do pensamento 

(COSTA, 1997; FRANCO, 1997) que viria, séculos depois, embasar teoricamente as futuras 

intervenções no meio natural e habitado. A vida material das cidades na era Pré-Industrial 

foi, pouco a pouco, condicionada à oferta de água para higiene e consumo de seus 

habitantes, conforme discorrem Antonio José Mula Gómez e Juan Hernandez Franco 

(2004, p.169): 

Para darnos cuenta de esta necesidad de abastecimiento de agua que 
han tenido las ciudades desde sus inicios, basta recordar las redes de 
construcción y distribución de los asirios y de los romanos. Roma, a 
finales del siglo I, contaba com una red que alcanzaba los 400 km. 
También en el resto del Imperio se realizaron grandes infraestructuras 
para el abastecimiento. En concreto en Cherchell, Éfeso, Gard, Segovia, 
Tarragona o Mérida, por citar solo algunas de las más significativas. 

O meio natural e seus condicionantes geográficos traçaram os contornos da higiene 

pública e do ordenamento das cidades, sobretudo, a partir do século XVIII, quando 

concretizou-se  

“(...) uma nova lógica de salubridade que se caracterizou pelo 
desenvolvimento de meios técnicos para conter as enfermidades. Essa é, 
ao mesmo tempo, inspirada nas grandes obras da Roma Antiga e pelos 
mais recentes progressos da tecnologia (BEGUIN, 1991, p.42)” 
(EDUARDO, 2000, p.20).   

As obras hidráulicas com aparato técnico surgiram e se consolidam no século 

seguinte, tendo a necessidade de circulação (dejetos, objetos, e da própria água que não 

deveria ficar estagnada, segundo os preceitos higienistas que defendia a existência de 
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miasmas) como chave mestra de seu desenvolvimento (Figura 31). A valorização da água 

como possível agente de limpeza – mas principalmente como um elemento natural 

responsável pela origem de doenças quando não tratado, ou melhor, quando empoçado – 

foi o suporte que justificou, inicialmente, as principais obras de engenharia sanitária feitas 

a partir da segunda metade do século XIX. 

A epidemia mundial de cólera, em 1832, fez com que o pensamento em 
torno da origem das doenças se direcionasse - de uma forma mais 
enfática - para a água e sua estagnação, assim como para a estagnação 
de dejetos (reforçando os princípios da teoria miasmática). Desse modo, 
a circulação transformou-se na palavra de ordem da engenharia 
sanitária. O uso da água, como elemento promovedor da limpeza, 
explica o surgimento das redes de saneamento a partir do segundo 
quartel do século XIX (EDUARDO, 2000, p. 20).  
 

Aproximando-se, assim, ao objeto de estudo, tem-se a água como elemento que 

conecta a atuação do engenheiro à estruturação de serviços públicos de modo mais 

amplo. A escala adotada é a territorial; é o estabelecimento da relação imbricada entre 

essa e a técnica, nos seus mais variados campos.  

As redes de infra-estrutura (quer sejam de transporte, comunicação ou saneamento, 

aí incluindo o abastecimento de água) são aqui entendidas como conectores e 

articuladores do espaço mais amplo que se pode chamar de território e importantes 

“claves para una lectura de su evolúcion” (VALLEJO e TORNER, 2002, p. 39).  

A próposito, as chaves de leitura estendem-se também para a compreensão das 

escalas regionais e do território no presente estudo. Algumas discussões acerca do uso do 

termo região são necessárias, sobretudo, por não se pretender demarcar a análise para a 

composição de um conceito em caráter absoluto, rígido e unilateral. Ao contrário, busca-

se entender o uso da escala na obra e trajetória do ator social a partir de suas múltiplas 

vertentes, nas quais percebem-se as transformações físico-espaciais em dados lugares – 

ou “esferas de domínio” de abrangência regional – não apenas como a materialização de 

novas técnicas inseridas no bojo das perspectivas de progresso, mas (e em muitos dos 

casos) como tentativas de integração territorial e de propulsão econômica para o país. 

Como se verá mais adiante, a região pode ser compreendida, em seu sentido 

geográfico mais amplo, como  
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área, espaço ou lugar com extensão ou caráter mais ou menos definido 
(em diversas escalas – consequentemente, nesta perspectiva, a 
regionalização envolve a identificação de subdivisões geográficas – 
geralmente no interior de um país – visando determinados propósitos, 
econômicos, administrativos ou culturais, que frequentemente implicam 
num sistema alternativo à organização centralizada (HAESBAERT, 2007, 
p.38). 

Todavia, a polissemia do termo ainda sede espaço para a ideia de “domínio”, de 

ocupação de espaço geográfico com perspectivas econômicas e/ou políticas, como dito 

anteriormente. Há que se considerar, na trajetória em questão, “(...) a característica do 

poder que impõe toda divisão regional, especialmente quando vinculada à figura do 

Estado” (HAESBAERT, 2007, p.39). 

De acordo com Paul Vidal de La Blanch (apud HAESBAERT, 2007), a região é múltipla 

em conceitos e “formas” englobando desde a esfera do determinismo funcional 

(valorização das unidades fisiográficas com elementos determinantes variantes de uma 

localidade para outra (clima, geologia, entre outros); à da região estabelecida não apenas 

pelas bases naturais, mas sim, pela relação homem-meio. Evidencia-se ainda uma 

concepção de região de sentido econômico (e, indiretamente, funcional), do que 

Haesbaert (2007) chama de nodalidade.  

A transposição entre cidade, seu hiterland e – mais amplo – região ou território que 

a insere, na obra de Novaes é tão fluida quanto o elemento  natural que norteia muitos de 

seus projetos: a água. As redes projetadas ou concretizadas, recobertas pelo domínio 

técnico, estruturam-se em eixos cujos fluxos e nós exercem, notoriamente, um influência 

de extensas proporções. Se as escalas são múltiplas; variadas são também as propostas e 

seus intuitos. Não se pode deixar de mencionar os valores envoltos nesse processo de 

transformação. Há casos de patente interesse local, como as obras de abastecimento de 

água de São Paulo; bem como os de maior influência nacional: obras do novo 

abastecimento de água do Rio de Janeiro e toda a perspectiva de instalação industrial em 

sua área de abrangência – como poderá ser visto no Capítulo 3. Assim, técnica, domínio e 

poder estiveram presentes e imbricados na trajetória de Henrique de Novaes, quer seja 

em uma escala regional ou territorial.   
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A ideia de valor implícita nessas correlações, não poderia deixar de ser mencionada 

se pensarmos também o conjunto, a simbiose entre lugar e técnica, que se reconfigura a 

partir da inserção tecnólogica. Como bem dialogou Milton Santos (2008,p. 59), os próprios 

lugares  

(...) redefinem as técnicas. Cada objeto ou ação que se instala se insere 
num tecido preexistente e seu valor real é encontrado no 
funcionamento concreto do conjunto. Sua presença também modifica os 
valores preexistentes. Os respectivos ‘tempos’ das técnicas ‘industriais’ e 
sociais se cruzam, se intrometem e acomodam. Mais uma vez, todos os 
objetos e ações vêem modificada sua significação absoluta (ou 
tendencial) e ganham uma significação anterior e impossível em outro 
lugar. É dessa maneira que se constitui uma espécie de tempo do lugar, 
esse tempo espacial (Santos, 1971) que é o outro do espaço.    

Desse modo, essas conexões compõem e constituem o próprio território, entendido 

como organização social e espacial que sofre modificações e adaptações ao longo do 

tempo (SANTOS, 2008). Assim,  

Territórios são espaços qualificados pela dominação política, são 
jurisdições (legais, tributárias, militares ou religiosas), figuras de 
governo, áreas de exercício de um poder (Moraes, 2005). Diferenciam-se 
da região, uma qualificação (...) de índole mais econômica ou 
paisagística.   
[...] Enfim, o território como espaço de dominação política (mesmo 
formal) suporta várias regiões no seu interior (MORAES, 2007, p.500). 

 
Figura 31: Importante obra de abastecimento de água de Cartagena, 1732, elaborada 

pelos engenheiros Felipe León e Mafeey y Sebastian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  MULA GÓMEZ e HERNANDEZ FRANCO (2004) 
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A noção da água como elemento condutor de melhorias materiais não apenas no 

urbano, mas no território brasileiro de fins do século XIX e primeiras décadas do século 

XX, além de ensejar ampliações da rede estrutural, exigiu o necessário aprimoramento do 

corpo técnico à época. Em grande medida, na busca de implementar uma estrutura mais 

amplas que abrangia também as redes ferroviárias, por exemplo, partia-se inicialmente 

para o “pouco conhecido”, para o inexplorado. Nossos limites geográficos foram 

redimensionados no campo das ideias e das práticas.  

O estudo do território, nessa perspectiva, remeteu a um olhar geográfico e exigiu 

“(...) um conhecimento sobre o espaço terrestre e sobre seu uso” (SANTOS, 1998, p. 24). 

Não por acaso, na concepção de ensino da Escola Politécnica, previa-se, na composição do 

Curso Geral, a formação em “Topografia, Legislação de Terras e Princípios de Colonização” 

e “Aula de Desenho de Cartas Geográficas”46 – disicplinas que compunham a grade 

curricular do regimento de 1901, do qual Novaes fez parte.  

Tais observações, de um modo geral, servirão como grade analítica para a 

compreensão do modo como o funcionalismo empreendido pela engenharia ditou as 

regras de intervenção no território. Em que termos esse modo operacional se configurou 

e quais suas interfaces entre as escalas de atuação são também vertentes exploradas. 

Nesse sentido, 

o funcionalismo significa a relação, a interação numa série de relações 
hierarquizadas. Necessariamente, a função é exercida em níveis e em 
graus diversos. As definições antigas funcionavam, por assim dizer, em 
termos de exclusão recíproca: de um lado havia a cidade, de outro o 
campo, e a muralha entre eles para materializar a censura. A partir do 
momento em que o funcionalismo aparece, não há mais a cidade, mas 
uma série de relações encaixadas, da cidade com sua hinterlândia, da 
cidade com outras cidades. (LEPETIT, 1979 apud SALGUEIRO, 2001, p. 
287).    

                                                 
46 

Vale dizer que é de meados do Século XIX a conformação do campo geográfico como disciplina no Brasil e 
“(...) Em termos institucionais, a discussão dos temas e das teorias geográficas pôde ser encontrada tanto 
nas faculdades de direito, quanto nas de medicina e de engenharia, e também nos colégios e demais órgãos 
ligados ao ensino, e ainda em comissões de demarcações e outros organismos destinados a serviços 
referidos ao território” (SANTOS, 1998, p.32).

 

 



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 85 

 

Ciência e tecnologia, para Milton Santos (2008, p.30) são categorias de análise 

imbricadas, mas, com certa freqüência, consideradas “externas ao espaço” e sem 

integração. Destaca, todavia que:  

(...) a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou 
melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são 
um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem 
realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. 

A técnica é então entendida, na argumentção de Santos (2008, p.29) como “parte do 

território, um elemento de sua constituição e da sua transformação”, assim como, seus 

objetos de produção (barragens, geradores, canalizações, condutores, entre outros). É 

nessa medida que o presente estudo se descortinará, dando ênfase, inicialmente, à 

atuação do engenheiro Henrique de Novaes no Nordeste do Brasil. Às voltas com os 

flagelos oriundos das secas, a compreensão do problema é ampliado quando coloca o 

localismo e o imediatismo de pequenas obras em segundo plano. Um amplo sistema de 

açudagem, bem como, a implementação de uma rede rodoviária são alguns dos temas por 

ele debatidos.  

A abundância da água, numa outra vertente, é, por fim, elemento de estudos, 

pareceres e projetos do engenheiro. A atuação na cidade de São Paulo (em 1926-1927) 

insere a perspectiva regional de abastecimento prevendo a adução de águas distantes da 

capital e determinando o suprimento de cidades circuvizinhas. Já em Minas Gerais, há a 

conformação de uma iniciativa conjunta da administração pública em ampliar tais 

serviços, o que resulta na atuação de Novaes em três cidades distintas: Uberaba, Belo 

Horizonte e Juiz de Fora – nessa última, sendo empreendida importante obra de 

represamento.  

2.1 - Obras contra as secas no Nordeste: a primeira apreensão da dimensão territorial  

O campo dos debates em torno dos grandes flagelos causados pelas estiagens no 

Brasil teve na grande seca de 1877-79 um indutor de esforços mais sistematizados para se 

pensar o problema. Os interesses por parte dos técnicos, em especial, dos engenheiros 

politécnicos, foram crescentes e os produtos das discussões nas agremiações profissionais 

marcaram importantes fontes de pesquisa, se considerados os extensos textos publicados, 
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alguns deles em forma de discursos, em revistas técnicas, principalmente na virada do 

século XX. 

Tal preocupação em estabelecer parâmetros de combate e em propor uma 

racionalização nos nascentes intentos (também políticos) de integração ou de 

planejamento das relações entre o meio urbano e o rural, materializou-se, muito 

particularmente, com a participação de comissões de engenharia que adentravam os 

então chamados “estados do Norte”47 a fim de imprimir uma feição técnica ao problema.  

A partir da evolução técnica e tecnológica, a antiga imagem de problema 
insolúvel começou a ser combatida por um pensamento positivista, 
onde se era possível, sim, intervir com eficiência a partir da melhoria da 
infra-estrutura e de políticas menos assistencialistas e remediadoras e 
mais planejadoras e duradouras. (SILVA e MEDEIROS, 2008, p.66). 

As primeiras investidas do Governo Federal, no intuito de organizar os serviços de 

obras contra as secas no país, podem ser associadas à criação de duas importantes 

comissões na primeira década do século XX: a já mencionada “Comissão de Estudos e 

Construcções de obras contra as secas no Rio Grande do Norte”, sob direção do 

engenheiro Sampaio Corrêa, e a “Comissão de Açudes e Irrigação”, chefiada pelo 

engenheiro B. Piquet Carneiro.  

Em 1907, foi criada a “Superintendência das obras contra os effeitos das secas” que 

se somou à “Comissão de Açudes e Irrigação” no combate à reincidência desse flagelo no 

Nordeste. Dois anos depois, em 1909, era criada a “Inspetoria Federal de Obras Contra as 

Secas” (IFOCS) em virtude da reestruturação das duas mencionadas instituições.  

A primeira fase da IFOCS foi, nas palavras de Henrique de Novaes: 

(...) verdadeiramente brilhante e preenchida por investigações 
scientificas locaes, sobre a geographia, zoologia, botânica e geologia da 
região sobre o seu clima e sua gente, sem as quaes fora impossível 

                                                 
47

 Conforme Silva e Medeiros (2008, p.67): “Em 1941, o CNG (Conselho Nacional de Geografia), por 
intermédio do geógrafo Fabio de Macedo, realizou a divisão regional do Brasil, buscando definir cada grande 
região brasileira através de suas características físicas, com o objetivo de organizar o conhecimento sobre o 
país. É desse trabalho que surgiria a primeira denominação oficial de Nordeste. Porém, essa denominação 
não fora totalmente aceita, não sendo utilizada pelos órgãos oficiais da época. Somente em 1968 é que o 
IBGE, ao fazer uma nova divisão do país em grandes regiões geográficas, considerou como nordestinos os 
estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, e o 
território Federal de Fernando de Noronha”. 
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fundar lógica e methodicamente uma directriz segura (NOVAES, 1935, p. 
251). 
 

 A diretriz livre de riscos tendia, substancialmente, a um planejamento prévio das 

ações, pautado em estudos de campo com cunho científico, para reconhecimento de uma 

região pouxo explorada até aquele momento. 

As “possibilidades scientificas” para a solução desse flagelo foram difundidas por 

meio de monografias e investigações desenvolvidas por um corpo técnico de profissionais 

já reconhecidos no cenário nacional, dentre os quais destacam-se: Aarão Reis48 – 1º chefe 

da IFOCS –, Miguel Arrojado Lisboa, Antonio Olyntho dos Santos Pires, Felippe Guerra e os 

americanos Orville Adalbert Derby, Roderic Crandall, G. A. Waring, Horatio L. Small, entre 

outros (TELLES, 1993, p.343). 

Há que se registrar o debate proposto por Beguin (1991) acerca do importante papel 

desempenhado pelos profissionais topógrafos e geólogos nas reformulções das cidades 

européias de fins do séxulo XIX. No caso brasileiro e, em especial, nas investidas 

nordestinas tais práticas são negligenciadas pela historiografia local. O conhecimento das 

curvas de nível, as linhas de drenagem natural, a escolha racional do terreno a intervir, 

como também, dados acerca das formações geológicas, conformaram-se como o suporte 

técnico à apreensão do espaço natural. Foi, sem dúvida, o apoio prévio fundamantal para 

guiar as práticas da engenharia no então território raramente sondado.   

Henrique de Novaes desde que esteve envolvido com o problema das secas em 1904 

– quando integrou a “Comissão de Estudos e Construcções de obras contra as secas no Rio 

Grande do Norte” dirigida por Sampaio Corrêa – demonstrou crescente interesse pelo 

tema e suas possíveis soluções. Ponto de discussão, aliás, que o acompanhou até o fim de 

seus dias, como melhor explicitado adiante. 

                                                 
48

 Heliana Angotti Salgueiro (1997, p.142) ressaltou o relevante valor histórico e documental dos relatórios 
desenvolvidos por Aarão Reis no período em que atuou na Inspetoria. São exemplos o parecer sobre a 
construção do açude de Quixadá, no Ceará, em 1885 e “Obra Novas contra as Secas”, referente ao período 
de 1915 a 1918 (publicado, porém  em 1920) quando o engenheiro exerceu cargo de Inspetor dessas obras 
nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí; momento em que fiscalizava a 
construção de 13 açudes e 3 estradas de rodagem. Os documentos são exemplos valiosos que possibilitam a 
construção de uma análise pautada, em seu dizer,  “(...) por uma história da mise en oeuvre dos materiais e 
técnicas, como por uma história da administração e dos conflitos profissionais”(SALGUEIRO, 1997, P.142).  
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Seu empenho em iniciar a prática profissional, e as boas relações já empreendidas 

na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, tiveram influência direta em sua inclusão na citada 

comissão, como exposto:  

Soube então – pela leitura de jornais ou por carta de um colega – que o 
mestre Sampaio Correa fora incumbido pelo Ministro Lauro Muller, de 
organizar uma comissão de Estudos e Construção de Obras contra os 
efeitos das secas no Rio Grande do Norte. Regressei apressadamente ao 
Rio e porfiei até ser incluído na referida Comissão como auxiliar técnico, 
tal o meu nascente entusiasmo pela profissão e o desejo de iniciar-me 
quanto antes na vida prática (NOVAES, 1987, p.56).  

Já o convite feito ao engenheiro Sampaio Correa, pelo então Ministro Lauro 

Muller, é digno de destaque, uma vez que denota – como pode ser comprovado nos seus 

dizeres transcritos abaixo – uma imagem representativa da engenharia que começa a 

figurar como categoria que assume a responsabilidade dos grandes temas nacionais; e a 

técnica nela embutida, como resolutória dos problemas que dificultassem o projeto de 

desenvolvimento.  

Agora, acentuam-se os efeitos maus de prolongada seca no Estado do 
Rio Grande do Norte. O Governo resolveu enviar uma comissão de 
técnicos para estudar o problema e iniciar imediatamente o combate 
aqueles efeitos. Expontaneamente, sem sugestões de quem quer que 
seja, lembrei-me do Sr. para dirigir a Comissão, precisamente porque o 
considero muito moço. O sucesso de empreendimentos, em tão 
precárias e tão prementes condições, depende muito da audácia e da 
coragem dos técnicos, e só os moços, como o senhor, podem apresentar 
estas duas qualidades. Quer aceitar o cargo de Engenheiro-Chefe da 
Comissão a organizar? (NOVAES, 1987, p.58- 59).   

Tratou-se, sim, de uma escolha pessoal, mas os critérios de competência técnica 

devem ter pesado na decisão. Vale lembrar que Sampaio Correa já era catedrático da 

Escola Politécnica à época, apesar da pouca idade. 

A competência técnica da engenharia e sua associação aos problemas de estiagem 

mereceram nota na imprensa local como o soneto publicado na coluna “Pingos e 

Respingos”, do “Correio da Manhã” de cinco de março de 1904, no Rio de Janeiro, por 

Bastos Tigre, aluno da Politécnica à época49. Merece destaque também a previsão de 

atendimento dos serviços a futuras gerações:  

 

                                                 
49

 Este artigo foi posteriormente reunido nas reminiscências de Henrique de Novaes. 
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Para o Rio Grande do Norte 
Partiu a Comissão encarregada 
Pelo governo de fazer... projetos 
De construção de açudes e de estrada 
Que há de prestar serviço aos nossos netos 

Lá do Rio Grande a terra desolada 
Vai tomar uns novíssimos aspectos  
Pois darão bela a conta da empreitada 
Do Felipe os discípulos diletos. 

- O povo á míngua ali não morre mais 
- Os engenheiros teóricos distintos 
- Matam a fome a golpes integrais: 

- E pelas secas e crestadas matas 
- Irão levar aos míseros famintos 
- O Debauve ensopado com batatas 
(NOVAES, 1987, p.65) 

 

Aceito o convite, e concordando com os critérios estabelecidos por Muller quando 

da sua própria escolha, Sampaio Correa compôs a comissão atribuindo funções técnicas e 

administrativas que requeriam uma maior experiência a engenheiros de comprovada 

atuação na prática da engenharia, mas delegando as funções de condutores técnicos e 

ajudantes a “(...) jovens engenheiros, mesmo inexperientes” (NOVAES, 1987, p.60 - 61). 

Pensou então em seus ex-alunos da Escola Politécnica, dentre os quais, estava Henrique 

de Novaes.  

Iniciaram a viagem rumo à missão de cunho nacional no dia 3 de março de 1904, 

quando saíram do Rio de Janeiro, no vapor Alagoas, em direção a Vitória-ES. Seis dias 

depois estavam no Recife e, a 11 de março, seguiram ao destino final pela via: “Foi nosso 

primeiro contato com o sertão nordestino, suas casas de telha vã e seus pisos térreos, de 

tijolos ou barro batido... Não nos faltaram também as redes de dormir, das quais nem as 

senhoras escaparam”, como descreveu o jovem Novaes, deixando transparecer suas 

primeiras impressões (NOVAES, 1987, p.67). 

A Comissão foi então composta por 15 pessoas e teve (ao que tudo leva a crer) a 

estrutura apresentada no Quadro 3.  

A visão apurada não apenas ressaltou os aspectos construtivos, mas também, 

fizeram-se aí os primeiros registros da cultura local e a leitura do que se pode denominar 
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de paisagem desse sertão – a qual o despertou. O relato a seguir, é simbólico dessa 

assimilação:  

Pleno regime da carne de sol, com farinha d’água, da coalhada com 
bolachas e da rede, ao qual logo nos habituamos. O sertão já ia 
manifestando suas formas características, sua vestimenta exótica para 
nós acostumados ás matas e aos verdes capoeirões do sul. 
Viamos, pela primeira vez, o facheiro, o chique-chique e as carnudas e 
espinhosas palmatórias (NOVAES, 1987, p.74). 

QUADRO 3 – Quadro técnico e administrativo da Comissão de Estudos e Construção de 
Obras contra os Efeitos das Secas no Rio Grande do Norte, 1904 

QUANTIDADE FUNÇÃO NOME INIDICAÇÃO 

1 Engenheiro-chefe Sampaio Correa Ministro Lauro Muller 

1 1º. Engenheiro Eugenio Ramos Carneiro 
da Rocha50 

Luiz de Andrade 
Sobrinho51 

2 Chefes de Secção Rodolfo Henrique Batista Paulo de Frontin 
 José Joaquim Alves de 

Barcelos52 

2 Ajudantes José Luiz Batista Sampaio Correa 

Henrique de Novaes 

4 Condutores de 1ª. 
Classe 

Antonio Vitorino Ávila 

João Climaco do Couto 
Barroso 

Arthur Motta 

José Rodrigues Leite Junior 

3 Condutores de 2ª. 
Classe 

Mário Moreira Bastos 

João Ferreira de Sá e 
Benevides 

Hermes Cavalcanti 

1 Secretário-pagador Américo Rodrigues 
Peixoto53 

Pai de Sampaio Correa 

1 Desenhista Adolfo Luiz Alberto 
Sprenger 

Eugenio Ramos 
Carneiro da Rocha 

1 Escriturário João Gomes Sobral 
Barcelos 

Sampaio Correa 

1 Amanuense54   

  Fonte: NOVAES, 1987. 
   Nota: Elaboração própria. 

                                                 
50

 À época do convite era chefe da construção de linha de bondes de Santa Teresa-RJ. 
51

 Eng. Chefe da Estrada de Ferro Sapucaí. 
52

 Ex- diretor da Carta Geográfica do estado do Rio de Janeiro. 
53

 Ex-tesoureiro na Câmara Municipal de Cantagalo – RJ. 
54

 O amanuense desempenharia funções de secretariado, sendo responsável também pelos registros. Mas 
não há registros nos documentos sobre a quem foi atribuída essa função. 
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Mas o cenário encontrado na capital potiguar – com flagelados advindos de outras 

localidades e espalhados aos montes55 pelo espaço urbano – marcou também sua 

memória. O choque entre a realidade da grande nação brasileira (com suas vastas terras, 

diferentes condições de existência e de “civilidade”) e os ensinamentos catedráticos logo 

se fez sentir: 

Condoeu-me naturalmente o coração ainda criança, ante os quadros 
desoladores da miséria humana, em extremos que a minha pouco 
experiência não me havia ainda permitido conceber. Ví morrer gente de 
fome na terra brasileira que, - ensina-se nas escolas- é dadivosa e 
prodigiosamente rica... (NOVAES, 1987, p.68). 

Esse olhar cuidadoso e sensível às especificidades de cada localidade, bem como, 

suas semelhanças, é uma feição pessoal do engenheiro que se imprimiu em sua prática 

profissional. A necessária apreensão do lugar, nos trabalhos de açudagem e de elaboração 

de estrada de ferro no Rio Grande do Norte, foi, sem dúvida, fator também presente nos 

projetos e estudos que elaboraria anos mais tarde.  

A primeira excursão de reconhecimento pelo sertão potiguar foi feita por Sampaio 

Correa em companhia do vice-governador do Rio Grande do Norte Dr. Juvenal Lamartine, 

tendo como auxiliares José Luiz Batista e Henrique de Novaes. Por ordem do engenheiro 

Correa, o sertão foi percorrido pela Serra da Borborema – região então escolhida para 

abrigar a extensão da linha férrea de Ceará - Mirim.  

Partiram de Natal no vapor Beberibe (da Companhia Pernambucana de Navegação 

Costeira) e desembarcaram em Macau de onde continuaram a viagem terrestre “(...) em 

lombo de burros” (NOVAES, 1987, p. 71-72). Foram vinte e um dias de excursão (Figura 

32) que renderam memórias registradas em suas minúcias na obra “Reminiscências do Rio 

Grande do Norte”, de autoria de Henrique de Novaes (1987).  

 

                                                 
55

 O engenheiro Sampaio Correa também apresentou surpresa e desconforto com o quadro encontrado e 
relatou a presença de cerca de quatro mil retirantes (NOVAES, 1987, p.69).  
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Figura 32: Trajeto percorrido pela Comissão em 1904 no estado do RN. 

 

Fonte: NOVAES, 1987. 

Nota: elaboração própria  

É importante registrar que, na ocasião, Sampaio Correa visitou as Lagoas de Piató e 

Ponta Grande em Açu – posteriormente estudadas por Novaes, quando chefiou o 1º. 

Distrito da Inspetoria de Secas (1921), e apontadas como importantes reservatórios 

naturais capazes de dirimir os efeitos das secas. O conhecimento prévio da região valeu-

lhe, portanto, como elemento de embasamento técnico para práticas futuras.  

Esse contínuo interesse no estudo dos problemas de estiagem, como bem 

discorreu, anos mais tarde, foi também resultado dessa experiência: 

 

Deu-me este primeiro longo contato com o sertão uma impressão nítida 
da terra e da gente sertaneja;desde então passei a querer bem ao Rio 
Grande do Norte, no seu sofrimento e o problema das secas preocupou-
me daí por diante como um dos de maior relevância no Brasil (NOVAES, 
1987, p.79). 
  

Mas as principais conclusões vieram das comparações feitas com o trabalho 

exercido no Rio de Janeiro, no ano de 1905, para a empresa Light & Power – um ano após 

o contato com a região nordestina e os desafios de se programar um sistema de 

açudagem e uma linha férrea.  

 



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 93 

 

O contraste entre a pobresa de minha primeira comissão no Rio Grande 
do Norte (470:000$ para combater as secas num ano...) e a exuberância 
de recursos com que se atacavam os problemas da Light & Power não 
deixou de me impressionar vivamente.  
Kearny [engenheiro americano, diretor da obras] e Caldwell [engenheiro 
imediato das obras] não seriam melhores engenheiros do que os 
profissionais brasileiros; o que tinham eram meios e recursos 
garantidores de grande rendimento do trabalho, que lhes havia sido 
confiado” (NOVAES, 1987, p.84-85).  
 

Os embates entre os interesses privados e os desafios enfrentados pela escassez 

de recursos da máquina administrativa pública são recorrentes ao longo da primeira 

metade do Século XX no Brasil. Tais pontos de discussão permeariam toda a trajetória do 

engenheiro; estando o próprio, muitas vezes defendendo os dois lados da questão.  

No ano de 1922, foi nomeado para a Chefia Regional da IFOCS no Ceará, deixando 

o cargo no ano seguinte em função do seu comprometimento com os estudos para o 

abastecimento d’água do Rio de Janeiro. Retomou os estudos sobre as secas no período 

de dezembro de 1930 a janeiro de 1931, quando foi consultor técnico do Ministro de 

Viação José Américo.  

Teve a seu encargo o estudo da reforma da IFOCS e dentre as principais medidas 

por ele alvitradas destaca-se a proposta de transferência da sede para o seu “(...) campo 

único de actividade” – o Nordeste, “amphitheatro das seccas” –, uma vez que, desde 

1909, estava fixada no Rio de Janeiro. Entendia que  

 
Por maior que seja a necessidade de estreita ligação entre qualquer 
serviço federal e o centro de administração publica, ou Secretaria de 
Estado, de que ella depende, não pode esta condição dominar a ponto 
de afastar o seu elemento principal de direcção do grosso dos elementos 
technicos, administrativos e operários em acção (NOVAES, 1935, p. 252).  
 

O grau de participação do Governo Federal também sofreria modificações. Os 

recursos da União deveriam voltar-se, principalmente, para a execução dos grandes 

sistemas de açudagem e de irrigação, como também, para a efetivação de um sistema 

rodoviário federal. Aos Distritos (1º- Ceará e 2º- Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco) caberia a responsabilidade pelos estudos e fiscalização das obras de média e 
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pequena açudagem, pelos serviços de viação geral, pluviometria e fluviometria (NOVAES, 

1935e, p. 252). 

Em 1935, Novaes voltou ao Nordeste, mas afastado da esfera pública. Ali 

desempenhou a função de “enviado especial dos Diários Associados” com o objetivo de 

narrar o desenvolvimento das obras federais nesse campo de atuação. Tratou-se de uma 

iniciativa do órgão comunicativo de “(...) abrir um grande inquérito sobre a obra 

econômica e financeira da revolução, revelando, dentro de um espirito imparcial, os 

efeitos trazidos pelos methodos e esforços inaugurados com o movimento de 1930” 

(NOVAES, 1935d, p.360).  

Uma das características a qual não se pode atribuir a Henrique de Novaes é, 

todavia, a imparcialidade. Essa sua missão como representante dos Diários Associados (é 

importante que se diga) vale um questionamento. O engenheiro sempre demonstrou ser 

um homem de princípios éticos, mas também, continuamente expressava suas opiniões 

de modo a divulgá-las e defendê-las. Quando contrário a uma ideia, amparava e 

respaldava suas justificativas de modo a alcançar partidários. Isso se deu, principalmente, 

quando teve a seu proveito a estrutura do Clube de Engenharia e o espaço da Revista do 

Clube de Engenharia, na ocasião em que foi editor da mesma. Não à toa, os artigos do 

jornal foram transcritos nas edições da Revista no mesmo ano de 1935. É um tema, pois 

que merece um maior aprofundamento.  

De suas apreciações, como enviado especial, destaca-se o surto de progresso dos 

centros urbanos atendidos pelas obras contra as secas. Novos núcleos e povoamentos 

formaram-se nos arredores das barragens iniciadas ao longo das primeiras décadas do 

século XX, suscitados, de início, pelas obras de construção dos próprios açudes e depois 

consolidados com a garantia das reservas d’água para abastecimento e irrigação. Já em 

1935, percebia-se uma nova relação entre cidade e meio rural que modificaria 

substancialmente a paisagem no Nordeste em anos posteriores.  

Esses núcleos, em sua opinião, seriam “(...) os centros commerciais e industriaes 

das zonas de irrigação respectivas, animados pela energia elétrica dos próprios açudes” 

(NOVAES, 1935d, p.378). O uso das águas para fornecimento de energia elétrica não era 
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fato novo nos debates técnicos, mas auferiu realce nos discursos de Novaes, chegando ao 

final de sua trajetória a propor a transposição do Rio São Francisco e o aproveitamento de 

suas águas para o uso hidroelétrico.56 

O engenheiro opinou ainda sobre o desenvolvimento urbano dos centros já 

consolidados naquele momento. Destacou o caso de Fortaleza,57 “índice do progresso e 

da prosperidade cearense”, cujo adensamento foi registrado pelo aumento no número de 

habitações novas, cujo auge ocorreu no ano de 1932, com uma média de mais de uma 

construção por dia: 

 
A minha impressão foi de verdadeiro encantamento, ao apreciar o 
aspecto modernizado da formosa capital, que á intuição e clarividencia 
do pharmaceutico Ferreira, deve o harmonioso traçado de suas ruas. 
[...]As constucções urbanas surgem num ritmo constante, em média 
diária, ligeiramente superior a uma habitação por dia, sejam 367 em 
1931, 461 em 1932, 379 em 1933 e 384 em 1934. 
O que mais tem contribuindo para a impressão agradavel que Fortaleza 
dá ao visitante – e agora ella é escala de navegação aérea –, são o 
calçamento e o ajardinamento e arborisação de seus logradouros 
publicos (NOVAES, 1935d, p.378-379). 
 

As cidades conformavam-se, portanto, como os elos de uma rede mais ampla que 

abrangia também os pequenos povoados e suas conexões físicas, as redes rodoviárias e 

ferroviárias, o sistema de açudes e barragens e os próprios mananciais.  

Ao longo de sua trajetória, esses pontos foram estudados segundo a ótica também 

das redes de canalização para o abastecimento de água. A configuração de uma rede mais 

ampla, que extrapolou os limites físicos do urbano, foi uma das principais contribuições 

da proposta para o abastecimento de água para a cidade de São Paulo em fins dos anos 

1920, por exemplo, que levou também ao pensamento das conexões entre cidades 

vizinhas e da região, como um todo.  

 

 

                                                 
56

 Questões debatidas em item posterior. 
57 

Importante acervo a ser explorado é o Museu das Secas, situado em Fortaleza-CE. 



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 96 

 

2.2 - São Paulo e a “Commissão de Obras Novas do Abastecimento de Água da Capital”, 
1926-1927: a adução do Rio Claro58 

 

O abastecimento d’água da cidade de São Paulo esteve, desde o início do século XX, 

“na ordem do dia da Engenharia Nacional”, como diria Henrique de Novaes. A cidade se 

desenvolvia em uma marcha veloz acompanhada, de um lado, pelos surtos de 

desenvolvimento econômico e, do outro, pelo incremento populacional e a conseqüente 

precariedade dos serviços de infra-estrutura urbana. Se a escassez de água para 

suprimento da população era problema emergencial, as distintas possibilidades de 

captação – de forma a atender a uma população futura – acabaram por representar o 

contraposto desse processo.  

As primeiras obras de distribuição de água em São Paulo ocorreram já em 1814, 

dado o crescimento acelerado da cidade. Neste ano, o engenheiro Daniel Pedro Muller 

elaborou um projeto de distribuição de água através de chafarizes localizados na área 

central (chafariz dos Piques, pontos de coleta no Jardim da Luz e o chafariz da Memória) 

(TELLES, 1993a, p.354). Com o passar dos anos o problema se intensificou e obras de 

maior vulto foram reclamadas. As freqüentes crises de água agravadas pelo crescimento 

urbano e adensamento populacional, sobretudo com a fixação de imigrantes na cidade, 

levaram às primeiras discussões quanto à definição de novos mananciais para reforço do 

suprimento59. Até então, São Paulo era abastecida pelas águas do córrego Anhangabaú e 

seus afluentes60 e passou-se a considerar como prováveis fontes o rio Tietê, a Serra da 

Cantareira e o rio Claro (BUENO, 1994).  

                                                 
58 

Cf. EDUARDO, 2004. 
59

 Segundo dados de OSEKI (1991, 13), em 1872 a cidade de São Paulo possuía uma população de 31.385 
habitantes. Este número passou para 47.697, em 1886; 64.934 em 1890 e 239.820 no ano de 1900, 
demonstrando o acelerado incremento populacional. 
60

 Parte da água era distribuída também pelos chamados aguadeiros “vendedores ambulantes de água 
(geralmente portugueses) em barris de 20 litros” Laura Bueno ressalta que para os setores mais 
privilegiados da população esse processo de distribuição de água por rede domiciliária com cobrança de 
taxas, não representou mudança significativa uma vez que por meio desses aguadeiros, a água já era paga e 
entregue á domicílio (BUENO, 1994, p.52 e p.57). 
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O abastecimento de água de São Paulo passou então a receber maiores atenções por 

parte do poder público a partir do final do século XIX quando as primeiras concessões dos 

serviços de instalação de redes de água e de esgotos foram dadas à iniciativa privada.  

Em 1877, foi criada a Companhia Cantareira & Esgotos, por iniciativa de Clemente 

Falcão Souza Filho, Raphael Paes de Barros e Antônio Proost Rodovalho que, com capital 

nacional, contrataram serviços de engenheiros ingleses. A Companhia iniciou as obras de 

aproveitamento do ribeirão da Pedra Branca, na Serra da Cantareira no ano de 1878, e em 

1881 inaugurou o reservatório da Consolação que fornecia 18 milhões de litros e abastecia 

boa parte da população (TELLES, 1993a); alguns anos depois, construiu outro reservatório, 

o “reservatório da Avenida” ou “da Liberdade” (Figura 33), com seis milhões de litros, 

situado entre a atual Rua Treze de Maio e a Avenida Paulista (REIS FILHO, 1989). No ano 

1883, esse sistema já ligava 71 prédios à nova rede de água no bairro da Luz (BUENO, 

1994) e, em 1890, aproximadamente 5000 prédios eram servidos por água encanada em 

toda a cidade (cuja rede media cerca de 50 km) (TELLES, 1993a).  

Como apoio e transporte dos materiais necessários às obras da Adutora da 

Cantareira, construiu-se a chamada “Linha tramway da Cantareira”, uma estrada de ferro 

com cerca de 13km de extensão (TELLES, 1993a). O ponto de partida era o pátio da São 

Figura 33: Reservatório da Avenida em São Paulo. 

Fonte: REIS FILHO, 1989. 
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Paulo Railway no Pari, aonde chegavam e ficavam armazenados os materiais de 

construção importados para a obra. A estrada tinha como ponto terminal, “na serra, o 

parque existente junto ao reservatório de acumulação, transformado em local turístico da 

cidade de São Paulo” (REIS FILHO, 1989, p.39) (Figura 34).  

 

Figura 34: Parque do Reservatório da Cantareira em São Paulo. 
 

Fonte: REIS FILHO, 1989. 

 

Cabe dizer que esse momento – fins do século XIX – é marcado também por um 

interesse crescente quanto ao embelezamento e modernização da cidade, sendo 

executados inúmeros melhoramentos urbanos com a criação de novos logradouros 

públicos no lugar de pântanos e charcos antes existentes, considerados locais insalubres 

(dada à formação de miasmas) e ameaçadores da saúde pública. Neste sentido, a gestão 

do presidente da Província João Teodoro (1872-1875) – por várias vezes considerada pela 

historiografia como “a segunda fundação da cidade” – merece destaque como principal 

impulsionadora dessas intervenções.  

A expansão econômica propiciada pelo café levaria a promoção de transformações 

urbanas na cidade de São Paulo para que esse crescimento se consolidasse. Segundo 

Campos (2002, p.46), o objetivo do presidente era claro: “transformar a capital em pólo 
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de atração concentrando o impulso do desenvolvimento da província”. São Paulo pouco a 

pouco se firmaria como “centro regional, econômico e comercial” (CAMPOS, 2002, p. 45). 

Contudo, como dito, os serviços de infra-estrutura não conseguiram acompanhar o 

crescimento vertiginoso da cidade. O abastecimento d’água tornou-se deficiente, com 

constantes faltas d’água, o que gerou descontentamentos e freqüentes reivindicações por 

parte da população. O Estado, dessa forma, encampou os serviços de abastecimento de 

água e coleta de esgotos e passou a administrá-los de forma direta por meio da 

Repartição de Águas e Esgotos (RAE), criada em 1893 após rescisão de contrato com a 

Companhia Cantareira61. Essa iniciativa de dar maior autonomia ao poder estadual, com a 

ampliação de suas ações ou funções, entretanto, era reflexo de uma política mais 

abrangente que ganhou força, sobretudo, com o advento da República.  

 
A necessidade de modernizar as cidades brasileiras a partir de meados do 
século XIX, a fim de melhorar suas condições de salubridade e reduzir o 
perigo de epidemias trouxe o Estado para o plano público de ações, 
dentro de um contexto desenhado pela compreensão da 
interdependência sanitária e pelos interesses econômicos (REZENDE e 
HELLER, 2002, p.121). 

 

Nessa perspectiva,  

 
(...) seria na República que a administração local assumiria uma política 
urbana deliberada e de longo alcance na capital. Orientações 
racionalistas e progressistas, associadas à mentalidade dos engenheiros e 
seus programas de modernização, ganharam espaço na passagem para o 
período republicano (CAMPOS, 2002, p.57). 
  

Além das obras de ampliação das redes propostas pela Cia. Cantareira, a RAE passou 

a executar obras emergenciais de abastecimento d’água da capital. Merece destaque o 

Projeto Rebouças que previa a captação das águas do rio Tietê, ainda em 1898, na altura 

do Belenzinho. Essa foi “a primeira proposta de abastecimento de água sem que os 

mananciais fossem protegidos por desapropriação” (BUENO, 1994, p.66).  

Com a execução desse serviço, a RAE travou uma intensa batalha com os médicos e 

higienistas locais que relacionaram o agravamento de certas doenças na região abastecida 
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pelo rio Tietê em função da poluição de suas águas. As obras foram, a partir de então, 

continuadas no intuito de se obter uma fonte mais favorável de captação.  

Em 1914, foi implantada a primeira etapa da adução do rio Cotia, a oeste de 

Itapecerica da Serra, sendo desapropriados cerca de 10.000 hectares de terras (BUENO, 

1994, p.68). 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, portanto, a questão do abastecimento 

de água para consumo da população esteve presente nos debates técnicos locais. 

Discussões orais e verbais entre os próprios engenheiros e o poder público no que se 

referia à viabilidade técnica e econômica de adução das águas foram constantes, sendo 

muitas vezes divulgados, nos jornais locais, os diversos pontos de vista (Figuras 35 e 36). 

 

Figura 35: Charge do Jornal “O Estado de São 
Paulo” acerca da construção de aqueduto. 

 

Figura 36: Artigo do Jornal “O Estado 
de São Paulo” expondo o debate em 
torno da água na década de 1920. 
Demonstração das Bacias do Tietê, do 
Rio Paraíba e do Rio Claro. 

 

 

As variadas possibilidades de sua adução (Rio Claro, Rio Paraíba e Rio Tietê; esta 

última defendida por Saturnino de Brito) e as distintas filiações – quer sejam técnicas ou 

políticas à questão – acabaram por representar, ao longo da história, o contraposto desse 

processo. 

                                                                                                                                                     
61

 Criada pelo Decreto no 152-A, de 31/01/1893 (SABESP, 2008a). 

Fonte: O PROBLEMA..., 1926. Fonte: O PROBLEMA..., 1926. 
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As soluções apresentadas, nos anos 1920, como capazes de minimizar o problema, 

atendendo ao “carater progressista do núcleo urbano” 62, eram essencialmente: a adução 

da águas do Rio Claro63 ou o aproveitamento das águas do rio Tietê. À primeira era 

atribuída desvantagem econômica, dada a distância dos mananciais, e a segunda o risco 

da contaminação das águas, tornando-a imprópria ao consumo. Quase que à revelia da 

urgência da situação, projetos, análises e pareceres estenderam-se ao longo das duas 

primeiras décadas do século XX, transpondo distintas administrações públicas, sem, 

contudo, lograrem o êxito da execução. 

Desse modo, antes de expor o projeto de Henrique de Novaes para o novo 

abastecimento d’água de São Paulo (1926-1927), merece destaque, no âmbito desses 

debates, a postura do engenheiro Saturnino de Brito, incumbido, por vezes e em 

momentos diferenciados no tempo, de elaborar pareceres sobre as propostas.  

                                                 
62

 Palavras de Heitor Penteado, Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, em relatório apresentado 
ao Governo Washington Luís (NOVAES, 1927, p.388). 
63

 Silva TELLES (1993) revela que o aproveitamento do rio Claro já havia sido proposto, e inclusive medido, 
em 1903, pelo engenheiro Euclydes da Cunha.  

Figura 37: Estudo para o abastecimento d’água de São Paulo 
proposto por Saturnino de Brito em 1905. Destaque para a 
subdivisão da cidade em zonas 

 

Fonte: BRASIL, 1944, v.3. 
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Em 1905, “logo após forte discussão travada entre os apologistas das águas 

impropriamente ditas da fonte, e os partidários do tratamento das aguas do Tietê” 

(BRASIL, 1944, v.3, p.18), a convite da Secretaria de Obras Públicas, Brito elaborou 

relatório64 com “Estudos indicados para o abastecimento d’agua”. Previu a adoção das 

águas do Tietê e o estabelecimento de um plano geral de abastecimento com quatro 

zonas altimétricas (conforme indicado, acima, na Figura 37): zona altíssima, da cota 800 a 

805; zona alta, da cota 770 à cota 800; zona média, da cota 730 ou 735 a 770; e zona 

baixa, da cota 720 a 730 ou 735.  

Um fragmento do texto de Brito sobre o detalhamento de tais zonas merece 

registro por se constituir interessante descrição da cidade de São Paulo do início do século 

XX e dos seus vetores de expansão: 

 
zona altíssima: 200 litros por habitante e por dia; nestas zonas 
predominam as casas nobres; se bem que o consumo para irrigação de 
jardins particulares seja maior, é de notar que os serviços públicos e 
industriais não existem em proporção a realizarem consumo apreciável; 
a água virá da caixa da Avenida, por elevação mecânica, e o consumo 
imoderado não pode ser admitido. 
zona alta: 250 litros por habitante e por dia; está quase nas mesmas 
condições da primeira e as duas permanecerão efetivamente ligadas pela 
estrita dependência de que acabamos de falar; os serviços públicos, e 
talvez os industriais, provavelmente tomarão alguma água do 
abastecimento (...). 
zona média: 300 litros diários por habitante; abrange a parte da cidade 
de maior vida social e onde maiores são os serviços públicos; para aí 
aflue a população durante as horas diurnas. Atualmente não abastece 
mais de 15.100 casas, ou a 105.700 habitantes; temos, portanto, apenas 
a quota de 236 litros, inferior à base proposta. 
zona baixa: 200 litros diários por habitante; esta é a zona marginal aos 
cursos dágua (o Tietê e o Tamanduateí); nela habitam os proletários, 
principalmente italianos, e de preferência a industria aí se estabelece, 
podendo, portanto, suprir-se dágua nos cursos próximos ou no lençol 
dágua da ampla várzea. Será a zona de maior amplitude, a mais 
populosa, por onde a cidade se desenvolverá sem limites (BRASIL, 1944, 
v.3, p.28-29). 

 

                                                 
64

 Esse parecer foi reeditado, em 1911, com o título “Abastecimento d’água de São Paulo, contribuição para 
o estudo do problema”. O texto integra também as Obras Completas de Saturnino de Brito (volume III) com 
o título “A água em São Paulo”.   
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A divisão da cidade em zonas, de acordo com os preceitos do nascente urbanismo 

moderno, relacionava-se diretamente com o necessário serviço de abastecimento d’água 

e suas respectivas canalizações: 

(...) certas zonas, como por exemplo, a industrial, requerem maior 
quantidade de água. Cada uma das zonas em que se divide a cidade exige 
uma quantidade de água “per capita” differente, segundo as 
necessidades e serviços peculiares às mesmas. As cidades não se devem 
desenvolver em zonas onde seja difícil ou praticamente impossível 
executar-se economicamente um bom serviço de abastecimento de água 
(CONTINENTINO, 1937, p. 325).  

 Por razões de entraves administrativos citados anteriormente, a proposta de Brito 

não foi levada a cabo. Novos projetos foram então organizados considerando a adoção 

principal do Rio Cotia. Os debates, no meio técnico, contudo tiveram continuidade. 

se no futuro seria preciso apelar para águas dos rios, por que não o fazer 
naquele momento, por um custo mais baixo já que essa possibilidade 
implicava em aduzir águas mais próximas da capital e sem o dispêndio de 
desapropriações? Essa se configurava, em síntese, a questão problema 
(EDUARDO, 2004). 

Henrique de Novaes, ainda em 1906, iniciou-se nos estudos do abastecimento 

d’água de São Paulo. Em 1912, como engenheiro da firma Sampaio Corrêa & Cia, 

assessorou o engenheiro Sampaio Correa na elaboração de anteprojeto para adução, mas 

dessa vez, previu-se a captação do Rio Claro – julgada pela equipe mais oportuna que as 

soluções defendidas do Rio Cotia. 

Nesse processo de oscilação – e, vale-se dizer, marcadas essencialmente por 

discordâncias políticas e técnicas em torno da questão –, a proposta foi mais uma vez 

impugnada pelo diretor da Repartição de Águas; “alegando-se deficiência técnica, falta de 

dados e orçamentos e por demonstrar oportunismo por parte do engenheiro” (SABESP, 

2009, p.3). 

 Decisão acatada por Saturnino de Brito, que a considerou uma proposta de “(...) 

exploração comercial”, como afirmou em relatório (BRASIL, 1944, v.3). O engenheiro 

chamou a atenção, em seus pareceres, para a ausência de estudos detalhados das áreas a 

explorar, o que colocava em xeque a viabilidade técnica, sobretudo no tocante ao 

atendimento de uma futura demanda. 
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O Rio Tietê permaneceu no bojo do pensamento sobre a cidade adentrando os anos 

1920 como objeto também de melhoramento físico e aformoseamento. No ano de 1926, 

o então Prefeito de São Paulo, Pires do Rio, defendeu em mensagem oficial da prefeitura, 

a proposta de melhoramentos do Tietê elaborada por Brito (Figura 38). A partir das 

comparações possíveis por meio das imagens a seguir, tem-se a síntese da sugestão 

defendida por Saturnino. O rio, em seu trecho entre Osasco e Penha, deveria ser 

canalizado, realinhado e as áreas lindeiras, antes inundáveis (mancha em verde claro no 

primeiro mapa) deveriam ser ocupadas. Uma nova morfologia urbana foi proposta com a 

incorporação dos núcleos habitados existentes e a previsão de vias e parques ao longo do 

rio. As manchas alaranjadas no mapa inferior indicam, conforme convenção, “areas a 

arruar e edificar”. 

 

A questão do abastecimento de água de São Paulo estava, de fato, na ordem do dia 

das proposições públicas, pois as crises de fornecimento e o já comprovado déficit eram 

fatores que mereciam urgência.  

Em 1925, mais uma vez o engenheiro Sampaio Corrêa, defendeu a adução do Rio 

Claro e atualizou sua proposta, dessa vez, considerada pela RAE que “(...) iniciou os 

estudos desse sistema, por intermédio dos engenheiros Toledo Malta, Coelho da Rocha, 

 Figura 38: Estudo de Melhoramentos do Rio Tietê proposto por 
Saturnino de Brito e apresentado pelo Prefeito Pires do Rio em 
1926.  

 

Fonte: MELHORAMENTOS..., 1926. 
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Waldemar Brito, Carlos Charnaux, Arthur Rosa Junior, Mário Lima e Bráulio Borges” 

(SABESP, 2009).  

Depois de revisto, o projeto foi aceito em 

dezembro de 1925 e no ano seguinte foi criada, 

pelo Governo do Estado, a “Commissão de 

Obras Novas do Abastecimento de Água da 

Capital”65: “(...) chefiada pelo nosso distinto 

colega Henrique de Novaes, para fazer os estudos 

da adução do Rio Claro, executar as obras e 

organizar um plano geral para um abastecimento 

dágua a uma população três vezes superior” 

(BRASIL, 1944, v.3, p.93) 66.  

Foram colaboradores de Novaes, os 

engenheiros Luiz A. Vieira, Coelho da Rocha, 

Irineu Braga e Renato Nova Friburgo (SABESP, 

2009). José de Oliveira Reis compunha a equipe 

que representou “(...) a possibilidade de 

desenvolver importante trabalho de engenharia 

urbana, sua primeira atividade profissional, talvez 

sua primeira aproximação com os problemas 

urbanos.” (FARIA, 2007, p.46). 

Novaes, em relatório apresentado ao Secretario da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas, Gabriel Ribeiro dos Santos (Figura 39), expõe os estudos desenvolvidos e os 

                                                 
65 

O Decreto nº 4000 de 30 de janeiro de 1926 aprova as instruções para a “Commissão de Obras Novas do 
Abastecimento de Água da Capital”.   
66

 Cabe dizer que de 1906 a 1930 era diretor da RAE, Arthur Motta, ex-colega de Novaes na Comissão de 
estudos das secas no Rio Grande do Norte em 1904 (SABESP, 2008) e que, como dito, a indicação de Novaes 
para o cargo de chefia partiu do engenheiro Sampaio Corrêa, amigo do então Governador Carlos de Campos.  

Figura 39: Frontispício do Relatório 
das Obras Novas do Abastecimento 
de São Paulo de 1927.  

Fonte: NOVAES, 1927 
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trabalhos executados no período correspondente ao ano de 1926 até abril de 1927, 

quando deixou o cargo67.  

Em decorrência do aumento triplicado da população anteriormente prevista para os 

anos de 1925 e 1926, julgou acertado o projeto de adução do Rio Claro – como a obra 

principal do novo plano geral do abastecimento d’água de São Paulo – mantendo-se fiel à 

proposta de 1912 do qual fez parte. 

Apesar de considerar a reconhecida vantagem econômica da adução das águas do 

rio Tietê, alegava que tal proposta teria “contra si a repugnancia natural da população” 

(NOVAES, 1927, p.373) em função dos rigorosos tratamentos a que teriam que se 

submeter suas águas. A necessidade de purificação das águas para abastecimento, dada a 

já presente poluição, não pode deixar de ser mencionada nesta análise e melhor será 

notada a partir dos próprios argumentos de Novaes, datados de 1927 (p. 391): 

 
Notemos desde logo que esta polluição é e será sempre crescente, 
destinado como se acha, o Valle do Tietê, a montante de S. Paulo, 
servido por meios de transporte vários, e com mercados consumidores 
próximos, a continuo e intenso desenvolvimento agrícola e industrial. 
Os encargos do tratamento de suas águas serão, assim, cada vez 
maiores. 
 

Defendeu, portanto, a proposta de adução de águas altas e límpidas, protegidas por 

desapropriações, tal era o caso do Rio Claro (Figuras 40 e 41). Para tanto, respaldou sua 

proposta em estudos prévios tanto de exploração da extensão da área (Figura 42) – como 

pesquisas técnicas de sondagem, sobretudo – a fim de melhor definir o local para a 

                                                 
67 

Com o falecimento do então Governador de São Paulo Carlos de Campos, em 1927, houve a substituição 
do engenheiro Henrique de Novaes pelo engenheiro Theodoro Ramos na chefia da Comissão de Obras 
Novas. Esse fato gerou densa discussão, amplamente divulgada em periódicos técnicos, especialmente 
porque Ramos era um dos mais ferrenhos críticos do projeto de Novaes. A esse respeito, merece destaque o 
artigo “Estadualização da Engenharia”, publicado pela Revista Viação em novembro de 1927, que denuncia 
“um symptoma grave de dissociação e classe no Brasil” considerando que “Alguns engenheiros diplomados 
ou acclimados pela Polytechina paulista, chefiam em São Paulo uma corrente de opinião que pretende, se 
não desuniversalisar a geometria, pelo menos estadualisar a engenharia no Brasil” (ESTADUALIZAÇÃO..., 
1927, p.11). Nos círculos profissionais da engenharia propagavam-se, ainda, versões sobre o alto custo das 
obras do Rio Claro, o emprego do dinheiro público e até mesmo possíveis erros técnicos. Trata-se, contudo, 
de temas a serem melhor explorados pela pesquisa, o que suscita também novas relações a investigar, como 
as questões político-administativas em voga ou a própria relação entre as Escolas Politécnicas. Cf. 
Reportagens publicadas pelo periódico “Diário da Noite”, em 1927, que trazem a tona o rico debate e 
apontam diretrizes para o aprofundamento do estudo.     
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construção da barragem de acumulação. Tais escolhas – vale uma observação – foram 

apresentadas oficialmente por meio de imagens contida no relatório oficial de 1927. O uso 

das mesmas parece indicar um duplo sentido: ao mesmo tempo em que o engenheiro 

pretendeu “apresentar” a área aos administradores públicos, visou divulgar a pureza das 

águas e, assim, defender sua escolha de adução (o que, por conseguinte, atingiria a classe 

técnica que discordava da proposta): A importância desses registros como ferramenta de 

divulgação de aparatos técnicos inovadores, ou como poder de convencimento foi algo 

que pôde ser visto em outros momentos da atuação de Novaes. 

 

 

 

 

Além da linha adutora (com uma extensão de cerca de 100 km em relação à cidade 

de São Paulo), recorrer-se-ia ao armazenamento de água por meio da construção de uma 

barragem de acumulação. O projeto, em síntese, previu ainda a construção de estações 

elevatórias, três sub-adutoras que cortariam a cidade e quatro reservatórios (Mooca, 

Lapa, Penha e Pompéia). 

Já em fevereiro de 1926, depois de concluídas as negociações para o empréstimo68 

necessário ao custeio das obras, foram abertas concorrências para execução dos serviços. 

                                                 
68

 Foi contratado com os banqueiros ingleses Baring Brothers & Co. Ltd, N. M. Rothschild & Sons e J. Henry 
Schroeder & C.º um empréstimo de 2.500.000 libras e com os banqueiros norte-americanos Speyer & Co. e 
J. Henri Schroeder Banking Corporation um outro de $7.500.000 (BARROS, 1927). 

Figura 40: Vista da cachoeira do Poço 
Preto, local escolhido para a captação 
superior da adutora 
 

Figura 41: Vista do Rio Claro  

Fonte: NOVAES, 1927 

 
Fonte: NOVAES, 1927 

 

Fonte: NOVAES, 1927 
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A obra, cujos serviços iniciaram-se antes mesmo da criação efetiva da Comissão, foi 

dividida em dois trechos de acordo com a capacidade de adução: a “Adductora do Rio 

Claro” e a “Adductora principal”. Em virtude do grande porte da obra, os serviços ficaram 

a cargo de quatro empresas de prestígio à época:  

 1ª Seção, firmas reunidas Soares de Sampaio & Cia. Ltda. e Prado, Sarmento 

& Cia.;  

 2ª e 3ª Seções, Companhia Mechanica e Importadora de São Paulo;  

 e 4ª Seção, Companhia Constructora de Santos69 (esta última encarregada 

diretamente do trecho que se concentrava na cidade de São Paulo).  

 

Figura 42: Acampamento da turma de estudos da Bacia do Rio 
Claro.  
 

Fonte: NOVAES, 1927 

 

                                                 
69

 Roberto Cochrane Simonsen nasceu em Santos – SP, no ano de 1889, e concluiu o curso de Engenharia 
Civil na Escola Politécnica de São Paulo, em 1909. Com o espírito empreendedor, deixou a chefia da 
Diretoria Geral da Prefeitura de Santos no ano de 1912 para fundar a Companhia Construtora de Santos, 
empresa de ampla atuação no campo urbano na primeira metade do século XX e responsável por Gregori 
Warchavchik quando de sua chegada ao Brasil em 1923 (Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/roberto_simonsen). 
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A barragem de acumulação estaria disposta na localidade denominada de Casa 

Grande, distante do centro urbano – assim como os acampamentos das obras ao longo da 

adutora (Figuras 43, 44 e 45), – ao passo que os reservatórios, descritos adiante, seriam 

instalados na cidade. 

 

Figura 44: Acampamento em Capella do 
Ribeirão - Companhia Mechanica e 
Importadora de São Paulo 

 

Figura 45: Vista dos armazéns do 
acampamento em Mogy das Cruzes 

 

Fonte: NOVAES, 1927 Fonte: NOVAES, 1927 

Novaes reafirmou, em seu relatório, a premissa de elaboração de projetos com 

uma abrangência global, asseverando que:  

 
(...) é não só possível, como de nosso dever cogitar de solução 
relativamente completa, da qual decorram projectos de 
desenvolvimento progressivo e de cuja execução gradual e oportuna 
resultará supprimento de agua abundante e crescente com as suas 
necessidades domesticas, industriaes e publicas (NOVAES, 1927, p.5). 

Figura 43: Acampamento da 1ª Secção da Adutora principal em Casa Grande -  
Soares de Sampaio & Cia. Ltda. e Prado, Sarmento & Cia 
 

 

 

Fonte: NOVAES, 1927 
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Com base nesses princípios, 

fez uso de previsão populacional 

e estatística predial (Figura 46), 

considerando que “o 

desenvolvimento predial deve 

acompanhar o desenvolvimento 

da população e é o elemento 

mais precioso para sua indirecta 

avaliação” (NOVAES, 1927, p.8).  

Foram elaborados 

diagramas desse 

desenvolvimento em conjunto 

com a percentagem anual 

relativa dos prédios de mais de 

um pavimento. A verticalização 

foi, portanto, outro tema 

contemplado por Novaes em sua 

abordagem à análise urbana, 

destacando-se a vinculação com 

áreas adensadas da cidade: “A 

curva destas percentagens 

mostra claramente o 

desenvolvimento vertical da 

cidade, que é mais intenso e já notável nos districtos cujas áreas estão completamente 

aproveitadas em planta” (NOVAES, 1927, p.65).   

 

 

 

Figura 46: Quadro com dados referentes à estatística 
predial na cidade de São Paulo, considerando-se a 
evolução do período entre 1909 a 1925.  

 
Fonte: NOVAES, 1927 
Nota: Distritos considerados: Lapa, Sta Anna, Perdizes, Sta 
Cecília, Bom Retiro, Sta Efigênia, Braz, Belemzinho, Penha, 
Butantã, Saúde, Consolação, Bella Vista, Sé, Liberdade, 
Cambucy, Mooca, Vila Mariana, Ypiranga, Nossa Senhora do Ó, 
Vila Maria e Casa Verde. 
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Para calcular o índice de crescimento anual da população da cidade de São Paulo, o 

engenheiro utilizou como base os dados da então Capital Federal Rio de Janeiro e de 

Buenos Aires, cidades em que “São Paulo se póde emparelhar pelo seu desenvolvimento” 

(NOVAES, 1927, p.10).  Segundo ele, esta comparação era necessária para garantir a 

exeqüibilidade de seu projeto e indicação de possíveis vetores de crescimento da cidade.  

A obra ganhou uma dimensão geográfica que é digna de registro, como pode ser 

visto no mapa que ilustra o relatório de 1927 (Figura 47). Para que fosse implantado o 

sistema, o Governo Estadual desapropriou70, segundo Laura Bueno (1994), até o ano de 

1927, 2.830 alqueires de terra rural e 158.000m2 de terras urbanas. Englobou, desse 

modo, tanto o espaço intra-urbano, sobretudo com a inserção dos reservatórios na 

paisagem da cidade, como o territorial.  

Esse último aspecto é ressaltado, essencialmente, pela construção de estradas e de 

seu vínculo com o espaço intra-urbano, cabendo ressaltar, todavia, a previsão de 

suprimento d’água de municípios vizinhos, como discorre Henrique de Novaes em seu 

relatório: “hão de ser tirados os contingentes para o abastecimento do vizinho município 

de São Bernardo, ou ao menos de sua parcela de São Caetano, já ligada a São Paulo” 

(Figura 48) (NOVAES, 1927, p.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 O Decreto n. 4.009 de 8 de julho de 1926, em seu artigo 3º previa: “Comprete ao advogado estudar e 
indicar a solução das questões judiciaes e desapropriações, em que esteja interessada a Comissão”. 
(NOVAES, 1927, p.78). Havia a previsão, pelo decreto de criação da Comissão, de um advogado para compor 
o quadro técnico da mesma.  
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Figura 48: Mapa com disposição dos municípios de São Caetano e São Bernardo, 
indicados como áreas a serem contempladas, no futuro, com os serviços de 
abastecimento de água de São Paulo. 

Fonte: NOVAES, 1927 

 

 

Diante da dificuldade de acesso à região em que se desenvolviam as obras do Rio 

Claro, apesar da proximidade com as linhas férreas São Paulo Railway Company e Estrada 

de Ferro Central do Brazil, o engenheiro-chefe demonstrou decisivo interesse pela 

construção de estradas de rodagem (Figura 49) para viabilizar a execução da adutora, 

como afirma em relatório: 

Preferi e propuz, um systema rodoviario [ao invés de uma via-férrea] por 
ser de mais facil e rapida installação; de mais simples e eficaz operação 
pela maior independencia de movimentos; e finalmente, porque 
acabadas as obras, ficará incorporado ao systema de viação automovel 
do Estado, dando via a uma região salubre, proxima da capital e do litoral 
(NOVAES, 1927, p.95).  
 

Silva Telles (1993, p.320) revela como interessante aspecto do projeto Novaes “o 

emprego exclusivo, e talvez pioneiro no Brasil, do transporte de materiais por caminhões, 

em um grande empreendimento de engenharia” (Figuras 50, 51, 52 e 53). A construção 

de tais estradas contribuiria, sobremaneira, para a interligação do Estado, sendo previstas 
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rodovias de Mogi das Cruzes à Casa Grande (Figuras 54 e 55); de Mogi das Cruzes à Capela 

do Ribeirão; de Estiva a Beritiba Assú; de Suzano a Ribeirão Pires e Quatinga71. 

 

 Figura 49: Mapa com disposição dos municípios interligados pela rede rodoviária 
proposta pela Comissão de Obras Novas.  

 

Fonte: NOVAES, 1927 

Nota: Alguns dos municípios indicados para compor esta rede não foram indicados no mapa constante 
do relatório de 1927, quais sejam: Estiva e Quatinga 

 

 

                                                 
71

 Até o presente momento, as pesquisas não indicaram os possíveis trechos, das atuais rodovias, a que se 
referem. Um estudo mais aprofundado pode apontar a existência de alguns desses trechos na atualidade ou 
a localização geográfica das mesmas na época abordada. Fotos, contidas no relatório, indicam a execução 
de trechos como o de Mogi das Cruzes à Casa Grande. No total foram construídos 140 km de rodovias.   
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Figura 50: Destaque para o transporte, 
em caminhões, de tubos para sifões  

Fonte: NOVAES, 1927 

Figura 51: Caminhão transportando uma 
locomotiva destinada às obras da 
barragem do Rio Claro.  

 
Fonte: NOVAES, 1927 

  

 

 

 

Figura 52: Transporte de tubos para 
construção de sifões. 2,5m de diâmetro, 
8,72m de comprimento e 7 290 kg 
(cada). 

 
Fonte: NOVAES, 1927 

Figura 53: Transporte, por linha férrea, de 
tubos para sifões com 1,80m de diâmetro 
(cada).  
 

 
Fonte: NOVAES, 1927 
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 Figura 54: Estrada de Mogi das Cruzes à 
Casa Grande  
 

 
Fonte: NOVAES, 1927 

Figura 55: Trecho da estrada da Casa 
Grande. Note-se o corte de terras 
empreendido.  

Fonte: NOVAES, 1927 

 

Parte-se do princípio, também, que um novo cenário urbano foi proposto com a 

adoção dos quatro reservatórios: o da Mooca (com 72.000 m3) (Figura 56, 57 e 58), de 

maior dimensão, e três menores, como o da Lapa (Figuras 59 e 60), o da Penha (com 

26.000m3 cada), com suas respectivas casas de guarda, e o da Pompéia. Tais obras 

tornavam-se simbólicas e emblemáticas do poder público; ao mesmo tempo, “projetadas 

para ocupar lugares significativos da cidade, introduzindo novas visualidades e mesmo 

novos marcos urbanos em meio à configuração da cidade tradicional, as estruturas de 

apoio do aparato técnico do saneamento tornaram visível o que a princípio estava 

invisível, tornaram palpável e presente no cotidiano parte das fabulações do imaginário 

moderno” (FERREIRA et al, 2003) 72. 

 

 

                                                 
72

 O trabalho “A paisagem criada pelo saneamento: propostas arquitetônicas para a Natal dos anos 1930”, 
desenvolvido pela autora em co-autoria com o Grupo de Estudo História da Cidade e do Urbanismo do 
Departamento de Arquitetura da UFRN, foi apresentado no XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos em 
2003. Constitui-se como fonte de referência por apontar de modo original a investigação e análise da 
arquitetura produzida pela engenharia sanitária no Brasil. 
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Figura 56: Casa para o Guarda do reservatório da Mooca 

 

Fonte: NOVAES, 1927. 

 

 
Figura 57: Vista da Casa de guardas do 
Reservatório da Mooca.  

Fonte: NOVAES, 1927 

Figura 58: Vista da 
estrutura da parede 
interna do Reservatório da 
Mooca. 

 

 Fonte: NOVAES, 1927 
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Figura 59: Casa para o Guarda do reservatório da Lapa. 
 

Fonte: NOVAES, 1927. 

 

Figura 60: Vista da Casa do Guarda do reservatório da Lapa. 
 

Fonte: NOVAES, 1927. 
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A análise arquitetônica desses equipamentos (podendo-se ampliar a análise à 

produção da engenharia sanitária no Brasil) configura-se como um rico campo de 

investigação ainda a explorar. Se, por um lado, as redes de abastecimento de água e de 

esgotos representavam a introdução de uma inovação tecnológica (por meio dos 

materiais empregados ou das soluções estruturais propostas - Figuras 61 e 62), nas 

cidades, por outro lado, a arquitetura empreendida nos equipamentos (estações 

elevatórias, casas de bomba, casas de guarda, entre outros), em alguns casos não 

expressavam uma vanguarda.  

Nas obras do Rio Claro, a inserção de novas tecnologias construtivas pôde-se 

verificar nos equipamentos estruturantes do abastecimento, como na adutora e na 

estrutura dos reservatórios, todavia, nos elementos de cunho mais estético predominou-

se um conjunto de obras que não rompiam com a tradição.  

 

Figura 61: Base para construção de  
aqueduto elíptico.  

 

Figura 62: Trecho construção do 
aqueduto “em curva”. Note-se a base em 
concreto para recepção do aqueduto. 

 
Fonte: NOVAES, 1927 Fonte: NOVAES, 1927 

 
Cabe esboçar também uma reflexão futura sobre a autoria das obras pontuais 

(como as ilustradas) e a atuação dos desenhistas nessas Comissões de Saneamento. Ao 

longo de sua trajetória o próprio Novaes, em relatório, apresenta-se como autor de 

algumas obras, como os reservatórios do Rio de Janeiro mostrados em outro item deste 

trabalho. Mas comprova-se que, em muitos dos casos, não havia a menção (no corpo 

técnico dos escritórios de engenharia sanitária ou no quadro das Comissões) de um 
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profissional arquiteto – ou sequer eram claras as formas de contratação desses serviços. 

Em relação às obras do Rio Claro, há que se destacar, contudo, um raro exemplo de 

autoria de projetos. Tratou-se do engenheiro-arquiteto Augusto de Toledo73 que elaborou 

o coroamento da barragem do Rio Claro (Figura 63) e o reservatório da Lapa74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As incumbências da Comissão de Obras Novas foram, assim, além da elaboração do 

projeto para abastecimento da capital, como bem explicitou Novaes: 

                                                 
73

 Augusto de Toledo ingressou na Escola Politécnica de São Paulo em 1896 e obteve os títulos de contador 
em 1898 e de engenheiro arquiteto em 1903. Posteriormente, deu aulas na referia escola, de “Composição 
Decorativa (Desenho)” e de Projetos de Composição Geral em 1920 (FICHER, 2005). Foi sócio de Pujol Junior 
com quem desenvolveu vários projetos (REIS FILHO, 2005).  
74

 Apesar de não haver indicação de autoria nas plantas do Reservatório da Lapa, o relatório das obras 
elaborado por Novaes em 1927 apresenta o anexo que comprova a contratação deste engenheiro-
arquiteto: “Anexo O-Contratcto com o Engenheiro Augusto de Toledo para a construção do Reservatório da 

Figura 63: Perfis e detalhes do coroamento da barragem do 
Rio Claro. 
Fonte: NOVAES, 1927 

Nota: Destaque dado pela autora ao autor do projeto e à vistoria de 
Henrique de Novaes, engenheiro Chefe. 
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(...) coube também a tarefa de organização e da operação do sistema 
geral de transportes; e além do plano técnico das obras, ela agiu no 
sentido de obter a maior cooperação possível entre os Administradores; 
tratou da obtenção e distribuição da energia elétrica ao longo de todo o 
serviço, e de outras providencias de ordem geral (NOVAES, 1927, p.116). 

A obra em São Paulo foi considerada, pelo engenheiro, de grande magnitude não 

apenas no Brasil, mas em comparação com a América do Sul. Partiu-se, para tanto, da 

necessidade de abastecimento, mas tinha-se em mente a melhoria material que esse 

serviço traria para a região: Indiscutíveis eram-lhe pela a necessidade e a urgência 

determinadas pela riqueza do Estado de São Paulo e pelo conseqüente desenvolvimento 

de sua brilhante capital” (NOVAES, 1927, p.146). 

Vale também ressaltar que apesar das constantes críticas do meio técnico quanto à 

falta de elaboração de estudos prévios e de planejamento das obras, fazendo-os “à última 

hora” – como discorreu Saturnino de Brito no parecer elaborado em 1926 por solicitação 

do Instituto de Engenharia de São Paulo –, Novaes, em relatório de 1927, destacou a 

importante contribuição da “Commissão Geographica e Geológica de São Paulo”75 na 

elaboração de análises para o projeto do novo abastecimento d’água da cidade: 

Para conhecimento da bacia do Rio Claro, de muito se valeram os 
trabalhos da Commissão Geographica e Geológica do Estado, da qual é 
chefe o Dr. João Pedro Cardoso. Por eles, verificou-se imediatamente, 
que uma barragem de 30 metros de altura, Poço Preto, represaria o Rio 
Claro na extensão de 7.5 kilômetros apenas, ao passo que, em Casa 
Grande, o represamento será de 12.5 kilômetros para 29 metros de 
altura. Assim, e após a observação da conformação geral das bacias, fácil 
foi afirmar-se logo, com segurança, o quanto seria uma maior do que a 
outra (NOVAES, 1927, p. 46).   

Em abril de 1927, Julio Prestes de Albuquerque assumiu o Governo de São Paulo em 

função do falecimento de Carlos de Campos, que representava a força política da obra76. 

                                                                                                                                                     
Lapa”. O Anexo Q, apresenta o “Contracto com o Engenheiro Augusto Ramos para a construcção do tunnel 
da rua França” (NOVAES, 1927). 
75

 Essa Comissão foi criada no ano de 1886, organizada e dirigida por Orville Derby. Dentre outros 
renomados engenheiros que nela atuaram, destaca-se a figura de Theodoro Sampaio, na qual 
desempenhou as funções de engenheiro de 1ª classe e Chefe de topografia. Cf. COSTA, Luiz A. M. O ideário 
urbano paulista na virada do século. O engenheiro Theodoro Sampaio e as questões territoriais e urbanas 
modernas (1886-1903). São Carlos: Rima, 2003.  
76 

Logo após o falecimento, em março de 1927, Antônio Dino da Costa Bueno, então Presidente do Senado, 
assumiu interinamente o Governo de São Paulo. 
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Exerceu o mandato de 1927 a 1930 e em 14 de julho de 1928 apresentou seu primeiro 

relatório ao Congresso Legislativo, expondo as principais atividades desenvolvidas em 

cinco meses e meio de administração. Concedeu especial destaque para a criação da 

Secretaria de Viação e Obras Públicas – a partir de então, separada da Secretaria de 

Agricultura, Indústria e Comércio. Segundo ele, o crescimento e o desenvolvimento de 

São Paulo já exigiam “a divisão e a especialização dos trabalhos e das funções” e isso 

justificava o desdobramento e a criação de novas repartições e órgãos.  

Pela lei 2.196 de três de setembro de 1927, foi feita a divisão dessas Secretarias. Os 

serviços relativos às vias de comunicação, viação e transportes, aviação, energia elétrica, 

telefones, correios e telégrafos do Estado, abastecimento de água e esgotos, gás e 

iluminação da capital ficaram a cargo da Secretaria da Viação e Obras Públicas. Já sob a 

responsabilidade da antiga Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio ficaram os 

serviços relativos à agricultura, pecuária, indústria, comércio, hidráulica agrícola, caça e 

pesca minas, terras devolutas, serviços geográficos, geológicos e meteorológicos, 

imigração e colonização do Estado (ALBUQUERQUE, 1928). 

Um mês depois, como um reflexo dessa medida, foram extintas as duas já citadas 

Comissões responsáveis pelo saneamento da capital77 e pelo decreto n.4.291, de 20 de 

outubro de 1927, foi criada a “Comissão de Saneamento da Capital” que se incumbiria, ao 

mesmo tempo, dos serviços de reforço do abastecimento de água e dos esgotos 

sanitários e pluviais de São Paulo. Os serviços de adução do Rio Claro passaram para a 

direção da Comissão de Saneamento em fins de outubro de 1927 e, em partilha, as obras 

das sub-adutoras ficaram sob a responsabilidade direta da Repartição de Águas e Esgotos 

(BARROS, 1927).  

É nesse contexto que ocorre a substituição do engenheiro Henrique de Novaes pelo 

engenheiro Theodoro Ramos na chefia da Comissão de Saneamento da Capital, que 

passou a ser constituída também por Ramos de Azevedo, João Florence de Ulhôa Cintra, 

Egydio Martins e Miguel Presgrave (SABESP, 2009). 

                                                 
77

 De acordo, com palavras de Julio Prestes, tratava-se de uma medida de economia para os cofres públicos 
uma vez que de dez seções passariam a existir apenas seis.  
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Esse fato gerou densa discussão, amplamente divulgada em periódicos técnicos, 

especialmente por dois motivos78: primeiro, Ramos foi um dos mais ferrenhos críticos do 

projeto Rio Claro questionando os altos custos das obras e, segundo, sua assunção 

simbolizou também um modo de prestigiar os profissionais engenheiros formados pela 

Polytechina Paulista79. 

Os altos custos das obras propostas por Novaes em 1927 e, especialmente, as 

desapropriações das áreas próximas aos mananciais (dada à necessidade de se garantir a 

pureza das águas) foram questões continuamente debatidas por esses profissionais. Por 

meio de simulações numéricas, defendia-se também que os cálculos de Novaes quanto à 

previsão de crescimento da população e atendimento da proposta do Rio Claro, tinham 

sido falhos. 

Para que desapropriar a bacia do Rio Claro, e com isso gastar vultosas 
verbas, se no meio do caminho iriam ser injetadas águas consideradas 
poluídas? A lógica do raciocínio oficial, que defendia a todo custo a 
captação de águas protegidas, levava a crer que ou o governo 
desapropriaria também as bacias desses outros córregos ou desaparecia 
a vantagem da (cabe dizer) já efetivada desapropriação da bacia do Rio 
Claro (EDUARDO, 2004). 
 

Temia-se (caso a proposta Rio Claro fosse continuada e conduzida por Novaes) um 

aumento dos custos públicos o que era inexeqüível dado o fato de que só as obras 

executadas até abril de 1927, com a adução do Rio Claro, havia esgotado o empréstimo 

adquirido em 1926.  

A grande parcela de desapropriações pretendidas pelo Governo Carlos de Campos e 

defendidas por Henrique de Novaes foi, portanto, a principal vertente de discussão. Isso 

gerou uma importante afirmação, por parte da Folha do Partido Democrático, ainda em 

fevereiro de 1927, que merece destaque: 

Não cremos que a solução ‘Rio Claro’ se apresentasse desde logo como a 
única ‘taboa de salvação’ para a premente necessidade de água como 

                                                 
78

 Cf. EDUARDO, 2004.     
79

 A esse respeito, vale a leitura do artigo, sem autoria, intitulado “Estadualização da Engenharia”, publicado 
pela Revista Viação em novembro de 1927, que denuncia “um sintoma grave de dissociação da classe no 
Brasil” considerando que “Alguns engenheiros diplomados ou aclamados pela Polytechina Paulista, chefiam 
em São Paulo uma corrente de opinião que pretende, se não desuniversalizar a geometria, pelo menos 
estadualizar a engenharia no Brasil” (ESTADUALIZAÇÃO...., p.11).   
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para logo se tornou, com a interferência de pessoas altamente 
colocadas, entre as quais, um senador da República, especialista em 
assuntos hidráulicos cuja opinião, por mais insuspeita que fosse, era 
sempre a do proprietário do manancial (O CASO..., 1927, p.7).  
 

Apesar de exposta nas entrelinhas, a informação insinua um favorecimento ao 

engenheiro José Mattoso Sampaio Corrêa, então Senador da República à época e com 

quem Novaes tinha vínculo profissional e pessoal desde o início de sua trajetória, como 

visto anteriormente. Os dados contidos no próprio relatório das obras, elaborado por 

Novaes em 1927, esclarecem essa questão ao apresentar os custos e a liquidação da 

desapropriação da Fazenda Rio Claro, então de propriedade de Sampaio Corrêa e do 

Coronel Paulo Orozimbo (Figura 64). 

Figura 64: Quadro demonstrativo dos valores que envolveram as 
desapropriações ao longo da adutora e na bacia do Rio Claro.  

 

Fonte: NOVAES, 1927. 
Nota: Observa-se que a área da Fazenda Rio Claro é a segunda em termos de 
dimensões, sendo, contudo, a de maior valor em termos de preço por alqueire. 

 

A fim de, talvez, elucidar os valores custeados pelo Estado – vale dizer que a 

desapropriação da Fazenda Rio Claro representou 45,92% dos custos totais com 

desapropriações ao longo da linha adutora e na bacia do Rio Claro – o engenheiro 

apresenta alguns esclarecimentos80:  

Na desapropriação da Fazenda do Rio Claro estão incluídas 
indemnisações pelos estudos feitos em 1912 e construcção de 20km de 

                                                 
80 

Fatos, todavia, controversos se considerarmos o pagamento de serviços realizados quinze anos antes, ou 
seja, em outras administrações.Configura-se como o que chamaríamos na atualidade de “restos a pagar”? 
Questão que merece pesquisa mais aprofundada.   
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leito de via férrea, aproveitados para a estrada Mogy das Cruzes-Casa 
Grande (NOVAES, 1927, p.144).  

De qualquer modo, é importante destacar a influência que tais obras, mesmo 

incompletas, desempenharam para uma nova configuração do cenário urbano da capital 

e da região ao longo da adutora do Rio Claro. Parte das obras iniciadas pela COM, quando 

chefiada por Novaes, em 1926 e 1927 foram executadas (Figuras 65, 66, 67 e 68). Dentre 

elas, destacam-se: o túnel na Vila Mariana (ruas Carlos Petit e França Pinto) que 

compunha a sub-adutora Vila Mariana - Consolação; a linha sub-adutora Mooca e Penha 

que finalizaria no reservatório da Rua Siqueira Bueno; o trecho da sub-adutora de Frei 

Caneca a Lapa, no qual foram concluídos parte da linha e o reservatório da Lapa (com 

construção também da casa do guarda e da garagem); e as torres d’água na Avenida 

Paulista, Vila Mariana e Araçá.  

As obras, sob a responsabilidade de Theodoro Ramos, prosseguiram com constantes 

interrupções e apenas em 1939 a cidade recebeu a contribuição de 86.000m3 diários do 

reservatório da Mooca. As estradas abertas, além de elevarem o total da rede rodoviária 

do estado, transformaram-se na base de ligação viária entre a capital e toda a região 

sudeste nas décadas subseqüentes (BUENO, 1994). 

Figura 65: Visita à Capella do Ribeirão em 
maio de 1927 

 

Figura 66: Visita às obras do Rio Claro 
em junho de 1927 

 

 Fonte: NOVAES, 1927 

 

Fonte: NOVAES, 1927 
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Figura 67: Obra de fundação do 
Reservatório da Lapa. 

 

Figura 68: Construção do Reservatório 
 da Mooca 

Fonte: NOVAES, 1927  

 

2.3 – A cultura da água em Minas Gerais: de estudos, pareceres e Plano Diretor 

2.3.1 – Parecer para o projeto de abastecimento d’água de Uberaba 

O estudo de reforço de abastecimento de água para Uberaba está inserido em 

uma série de atuações de Henrique de Novaes no estado de Minas Gerais, nos anos 1930, 

principalmente. A semelhança que os une é o elemento água; mais precisamente, sua 

captação para consumo humano.  

Em Uberaba, de modo específico, o engenheiro atuou “à distância”, contribuindo 

como parecerista no trato das questões eminentemente técnicas relacionadas ao 

abastecimento de água.  Tal atuação foi consolidada no ano de 1937, quando o então 

governador de Minas, BeneditoValadares Ribeiro, fazendo uso da atribuição que lhe 

conferiu o Decreto nº 9847 de 1931 determinou: 

Art. 1º Fica o Prefeito do Município de Uberaba autorizado a aprovar e 
executar, por concorrência publica, o projeto de obras do abastecimento 
dagua daquela cidade, elaborado pelos engenheiros Henrique de Novaes 
e Manoel Vivacqua Vieira 

Art. 2º. Para o financiamento das obras de que trata o artigo 1º, fica o 
Prefeito de Uberaba autorizado a realizar, oportunamente, com a Caixa 
econômica do Rio de Janeiro, um empréstimo até a importância de três 
mil e quinhentos contos de réis (3.500:000$000) resgatável em 
prestações semestrais dentro de um prazo não inferior a quinze anos e 
juros de oito por cento (8%) dando em garantia as rendas das taxas de 

Fonte: NOVAES, 1927 
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pena dagua e de esgoto, bem como, subsidiariamente, as rendas dos 
impostos predial e territorial urbano. (NOVAES, 1937, p.1358).  

Contudo, em função de seu envolvimento com as obras na cidade do Rio de 

Janeiro, Novaes indicou o nome de Vivacqua ao então Prefeito Menelick de Carvalho para 

conduzir os estudos e a obra. Em relatório posterior, Novaes indicou sua participação nas 

fases de estudos preliminares, não descurando da apreensão dos meios natural e urbano 

locais receptores das novas obras: 

(...) como ele mesmo declara [Vivacqua] no final de seu substancioso 
relatorio, eu acompanhei estreitamente a elaboração do seu trabalho, 
no Rio de Janeiro. Vindo a Uberaba, examinei os sítios onde se farão as 
obras principais e tomei conhecimento do ambiente geral da cidade. 

Inspecionei, ainda, a cachoeira de Boscabel, no rio Uberabam da qual 
igualmente se poderia derivar o suprimento dague [sic] para a cidade; 
com ligeira vantagem de fornecimento simultâneo de energia elétrica. 
(NOVAES, 1937, p.1351).  

A convite de Menelick de Carvalho, prefeito da cidade em 1937, Henrique de 

Novaes deu parecer81 favorável ao projeto em questão. Apesar de ressaltar a 

fundamentação do projeto em estudos anteriormente desenvolvidos pelo “pranteado 

sanitarista Saturnino de Brito” (NOVAES, 1937, p. 1353), essa era, contudo, uma condição 

já indicada no Decreto nº 713 de 22 de fevereiro de 1937 que autorizou a elaboração do 

Plano de abastecimento d’água de Uberaba prevendo a adoção da hipótese “ÁGUAS 

BAIXAS DO RIO UBERABA” contida no projeto de Brito. 

Já denotando uma difusão de sua obra, o projeto Vivacqua estabeleceu a adoção 

da comporta da barragem estudada por Novaes nas obras do Ribeirão das Lages, no Rio 

de Janeiro e, da mesma forma, utilizou o projeto de reservatório em concreto armado 

desenvolvido pelo engenheiro e “adoptado como typo na I.A.E do Rio de Janeiro e em Juiz 

de Fora” (NOVAES, 1937, p.1357). 

O parecer Novaes deu contribuições ao projeto Vivacqua ao designar o uso de 

tubos em concreto armado nas canalizações das adutoras e distribuidoras, prevendo-se, 

inclusive, a fabricação in loco e uma economia no valor total dos serviços: 

                                                 
81

 Cabe relembrar outras atuações de Henrique de Novaes como “engenheiro consultor” de obras técnicas. 
Na década de 1930 foi consultor técnico da firma Dahne, Conceição & Cia., concessionária do Ribeirão das 
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Não serão de extranhar sejam elas fabricadas aqui [Uberaba], tal a 
simplicidade e a facilidade de montagem e funcionamento de uma 
pequena uzina para sua fabricação. 

Será, talvez, uma inovação nas cidades brasileiras esta aplicação á 
distribuição d’água, contra a qual, aliás, não há nenhuma razão technica 
ponderável, devendo apenas serem os canos assentados á profundidade 
mínima de um metro, sob cuidadoso apiloamento 

A economia alcançável pelo concreto sobre as canalizações metálicas 
seria superior, aos preços atuais a 300:000$ - quase 10% - do valor total 
das obras (NOVAES, 1937, p.1351). 

  

Outra importante singularidade da proposta de Uberaba é a previsão do uso das 

águas para fornecimento de energia elétrica, tal como discorreu o engenheiro Manoel 

Vivacqua em ofício entregue ao Prefeito da cidade em 22 de maio de 1937: 

Conforme poderá verificar V. Excia ao examinar este trabalho, embora 
não constasse das atribuições especificadas em nosso contrato, 
apresentamos em paralelo, solução para o problema de energia própria, 
com o aproveitamento das sobras das águas do rio, no próprio local da 
captação. 

Queremos, entretanto, esclarecer que a execução dessa obra 
complementar é inteiramente independente da parte referente, 
propriamente, ao abastecimento dagua. 

Fomos levados a fazer este estudo por não vermos como solucionar o 
problema que nos foi dado resolver, isoladamente, isto é, sem encarar a 
questão da energia, rigidamente ligada ao recalque, e cujas fontes em 
Uberaba se acham, presentemente esgotadas e mesmo sobrecarregadas 
(NOVAES, 1937, p.1350). 

 

 Henrique de Novaes, já neste momento, parecia defender a associação dos 

serviços de abastecimento de água ao do fornecimento de energia elétrica, a fim de 

torná-los auto-funcionáveis. Para o caso específico de Uberaba, avaliou inclusive a 

capacidade financeira da administração pública em não apenas executar o serviço, mas 

também tirar proveito econômico quando da finalização do mesmo. Em seu discurso, 

ambos os serviços materializavam o progresso e o desenvolvimento de uma região, como 

enfatizou em parecer de maio de 1937:  

                                                                                                                                                     
Lages, para a qual realizou, em 1938, uma viagem de estudos a Europa. Colaborou também na Empresa 
Brasileira de Águas entre 1940 e 1942. 
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Custo mesmo a compreender como tenha cidade atingido o 
desenvolvimento atual sem as providencias relativas ao seu 
abastecimento dagua potável. 

E’ incontestável que Uberaba, cujo município possue riqueza 
estabilissimma e tem fatores poderosos de maior progresso, está 
entretanto tolhida quer no seu crescimento quer na mantença de sua 
hegemonia no Triangulo Mineiro, tanto pela falta dagua potável como 
pela deficiência de energia elétrica. E não lhes escasseiam fontes de uma 
nem de outra! Tampouco mínguam-lhes os recursos financeiros para 
empreender as obras necessárias. 

De fato, o sistema elétrico urbano, apezar de deficiente e imperfeito, 
oferece, segundo fui informado, renda liquida mensal superior a 
40:000$, e a receita somente do futuro abastecimento dagua poderá ser 
de 30:000$ mensais (NOVAES, 1937, p.1350).  

 

Sua análise técnica funcionava, portanto, como um jogo de trocas: garantias 

financeiras eram dadas em troca da execução de algumas melhorias. Assim, aos olhos dos 

administradores (e porque não aos seus próprios olhos), a obra e os serviços tinham 

validade e assumiam também uma feição de ganhos para os cofres públicos em uma 

dimensão futura. Pode-se dizer também, ganhos também considerados em termos de 

melhorias de urbanidade e de civilidade.  

 

2.3.1 – Novo reforço do abastecimento d’água de Belo Horizonte 

 

O ano de 1928 marcou o início da participação do engenheiro Henrique de Novaes 

nos estudos do abastecimento d’água da capital mineira. O reforço do abastecimento 

proposto por Novaes, pautou-se, sobretudo, no recurso da açudagem do Arrudas – em 

função do esgotamento das fontes superficiais do município. Essa escolha, todavia, ao 

que tudo leva a crer enfrentou objeções dados os usos já estabelecidos na área: 

(...) em cujo Valle, entretanto, já atravancado por duas estradas de ferro 
– a Central e Oeste de Minas – e grandemente trabalhado pela 
agricultura, os óbices econômicos seriam immensos contra o 
empreendimento, a exigir grandes áreas a serem cobertas pelas aguas 
(NOVAES, 1935b, p.616).  

No ano de 1935, sendo Prefeito o engenheiro Octacilio Negrão Lima, Novaes é 

convidado a emitir parecer sobre a ampliação dos serviços de abastecimento de água. A 
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administração de Lima foi considerada, por Novaes, uma “grande ofensiva de progresso” 

e assim, expõe o quadro de transformações ocorridas em Belo Horizonte: 

A nova capital mineira entrou numa phase de intensa animação e 
progresso, com o advento do novo regimem constitucional do Estado. 

[...] Em pouco tempo cerca de 6000 operarios tiveram occupação 
condigna; o rithmo de actividade municipal foi imediatamente seguido 
de iniciativa particular, e assim se vão rapidamente preenchendo por 
edificações novas os claros dos terrenos baldios (NOVAES, 1935b, 
p.616). 

A ampliação do suprimento d’água da cidade estava, portanto, inserida em um 

conjunto de reformas urbanas empreendidas pela municipalidade nesse momento, como 

o desenvolvimento do Matadouro Modelo, a ampliação do “calçamento moderno” de 

mais de 150.000 m2 de vias, o prolongamento das linhas de bondes elétricos, a 

racionalização do tráfego de ônibus urbanos e suburbanos, a construção da nova sede da 

Prefeitura Municipal e a canalização das águas pluviais (NOVAES, 1935b, p.616). 

Nesse mesmo ano de 1935, Lincoln Continentino, então Engenheiro Chefe do 

Serviço de Saneamento e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, propõe à “Commissão 

Technica Consultiva de Belo Horizonte” a elaboração de um plano de urbanismo para a 

cidade com o intuito de defendê-la de “futuros attentados urbanísticos” e, ao mesmo 

tempo, contornar as disfunções já prementes82.  

No livro “Saneamento e Urbanismo”, de 1937, no qual está contida a proposta do 

plano de 1935, mostrou-se afinado com o nascente debate sobre o urbanismo no Brasil, 

convocando definições estabelecidas por autores internacionais como J. Stubben  (Der 

Stadtbau), Raymond Unwin (Town Planning in Practice), Thomaz Adams (Planning the 

New York Region, A City Planning Primer, Outline of the Town and City Planning), René 

Danger (Cours d’urbanisme), Bellet et Darville (C’est que doit étre La cite, Urbanisation-

Habitation), Marcel Poete (Introduction a l’urbanisme), Alfred Agache (La Remodelation 

d’une Capitale – Rio de Janeiro), Pierre Lavedan (Q’est-ce que l’urbanisme?), Bennoit-Levy 

                                                 
82

 Indica como técnicos brasileiros de renomado saber no campo do urbanismo Anhaia Mello, Armando de 
Godoy, Washington de Azevedo e Prestes Maia; todos credenciados, no seu dizer, a darem pareceres 
técnicos para o Plano de urbanismo de Bello Horizonte (CONTINENTINO, 1937, p. 333).  
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(La Cité jardin), George Mac Antony, J. P. Hynes, W. Brunner, George B. Ford (L’urbanisme 

em pratique), Nelson P. Lewis (The Planning of the Modern City), Olmsted and Kimbal 

(Central park as a Work os Art and as a Great Municipal Entreprice) entre outros.  

De autores brasileiros, empresta o conceito de urbanismo de Anhaia Mello que 

assim o define: “(...) é o esforço raciocinado para dar a cada actividade urbana uma 

opportunidade feliz de se realizar com perfeição e economia” (CONTINENTINO, 1937, 

p.318). Destacou, aliás, a importância das distintas especificações do campo da 

engenharia que, conjuntamente, deveriam atuar na elaboração de planos de urbanismo 

ou planos gerais de remodelação:  

A influencia do plano de urbanismo sobre as cidades modernas é 
accentuada e de um modo geral, os serviços públicos de água, esgotos, 
saneamento, limpeza publica, electricidade, trafego, etc. devem ser 
devidamente estudados para a confecção do plano que depende 
intimamente de todos os serviços públicos municipaes. Verifica-se, 
assim, que é indispensável a collaboração de todos os technicos 
especializados de engenharia para a execução dos planos de urbanismo. 
Cumpre ao engenheiro architecto e paisagista organizar o systema 
recreativo, os centros cívicos, os regulamentos de edificações, etc; ao 
engenheiro sanitário incumbe o estudos dos serviços de água, esgotos, 
limpeza púbica, saneamento geral; o technico em trafego estuda o 
systema de circulação, pavimentação e coordenação do systema de 
transportess, incluindo os aeroportos; o engenheiro de estradas estuda 
o traçado das vias de communicações; o fornecimento de energia ficará 
a cargo do especialista no assumpto (CONTINENTINO, 1937, p.321). 

 

Apesar de considerar que em relação ao urbanismo “definil-o é, de facto um 

problema intrincado”, estabeleceu relações dignas de relevância e de discussões que 

apregoam a sistematização de funções e a coordenação dos serviços públicos, antes 

dispersos e sem orientação, bem como estabeleceu relações do urbanismo como prática 

disciplinar, com preceitos definidos e ordens de ação: 

O urbanismo, sciencia e arte ao mesmo tempo, estylo século XX, epocha 
de collaboração e trabalho de conjuncto, deve-se recorrer aos 
conhecimentos oriundos de todas as sciencias e artes, a fim de utilizal-os 
em prol do desenvolvimento racional das cidade modernas.  

Os serviços publicos eram observados, estudados e projectados, mais ou 
menos isoladamente, antes da existencia do urbanismo, sem um critério 
de conjuncto, sem se levarem em conta as relações intimas e directas 
que de facto, existem entre todas as funcções municipaes. 
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Com o advento da nova technica foram introduzidas novas ideas que 
passaram a constituir capitulos de urbanismo: assim o zoneamento 
(zoning) das cidades, a circulação e o trafego urbano, a regulamentação 
das edificações (observadas não cada uma de per si, mas em relação 
umas ás outras) e o systema recreativo das cidades. 

Contudo não se deve perder de vista que o conceito de urbanismo é 
muito mais amplo, abrangendo uma órbita de acção bem mais extensa e 
não se limitando somente aos novos capítulos acima mencionados, 
como erradamente custuma-se suppôr (CONTINENTINO, 1937, p. 319). 

  

Essas considerações são de suma importância para o aprofundamento da 

consolidação do urbanismo no Brasil – a partir dos anos 1920 e principalmente nos anos 

1930 – como campo disciplinar autônomo, com quadros profissionais e estruturas 

próprios no âmbito da administração municipal e/ou estadual. Por outro lado, pode-se 

também se interrogar sobre como se deu o processo de institucionalização do 

planejamento urbano no Brasil e seu vínculo com a permanência dos temas da higiene e 

do saneamento como argumentos de propostas e intervenções em cidades brasileiras83.  

Os planos gerais propostos pelo urbanismo sanitarista devem ser submetidos a um 

exame mais aprofundado, considerando-se, ainda, a análise de Flávio Villaça (1999) à 

questão, que enquadra o urbanismo produzido ou divulgado pela engenharia sanitária, 

como umas das “correntes” do planejamento urbano no Brasil, ao lado de outros quatro 

“tipos particulares constitutivos do planejamento urbano lato sensu: o planejamento 

urbano strictu sensu, o zoneamento e o planejamento de cidades novas. 

É no campo de ideias, como a proposta de Continentino, que Novaes é convocado 

a também emprestar seu saber em prol do desenvolvimento da região. Em seu parecer de 

1935, continuou a defender a açudagem como forma de captação, mas passou a indicar a 

região da Pampulha – e não mais Arrudas como há oito anos: 

é uma bella resposta à nossa sugestão de 1928, mormente si possível 
levar-se a effeito, em grau bem amplo, por maneira a constituir, de par 

                                                 
83

 A partir daí, um repertório de análise configura-se. Estudos do HCUrb contribuem para ampliação dos 
estudos sobre a institucionalização do planejamento urbano no Brasil a partir do caso específico de Natal 
que teve até fins dos anos 1960 (atuação final do Escritório Saturnino de Brito) o tema do saneamento 
imbricado à transformação da cidade e a sua expansão. Até esse momento, instrumentos de planejamento 
permaneceram associados às estruturas administrativas criadas para gestão de tais serviços (Comissões, 
Repartições e Departamentos); fato, todavia, não verificado em outras cidades, de modo tão imbricado, 
como o citado exemplo de Belo Horizonte. 
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com uma notável reserva d’água para usos domésticos, industriaes e 
públicos, uma grande superfície liquida a quebrar a monotonia do sertão 
adusto e cinzento, quando das prolongadas estiagens, já denunciadoras 
das proximidades da orla meridional da região secca brasileira (NOVAES, 
1935b, p.616). 

   

A nova fonte, somada ao volume líquido já disponível em Belo Horizonte, 

atenderia a uma população de 520.000 habitantes (se procedida a açudagem a montante 

do campo de aviação) ou 584.000 habitantes (a jusante do mesmo), quando concluída. A 

escolha do engenheiro foi pela adução à jusante, sendo prevista barragem inferior com “a 

probabilidade de uma acumulação de 26Mm3, quando necessitamos menos de 18Mm3, 

de volume de compensação para o regimem médio almejado” (NOVAES, 1935b, p.617). 

Foi indicada a elevação mecânica das águas da Pampulha em detrimento da 

captação de outra possível fonte: o ribeirão Bonito. Essa última desconsiderada em 

decorrência da previsão de custos mais acentuados com a pressão a vencer e o 

assentamento.  

As possíveis críticas quanto ao tratamento das águas já foram levantadas pelo 

engenheiro em parecer; muito em função da expertise que tinha com a questão. Vale 

lembrar que há poucos anos – caso de São Paulo – enfrentou severos debates em torno 

desse tema. Tema esse, por sua vez, que circulava na agremiação técnica e nos debates 

que envolviam a captação de águas para consumo. Respaldado pela já mencionada 

inexistência de dados, Novaes alegou: “Dir-nos-ão que não levamos em conta o 

tratamento das águas da Pampulha; mas quem nos garante que não devam igualmente 

ser tratadas as águas do Bonito?” (NOVAES, 1935b p.618).  

Advertiu, todavia, que os resultados apresentados “são legítimos cálculos 

indicativos de uma solução a seguir-se ou a se precisar” (NOVAES, 1935b p.618). A base 

do parecer pautou-se em estudos comparativos com dados referentes às precipitações da 

cidade de Juiz de Fora (entre os anos de 1910 e 1929) – “afluxos prováveis na bacia do 

açude João Penido” – em função da inexistência de dados pluviométricos ou 

hidrométricos locais. Imprimindo sua visão politécnica e racional, priorizou “affimartivas 

mais positivas sobre a capacidade de reforço e sobre o custo do novo supprimento” 
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(NOVAES, 1935b p.618) e, para tanto, eram necessários dados topográficos da área, bem 

como, o levantamento das precipitações mensais durante 20 anos. Para cálculo dos 

custos da futura obra (aí envolvendo a elevação da água) recorreu também a uma 

experiência anterior, sendo considerada a execução da Usina do Acary no Rio de Janeiro. 

Assim, diante da inexistência de dados mais precisos, presume-se que o engenheiro muito 

mais reforçou essa necessidade para embasar futuras intervenções do que defendeu a 

possível solução Pampulha. 

2.3.3 – O novo abastecimento d’água e o Plano Diretor de Juiz de Fora  

Ainda na década de 1930, Novaes recebeu o convite para projetar o novo 

abastecimento d’água de Juiz de Fora, considerada à época a “Cidade Usina”, por se 

tratar de um centro industrial em franco desenvolvimento (OLIVEIRA, 1938, p. 23).84 

Centro manufatureiro, com uma população industrial superior a 20.000 operários 

na época, a cidade se desenvolvia em ritmo intenso era, na visão do engenheiro  

 
(...) a primeira demonstração da vida e da capacidade de progresso do 
vasto ‘hinterland’ brasileiro; a expressiva demonstração de que a 
civilização moderna já transbordou do litoral para o sertão, nos 
requintes de conforto urbano e domiciliar, nos ruídos das suas fabricas, 
na intensidade dos transportes locaes e interurbanos, em todas as varias 
demonstrações da actividade comtemporânea, inclusive a imprensa 
(NOVAES, 1935c, p.64). 

 

Representava, portanto, uma síntese de sua ideia de desenvolvimento e, por 

conseguinte, de modernidade. No período de 1923 a 1933, segundo dados oficiais, o 

índice médio de construção era de uma edificação por dia, sendo construídos nesse 

momento 4.745 prédios (identificados 4.788 em 1923 e 9.533 no ano de 1933 - Figura 69) 

(CARVALHO, 1934). O incremento populacional se verificou com a duplicação da 

população que de 38.304, no ano de 1923, passou a 76.264 habitantes em 1933.  

 

                                                 
84

 Interessante artigo publicado na Revista do Clube de Engenharia sobre a o projeto de um “Bairro  
Proletario Modelo” para a cidade por ordem da Cia. Industrial Mineira. 
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Figura 69: Gráfico com a evolução mensal das construções no ano de 1933 - 
Relatório do Prefeito Menelick de Carvalho.  

 

Fonte: CARVALHO, 1934 
 

Figura 70: Gráfico com o diagrama das receitas da Prefeitura no período de 
1925 a 1934.  

Fonte: CARVALHO, 1935. 
Nota: Note-se uma constância, até o momento, das taxas de “penas d’água”, 
em azul.  

 

Nas palavras do engenheiro “Estas circunstancias, favorecendo naturalmente um 

rápido desenvolvimento, geram os problemas de urbanismo locaes, que aos engenheiros 

impressionam e absorvem, como aos médicos e puericultores impressionam as crianças 

precoces” (NOVAES, 1935 dez, p.764).       
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Ou seja, não se tratavam de problemas relacionados a cidades pequenas, mas sim, 

a centros urbanos que cresciam; precoces na urbanidade e no desenvolvimento. Cidades 

que aspiravam à modernidade, mas que se desenvolviam sem os devidos cuidados de 

técnicos e especialistas.  

Dentre os “problemas de urbanismo”, a deficiência do abastecimento d’agua era 

evidente, no conceito de Novaes (1935c, p.764):  

Não vos preciso descrever a angustia de uma cidade que dispõe de 
parcos 100 litros por habitante-dia para toda sua vida moderna.  

E 100 litros de água má! 

Água impotável na origem; água sem o devido tratamento após a 
captação; água mal distribuida, água enfim, cujo uso é um attentado á 
vida humana, como melhor do que eu podem attestar os srs médicos, 
com fundamento nas observações clinicas.   

Uma cidade moderna, segundo os princípios sanitaristas, não coexiste sem um 

sistema de abastecimento de água. Seus próprios dizeres confirmam que a impureza das 

águas era, neste momento, considerada um problema de saúde pública, fato agravado 

pelo crescente consumo humano e pela disseminação de doenças.   

Registra-se que, em 1920, estudos e pareceres para o abastecimento de água da 

cidade foram elaborados pelo engenheiro Lourenço Baeta Neves, a pedido do Governo do 

estado (Figuras 71 e 72). Na ocasião, foi proposta a captação da águas do Yung, tal como 

previsto nos estudos feitos por Saturnino de Brito em 1915, no qual o próprio Baeta 

Neves colaborou. Apesar dos debates em torno “das águas suspeitas”85 adotou-se em 

1920, a desapropriação das terras próximas ao manancial, a separação das águas e o 

consequente tratamento das mesmas. 

 Em 1933, novo projeto de abastecimento de água foi apresentado ao Governo do 

estado. Na ocasião, o então prefeito de Juiz de Fora, Menelick de Carvalho, realizou uma 

operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para financiamento do serviço e 

criou a “Comissão provisória do abastecimento de água”, por meio do Decreto n.99 de 30 

de setembro de 1934. Tratou-se de uma comissão técnica concebida para elaborar os 

                                                 
85

 As águas eram consideradas contaminadas e, portanto, inadequadas para consumo. 
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estudos e o planejamento do serviço de fornecimento de água potável que deveria ser 

composta por profissionais externos ao quadro da Prefeitura, pois a Diretoria de Obras 

não possuía pessoal técnico suficiente para tal. A situação tornou-se de máxima urgência 

dado o aumento verificado da população que, segundo os dados oficiais, já em 1933 havia 

ultrapassado os 40.000 habitantes (CARVALHO, 1933).  

 

Figura 71: Frontispício do 
relatório com parecer e 
estudos do Novo 
abastecimento d’água de Juiz 
de Fora, de autoria de 
Lourenço Baeta Neves. 

Fonte: BAETA NEVES, 1920. 

Figura 72: Frontispício do relatório com parecer 
e estudos do Novo abastecimento d’água de Juiz 
de Fora, de autoria de Lourenço Baeta Neves. 

 

  

 
Os motivos que levaram a criação da citada comissão foram assim expostos em 

relatório oficial do ano de 1933: 

 
Considerando que a cidade de Juiz de Fora padece notória falta de água 
para o consumo normal de sua população; 

Considerando estar demonstrado que as captações existentes não são 
suficientes para o abastecimento, nem estão convenientemente 
protegidas; 

Considerando que a administração municipal esta impossibilitada de 
atender a numerosos pedidos de penas dagua e ligação de esgotos, em 
razão, não só da escassez reinante, como de irregularidades no serviço 
de distribuição; 

Fonte: BAETA NEVES, 1920. 
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Considerando que, além de insuficiente o atual abastecimento, a agua 
fornecida à população ser submetida a processos de tratamento; 

Considerando que, dos vários estudos feitos e planos apresentados por 
técnicos de reconhecida idoneidade, o que se afigura mais consetaneo 
com as possibilidades financeiras e conveniencias do município, é o que 
visa praticar, por etapas, o aumento de volume da água dos depósitos 
existentes, pela captação de mananciais mais próximos e correções na 
rêde de distribuição, ao mesmo tempo que indica sistemas de 
decantação, filtragem, e purificação, de realização gradativa e 
economica; 

Considerando que o reforço do abastecimento, o tratamento da água e 
a distribuição desta constituem um grupo de serviços que, em vista do 
momento, devem ser estudados, orçados e projetados e realizados ou 
fiscalizados por um grupo de profissionais que a eles se dediquem 
exclusivamente; 

Considerando que a Diretoria de Obras publicas da prefeitura Municipal 
está sobrecarregada de trabalhos normais e gerais, que não podem ser 
descurados e exigem permanente vigilância e pronto provimento; 

Considerando que só os serviços ordinários, urbanos e rurais absorvem 
todos os recursos da atividade pessoal do quadro da Diretoria de Obras 
que é por demais reduzido; 

Considerando que a situação financeira do município, graças aos 
elevados intuitos do prefeito licenciado e à benemerência das 
administrações passadas, permite que, desde já, se realizem, pelo 
menos, trabalhos de captação, que não acarretem indenizações de 
vulto, bem como os relativos a tratamento e revisão da distribuição da 
água, vasados em orçamentos módicos; 

Considerando que, protelar por mais tempo a intensificação dos 
trabalhos de reforço e proteção do abastecimento de água potável, seria 
concorrer para a verificação de inevitável perturbação no estado 
sanitário da cidade, que cabe à Prefeitura preservar; 

Considerando, finalmente, que o Conselho Consultivo da Prefeitura, 
manifestou opinião favorável (CARVALHO, 1934, p.53). 

 

Por meio dos estudos elaborados, previu-se inicialmente que fossem aproveitados 

mananciais existentes – reforçados ou ampliados – tal era o caso da captação da 

Cachoeirinha e do reforço do Yung-Linhares (projeto Baeta Neves de 1920). Contudo, 

verificou-se que tal medida iria apenas minimizar o problema, uma vez que supriria a 

demanda, pelos cálculos estatísticos de crescimento da população, até o ano de 1938 

apenas. 
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Partiu-se então para a possibilidade de adução do Rio Paraibuna e do Ribeirão dos 

Pintos (estudado anteriormente por Saturnino de Brito). Para tanto, 

 
Em se tratando de assunto que constitue um ramo de especialização de 
engenharia, foi convidado, por sugestão da C.P.A. A, o Dr. Henrique de 
Novaes, engenheiro-chefe da Divisão Técnica da Inspetoria de Aguas e 
Esgôtos, do Distrito Federal, para dar parecer sobre o problema do 
abastecimento do novo abastecimento (CARVALHO, 1934, p. 56). 

  

Em 20 de janeiro de 1934, Henrique de Novaes apresentou ao prefeito seu parecer 

prevendo, de modo pioneiro no ambiente mineiro, a açudagem do Ribeirão dos Pintos 

(Figuras 73, 74 e 75): “O ribeirão dos Pintos, com o favor imenso da açudagem, poderá 

fornecer no fim de algum tempo (tanto quanto o necessário para o efeito da retenção se 

faça sentir) liquido mais facilmente tratável, e afinal de melhor qualidade do que o 

retirado do Paraibuna” (NOVAES, 1934, p.2). De fato, o tratamento das águas foi um fator 

importante na escolha da melhor adução, ao se levarem em conta fatores de ordens 

econômicas e psicológicas, como enfocou:  

Acredito que a população de Juiz de Fora, receberá melhor um projeto 
que não dependa diretamente do recurso ao Paraibuna. 

Este fator psicológico pesa, também, na decisão final e vale por excesso 
de custo que, afinal, não execederá de 10% nas nossas estimativas 
(NOVAES, 1934, p.2).  

 

No mesmo ano de 1934, Henrique de Novaes foi contratado para elaborar o 

projeto e ser o responsável por sua execução. Por concorrência pública86, foram 

escolhidas as empresas Leão Ribeiro & Cia (construção da adutora) e Companhia 

Brasileira de Estradas modernas (construção da barragem e estação de tratamento) 

(CARVALHO, 1935, p.31).  

 

                                                 
86

 A comissão de avaliação das propostas foi composta por: José Augusto de Azevedo Vianna (professor da 
Escola de Minas de Ouro Preto), Manuel Pires de Carvalho Albuquerque (Escola de Engenharia de Belo 
horizonte) , José Cardoso d’Affonseca (Escola de Engenharia de Juiz de Fora), Henrique de Novaes 
(Inspetoria de Águas da Capital Federal), Hugo Vocurva Filho (Diretor de Obras da Prefeitura), José Raphael 
de Souza Antunes (Presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora) e Theodomiro Gumercindo de 
Campos (Secretario da Prefeitura de Juiz de Fora). (CARVALHO 1934, p,31). 
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Figura 73: Estudo da captação do Ribeirão dos Pintos elaborado por Henrique de 
Novaes. 

 

Fonte: CARVALHO, 1935. 

 

Figura 74: Imagem da açudagem do Ribeirão dos Pintos, Juiz de Fora-MG. 
 

Fonte: CARVALHO, 1935. 

 

A proposta do Ribeirão dos Pintos foi pensada como elemento amortecer das 

cheias do Parahybuna, devendo assim, atender às necessidades da então população de 

80.000 mil habitantes (ano de 1935), com 200 litros habitante-dia e reserva hídrica total 

de 16.000m3.  

O levantamento, realizado anteriormente por Luiz Creuzol, do provável regime de 

águas do ribeirão dos Pintos, em um período de 20 anos, indicou a necessidade de 

reserva hídrica do açude de 5.750 m3, três vezes, portanto, inferior à proposta de 

Novaes. Fazendo analogia com “um caso commum da vida financeira” para explicitar o 

“lado hygienico da questão”, discorre: 

 
Todo banco que se presa [ao açude chama de ‘Banco de Aguas’], além 
do capital de movimento, tem suas reservas para attender ás 
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eventualidades do mercado. Aqui, por mais que confiemos nos calculos 
baseados em observações meteorologicas de vinte annos, ha sempre 
lugar para duvidas, que a prudencia manda abafar com uma larga 
margem de reserva addicional (NOVAES, 1935c, p.766).    

 

A experiência do engenheiro nas obras contra as secas na década de 1920 foi 

colocada em prática no sistema de açudagem em Juiz de Fora, como discorre em relatório 

apresentado ao prefeito no ano de 1934: 

Como fizemos, pela primeira vez, na barragem do CRUZETA, no Rio 
Grande do Norte, em 1921, indicamos a construção de uma cortina de 
concreto armado axial, encostada a esta, pela montante, um muro 
drenante, de alvenaria seca, comunicando pelo intermédio de tubos de 
0,m20 minimos do ribeirão. (NOVAES, 1934, p.11). 

  

Ao mesmo tempo em que propôs o 

açude João Penido, como denominou o “lago 

artifficial” do ribeirão dos Pintos, designou 

também a criação de uma estação de 

tratamento das águas (Figuras 76 e 77) “que 

será das mais modernas do Brasil e sem dúvida 

a mais moderna do Estado de Minas. Nella se 

fará a filtração rápida em areia, após a 

decantação com coagulação, as quaes já 

reduzem até de 99% o teor bacterio da agua” 

(NOVAES, 1935c, p.767).  

O reservatório de distribuição foi 

disposto junto à estação de tratamento das 

águas e tal qual havia sido previsto no Rio de 

Janeiro: “Imaginamos esta obra do tipo econômico e simples dos últimos reservatórios 

construídos para o Rio de Janeiro, no morro do mirante (em Santa Cruz) e no alto do 

Acarí” (NOVAES, 1934, p.10).  

Figura 75: Frontispício da Revista do 
Clube de Engenharia com as obras de 
açudagem em Juiz de Fora. 

Fonte: REVISTA..., 1936 
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Figura 76: Fachada e detalhes do Projeto da Barragem e das estações 
de tratamento de Juiz de Fora. 

Fonte: CARVALHO, 1935 
 

Figura 77: Detalhe do projeto do reservatório de distribuição de Juiz de Fora. 

Fonte: REVISTA..., 1936 

 

O princípio de criação de uma nova paisagem e de novos cenários urbanos, a 

partir de obras técnicas de saneamento – a exemplo dos preceitos difundidos pelo 

“urbanismo sanitarista” encetado por Saturnino de Brito –, são claramente visíveis nos 

argumentos de Novaes no que se refere ao lago artificial proposto. Da mesma forma, o 

estabelecimento de uma regulamentação dos novos espaços e a reversão do capital 

investido aos cofres públicos merecem registro: 

Podeis imaginar, todos vós que já apreciastes as grandes massas dagua 
doce, ora serenas, convidando ao repouso e à meditação, ora eriçadas 
pelos ventos, incitando ao exercício e despertando a alegria de viver, - 
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podeis avaliar bem a influência social de um vasto lago de águas 
translúcidas, creado em pouco mais de um ano de trabalho, em meio 
destas montanhas, quebrando-lhes a monotonia e confundindo-as com 
o céos a se mirarem no espelho daquelas águas. 

Será ele, sem duvida o melhor centro de atração e de reunião da 
população de Juiz de Fóra; ali sob uma adequada regulamentação, se 
hão de desenvolver os esportes aquaticos, da natação ao “vatching”. Por 
outro lado, já estamos cogitando da aclimação na propricia massa 
dagua, de espécies industriais de peixe, - o peixe-rei, por exemplo, - de 
maneira a crear-se aqui uma piscicultura proveitosa aos cofres 
municipais e ao paladar dos contribuintes (NOVAES, 1936, p.977).  

Outro aspecto de relevância são as diretrizes de expansão da área urbana de Juiz 

de Fora a partir das obras de abastecimento d’água propostas. A adução do ribeirão dos 

Pintos é dada como definitiva para atender a uma população futura. A desapropriação 

das terras onde se localizavam as bacias menores – que seriam desativadas em função da 

nova adução – solucionaria, na visão do engenheiro, o problema de possível 

adensamento urbano, pois “Forçoso é convir que Juiz de Fóra não crescerá 

indefinidamente dentro de seu perimetro actual, mesmo prolongando-se, para montante 

até Setembrino; será difficil abrigar hygienicamente tanta gente por ahi” (NOVAES, 1936, 

p.768). A questão foi entendida também como “uma medida de ordem social e agrícola”, 

mesmo que isso significasse uma hierarquização do novo espaço urbano:  

De facto, a desapropriação das pequenas bacias que circundam Juiz de 
Fora afastou de sua vizinhança a pequena lavoura. A providencia de 
loteal-as e vendel-as irá permittir um surto de actividade rural em volta 
da cidade e, talvez o descongestionamento dos bairros pobres, cujos 
moradores poderão viver melhor, hygienica e economicamente, nos 
sítios que naquellas terras se hão de formar (NOVAES, 1936, p. 768).  

O novo projeto do abastecimento d’água de Juiz de Fora foi, em 1936, tema de 

palestra do engenheiro Henrique de Novaes no Rotary Club de Juiz de Fora. Ressaltava-se, 

naquele momento, a exemplo das discussões empreendidas por Lincoln Continentino 

sobre o plano de urbanização de Belo Horizonte, a necessidade de um “plano director” 

para a cidade. Novaes, dando ênfase ao aspecto funcional e infra-estrutural da cidade, 

então discorreu: 

A urbanização de Juiz de Fora, está exigindo, neste momento, os vossos 
carinhos e o beneficio de vossa iniciativa, Srs. Rotarianos! 
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E’ de fato, indispensável o estudo e a organização de um plano director 
que contemple a obra inicial de Halfeld, adaptando-a ao 
desenvolvimento atual e futuro da cidade. Não é possível continue aqui 
a verdadeira confusão dos elementos de transporte, os quais, outrora 
isolados, foram aos poucos envolvidos pelo casario; é incompatível com 
a vida de Juiz de Fora, o serpentear agressivo do Paraibuna nos flancos 
da cidade, invadindo-a aos afluxos dos aguaceiros anuais; não é possível 
continue a várzea imensa e propicia á edificação de amplos quarteirões 
urbanos, mal aproveitada ou desaproveitada, em quintaes alagadiços ou 
perigosos mosqueiros (NOVAES, 1936, p.977). 

O engenheiro destacou a importante e demarcadora intervenção realizada no 

antigo jardim municipal ainda no início do século XX que possibilitou a transformação da 

área em um espaço de uso coletivo . Tratou-se de projeto financiado pelo Coronel 

Francisco Mariano Halfeld, no ano de 1901, que transformou o então jardim em Parque 

Halfeld87. 

Em suas conclusões, ao discorrer sobre a postura do governo municipal e do 

Rotery Club – “conselho director das aglomerações humanas em que êle floresce” –, nos 

vultos das iniciativas de desenvolvimento da cidade, afirmou ao mesmo tempo a sua 

própria postura como homem público88: 

Quem já teve a as responsabilidades de uma administração publica, 
avalia bem o que vale o bordão das iniciativas oriundas de uma 
corporação de homens de boa vontade, reunidos sob o lema elevado e 
altruístico de um Rotary. 

[...] sentir-me-ei imensamente feliz si puder constatar um dia, que aqui 
medrou e floresceu a sementeira despretenciosa destas idéias 
urbanísticas (NOVAES, 1936, p.977). 

 

Tais “ideias urbanísticas” seguiram, então, a atuação do engenheiro. A cidade, não 

apenas como lócus receptor das obras de saneamento e abastecimento teve papel 

importante nas escolhas por ele empreendidas. Em alguns casos, era a cidade e seu meio 

natural que definiam os contornos das propostas. Em sua trajetória, a técnica esteve, 

assim, intimamente associada ao desenvolvimento simbólico e material da cidade e vice-

versa, como pode ser visto nas análises subsequentes.  

                                                 
87

 Disponível em: http://www.pjf.mg.gov.br/patrimonio/parque_halfeld.htm. Acesso em: 20/08/2011. 
88

 Neste momento, já havia exercido seu mandato de Prefeito de Vitória. 

http://www.pjf.mg.gov.br/patrimonio/parque_halfeld.htm
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Capítulo 3 

Técnica e Cidade 

O essencial na cidade moderna, a partir do século XVII, é que ela é 
projetada. Não é mais a cidade existente que importa, mas os 
conceitos empregados para definir a cidade tal como deveria existir. 

 Marcel Roncayolo89  

3.1 - A formação de um saber sobre a cidade... 

 no período marcado pelas nascentes preocupações com o meio urbano 

(fins do século XIX e início do século XX) que os engenheiros se firmam 

como idealizadores e executores de projetos de modernização das cidades brasileiras. 

O saber médico higienista aliado à abordagem conjunta da cidade propiciada pela 

engenharia sanitária são considerados, pela historiografia, como estruturadores do 

pensamento urbanístico moderno no Brasil. Cabe enfatizar que, em uma perspectiva 

mais abrangente, o desenvolvimento dos sistemas e das redes técnicas dos serviços 

urbanos (principalmente as do saneamento) já no século XIX pelo mundo, conformou 

as primeiras características do que se chamaria cidade moderna (MELOSI, 2000). Isso 

não somente em função da ampliação da malha urbana – que se configurava na 

medida em que se estendiam os serviços e as redes – mas principalmente por 

considerar a cidade em sua totalidade, concebendo uma reforma global que 

introduziria novos hábitos (e também normas) no seu cotidiano, abarcando não só o 

espaço público, mas a vida privada do cidadão por meio de mudanças inseridas em 

suas habitações. 

                                                 
89

Cf. LEPETIT, 1979, p. 268-269. 
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O urbanismo sanitarista brasileiro tem, na figura do engenheiro Saturnino de 

Brito, o seu precursor. A grande ressonância e influência de suas obras e idéias 

(concretizadas em dezenas de cidades brasileiras desde fins do século XIX) 

possibilitaram a criação de uma morfologia urbana original cujo elemento norteador e 

de maior destaque foi o saneamento.90 Se o nome de Brito se esboça aqui 

fundamental e “marco fundador” (parafraseando Françoise Choay (1980) em seus 

escritos sobre teoria do urbanismo); como anunciador dos métodos modernos do 

urbanismo no Brasil – considerando, até, a previsão e ordenação do crescimento 

futuro das cidades como elementos precursores do planejamento urbano, bem como a 

inserção desses procedimentos nas máquinas administrativas (ANDRADE, 1992) – 

muitas foram as experiências continuadas a partir dessa atuação. Modernidade, nessa 

perspectiva, assumiu o binômio da técnica e do embelezamento.  

O progresso técnico – símbolo de um tempo marcado por certezas científicas – 

marcou a atuação da nascente engenharia sanitária no Brasil marcando o discurso que 

consolidaria transformações materiais nas cidades.  

Modernidade e experiência urbana formam um binômio de dupla 
implicação. A cidade, assim, constitui uma questão fundamental para 
os modernos; tornou-se uma paisagem inevitável, pólo de atração e 
de repúdio, paradoxalmente uma utopia e um inferno. Foi traço forte 
na pauta das vanguardas históricas do início do século XX (...). 
A modernidade elegeu o futuro como tempo privilegiado e 
identificou-se com a mudança, assimilando-a ao progresso. Nesta 
ótica, a cidade - transitoriedade permanente (para usar o paradoxo 
proposto por Carl Schorske) - foi pensada como lugar e objeto dessa 
mudança e seria resultado de um ideal de perfeição e do 
desenvolvimento tecnológico. (GOMES, 1997, p.3). 
 

Novaes, ao iniciar seus estudos, compunha um quadro analítico das cidades 

onde atuaria ou desenvolveria estudos, com dados reais (índices populacionais, 

estatística predial, análise de propostas e obras realizadas anteriormente, planta do 

traçado, etc.) e estabelecia o reconhecimento técnico do local de intervenção (análise 

                                                 
90 

Ao longo de sua trajetória profissional, entre os anos de 1887 e 1929, quando do seu falecimento, 
Saturnino de Brito desempenhou as mais diversas atividades, desde estudos para estradas de ferro até 
projetos de saneamento – responsáveis pelo seu renome. Sua contribuição para o desenvolvimento da 
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topográfica e geológica, possíveis mananciais de água, estudo da adução hídrica, etc.) 

para, a partir de então, especificar os projetos de saneamento e as propostas de 

expansão urbana. Dessa prática, resultou a chamada “concepção de conjunto” de seus 

planos, que incorporaram múltiplos aspectos relacionados ao funcionamento das 

cidades (tal era o caso das redes de saneamento, do fornecimento de energia elétrica, 

da previsão de expansão da cidade, entre outros). 

Para o cálculo de distribuição das canalizações nas cidades, Novaes desenvolvia 

um estudo geral da área a abastecer, subdividindo-a em zonas “que se differenciam 

pelas altitudes e pelas distancias relativas dos mananciaes que as devem alimentar” 

(NOVAES, 1927, p.60). 

Além dos mestres Sampaio Corrêa e Paulo de Frontin, anteriormente citados, 

encontrava-se afinado também com as idéias divulgadas pelo engenheiro Victor da 

Silva Freire91 em São Paulo, “(...) desenvolvendo uma compreensão abrangente e 

abstrata do urbano e possibilitando assim o surgimento de projetos e planos de 

conjunto” (SIMÕES JR., 1991, p.73). Em seu relatório de descrição do plano geral do 

abastecimento d’água de São Paulo (1927), Novaes faz menção ao plano de conjunto, 

acrescentando às suas premissas uma perspectiva de futuro (prevendo o crescimento 

populacional) e a preocupação com o meio ambiente92. Fez uso, ainda, das estatísticas 

prediais, que se conformou em uma importante ferramenta para determinação dos 

vetores de expansão das cidades.  

                                                                                                                                                              
engenharia sanitária no Brasil fez-se também por intermédio da participação em inúmeros eventos 
científicos, nacionais e internacionais, divulgando suas técnicas e seus procedimentos de projeto.  
91

 O engenheiro Victor da Silva Freire, então chefe da Diretoria de Obras Municipais de São Paulo, 
apresentou, em 1911, um memorial justificativo para a execução de um projeto de melhoramentos para 
o centro da cidade. Utiliza, em sua argumentação, dos “(...) primeiros fundamentos teóricos que 
estavam surgindo na ciência urbana. (...) acaba propondo o primeiro ‘plano de conjunto’ para a cidade, 
introduzindo assim as bases do urbanismo entre os profissionais ligados ao setor de obras públicas 
paulista”. Freire lecionava na Escola Politécnica e freqüentemente representava a Diretoria nos 
congressos internacionais sobre construção de cidades, realizados na Europa entre 1890 e 1920 
(SIMÕES JR., 1991, p.73). 
92

 Outro aspecto defendido em suas propostas era a desapropriação da área próxima aos mananciais, 
constituição de uma reserva de áreas livres, preservação da mata virgem (quando existente) e/ou 
criação de espaços verdes e arborizados. 
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Ao incorporar diretrizes do chamado “urbanismo sanitarista”, a exemplo do 

engenheiro Saturnino de Brito – previu a constituição de uma ordem urbana, limpa e 

com novos usos públicos (ANDRADE, 1992), cujos elementos de realce eram os 

próprios equipamentos sanitários, como discorre a seguir: 

 
Tenho para mim que os reservatórios são a unica demonstração 
aparente de valor dos serviços de abastecimento nas cidades. 
Devem, portanto, se collocarem em situação de destaque, tanto mais 
quanto convenientemente desenhadas são as obras de 
aformoseamento urbano. Um reservatório nas condições deste de 
que temos imprescindivel necessidade será um marco imperecível da 
obra de saneamento de Natal (NOVAES, 1924, p.1). 
 

Aliás, a partir da análise de sua obra, percebe-se a influência da experiência 

prática de Brito – citado, por exemplo, nos projetos para esgotamento sanitário da 

Ribeira, em Natal (1924), no projeto de expansão da Praia Comprida (1931), em Vitória 

(MENDONÇA, 1999(a) e 1999(b) e nos estudos para o abastecimento de água de 

Uberaba e Juiz de Fora em Minas Gerais. Quer seja se respaldando em estudos prévios 

elaborados por ele, quer seja, contrariando suas escolhas, como o caso do 

abastecimento de água de São Paulo; fato é que algumas das propostas de Saturnino 

de Brito balizaram a atuação de Novaes.  

Desse modo, as redes propostas eram, para Henrique de Novaes, partes que 

comporiam um novo ambiente urbano, formado não só por novas áreas, mas sim, pela 

própria cidade existente, merecedora, em sua concepção, de melhorias que a tornasse 

também bela e salubre. Era habitual, desse modo, em seus projetos, a indicação de 

intervenções e obras de melhoramento na cidade já consolidada, visto que “as obras 

de saneamento não se limitam somente ao abastecimento de agua e esgotos” 

(COMISSÃO..., 1924). São prescritos alargamentos de vias e novos traçados; aterro e 

aproveitamento de áreas inundáveis nas proximidades de bairros habitados; formação 

de parques e bosques e construção de articulações viárias para uma possível ligação 

entre uma nova área e a cidade real.      

Outra característica relevante da obra de Henrique de Novaes foi o seu 

interesse em adotar novas técnicas e materiais (por vezes pouco utilizados no Brasil) 
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em seus projetos, sobretudo de abastecimento d’água (adutoras). Destacou-se, ainda 

como estudante, pela simpatia pelo concreto armado, tendo o primeiro contato com o 

material por meio da leitura da obra “Le béton armé et ses applications” de Paul 

Christophe93, que, segundo suas reminiscências, foi feita durante a viagem de navio 

para o Rio Grande do Norte (NOVAES, 1987). 

Sua atuação nas obras de abastecimento de água de São Paulo em 1906 foi 

também decisiva no desenvolvimento desse apuro técnico. Nesse aspecto, a influência 

do engenheiro Luiz Betim Paes Leme, então chefe da Comissão, foi por ele reconhecida 

anos mais tarde: 

Fez-me projetar, em concreto armado, sistema Matrai, uma ponte 
sifão sobre o rio Tiete e muito se admirou dos meus conhecimentos 
desse novo material (frutos das leituras de Paul Christophe), do qual 
ele, Betim, foi de fato o divulgador entre nós.  
[...] Esse, de fato, passou a encarregar-me da solução de problemas 
técnicos interessantes, entre os quais o revestimento dos tuneis 
Tucuruví e um outro, que resolvi por meio de abobadilhas pré-
moldadas (denominei-as... cangalhas), calculados os esforços devido 
à pressão das terras, de acordo com a obra de Ritter (Stabilitá delle 
volte nelle galerie), que ele me dera a conhecer. 
Pondo em jogo, meu preparo politécnico e a experiência adquirida no 
norte e em Ribeirão das Lages, progredi imensamente em São Paulo, 
por imprimir o Chefe da Comissão, um cunho eminentementte 
técnico aos seus trabalhos (NOVAES, 19--, p. 241) 
 

Relatou ainda que, entre 1925 e 1930, foi “pioneiro de alguns tipos de 

estrutura” como as “lages lisas” empregadas na cobertura do reservatório de Campo 

Grande, no Rio de Janeiro (NOVAES, 1987). Merece destaque a intenção de 

experimentação e de divulgação de um novo material pouco utilizado no Brasil.  

Em 1935, a capa da Revista do Clube de Engenharia (Figura 78) destacou a 

importância dos experimentos com tubos em concreto armado empreendidos pela 

Inspetoria de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – obras então chefiadas por Novaes. 

                                                 
93 

Provavelmente trata-se do livro: CHRISTOPHE, Paul. Le béton armé et ses applications. 2. ed. Paris: 
Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1902. 755p.:1l.graf.,tab. 
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Técnica e cidade foram desse 

modo, elementos constantes na 

atuação do engenheiro. Seus 

problemas e suas soluções foram 

associados em propostas de conjunto 

que, em alguns casos, alargaram os 

domínios da engenharia. Em Vitória, 

por exemplo, como se verá a seguir, 

Henrique de Novaes assumiu a feição 

do gestor público e imprimiu à sua 

prática urbana aspectos de ordem 

econômica e social.  

 

 

 

 

 
 

3.2 - A Administração Municipal de Vitória de 1916 a 1920: O Plano Geral 
da Cidade, 1917 

 

A trajetória do engenheiro Henrique de Novaes, já no seu início, foi marcada 

também por uma atuação que, à primeira vista, extrapolaria a prática da engenharia. 

Em 1916, assumiu a função de Prefeito da cidade de Vitória (Figura 79) e sob 

aprovação do Governo estadual de Bernardino Monteiro, seu tio, foi incumbido de 

retomar os trabalhos anteriormente elaborados no sentido de promover o 

desenvolvimento da capital.  

Figura 78: Frontispício da Revista do Clube 
de Engenharia, n.10, julho de 1935. 

Fonte: REVISTA..., 1935. 
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Essa primeira leitura, já denota as 

afinidades existentes entre essas práticas 

no início do século XX. Tal como alguns de 

seus mestres, como também colegas de 

profissão – como Paulo de Frontin (Rio de 

Janeiro), Francisco Pereira Passos (Rio de 

Janeiro), Lourenço Baeta Neves (Poços de 

Caldas), Cristiano Stockler das Neves (São 

Paulo), Anhaia Mello (São Paulo), Prestes 

Maia (São Paulo), e Omar O’Grady (Natal), 

por exemplo – Novaes imprimiu à gestão 

pública um olhar técnico, a imposição da 

ordem por meio do planejamento, a 

previsão dos custeios, e a ideia de 

progresso materializada em 

transformações no ambiente urbano. A 

formação politécnica da engenharia, nesse 

sentido, muito influenciou a sua prática na 

prefeitura. E, após essa experiência, a recíproca também foi verdadeira. 

Segundo seu próprio relato, ao iniciar sua apreensão da cidade de Vitória neste 

primeiro mandato, tomou como parâmetro um programa de remodelação da cidade 

elaborado pelos arquitetos Viret & Marmorat na gestão do Governo de Jerônimo 

Monteiro (1908-1912) com o fito de programar mudanças materiais significativas na 

cidade. Para tanto, defendeu a ideia de “(...) dentro do cenário da Vitória atual, 

levantar-se uma Vitória nova, comparável às melhores cidades de sua categoria” 

(NOVAES, 1931, p.185).  

Os projetos de remodelação a que se referiu, com reminiscências européias, 

expressaram a prática urbana francesa – escola dos arquitetos Emile-Louis Viret e 

Figura 79: Frontispício da Mensagem 
apresentada à Camara Municipal, em 
1917, pelo então Prefeito de Vitória, 
Henrique de Novaes. 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 1917. 
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Gabriel Marmorat94. A dupla, formada pela Escola de Nacional de Belas Artes de Paris, 

teve importante atuação na França e desempenhou papel de realce no Brasil, sendo 

responsável por projetos em cidades como a já mencionada Vitória, no Espírito Santo, 

e Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. São, entretanto, conhecidos por sua 

atuação em São Paulo – projeto do Hotel Esplanada (1923 – Figura 80), edifício ícone 

com sete andares e mais de 2.550 m2 de construção e emblemático do requinte do 

café nos anos 1920 – e na cidade do Rio de Janeiro. Nessa última cidade, foram 

responsáveis pelo Pavilhão da França na Exposição do Centenário da Independência 

(Figura 81) em 1922, projetando uma réplica do Petit Trianon, construído em 1763 por 

                                                 
94

 Os dados aqui apresentados pretendem apenas traçar um panorama sumário da atuação desses 
arquitetos no Brasil, a fim de compor um quadro e de ressaltar a importância dos mesmos para a 
arquitetura brasileira de fins do século XIX e primeiras décadas do século XX. As informações inicias 
foram coletadas em artigo da revista AU (Sayegh, Simone. Alumínio protagoniza a arquitetura do Espaço 
Votorantim. Metro Arquitetos. São Paulo. 2007/2008. Revista AU. Disponível em 
http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/181/imprime131086.asp) mas consubstanciada 
pela obra “Impressões do Brazil no Seculo Vinte”, editada em 1913 e impressa na Inglaterra por Lloyd's 
Greater Britain Publishing Company, Ltd.. Tal compêndio descreve ao longo de suas com 1.080 páginas 
(com ilustrações) dados preciosos do Brasil à época e traz um sumário inicial da atuação dos arquitetos 
franceses: 

 “E. Viret & G. Marmorat - Os srs. E. Viret e G. Marmorat, conceituados arquitetos e construtores, têm 
no Brasil, em grande número de trabalhos, provado a sua alta competência profissional, não falando já 
em outros serviços por eles executados na Europa, onde receberam distinções diversas, e é também 
grande o número de obras que executaram. 

Foram alunos na Escola Nacional de Belas Artes de Paris, obtendo aí os prêmios em Arquitetura, 
Arqueologia, Matemáticas, Desenho e Modelagem; e são diplomados pelo governo francês. 

Entre os trabalhos por eles executados em Paris, figuram a construção de diversas vilas particulares, 
colaboração nos trabalhos de construção das Galeries Lafayette, nos anexos dos armazéns do 
Printemps, no palácio do governador da África Ocidental. 

No Rio de Janeiro, têm-se os srs. E. Viret e G. Marmorat ocupado de grande número de construções, 
projetos etc., tais como a construção de casas particulares, projeto e fiscalização do edifício do Real Club 
Gymnastico Portuguez, projetos para o Posto Zootécnico de Pinheiro e para o novo Observatório do Rio. 
São eles também os autores do projeto, em vias de execução, do edifício que o Banco Hipotecário, de 
São Paulo, está construindo na Avenida Central, 131. 

Em Vitória, estado do Espírito Santo, construíram várias casas particulares e o edifício do Banco do 
Espírito Santo; em Teresópolis, as residências particulares dos drs. Maximiano e Gouvert Freire, do sr. 
Gehn, do Brasilianische Bank, e do sr. Alberto Rios; e deles é o projeto para construção de um Hotel 
Cassino, também em Teresópolis. 

São peritos do Credit Foncier du Brésil e da Banque Hypothécaire du Brésil. Os seus trabalhos, 
executados com a competência profissional que lhes é conhecida, colocaram os srs. E. Viret e G. 
Marmorat entre os mais conceituados arquitetos no Rio de Janeiro.” (Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300g38e.htm).  

http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/181/imprime131086.asp
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300g38e.htm
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Jacques-Ange Gabriel em Versailles. Posteriormente, o edifício passou a abrigar a 

Academia Brasileira de Letras, uso ainda atual95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95

 CZAJKOWSKI, 2000, p.48. 

  

Figura 80: Panorama do Parque do 
Anhangabaú e ao fundo, Teatro 

Municipal e Hotel Esplanada. 
 
Fonte: SPOLON e PEREIRA, 2007. 
Acervo: Arquivo Municipal – 
DIM/DPH/SMC/PMSP 

 

Figura 81: Projeto do “Pavilhão de Honra 
 da França”, Exposição do Centenário da 
Independência, 1922 no Rio de Janeiro.  
 

 
Fonte: 
http://www.brasilcult.pro.br/paises/franca/f
ranca.htm 
Acervo: Revista Nosso Século 1910-1930 
(fascículo N° 26), Abril Cultural: 1980. 

Figura 82: Projeto de ordenamento em Porte 
Maillot - Paris de autoria de Emile-Louis Viret e 
Gabriel Marmorat, para o concurso oficial de 
1930, proposto por Léonard Rosenthal. 

Fonte: COTTOR, 2008 

 

http://www.estantevirtual.com.br/q/abril-cultural-nosso-seculo-1910-1930-fasciculo-n-26
http://www.estantevirtual.com.br/q/abril-cultural-nosso-seculo-1910-1930-fasciculo-n-26
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Havia, portanto, uma postura por parte do município, no mandato de Jerônimo 

Monteiro, em dotar a cidade de uma nova feição; mais moderna e ajustada aos moldes 

desenvolvimentistas propagados pela República. Serviços de infra-estrutura, criação de 

novos espaços públicos e aterros foram algumas das medidas empreendidas naquele 

momento: 

A essa época, era recente a inauguração do Parque Moscoso, 
construído pelo governador Jerônimo Monteiro (1908-1912) em área 
de baixada, aterrada por recomendação sanitária, adjacente ao 
núcleo urbano. Esta obra, além de permitir em Vitória o exercício de 
novos hábitos sociais, elegendo-a a categoria dos modernos centros 
urbanos do momento, contribuiu para a expansão da cidade a oeste, 
sentido oposto ao vetor proposto pelo Novo Arrabalde e para a 
valorização da parte baixa da cidade, cuja ocupação era evitada em 
função das cheias ocasionadas em períodos de altas marés. 
(MENDONÇA, 2010, p.6). 
 

Ao propor, em 1917, o Plano Geral da Cidade, com a direção das obras de 

Euclides Camargo), Novaes teve por objetivo promover melhoramentos na cidade 

existente estabelecendo, principalmente, o alinhamento e o recuo progressivo de vias. 

Os novos alinhamentos, além de retificarem percursos, atendendo às noções de 

higiene difundidas à época, foram traçados também, com o intuito de favorecer a 

ligação da cidade alta com a parte baixa (sobretudo o porto) e de promover o 

destaque de monumentos e espaços significativos. A área adjacente ao Parque 

Moscoso recebeu atenção especial (Figura 83).  

Indicou, em projeto, um realinhamento das quadras de modo a dar feições 

mais racionais ao entorno e melhor destacar o Quartel Central da Polícia. O Plano 

Geral da Cidade viria, assim, complementar o projeto de expansão, elaborado em 1896 

pelo engenheiro Saturnino de Brito. Essa idéia, aliás, já havia sido divulgada pelo então 

Presidente do Estado, Bernardino Monteiro, no ano de 1916, em sua Mensagem de 

Governo: 

Há muito se fazia sentir a necessidade de um plano geral de 
melhoramentos da nossa velha Capital. 
Pena foi que ao ser traçado em 1896 o plano de melhoramentos da 
Praia do Suá, não fosse também organizado um plano geral de 
completa remodelação da cidade. 
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Em attenção a essa Idea está se organisando uma planta geral, na 
qual serão indicados os novos arruamentos e mais melhoramentos 
municipaes, em conexão com as obras do Porto e prevendo futuro 
desenvolvimento da capital (ESPÍRITO SANTO..., 1916, p.13-14).     
 

Figura 83: Trecho do Plano Geral da Cidade de 1917, com 
destaque às modificações propostas no entorno do Parque 
Moscoso. 

 

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória 
  

O Plano Geral de 1917 sugeriu, dessa forma, além dos novos alinhamentos, a inserção 

de novas vias ao sistema viário – priorizando a formação de perspectivas, o desenvolvimento 

do porto e a ligação com o continente –, a extensão de bairros com projeto de novas quadras, 

a criação de novos eixos de expansão e a urbanização da encosta. Para tanto, e com a 

justificativa de melhorar a circulação da cidade, “criando e oferecendo maiores possibilidades 

de acesso da Cidade Alta aos principais ambientes públicos da parte baixa da cidade” 

(MENDONÇA, 1999b), bem como, ao longo do litoral, indicava desmontes de morro (Santa 

Casa) e a demolição e reconstrução de monumentos e praças (Figuras 84, 85,86 e 87).  
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Figura 84: Destaque do Carimbo contido nas plantas do 
Plano Geral da Cidade de 1917. Autoria do engenheiro 
Henrique de Novaes.  

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória 

 

Figura 85: Trecho do Plano Geral da Cidade de 
Vitória (1917) com destaque para a área central. 

 

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória  
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 Figura 86: Proposta de novas quadras, alinhamento e alargamentos de vias na 
área central. Trecho do Plano Geral da Cidade de Vitória (1917) com 
destaques. À direita, proposta de novo teatro com praça em seu entorno. 

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória 

 
 Figura 87: Proposta de redesenho da área nas 
imediações do Hospital da Misericórdia, com 
destaque para a composição de um boullevard com 
quatro eixos de avenidas. Trecho do Plano Geral da 
Cidade de Vitória (1917). 

 

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória 

Ao discordar do pensamento vigente que não via a possibilidade de 

aproveitamento dos terrenos acidentados da Cidade Alta e ali ser empreendida a 

construção de um novo Porto, Novaes discorreu: 
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Já se foi o tempo felizmente em que se pensava que somente nas planícies sem 
limites se podia lançar o xadrez monótono das grandes aglomerações urbanas. 
As colinas e os morros são elementos de salubridade e de encanto, 
ainda maior quando eles se revestem da luxuriante vegetação das 
que nos cercam (NOVAES, 1931, p.185). 
 

A atenção dispensada ao Porto (Figuras 88 e 89), já neste momento, foi 

segundo Eneida Mendonça (2010) uma incorporação do ideário político-administrativo 

originado com o Interventor Muniz Freire em fortalecer economicamente a capital, por 

meio de investimentos na área portuária uma vez que o acesso à Vitória dava-se neste 

momento, unicamente por via marítima e fluvial. Havia, também, a real necessidade 

de melhorias no escoamento da produção. Em relação ao Plano Geral de 1917, 

destacou: 

 
Neste sentido, cabe também menção à proposição de operação 
articulada entre o desmonte do Morro da Santa Casa e o aterro para 
a construção do porto, cujos armazéns alinhados acompanhariam 
muitos quilômetros ao longo do limite sul da ilha de Vitória, do 
centro no sentido leste – o mesmo vetor urbano do Novo Arrabalde 
(MENDONÇA, 2010, p.7). 

 

 

Figura 88: Proposta de criação da Avenida do Porto, armazéns, área para edifico da 
Alfândega e novo desenho para a Praça 8 de Setembro Trecho do Plano Geral da Cidade de 
Vitória (1917). 

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória 
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Figura 89: Extensão dos armazéns do Porto, proposta de 
estação de Estrada de ferro e remodelação da área no 
entorno da Prefeitura. Trecho do Plano Geral da Cidade de 
Vitória (1917). 

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória 

 

Novaes, em texto de 1931, ao ressaltar a importância deste projeto, destacou a 

intenção em urbanizar áreas conexas ao centro, fazendo para tanto, uma ligação por 

meio de uma “avenida de contorno”: 

 

lembrarei que nele, pela primeira vez, constava o traçado da estrada 
de contorno, e assim também pela primeira vez, se cuidava da 
urbanização das encostas, que formam o anfiteatro de Vitória, do 
morro de Santa Clara até o contraforte fronteiro de Penedo(NOVAES, 
1931, p.189).   

 

Em uma análise apurada, Eneida Mendonça (2010, p.7) sintetiza a relação entre 

as principais intervenções da cidade à época, quais sejam o Novo Arrabalde de 

Saturnino de Brito (1896) e o Plano Geral da Cidade de Henrique de Novaes, 1917: 
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Figura 90: Trecho do Plano Geral da Cidade de Vitória (1917) – 
destaque para a avenida do contorno (em vermelho) e quadras 
destinadas a habitações populares (em laranja). 

 

Fonte: Centro de documentação da Prefeitura de Vitória 

 

Mesmo que a proposta possa ser considerada mais contida que a 
desenhada por Brito com mais de duas décadas de antecedência, é 
preciso reconhecer que ambas, cada uma a seu modo, se 
encontravam articuladas com os debates e intervenções urbanísticas 
de seu tempo. Contendo referências que circulavam desde o Plano 
de Haussmann para Paris de meados do século XIX ao 
contemporâneo desmonte do Morro do Castelo no Rio de Janeiro, as 
proposições urbanísticas de Novaes buscavam ainda, adequação à 
nova ordem política e econômica local de reestruturar o contexto 
urbano existente em detrimento de construir uma nova área urbana. 
 

Essa foi, portanto, a experiência inicial mais ampla de Henrique de Novaes na 

prática com o urbano96. Se por um lado, limitou-se ao redesenho da cidade existente, 

                                                 
96

 Vale destacar que em 1916 registra-se a elaboração de uma proposta de remodelação da área central de 
Mossoró. 
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com proposições isoladas de novos edifícios administrativos ou culturais, mostrou-se 

alinhado com o ideário de modernização então em voga o qual previa a inserção de 

equipamentos estruturais neste cenário a fim de promover o desenvolvimento 

econômico (no caso do Porto, por exemplo), como também, melhor integrar a área 

adensada existente (como a criação da Avenida do contorno e a previsão de ocupação 

de novas áreas com habitações populares).  

Não há apontamentos concretos quanto à execução de tais propostas, todavia, 

em Mensagens oficiais enviadas ao Governador do estado, há registros de obras de 

calçamento em paralelepípedo e macadâmia em algumas ruas da área central (dentre 

elas a Rua Muniz Freire), bem como, informações de reforma do calçamento da Praça 

8 de Setembro (que, no Plano Geral de 1917, cabe dizer, seria totalmente reformulada) 

(NOVAES, 1917). Além disso, em Mensagem oficial de 1919, quando ainda prefeito, 

Novaes informou a relação de prédios adquiridos pela Prefeitura (Figura 91) – indícios, 

portanto, de uma ação continuada da administração municipal na perspectiva de 

implantar o Plano Geral de 1917. Vitória, desse modo, foi campo de experimentação 

do engenheiro com a peculiaridade de se ter a máquina administrativa a seu favor.    

 

Figura 91: Relação de prédios comprados pela 
Prefeitura de abril de 1916 a maio de 1917. 

 

Fonte: NOVAES, 1917, p.5 
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3.3 – O “Plano Geral de Obras de Saneamento de Natal” (1924-1926) 

A cidade de Natal, de um modo mais global, só se tornou objeto específico de 

intervenção por Henrique de Novaes no ano de 1924. As freqüentes epidemias, o 

crescimento populacional, o adensamento urbano e a carência dos serviços de 

saneamento foram os motes que nortearam a atuação do engenheiro na capital 

potiguar.  

Na contínua perspectiva de conter a insalubridade urbana da cidade de Natal 

desde meados do século XIX médicos elaboraram normas e tratados que, além de 

relacionarem as causas das doenças à situação sanitária do lugar e às condições de 

vida da população, justificavam as intervenções por eles propostas. Tais normas 

envolviam a inserção de medidas pontuais que levassem à higienização da cidade, 

disciplinassem a construção de habitações e edificações públicas (como hospitais, 

cemitérios, matadouros, praças e fábricas) e instituíssem um mecanismo de combate à 

cidade enferma. 

O combate a essa “patologia urbana” foi caracterizado já em fins do século XIX 

pelo desenvolvimento de meios técnicos para conter o quadro de mortandade e a 

imagem de “desordem” consolidada. Dessa forma, com o auxílio da divulgação do 

ideário modernizador no principal meio de comunicação local – o jornal “A República” 

– intensificou-se o projeto de reforma no ambiente urbano, ao longo das primeiras 

décadas do século XX, seguindo os preceitos do higienismo e da estética urbana. No 

sentido de atingir o embelezamento e a higienização almejados, a elite política 

decretou medidas disciplinatórias, criou instituições, firmou contratos e, paralela e 

conseqüentemente, norteou e financiou a realização de estudos e a implantação de 

transformações urbanas. A partir desse ideal de modernidade, foram contratados 

vários profissionais especializados que, munidos de técnica, saber e ciência, estavam 

aptos a transformar a Natal de então. 

Assim, a cidade chegou aos anos vinte. O projeto predominante nessa década 

visou equipar a cidade de Natal – então com uma estrutura urbana mais adensada e 

com resquícios de sua colonização portuguesa em sua morfologia – com os elementos 
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modernizadores idealizados pelas elites dominantes que passavam necessariamente, à 

época, pelo investimento em novos serviços urbanos e de saneamento. Esse ideário, 

que além de solucionar problemas concretos de salubridade, objetivava elevar a 

cidade a um patamar de destaque no cenário nacional.  

Desde o ano de 1921, há registros da formação de uma comissão técnica por 

parte do Governo federal, a fim de estudarem propostas de melhoramentos para a 

cidade. O parecer da citada comissão, que previu urgência na realização de serviços 

públicos na capital potiguar foi publicado no jornal oficial A República:  

 
Trata do parecer sobre as obras e serviços públicos a serem 
realizados com urgencia na cidade. A comissão técnica nomeada pelo 
governador é composta pelos engenheiros drs. Henrique Novaes, 
Decio Fonseca e Borges de Mello. Estes chegaram às seguintes 
conclusões:/.../ Os effeitos da desorganização dos serviços estão se 
fazendo sentir, na cidade, com uma evidencia alarmante.[...] A 
construção do Palacio é uma necessidade, porém necessidade 
adiavel. A realização dos serviços de tracção, água, luz e esgotto é 
uma necessidade inadiavel, porque, ou a cidade melhora seus 
serviços, sobretudo os de tracção, água e luz, ou a cidade morre que 
em tanto importa a perda de sua actividade. (OS SERVIÇOS..., 1921, 
p.1).  
 

 

Dentre os serviços urbanos listados anteriormente como cruciais para a 

manutenção da cidade, foi dado prioridade, no ano de 1923, ao abastecimento d’água. 

A lei n. 561 de 29 de novembro daquele ano autorizou o governo estadual “(...) 

mandar estudar os mananciaes mais proximos á capital e que melhor se prestem ao 

abastecimento d'agua da cidade." (REZENDE, 1923, p.1). 

Havia, de fato, uma reivindicação por parte da população local pela melhoria do 

quadro sanitário da cidade, o que pode ter resultado no empenho na execução de 

obras de saneamento. O artigo publicado no Jornal “A República”, em 1924, traz 

indícios dessa exigência:  

 
Entre os mais instantes que reclamam a attenção do poder publico e 
lhe impõem individual solução, destaca-se entre nós o relativo ao 
abastecimento d’água e ao serviço de esgotos da capital. 
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[...] Já se não comprehende uma cidade populosa sem uma rêde de 
esgotos e onde o serviço de abastecimento d’água se resinta das 
imperfeições aqui notadas, e nem por outro motivo se explica o 
estado sanitário desta capital, apezar do zelo e empenho das 
autoridades incumbidas de velar pela hygiene e saúde publicas (A 
REPÚBLICA, 1924, p.1). 
 

As aspirações administrativas para o saneamento da cidade foram também, por 

várias vezes, expressas nesse veículo local, enaltecendo, sobretudo, a necessidade de 

contratação de profissionais capazes para realização de estudos técnicos. Nesse 

sentido, já considerando a atuação anterior de Henrique de Novaes no estado e na 

citada comissão técnica de 1921, seu nome foi apontado como o técnico que daria o 

suporte necessário ao projeto do Governo estadual:   

 
O Sr. Dr. José Augusto, ao assumir o governo do Estado, teve como 
uma das principaes preocupações dotar a cidade de Natal de um 
serviço de abastecimento d’água e de uma rêde de esgottos que são, 
no conceito de todos, as suas principaes e mais prementes 
necêsidades. Para não emprehender obras de tamanha importancia e 
vulto sem estudo prévio por profissional idôneo, contractou os 
serviços o Sr. Dr. Henrique de Novaes, engenheiro notabilíssimo, de 
reputação nacional, o qual em poucos mezes deu por concluidos os 
seus estudos, offerecendo um plano completo e brilhante das obras a 
realisar e o orçamento respectivo (A REPÚBLICA, p.1, 03 janeiro 
1925). 
  

É nesse contexto que se iniciou um período de desenvolvimento de estudos 

técnico-científicos para a fundamentação das propostas de melhorias para a cidade de 

Natal. Dentre esses estudos – a cargo da administração municipal do engenheiro Omar 

O'Grady – destacam-se: os levantamentos das fontes de abastecimento d’água, 

realizados em 1924 pelo engenheiro Henrique de Novaes; o reconhecimento do nível 

topográfico do bairro da Ribeira, realizado em 1925 pelo engenheiro Paulo de Araújo 

Coriolano; bem como as análises geofísicas sobre o nível do subsolo natalense em água 

potável.  

No bojo desses estudos prévios, registra-se, todavia, uma peculiaridade do caso 

de Natal no tocante ao levantamento estatístico predial – instrumento de análise 

prévia utilizado por Novaes para compreensão das áreas mais adensadas e das 
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possíveis zonas de expansão: a rejeição da população, como pode ser visto no artigo a 

seguir: 

 
Já foram estudadas todas as fontes de abastecimento d'água à Natal 
que, sem dispendios extraordinários, têm capacidade de attender às 
necessidades da população. Os exgottos, também, estão delineados 
e, construídos por partes, a começar pelo bairro da Ribeira, são uma 
obra de execução relativamente fácil dentro de poucos annos.  
[...] O Dr. Novaes realizou todos os estudos preliminares necessários 
à implantação destes seviços. Porém, a população se posicionou 
contra o rescenseamento das habitações (necessários ao estudo), 
pensando poder haver um possível documento das tributações (A 
REPÚBLICA, 04 de abril de 1924, p.1). 
 

Não se sabe, todavia, quais os contornos dados a essa situação, mas os 

fundamentos para a concretização das propostas do Plano Geral de Obras, ao menos 

no ideário de seus propositores, podem ser atribuídos à criação da Comissão de 

Saneamento de Natal (CSN, no ano de 1924, que lançou os alicerces para a 

institucionalização dos serviços de saneamento na capital potiguar ainda nos anos 

1920.  

3.3.1. A Comissão de Saneamento de Natal – 1924 

A Comissão de Saneamento de Natal (CSN) originou-se no Governo estadual de 

José Augusto de Medeiros, por meio do Decreto n.231 de 26 de Abril de 1924 e tinha 

como objetivo: 

 
a) Estudar, projectar, installar e organizar todos os serviços de 
abastecimento dágua, esgotos domiciliares e pluviaes do municipio 
da capital e de outros que se quizerem approveitar do auxilio do 
Estado para os mesmos fins; 
b) Estudar e projectar a ampliação da cidade dando os alinhamentos 
respectivos e fornecendo ao thesouro do Estado e ao Municipios 
dados technicos para a venda e aforamento dos terrenos de 
propriedade do estado ou Município; 
c) Organizar o cadastro da cidade;  
d) Estudar e projetar as obras outras que lhe forem ordenadas pelo 
Governo do Estado, e requisitados pelos municipios a criterio do 
governador (RIO GRANDE DO NORTE, 1924, p.95). 
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Como explícito nos termos legais, houve a pretensão que os estudos e projetos 

abrangessem também outras áreas do estado, conforme política empreendida pelo 

Governo José Augusto que visava à interiorização dos serviços, sobretudo de saúde e 

de educação. Contudo, no período de 1924 a 1925, quando Henrique de Novaes 

esteve à frente da CSN não foram encontrados registros da efetivação de propostas e 

estudos no interior do estado. 

Todavia, acerca da possível ampliação das obras da Comissão a demais regiões 

do estado há que se destacar a campanha política empreendida pelo então gestor 

estadual cujas bases denotam um laço político com o interior do estado. Nessa 

perspectiva, suas palavras afloram esse realce e a importância dada à intenção de 

trabalho mais amplo de seu governo; muito embora recaísse em certa priorização da 

capital, como mesmo discorre: 

Sou dos que sustentam a necessidade de uma política que não tenha 
preferências por determinadas zonas, olhando para todos os pontos 
do Estado, das praias às caatingas, do agreste ao sertão, com o 
mesmo carinho e com igual solicitude. Não há, porém, como recusar 
à capital do Estado cuidados especiais, o que se justifica pelo simples 
fato de se tratar de ponto mais densamente povoado, mais sujeito, 
portanto, aos perigos que as aglomerações urbanas soem acarretar. 
Isso para não falar na importância que para o bom conceito do 
Estado tem apresentar-se a sua capital com as condições de 
salubridade e conforto que impressionem agradavelmente aos que a 
visitam (RIO GRANDE DO NORTE, 1924, p.35).  
 

Por outro lado, é importante inserir a criação da Comissão de saneamento no 

bojo de um processo de reformulação administrativa a que se propôs o Governo do 

estado. Ainda em 1924, os serviços ligados ao saneamento permaneciam ligados à 

área de Saúde Pública, mas foi criada uma nova Diretoria a de Serviços Urbanos, 

vinculada à secretaria de Agricultura e Obras Públicas. O esquema a seguir, demonstra 

a nova estrutura criada no Governo José de Augusto Medeiros.   
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QUADRO 04: Organização administrativa do Governo do estado do Rio 
Grande do Norte no ano de 1924. 

 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 1924. 
Nota: Elaboração própria. 

A reorganização administrativa teve o propósito de descentralizar os serviços 

públicos, dando-se especial atenção à criação de departamentos, no lugar das antigas 

Inspetorias, e enfatizando a saúde pública e a educação. Foi também, momento de 

importante demarcação do empenho em aparelhar tecnicamente a máquina pública, 

dotando-a de estrutura condizente com o projeto de desenvolvimento aspirado pelas 

elites administrativas. Segundo George Dantas (2003, p.30), “Momento em que o 

discurso técnico enfatizaria, cada vez mais, a indissociabilidade da formulação de um 

projeto de modernização para a cidade da consecução das redes técnicas dos serviços 

urbanos, em especial do saneamento.” 

As palavras de Antídio de Britto Guerra, chefe dos Serviços Urbanos de Natal no 

ano de 1924, expressam de forma clara a necessidade de organização desses serviços à 

época: 

 
Pela sua intensa esfera de ação, embora sobre uma área 
relativamente limitada, pela completa desordem em que se debatiam 
alguns raros esforços, sem um alvo definitivo; pela desordenada 
despesa que aumentava muito mais depressa do que permitiam as 
minguadas e mal-arrecadadas rendas, desde o princípio a Repartição 
se nos afigurou o que ela efetivamente é: a mais importante e 
trabalhosa de todas as deste Departamento (RIO GRANDE DO NORTE, 
1924, p. 59). 
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Aparelhou toda a repartição e organizou os custos de tais serviços “em moldes 

modernos” para então analisar a situação de déficit. De um total de 2.945:914$696 

relativos aos gastos no período de 1920 a 1923 com os Serviços urbanos de Natal, 

verifica-se um aumento significativo dos custos (Quadro 5), justificados, oficialmente, 

pela aquisição e substituição de maquinário.  Isso denota a importância dada pelas 

administrações estaduais aos melhoramentos urbanos na capital potiguar no início da 

década de 1920.  

QUADRO 5: Custos em percentual dos Serviços Urbanos de Natal, 1920-1923 

ANO Percentual em relação ao total do período 

1920 2, 406% 

1921 13, 062% 

1922 44, 618% 

1923 39, 912% 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 1924. 
Nota: Elaboração própria. 

 

Já no ano de 1924, Henrique de Novaes foi convocado a chefiar os estudos da 

citada comissão que balisaram os projetos das redes de abastecimento d’água e de 

esgotos97, além de prever a ampliação da cidade. Em relatório, publicado no jornal “A 

República” e dirigido ao Governador do estado José Augusto de Medeiros, Novaes 

descreveu os primeiros levantamentos e trabalhos realizados para o saneamento de 

Natal – incluindo a elaboração de uma planta cadastral98 da cidade. Essa foi pensada a 

fim de melhor compreender o espaço a intervir, bem como para prever a sua 

expansão. O engenheiro ressaltou a importância da equipe técnica local para execução 

dos estudos: 

                                                 
97 

A implantação de uma rede de esgotos já era assunto de debate local dada a necessidade de conter a 
contaminação do lençol freático, como discorre o médico Januário Cicco em seu livro “Como se 
Hygienizaria Natal” publicado em 1920.  
98

 Cabe destacar que uma planta cadastral foi levantada no início do século XX para a elaboração da 
primeira extensão projetada de Natal, a Cidade Nova. Todavia, a referida planta elaborada por Novaes, 
torna-se um marco para a história urbana local pois é o primeiro material gráfico dessa natureza a que 
se teve acesso e que serviu de base para as outras intervenções seguintes na cidade, ainda mesmo nas 
primeiras décadas do século XX. 
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Nelle collaboraram: o engenheiro Paulo de Araújo Coriolano, factor 
principal e decisivo na rápida collecta e organisação dos elementos 
topographicos; o auxiliar techino Francisco Siqueira seu ajudante; o 
desenhista Moacyr Pinto, nos trabalhos graphicos e os escripturario 
Bellarmino Monteiro Cavalcanti, na estatística predial. A elles, 
principalmente deve o Governo de V. Excia o exito de nossos 
trabalhos preliminares (A REPÚBLICA, 29 de junho de 1924, p.1) 
 

O levantamento topográfico (Figura 92) foi realizado pela equipe coordenada 

por Henrique de Novaes, tendo à frente Paulo de Araújo Coriolano, então engenheiro 

da Repartição dos Serviços Urbanos de Natal.  

Tal documento cabe dizer, tornou-se de extrema relevância para as futuras 

intervenções na cidade, embasando o plano urbanístico elaborado pelo arquiteto 

Giacomo Palumbo em 1929 (Plano de Sistematização) e os projetos futuros de 

abastecimento d’água e rede de esgoto, desenvolvidos pelo Escritório Saturnino de 

Brito a partir de 1935.  

Em 14 de janeiro de 1925, o engenheiro Paulo de Araújo Coriolano assumiu a 

direção geral da Repartição (Serviços Urbanos de Natal) (RIO GRANDE DO NORTE, 

1925, p. 102), ao que tudo sugere como um reflexo da indicação do engenheiro 

Henrique de Novaes, ainda em 1924, para que esse assumisse a coordenação do Plano 

Geral de Obras, como pode ser visto: 

Entregamos a V. Excia. estes trabalhos já que, com immensa tristeza 
nossa, não podemos mais collaborar com o illustre extincto, de quem 
contavamos com decidido auxilio, pela experiência e ponderação, no 
desempenho da Commissão que V. Excia. nos confiou. 
Durante a minha ausencia temporaria, passo com permissão de V. 
Excia. a direcção de nossos trabalhos ao Engenheiro Paulo de Araújo 
Coriolano, perfeitamente informado de nosso programma e de 
nossos methodos (A REPÚBLICA, 29 de junho de 1924, p.1). 

 Nesse sentido, ao tomar posse, o engenheiro reorganizou a repartição 

limitando a ação da mesma aos serviços públicos de tração, luz e força e água. Foram 

arrendados a particulares os demais serviços antes ligados à Repartição, quais sejam: 

fábrica de gelo, reclames nos carros e postes, sítio Oitizeiro, entre outros (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1925, p. 104). Mudança significativa que deu uma nova configuração aos 

serviços, agora com eminente objetivo técnico de dotação de infra-estrutura.  
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Figura 92: Peça gráfica original do levantamento topográfico e cadastral da 
cidade de Natal em 1924. Notem-se detalhes a mão, possivelmente feitos por 
técnicos do Escritório Saturnino de Brito anos depois. 

 

Fonte: Acervo do HCUrb 

 

Os relatos do engenheiro, em relatório apresentado ao Governador do estado 

em 1925, elucidam a situação de precariedade em que se encontrava o abastecimento 

da cidade: 

 
A água de que se abastecia Natal era proveniente de um cacimbão de 
4 metros de profundidade e 15,50 metros de diâmetro médio, onde 
era assim misturada com a água superficial suspeitíssima do 
cacimbão. O poço de captação, por sua vez, estava em lamentáveis 
condições: os restos de alvenaria de cal do muro de arrimo, em 
grande parte desabado, e muita lama formavam o fundo do poço, e 
folhas podres, restos de vigas de madeira do teto, meio desabado e 
animais mortos sobrenadavam na água esverdeada. Como 
complemento, no inverno a água da chuva, que corria nos terrenos 
circunvizinhos da cacimba, para ela passava diretamente através das 
grandes fendas da amurada protetora sobre a qual está apoiado o 
teto. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 105). 
  

A meta foi, portanto, dar prioridade à execução do projeto da nova rede de 

abastecimento de água proposta no Plano Geral de Obras de Henrique de Novaes em 

1924.  
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3.3.2 Projeto para a rede de abastecimento d’água 

Em relatório publicado no ano de 1924 (Figuras 93 e 94) no jornal “A 

República”, e dirigido ao Governador do Estado José Augusto de Medeiros, Henrique 

de Novaes descreveu os primeiros levantamentos e estudos realizados para o 

saneamento de Natal99.  

Iniciou sua análise a partir dos mananciais existentes, como o Pitimbu e 

Guarapes. Após uma primeira visita ao rio Pitimbu, que desde 1904 é citado como uma 

das possíveis fontes de abastecimento d’água da capital, o engenheiro, no entanto, 

alegou que essa bacia não supriria a demanda local em épocas de estiagem, apesar de 

a água ser “belíssima” e protegida, por se encontrar em poços. 

Outro manancial estudado foi o do Guarapes, cujas águas, segundo o relatório, 

afloravam de dunas de mais de 30 metros de espessura.  

Foi contrário à adução em função da dificuldade de captação, como afirmou:  

 
água boa (...), não há duvida, sem garantias, porem, de um 
fornecimento perenne abundante, e em más condicções de captação 
e addução. De facto a distancia a vencer-se é de 12 kilometros, e a 
elevação mechanica deve se fazer do nível do mar (NOVAES, 1924, 
p.1).  

 

                                                 
99

 Dos projetos e estudos dirigidos por Novaes foram encontrados até o momento, no acervo do 
HIDROESB no Rio de Janeiro, o levantamento topográfico-cadastral de 1924 e um blueprint com as 
indicações da rede de saneamento na Cidade Alta e Ribeira e a projeção da expansão urbana em direção 
norte-nordeste. Isto ratifica a carta publicada no Relatório da Comissão de Saneamento de Natal, na 
década de 1930, na qual Saturnino de Brito Filho pede ao próprio Henrique de Novaes os referidos 
projetos, destacando a sua importância para o desenvolvimento das novas propostas de saneamento 
para a cidade.      
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 Figuras 93 e 94: Frontispício e contra-capa originais do Relatório da Comissão de 
Saneamento de Natal de 1924 

 

Fonte: Acervo HCUrb 

 

Duas lagoas foram também analisadas pelo engenheiro: Manoel Felipe, e uma 

nas proximidades do Tirol – de onde se originava o “lacrinal” do Baldo que supria o 

Alecrim e a Cidade Alta. Essas, segundo o engenheiro, por dependerem dos índices 

pluviométricos e por não excederem 60.000 m3 de água, abasteceriam a cidade por 

apenas um mês, o que era inviável.  

No Plano, a Lagoa Manoel Felipe deveria ser transformada em um Parque 

Municipal – idéia incorporada pelo arquiteto Giacomo Palumbo no Plano de 

Sistematização (1929) e mais adiante, no Plano Geral de Obras elaborado pelo 

Escritório Saturnino de Brito, em 1935.  
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Dada a impossibilidade de captação, o engenheiro lança mal da possibilidade 

de um duplo aproveitamento daquela área que à época situava-se no entorno urbano 

habitado. À medida que fossem empreendidas as medidas higiênicas e de salubridade, 

transformar-se-ia em um novo espaço público de lazer e, ao mesmo tempo, seria um 

importante elemento na composição de um novo sistema urbano que tinha a rede de 

esgotos como elemento norteador: 

 
A Lagôa de Manoel Phelippe, porem, em terra de seccas, na qual as 
reservas de agua são raras, merece as attenções dos poderes 
publicos. Deve ser quanto antes desapropriada para se lhe construir 
em torno um parque municipal, com os cuidados sanitarios, que o 
transformem em logradouro publico aprasivel e hygienico e não o 
paraizo actual dos mosquitos e murissocas. De mais é provavel que 
essa lagôa desempenhe papel importante no systema de esgotos de 
Natal, fornecendo uma contribuição constante de aguas limpas no 
extremo de montante do collector principal, necessaria para manter 
em regimen de escoamento indispensavel ás suas boas condições de 
funccionamento. O parque que ali se fizer, em volta de lagôa, será 
ligado ao Baldo e á cidade por uma via saneamento, cujo plano 
opportunamente esboçarei (NOVAES, 1924, p.1).  

 

Após analisar as aduções de água das lagoas existentes em Natal, Henrique de 

Novaes iniciou os estudos de campo, coordenados, como dito, pelo engenheiro Paulo 

de Araújo Coriolano100, que se encarregou também do levantamento da planta da 

cidade. Em seu relatório, Novaes, descreve como foi realizado o trabalho e aponta 

algumas conclusões acerca das possíveis fontes de abastecimento: 

 
Dei inicio a 23 de março aos estudos de campo por um alinhamento 
que partindo da Avenida Augusto Lyra, foi levado até Pitimbú, 
acompanhando a Great Western. De Pitimbú desceu-se 
acompanhando o riacho até a lagôa do Jequi cujo perimetro foi 
levantado, e em seguida iniciou-se o alinhamento na direcção de 
Natal. (...) Tudo faz crêr, Exmo. Sr. Governador que achamos em 
Jequi a fonte conveniente e sufficiente para as necessidades hydricas 
de Natal. 

                                                 
100 

Em janeiro de 1925, como visto, esse engenheiro assumiu a direção da Repartição de Serviços Urbanos 
de Natal e durante boa parte da década de 1920 trabalhou diretamente com obras ligadas ao 
saneamento. 
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Devemos, porém, estudar lhe o regime, durante um anno, pelo 
menos para agirmos com a necessaria segurança na determinação da 
necessidade ou não de uma barragem para garantir as reservas do 
inverno, compensadoras das faltas das longas estiagens (NOVAES, 
1924, p.1).  
  

Além disso, Henrique de Novaes analisou os recursos disponíveis em águas 

subterrâneas, uma vez que indicava a possibilidade de ampliação do sistema de 

abastecimento d’água da cidade por meio de poços. Contudo, apesar de considerar a 

possibilidade de captação da água proveniente do subsolo, limita – inicialmente para 

Natal – essa prática, temendo a contaminação por água salgada, como pode ser visto 

em seu relato:  

O lençol profundo, porem, que alimenta os poços da Cidade Nova 
desagua naturalmente para o mar e fica lhe abaixo da superficie, 
embora o nível piezometrico ascenda alguns metros acima de zero 
hydrographico. Resulta dali o perigo de uma sucção continuada e 
desmedida de sua agua por meio de poços possa advir a infiltração de 
aguas salgadas, pelo rebaixamento do nivel piezometrico, e 
consequente inutilização do referido lençol ao menos por algum 
tempo. Foi o que se deu em Galveston, no Texas; em Spring Creer 
Station, Brooklyn; em Jamaica Bay e em New Utretch etc.(...) Quem 
nos pode affirmar, portanto, a constancia do fornecimento de 
sessenta poços, tantos os necessarios somente para a Cidade Nova, 
derivados de um lençol, inferior as superficies de aguas salgadas que 
cercam a esguia peninsula de Natal, entre o Potengy e o Oceano? 
(NOVAES, 1924, p.1). 
 

Os quatro poços propostos pelo engenheiro (que deveriam ser perfurados na 

Praça Pedro Velho) forneceriam 200m3 diários, passando a atender a população antes 

abastecida pelo Baldo (Cidade Alta e Alecrim), pois essa fonte fora desaconselhada, 

para usufruto da população, por suas precárias condições de higiene. Sete novos poços 

foram planejados nos terrenos da Empresa de Melhoramentos, no Baldo, fornecendo 

uma média diária de 800m3, exaurindo o abastecimento pelo lençol superficial daquela 

fonte.  

Até então, havia em Natal dois sistemas autonômos de 
abastecimento: 
... o da Ribeira, que distribui agua de um cacimbão situado nos fundos 
da praça Leão XIII por meio de uma electro bomba de 4 h.p; e o do 
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Baldo que distribue agua em parte, a maior, proveniente de lençol 
superficial conectadas num velho cacimbão de 13 ms. 70 de diametro 
e 2ms.30 de profundidade; e em parte de cinco poços profundos dos 
quaes apenas tres em funcionamento regular, com a profundidade 
variavel de 38 a 42 ms. A agua èlhes magnifica e aflora a superficie do 
solo (NOVAES, 1924, p.1). 

 

 Os onze novos poços propostos (de 38 a 42 m de profundidade) 

forneceriam então 1000m3 de água que supriria toda a cidade, muito embora o 

engenheiro só determinasse o abastecimento por águas subterrâneas para a Cidade 

Nova. As outras três localidades (Ribeira, Cidade Alta e Alecrim) deveriam ser munidas 

por águas aduzidas de fora do perímetro urbano de Natal.  

Outra medida considerada imprescindível, pelo engenheiro, era a construção 

de um reservatório no centro da Cidade Alta (Figura 95) – “a mais importante [obra] de 

quantas estamos emprehendendo” (COMISSÃO..., 1924, p.9) – que, por gravidade, 

deveria atender uma parte desse bairro e parte da cidade baixa. O que ficasse acima 

do seu alcance normal seria suprido por um “castello d’água e electro bomba 

automatica” (NOVAES, 1924, p.1). Esse equipamento seria localizado na quadra entre 

as ruas Rio Branco e General Ozório, fazendo-se necessário, no entanto, promover 

desapropriações. 

Esse equipamento, aliás, foi visto pelo engenheiro, como um ponto a se 

destacar no cenário urbano, como discorre em seu relatório: 

 
Tenho para mim que os reservatórios são a unica demonstração 
aparente de valor dos serviços de abastecimento nas cidades. 
Devem, portanto, se collocarem em situação de destaque, tanto mais 
quanto convenientemente desenhados são as obras de 
aformoseamento urbano. Um reservatório nas condições deste de 
que temos imprescindivel necessidade será um marco imperecível da 
obra de saneamento de Natal (NOVAES, H. Commissão..., A 
República, p.1, 17 maio 1924). 
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Por meio da análise dos diversos relatórios emitidos pelo engenheiro – prática 

presente em toda sua atuação profissional –, nota-se a persistência quanto à execução 

de tal obra que, para tal dependeria de desapropriações e demolições (assim como 

verificado em suas propostas de melhoramentos para o centro de Vitória em 1917). 

Esse fator deveria representar um entrave para a realização da obra, pois, como visto, 

os recursos financeiros eram escassos. Mas, lançando mão do seu singular “jogo de 

trocas” – em se tratando de articulação –, Novaes propõe um remanejamento de 

terras entre o estado e o Natal Club, então proprietário do terreno escolhido para 

implantação do reservatório (Figura 96). Tratou-se, portanto da ideia de permuta, mais 

tarde utilizada como instrumento legal nos Planos Diretores das cidades brasileiras.   

Peço permissão para insistir com V. Excia [o governador José Augusto de 
Medeiros] sobre a locação dessa obra, que é a mais importante de quantas 
estamos emprehendendo. Ella deve ficar, como indica o esboço annexo na 
quadra comprehendida entre as ruas Genral Ozorio e Rio Branco defrontando a 
Rua Pedro Soares. Há mister demolirem-se as casas occupadas pelo Natal-Club 
(proprio estadoal), Juizado Federal (próprio nacional) e duas mais particulares. 
Facil será o Governo doar ao Natal Club, uma área sobre a qual elle erigirá sua 
nova sede (COMISSÃO..., 1924) 

 

Figura 95: Projeto do Reservatório Central na Cidade Alta 

Fonte: COMISSÃO..., 1924. 
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Houve, também, por parte do engenheiro, uma preocupação em adotar 

materiais inovadores nas adutoras propostas em 1924 e com baixo custo para a 

administração pública. Destacam-se a indicação, em seu projeto, de tubos em 

fibrocimento e canalizações em cimento armado, materiais importados e, até aquele 

momento, ainda pouco utilizados no Brasil (COMISSÃO..., [1924]).    

No ano de 1925, verifica-se nos registros do Diretor dos Serviços Urbanos de 

Natal o início de concretização de obras ligadas ao abastecimento de água da capital. 

Ressalta-se, todavia, certa autonomia em relação às propostas do Plano Geral de Obras 

não executadas naquele momento. Constatam-se, portanto, o emprego de ações 

pontuais e paliativas, tal é o caso da modificação proposta do Paulo Coriolano na 

captação de água para o bairro da Ribeira, mesmo que, para isso, tenha sido cogitado 

o uso de materiais adquiridos para execução do Plano em sua totalidade e como 

previsto por Henrique de Novaes:  

 

Figura 96: Trecho da área 
central de Natal, com 
proposta de locação do 
reservatório para 
abastecimento de água 
da Cidade Alta 

Fonte: COMISSÃO..., 1924. 
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(...) julgo ser de toda conveniência este bairro seja também 
abastecido da água do serviço do Baldo [a Ribeira, de então, era 
abastecida por um cacimbão localizado na Rua General Glycerio] e 
para isto projetei ligar os dois reservatórios, contando lançar mão de 
canos comprados pela Comissão de Saneamento de Natal para o 
projeto ‘Jiqui’.  
No bairro de Petrópolis, o problema fora resolvido com a perfuração 
de um poço tubular de 9 metros de profundidade e revestido de 
canos de 8 polegadas, cujas águas captadas são elevadas até o 
depósito situado na Avenida Atlântica (RIO GRANDE DO NORTE, 
1925, p.106).  
 

De todo modo, assumiu que se tratavam de medidas secundárias, em função da 

urgência para o suprimento de água e deu ênfase à necessidade de execução do Plano 

Geral de Obras proposto por Novaes: 

 
Melhorou consideravelmente o serviço de abastecimento d’água de 
Natal e é um ato de absoluta justiça proclamá-lo. Ainda estamos, 
porém, muito afastados do que deve ser o nosso ideal nesse 
capítulom e só a execução do projeto Henrique de Novaes poderá 
trazer-nos a solução definitiva (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.106).  
 

O governador José de Augusto Medeiros, em relatório de 1925, reafirmou o 

funcionamento da Comissão de Saneamento, criada um ano antes, estando então “(...) 

anexa à Repartição de Serviços Urbanos, sob a direção do Dr. Paulo de Araujo 

Coriolano” (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 106). Justificou, contudo, a falta de 

perspectiva para iniciação dos projetos propostos por Novaes em função dos escassos 

recursos financeiros: 

 
As respectivas obras, reputadas por todo o mundo indispensáveis à 
vida de nossa capital, e projetadas pelo notável engenheiro Dr. 
Henrique de Novaes, estão com o seu material comprado, pago em 
sua quase totalidade e já desembarcado. Meu maior desejo seria 
poder levá-las a efeito, serviço inestimável que esperava poder deixar 
realizado. A nossa apertada situação financeira, porém, não me 
permitiu até aqui nem mesmo determina-lhes o início senão em 
pequeníssima parte, como aquela que se refere ao saneamento do 
sítio Oitizeiro, um dos nossos principais focos de impaludismo, hoje 
quase saneado. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.107).  
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Vale ressaltar que os serviços iniciais empreendidos pelo Governo do estado 

tiveram o apoio federal por meio do emprego de maquinário e da estrutura existente 

no Rio Grande do Norte da Inspetoria de Obras contra as Secas. Fato confirmado pelo 

próprio Novaes em relatório de 1924: “(...) Será continuada a Planta da Cidade; inicia 

se amanhã a perfuração do primeiro poço tubular no Baldo, porque mau grado os 

meus esforços e aborrecimentos, somente agora terminaram se os concertos da 

perfuratriz que nos cedeu a Inspectoria de Seccas.” (A REPÚBLICA, 29 de junho de 

1924, p. 1).  

O Relatório do Escritório Saturnino de Brito, publicado em 1935, mencionou o 

projeto de Henrique de Novaes como parcialmente implantado. Os serviços de 

abastecimento d’água foram executados ainda em 1924, sendo perfurados, até 1925, 

os poços do Baldo, no Oitizeiro próximo à Usina da Cia. Força e Luz. Os poços 

tubulares, em número de 15, com 30 a 40 metros de profundidade, promoviam a 

elevação da água, por meio de emulsão de ar e a distribuíam para as diversas caixas 

existentes em Natal. As águas vindas dessa localidade abasteciam a Cidade Alta, parte 

do Tirol e parte da Ribeira – através do reservatório da rua 13 de maio – e o bairro do 

Alecrim. As demais áreas da cidade eram supridas por sistemas de abastecimento 

d’água não propostos por Henrique de Novaes. 

3.3.3 - Projeto para a rede de esgotos 

A proposta para esgotamento sanitário de Natal, datada de 1924, previu a 

divisão da área habitada em cinco distritos, prevendo um zoneamento da cidade: “1º - 

Ribeira; 2º - Norte da Cidade Alta (esgotamento para a R. Junqueira Aires); 3º- Sul da 

cidade Alta (esgotamento para a R. Nova e Av. Saneamento); 4º - Baldo e Alecrim 

(parte); 5º - Cidade Nova” (NOVAES, 1924, p.1). 

O projeto das canalizações dos esgotos da Ribeira incluía uma rede de coletores 

e ramais domiciliares (abrangendo um total de 500 casas), 17 tanques fluxíveis (“Flusk-

tanques”), 48 poços de inspeção e 22 poços luminares, sendo a área esgotada de 

aproximadamente 30 hectares. Os ramais de construção estariam localizados nas 

seguintes eixos: Av. Tavares de Lyra, Trav. Argentina, Trav. Venezuela, R. Silva Jardim, 
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Trav. Mexico, Av. Sachet, R. 15 de Novembro, R. Nysia Floresta, Av. Sachet, Trav. 

Januario Cicco, R. Sachet, R. Silva Jardim e Trav. Bom Jesus (COMISSÃO..., 1924). 

Para chegar ao índice total das contribuições no bairro, Novaes considera a 

contribuição domiciliar (12,5407 lts)101, as águas de infiltração (1,9576 lts) e águas de 

lavagem com supostas descargas fluxíveis (1,3800 lts), o que gera um volume global de 

15,8783 lts. Para os cálculos considera um número fixo de 16 litros por segundo.  

É válido ressaltar que Henrique de Novaes adotou como parâmetro para 

cálculos e previsões existentes no projeto para a Ribeira o projeto elaborado para a 

cidade de Recife pelo engenheiro Francisco Saturnino de Brito (fazendo uma análise 

comparativa entre o bairro natalense e distritos similares da capital pernambucana – 

Quadro 06), como é dito em seu relatório:  

Para confirmação dos números por nós determinados nos projectos 
de esgotos é justo que nos apoiemos em alheia experiencia 
mormente quando ella é a de um mestre reconhecido da 
especialidade, qual o illustre engenheiro Saturnino de 
Britto.(...)Houve, nos nossos calculos criterio razoavel, que encontra 
appoio nos trabalhos do Dr. Rodrigues de Britto, o que sobremodo 
nos honra (COMISSÃO..., 1924, p.12-13).           

 

QUADRO 06 – ESTATÍSTICA COMPARATIVA DE SANEAMENTO ENTRE AS 
CIDADES DE RECIFE E NATAL 

CATEGORIA ANALISADA RECIFE NATAL 

Dist. 2º Conj. actual Dist. 8º Ribeira 

Numero actual de casas 1650 13926 650 - 

Numero futuro de casas - - - 643 

População 4550 97482 4550 4500 

Area esgotada em hectares 87 1182 83 30 

Effluente maximo lts/seg. 17 363 17 16 

Effluente por casa  " 0, 026 0, 026 0, 026 0, 0264 

Effluente por habitante 0, 0037 0, 0037 0, 0037 0, 0037 

Flus-tanke 19 336 6 17 

                  Fonte: COMISSÃO..., 1924, p.12. 

                                                 
101

 Litros por segundo. 
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Segundo o projeto, os esgotos seriam conduzidos ao mar por um emissário 

(quase todo em conduto forçado) que partiria da Lagoa Manoel Felipe e atravessaria 

toda a Cidade Alta em direção às dunas a leste da cidade para então desembocar no 

mar. As contribuições dos distritos 1º (Ribeira) e 4º (Baldo e Alecrim), para alcançar o 

emissário, sofreriam elevação mecânica. No entanto, previa-se a construção imediata 

apenas dos distritos da Ribeira e os dois da Cidade Alta. “Depende o quarto [distrito] 

de recursos financeiros e o quinto de densidade de população que justifique uma rede 

de esgotos” (NOVAES, 1924, p.1).  

Previu, ainda, em uma rara prática de aproveitamento de estrutura pré-

existente, o novo uso do coreto da Praça Leão XIII, na Ribeira, para estação elevatória 

(Figura 97) – proposta incorporada ao Plano Geral de Obras do Escritório Saturnino de 

Brito e posta em prática no ano de 1937 (ESCRITÓRIO..., 1935, p.27). Nesse 

equipamento, além de bombas, seriam instalados aparelhos sanitários distintos para 

homens e mulheres, mictórios e lavatórios (Figura 98), o que denota, mais uma vez, a 

clara filiação das propostas de Henrique de Novaes com os princípios de higiene e 

salubridade então em voga. O saneamento proposto era também moral e social. 

Sanear significava imprimir novos hábitos condignos com uma urbe moderna, 

civilizada. A utilização de equipamentos ligados à estrutura do saneamento para um 

fim que valorizasse essa ideia foi, em vários momentos, ação defendida por Novaes. 

Quer seja neste caso específico de criar espaços destinados à higiene pessoal em um 

espaço de uso coletivo (evitando-se assim a sujeira em área pública e práticas 

consideradas amorais) ou por meio da criação de novos espaços de lazer, ajardinados e 

com as impressões materiais desse aspecto são pretendido. 
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Figura 98: Destaque da Planta do Coreto com a 
disposição interna dos mictórios e vasos 
sanitários. 

 

Fonte: COMISSÃO, 1924 

Fez uso também da estatística predial nos bairros da Ribeira e Cidade Alta 

(Quadro 07), para embasar os seus cálculos, destacando-se as categorias de análise: 

habitações residenciais, diversas, fechadas e em construção; e distinção estabelecida, 

Figura 97: Proposta de aproveitamento de coreto na Praça Leão 
XIII para estação elevatória e banheiros públicos. 

  Fonte: COMISSÃO, 1924 
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no levantamento populacional, entre habitantes permanentes e os diurnos. Essas 

escolhas denotam a necessidade de conhecimento do uso da edificação, para o devido 

cálculo de litros por habitante. No caso específico da Cidade Alta, detalhado a seguir, 

percebe-se a predominância de habitantes permanentes, o que consolida o uso do 

bairro como residencial.   

Contudo, ao mencionar a área ocupada de Natal, considera ainda o Alecrim e a 

Cidade Nova, apontando em sua análise os possíveis direcionamentos da expansão 

urbana, como pode ser visto na conclusão acerca do seu levantamento:  

 
Pode-se considerar como estabilizada a população permanente da 
Ribeira, não consta, de facto ahi, sensivel augmento de residencias. O 
augmento entretanto, na cidade alta é bem sensivel e bem traduz o 
progresso dos bairros ainda incompletos. Maior deverá ser este 
augmento na cidade nova e principalmente no Alecrim (COMISSÃO..., 
1924, p.14). 
 

A seguir, têm-se algumas considerações feitas pelo engenheiro sobre as redes 

de água e de esgotos projetadas para a cidade de Natal em 1924 que denotam a 

vinculação de tais serviços ao desenvolvimento material e econômico da cidade: 

 
Estas, principalmente, exigem traçados de novas ruas para 
economico desenvolvimento da rede de collectores. Daí em rapida 
exposição, deante das plantas existentes da cidade, demonstrei (...) a 
necessidade da abertura da Avenida do Baldo até o Oitizeiro, e da 
Avenida Saneamento acompanhando a Great Western dali a Praça 
Augusto Severo, do prolongamento da Avenida Sachet até a Rua Silva 
Jardim, etc. 
Estou certo da efficacia hygienica destes emprehendimentos, cuja 
importancia economica também é grande. Com o aproveitamento 
racional das dunas, onde se levantará forçosamente um aprasivel 
bairro operario nas proximidades do oceano em optimas condições 
de densidade de população, de ventilação e saneamento, elles 
transformarão Natal n’uma cidade em condições de se emparelhar 

com as suas mais adeantadas irmãs do Norte (NOVAES, 1924, p.1). 

Há registros, ao longo das Mensagens oficiais do Governo do estado da 

execução parcial de tais obras (apenas a drenagem das águas pluviais na Ribeira entre 

1925 e 1926, durante a primeira gestão do prefeito e engenheiro Omar O´Grady).  
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          Fonte: A REPÚBLICA, 10 de maio 1924 

 

 

[LOGRADOURO] 

PREDIOS Total HABITANTES 

 
Resids. 

Divs. Fechadas 
Em 

constr
ucção 

Habts. 
Perms. 

Habts. 
diurno

s 

Rua Juvino Barreto 5 4 1 2 12 48 2 

Rua São Thomé 14 1 - - 15 113 13 

Trav. Correia Telles 19 - 1 - 20 69 - 

Rua Thomaz Araújo 5 - - - 5 24 - 

Rua Pedro Soares 33 11 5 - 49 180 74 

Avenida Rio Branco 123 16 8 4 151 796 95 

Rua Uruguayana 44 3 4 - 51 265 1 

Rua 13 de Maio 164 5 19 2 190 953 11 

Rua Jeronymo 
Albuquerque 

20 - 2 - 22 82 - 

Rua General Ozório 12 18 1 - 31 87 18 

Rua 21 de Março 61 7 3 - 71 334 8 

Rua Apody 3 - - - 3 6 - 

Rua Duque de Caxias 14 1 1 - 16 41 2 

Rua Ulysses Caldas 22 12 3 1 38 131 40 

Rua Vigário Bartholomeu 33 12 - - 45 324 350 

Rua Voluntario da Pátria 47 8 2 - 57 305 - 

Praça João Maria 2 3 - - 5 8 15 

Rua Cel. Bonifácio 52 3 5 1 61 437 135 

Rua da Conceição 13 8 2 3 26 91 198 

Rua Phelippe Camarão 121 6 14 3 144 361 22 

Avenida Deodoro 37 7 10 2 56 181 6 

Rua José de Alencar 24 - 2 1 27 138  

Trav. São Francisco 5 - 1 3 9 23 - 

Travessa Extremoz 16 - 3 2 21 63 - 

Praça Joaquim Manoel 43 1 6 - 50 186 1 

Rua do Arame 35 - - - 35 113 - 

Avenida Floriano Peixoto 20 9 2 3 34 178 3 

Rua Seridó 6 7 - - 13 49 5 

Travessa Acre 1 4 - - 5 25 - 

Rua Cariry 1 14 - - 15 81 - 

QUADRO 07- TRECHO DA ESTATÍSTICA PREDIAL NO BAIRRO DA CIDADE ALTA  
NATAL, 10 DE MAIO 1924 
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3.3.4 - Propostas de modificação da cidade existente e sua expansão 

O Plano Geral de Obras de Saneamento de Natal, para além das redes de 

abastecimento de água e de esgotos, foi também marcado pela inserção de propostas 

de modificação da cidade existente e pela previsão de eixos de expansão. Tais ideias 

materializaram uma intenção já prevista dentre as atribuições da Comissão de 

Saneamento que sintetizaria um processo anterior de diagnósticos, de análises e de 

medidas circunscritas.   

A prática urbana anterior às propostas de 1924 para Natal simbolizava o 

interesse crescente das administrações locais quanto ao exercício da higiene, ao 

embelezamento e, por conseguinte, à modernização da cidade – reflexos de um 

processo maior verificado no Brasil da República velha – sendo executados 

melhoramentos urbanos com a criação de novos logradouros públicos no lugar de 

pântanos e charcos antes existentes, locais insalubres (pela formação de miasmas) e 

ameaçadores da saúde pública. O engenheiro adotou, na verdade, uma posição 

intermediária em relação a essas idéias não se limitando a adotá-las em sua totalidade, 

pois o que prevaleceu em seus projetos foram os aspectos puramente técnicos e de 

projeto, nem, contudo assumiu uma prática mais abrangente, cuja concepção de 

cidade passaria necessariamente por uma morfologia urbana marcada por muitas 

transformações no traçado original.  

As propostas para Natal no ano de 1924 foram compostas de partes que seriam 

interligadas pelas redes de infra-estrutura. A redefinição da área central (mais 

especificadamente a Praça André de Albuquerque) foi alvo da principal proposta de 

modificação da área já ocupada. A escala foi, nesse aspecto, pontual. Não houve o 

trabalho de redesenho de novas quadras, de realimento de ruas e alargamentos de 

vias, como o que foi pensado para o Plano Geral de Vitória anos antes. Nessa 

intervenção, limitou-se à transformação da praça em um centro administrativo (Figura 

19) e a reorganização de seu entorno para o abrigo de um reservatório de água. 

Pensou a “nova praça” como uma área “(...) na qual podem se localisar os 

edificios da Justiça Federal e Estadoal, as secretarias de Agricultura e Hygiene e 
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finalmente o Congresso Estadual” (COMISSÃO..., 1924, p.10). Tais edificações 

emblemáticas do poder – símbolos da ordem, do desenvolvimento econômico e da 

saúde pública – ganharam, portanto, destaque no meio urbano. Um novo cenário foi 

pensando para que esses pilares da modernização fossem encaixados (Figura 99).  

 

 Figura 99: Proposta de Centro Administrativo na Praça André de Albuquerque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COMISSÃO, 1924 

Em relatório encaminhado ao Governador do estado, demonstrou sua 

indignação no que se referia à falta de atenção dada à locação de equipamentos 

considerados de suma importância para o desenvolvimento da cidade (COMISSÃO..., 

1924, p.10). 

 
Custa-me comprehender, Exmo. Sr. Governador, a falta de 
aproveitamento de uma área enorme como a da praça acima referida 
em bairro da cidade onde já faltam espaços para as instalações 
condignas e sobretudo hygienicas de Repartições públicas, e 
permitta-me V. Ex. observar, no intuito apenas de provocar 
correctivo de ora em diante, o quanto temos para a qual as 
condicções neste sentido, até na locação de estabelecimentos para a 



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 187 

 

qual as condições hygienicas devem ser as predominantes na 
escolha.  
Ahi estão a illustrar este meo modo de ver, as escolas Normal e 
Domestica (esta internato) em terrenos conquistados ao mangue e 
visinhas ao brejo como que a BOIAR no lençol  d’agua do sub-solo 
que nas proximidades aflora pelo inverno, quando havia áreas na 
cidade alta como esta da praça André de Albuquerque e outras sem 
contas na cidade nova, pedirem aproveitamento condigno como este 
(COMISSÃO..., 1924, p,27).  
 

Apreende-se dessa fala uma dupla intenção de corrigir práticas tidas como 

arcaicas e, ao menos tempo, de se pensar uma ocupação ordenada de novas áreas da 

cidade. O uso do termo “corretivo” – então proposto por Novaes no sentido de 

empreender correção – pode assumir também um emprego mais incisivo de uma 

“mancha branca” pensada sobre o desenho da época.  Apagaram-se quase todas as 

referências à cidade colonial, ali se mantendo apenas a Catedral e o Palácio do 

Governo.  

A ação corretora proposta por Novaes desconsiderou toda a lógica urbana 

existente na Praça André de Albuquerque, lócus de fundação da cidade de Natal. A fim 

de dotar-lhe de uma feição cívica (abrigando edifícios de cunho administrativos e 

funcionais) o engenheiro não apreciou o espaço livre então existente, arborizado, com 

linha de bonde no entorno e, desse modo, área utilizada pela população natalense, 

como se pode perceber em registros fotográficos da época (Figuras 100 e 101).   

 

Figura 100: Vista do jardim público da Praça 
André de Albuquerque em postal da época 
com destaque para a linha de bonde. 

Fonte: Acervo diário de Natal. DANTAS, 2003. 

Figura 101: Panorama da Praça André de 
Albuquerque 

Fonte: CICCO, 1920 
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Em contraponto, o engenheiro citou a Cidade Nova, com boas condições 

higiênicas, como uma possível área de alojamento para alguns estabelecimentos de 

ensino, como a Escola Normal e a Escola Doméstica, até então, localizadas em áreas 

alagadiças e insalubres da Ribeira. Previu, portanto, a transferência de equipamentos 

de relevância (na vivência urbana da época) para uma área já consolidada e então 

prevista para receber melhorias no tocante ao abastecimento de água e à rede de 

esgotos.  

A inserção do já mencionado reservatório central nesse cenário exigiria 

também um reordenamento da área habitada pré-existente, pois implicaria na 

desapropriação de um quarteirão inteiro e na demolição de algumas edificações. 

Justificava-se, é fato, a necessidade de um equipamento para armazenar e distribui a 

água no bairro da Cidade Alta, mas, por outro lado, intencionava-se tornar esse objeto 

da rede funcional, esse meio técnico, em um marco visual para a nova cidade que se 

afigurava. Logo, nada mais oportuno do que situá-lo nesse conjunto de novas 

edificações.  

Ao defender uma nova e saudável paisagem urbana, Novaes incorporou aos 

projetos de melhoramentos, a proposta de um bairro operário, conduzindo a expansão 

a leste da cidade em uma área de dunas, como relatou: 

As obras de saneamento não se limitam, porém, somente ao 
abastecimento de água e esgotos. Estas, principalmente, exigem 
traçados de novas ruas para economico desenvolvimento da rede de 
collectores. Dá em rapida exposição, deante das plantas existentes da 
cidade, demonstrei a V. Excia. A necessidade de abertura da avenida 
do Baldo até o Oitizeiro, e da avenida Saneamento acompanhando a 
Great Western sali a praça Augusto Severo,  do prolongamento da 
avenida Sachet ate a rua Silva Jardim, etc., etc.[...] Estou certo da 
efficacia hygienica destes emprehendimentos, cuja importancia 
economica tambem é grande. Com o aproveitamento racional das 
dunas, onde se levantará forcósamente um aprasivel bairro operário 
nas proximidades do oceano em optimas condições de densidade de 
população, de ventilação e saneamento, elles transformarão Natal 
núma cidade em condições de se emparelhar com as suas mais 
adeantadas irmas do norte./.../ Natal, 7 de abril de 1924./.../ 
Henrique de Novaes."      (A REPÚBLICA, 18 de maio 1924, p.1) 
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Nessa perspectiva, antes de continuar a análise do projeto do novo bairro, 

destacam-se ações pontuais de alargamento de ruas e da prática de aterros previstos 

pelo engenheiro como complemento às obras propostas. Mais uma vez reafirmando a 

ideia de extensão das obras às melhorias cidade, reforçou suas justificativas em 

relatório apresentado ao governador do estado em 1924: 

Alem dos assumptos antes tratados e que tem sido objecto principal 
dos trabalhos preliminares da Comissão de Saneamento de Natal e 
certos de que “AS OBRAS DE SANEAMENTO NÃO SE LIMITAM, 
SOMENTE ao abastecimento de ÁGUA E ESGOTOS” nos temos 
preoccupado com o traçado de novas ruas e o aproveitamento de 
terrenos alagados nas visinhanças dos bairros habitados (Lagoa do 
Jacob, fundos do Theatro, etc etc) e que serão necessariamente 
reclamados pelo Governo do Estado ou pela Intendencia de Natal.  
Com o officio n. 19 de 6 do corrente  submeti a approvação de V. 
Excia o projecto de alargamento da Rua do Commercio, sanccionado 
pela Intendencia de Natal em secção de 12 do corrente 
(COMISSÂO..., 1924, p.40).   

 
  Afora as propostas de cunho mais modernizador, verificou-se, como visto 

acima, um apego à práticas profissionais ainda remanescentes. Práticas que se 

refletiam na própria lógica urbana de Natal à época. Cidade ainda por se fazer, nesse 

início dos anos 1920 (DANTAS, 2003). Por solicitação do então Presidente da 

Intendência de Natal, Manoel Dantas, Henrique de Novaes desenvolveu “(...) projecto 

de arruamento e ajardinamento da praça Pedro Velho e o estudo de uma proposta 

para Matadouro Modelo” (A REPÚBLICA, 29 de junho de 1924, p.1). 

No tocante ao bairro operário, essa proposição (Figura 102) – idealizada vinte 

anos após a primeira, de cunho expansionista, que foi a Cidade Nova (1901-1904) –, ao 

que parece, vem responder a uma das incumbências da Comissão de Saneamento de 

Natal, que era estudar e projetar a ampliação da cidade, mas representou também sua 

filiação aos princípios sanitaristas que ao se prever a ampliação das cidades, imprimia 

nesses projetos aspectos ligados à ventilação, à insolação e a adequação das novas 

áreas à topografia existente a fim de melhor operar a drenagem das águas pluviais. 

É válido mencionar que, o pensamento e a prática do urbano em Novaes, desde 

o Plano Geral de 1917 em Vitória, já incorporava a preocupação em destinar áreas da 
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cidade para habitações populares. Em Natal, ele inova ao propor um novo desenho 

urbano; ao indicar a ocupação de nova área da cidade.  

No âmbito local, apesar das similares presentes entre a Cidade Nova e o bairro 

operário de 1924 no que tange ao aproveitamento de áreas vazias para nova ocupação 

residencial e pensando a cidade com seus usos distintos e específicos para 

determinados setores da sociedade; vale destacar, todavia, que as propostas tiveram 

preocupações funcionais e estéticas distintas. A primeira foi idealizada para uma elite 

que no início do Século XX aspirava por habitações higiênicas, salubres e desconexas 

das áreas centrais, consideradas impróprias e perigosas do ponto de vista da saúde 

pública. Já o novo bairro, como o próprio nome o define, seria destinado, nas 

intenções de seu autor, aos operários, materializando, assim, as intenções nascentes 

na década de 1920 em reorganizar a moradia de áreas mais pobres da cidade. As 

preocupações com a salubridade e com a baixa densidade da área é bom reafirmar, 

estavam também presentes. 

 

Figura 102: Terreno de dunas escolhido para o projeto do novo bairro 
operário 

 

Fonte: COMISSÃO..., 1924 
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Nesse último aspecto, a ocupação escolhida foi uma área de dunas a leste da 

cidade, em contiguidade a Cidade Alta, a Ribeira e as Rocas. Ocupação, todavia, não 

inovadora ao se considerar, como lembrou George Dantas (2003, p.74), a idealização 

de Manoel Dantas na conferência “Natal daqui a cinqüenta anos” – lida no Salão de 

honra do Palácio do Governo em 21 de março de 1909 – de se ocupar o aglomerado 

popular das Rocas com um novo bairro das Dunas “(...) cingido pela avenida beira Mar 

destinado à população cosmopolita organizada em torno do porto”.  

Já o “bairro operário” ou “Villa Operária” do Plano Geral de Obras de 

Saneamento, assim como o definiu Henrique de Novais em projeto e nos relatos 

oficias, foi destinado a um “operariado” que, naquele momento, constituía-se das 

camadas populares que já habitavam áreas como Rocas, Quintas e Alecrim. Eram 

trabalhadores do Porto, do comércio, lavadeiras, pescadores e que, na visão do 

engenheiro, demandariam um novo lócus de moradia.  

Os registros fotográficos (Figuras 103, 104, 105 e 106), os quais compuseram o 

relatório oficial da Comissão de Saneamento de Natal de 1924, deram mostra das 

condições de moradia dessa camada da população, antes apenas “agraciadas” com 

medidas punitivas e disciplinatórias, pelas ações públicas.  

 

Figura 103: Panorama das Rocas, vista da torre da Inspectoria de Obra Contras as Seccas.  
Detalhe da área alagadiça 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COMISSÃO..., 1924 
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O destino dessa nova área de expansão da cidade – desconsiderando as 

propostas implícitas no próprio decreto de criação da Comissão de 1924 que tendiam a 

um investimento estatal para venda e aforamento de terrenos – poderia também estar 

relacionado a um incentivo à ocupação das dunas a lesta da cidade, não apenas com 

vistas à habitação, mas como função contenção das areias por meio da fixação de 

vegetação nativa (SIMONINI, 2010).  

Fato é que, anos depois, mais precisamente em 1926, as Rocas e, sobretudo, os 

tipos de moradias lá verificadas, continuam a representar “perigo” à saúde pública de 

Natal, exigindo-se das autoridades locais medidas com o objetivo de melhor acomodar 

o operariado.  

 

Natal é uma das cidades a que talvez acusse um coeficiente mais 
accentuado de inercia, no tocante ás grandes como ás pequenas 
habitações. /.../ É lamentávell que assim aconteça./.../ Mister seria 
solucionar, mesmo em parte, o problema do tecto, cada vez mais 
premente entre nós/.../ A falta de casas, em nossa terra, é uma 
consequencia do descaso que se vem notando em todo o Brasil, em 
assumpto de tão elevada magnificiência, sem, até agora, resolvel-o 
de forma satisfatoria, para as populações desfavorecidas./.../ A 
nosssa capital está ainda cheia de 'mocambos'.[...] O que sejam elles, 
dil-os, perffeitamente, a nossa propria observação./.../ Portador de 
males sem conta, para a população e para a cidade, o 
'mocambo'desperta um infalivel ar de nôjo e de penuria, como se 
fôra exclusivo factor do pauperismo, da mendicancia, da miseria[...] 
As 'casas operarias' refletem, positivamente, a plausivel solução para 
o combate ao mocambo./.../ É um gênero de elevada assistencia, que 
se faz mister comprehendido por quantos devem entender que a sua 
completa extinção importa grande somma de vantagens à vida 
hygienica que necessitamos viver  
(O PROBLEMA..., 1926, p.1). 
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Figura 104: Panorama de habitações do aglomerado Rocas. 

Fonte: COMISSÃO..., 1924 

 

 

 

Figura 105: Área suburbana de Natal, denominada Baixa das 
Lavandeiras, nas Rocas 

 

Fonte: COMISSÃO..., 1924 
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Figura 106: Vista da travessa Paraense nas Rocas. Note-se, 
em primeiro plano, animal solto coabitando com 
transeuntes.   

 

Fonte: COMISSÃO..., 1924 
 

A proposta de 1924 parece, assim, antecipar o contínuo agravamento dos 

problemas de moradia e buscou solucioná-los por meio da criação de uma área 

apropriada e planejada para tal. Estruturou-se em dois blocos, com traçados distintos e 

com quadras, também com formas e dimensões variadas: um diretamente ligado aos 

bairros já consolidados (Cidade Alta, Ribeira e Cidade Nova), e outro próximo ao 

oceano. Apesar de se prever o respeito à topografia e o “aproveitamento racional das 

dunas”, como exposto em relatório, (COMISSÃO, 1924), nota-se uma adequação 

parcial apenas no primeiro bloco, onde são empregadas linhas curvas em um traçado 

delimitado por uma larga avenida perimetral (Figura 107).  

A priori, tende-se a pensar que Novaes ignorou as concepções urbanísticas 

marcadas por traçados retilíneos e melhor adequadas aos projetos sanitários uma vez 

que se defendia um desenho da rede hidrográfica e de esgotos coincidentes com o 

sistema viário principal. Essa afirmação foi amplamente divulgada, por exemplo, nos 

relatos do engenheiro Saturnino de Brito quando da apresentação de seus projetos. 
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Todavia, o próprio Brito, apesar de assegurar que a racionalidade dos traçados melhor 

se adéqua aos projetos sanitários, apregoa que  

 
(...) o sistema retilíneo não implica necessariamente um traçado 
rigorosamente hipodâmico, com longas ruas retas cruzando-se 
exatamente em angulo de noventa graus. Para ele, dada a direção 
geral e garantida as condições adequadas para o projeto de esgotos, 
é possível se introduzir mudanças sutis visando satisfazer ‘aspirações 
artísticas’. Tais pequenas modificações, interceptando longas linhas 
retas através da movimentação do cruzamento de ruas, ou 
empregando-se curvas de concordância com raios grandes, ou ainda 
localizando-se pequenas praças nos cruzamentos, ou mesmo fazendo 
uso de gramados e arborização nas ruas, (...) objetivam evitar as 
longas perspectivas e a monotonia do traçado, ao mesmo tempo, ao 
mesmo tempo em que reduzir as chances de cruzamento de veículos 
(ANDRADE, 1992, p.220). 

               

Em uma síntese de seu pensamento no que tange aos princípios estéticos, Brito 

assim destaca os aspectos principais a considerar na construção das cidades, 

exemplificando a conciliação entre estética e técnica referida acima: 

 
5) a beleza de uma cidade, ou de certos trechos de uma cidade, sem 
o pitoresco local, depende mais dos detalhes arquitetônicos e 
artísticos do que do traçado das ruas e praças; mas esse traçado, em 
dadas condições, concorrerá grandemente para o efeito estético 
como concorrerá para a conveniente utilidade (trânsito e 
saneamento). 
6) Deve combater-se o pendor das municipalidades para corrigir ou 
retificar incessantemente os acidentes existentes nas plantas das 
cidades, desde que eles não prejudiquem o trânsito, a ventilação e a 
insolação; os arquitetos competentes saberão tirar belos efeitos 
destes acidentes. 
7) Os traçados em linha reta ou em curvas não devem ser adotados 
ou recusados a priori; é tão natural e geralmente conveniente o 
traçado de ruas sinuosas nos terrenos acidentados, quão natural e 
conveniente é geralmente o traçado em linha reta na planície; no 
primeiro caso é preciso projetar ruas ou avenidas de fácil acesso para 
os pontos elevados, e ruas, avenidas ou vielas que sigam os thalwegs 
e os cursos, para facilitar-se o estabelecimento dos esgotos sanitários 
e pluviais; no segundo caso (terreno plano) é preciso projetar-se ruas 
ou avenidas diagonais ou em direções que facilitem as comunicações 
entre as diferentes zonas da cidade. 
8) O pitoresco natural, os bosques existentes, as matas próximas às 
cidades, serão objeto de um estudo especial; os horizontes naturais 
(o mar, as montanhas, os vales dos rios) não devem ser 
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interceptados, salvo quando se devam evitar ventos incômodos; a 
área para os parques e jardins deve ser convenientemente 
estabelecida (BRASIL, 1944b, p.24). 
 

Essa é uma clara demonstração do pensamento de Brito que buscava em suas 

obras aliar os aspectos estéticos aos condicionantes técnicos, sendo, contudo o 

primeiro subordinado ao segundo. A citação confirma ainda a forte influência que essa 

prática exerceu na formação urbanística não só de Saturnino como de seus seguidores 

nos projetos de saneamento das cidades brasileiras. O traçado das ruas foi assunto 

freqüentemente debatido no ciclo profissional da época bem como discutido pelas 

administrações púbicas. 

 

Figura 107: Planta da cidade de Natal, organizada pela Comissão de 
Saneamento de Natal, com a rede de esgotos proposta. 

 
Fonte: COMISSÃO..., 1924 
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Figura 108: Planta da cidade de Natal (CSN-1924) com tratamento de 
imagem no Adobe Photoshop. Destaca-se a rede de esgoto na cor 
vermelha que abrangeria os bairros consolidados da Cidade Alta e 
Ribeira, bem como, o bairro operário projetado por Novaes, onde se 
locaria o emissário com extremidade no Oceano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: COMISSÂO..., 1924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 109: Planta da cidade de Natal (CSN-1924) com tratamento da imagem no 
AutoCAD e indicação dos bairros da Cidade Alta, Ribeira e o Bairro Operário projetado. 

 

Fonte: COMISSÂO..., 1924 
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No segundo bloco (de forma triangular), as quadras e quadrículas figuram como 

conseqüência do traçado – marcado, no interior, pelo cruzamento de duas vias 

diagonais. A confluência dessas vias resulta em um espaço vazio que, possivelmente, 

destinar-se-ia a um largo ou praça, visto as noções de salubridade e higiene presentes 

em suas ações. Contudo, se, por um lado, nesse bloco, evidencia-se a disposição das 

largas ruas principais nos sentidos leste e sudeste, possibilitando o predomínio da 

ventilação e reafirmando a preocupação com o conforto, por outro, vê-se que a 

topografia foi praticamente ignorada (embora tenha sido elaborada, em 1924, a planta 

topográfica da cidade pelo engenheiro Paulo de Araújo Coriolano, sob a orientação de 

Novaes).  

Ressalta-se, ainda, que Novaes, ao abrigar o emissário a uma das vias que 

margeiam esse bloco, em direção ao mar, previu a articulação de seu projeto às obras 

de saneamento para Natal, sem, no entanto, atribuir ao bairro um traçado repetitivo e 

racional. A contribuição desse projeto vai além, quando se nota que não houve a 

pretensão de continuidade do traçado presente na Cidade Nova, mas sim, houve uma 

demarcação pessoal de desenho próprio, até então inovador para a cidade de Natal e 

que iria imprimir uma nova feição ao urbano em escala local. A área a expandir foi, 

portanto, propositalmente demarcada por meio de novos princípios de representação 

urbana e de estética.   

Embora não comprovadas ações diretas na área indicada ao novo bairro, nos 

anos subseqüentes, cabe a menção de um artigo publicado no jornal oficial “A 

República” de 1926 que faz alusão a mesma: 

(...)Recuando o adensamento da população á margem do Potengy, 
vai fazê-la avançar para uma zona de comprovada salubridade. Sobre 
possuir encantadora topographia, o solo ahi se apresenta uberrimo 
áquelle que se dedicam ao amanho da terra.[...] Aquelle terreno, 
anteriormente demandado apenas por operarios que nelle 
levantavam as suas pequenas casas, está sendo procurado e 
valorizado consideravelmente, depois do emprehedimento da 
Repartição de Serviços Urbanos. E isto só porque offerece as 
melhores vantagens nas edificações elegantes e confortaveis e na 
feracidade e salubridade da região, como porque vai ficar em 
constante e facil communicação com o centro da cidade (REZENDE, 
1926, p.1). 
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Caso se trate da mesma área, há que se registrar que das intenções iniciais de 

seu autor, restaram apenas a promoção de um espaço salubre e a interligação com as 

áreas habitadas da cidade. Fica, portanto, a indagação se as obras de saneamento, 

previstas por Henrique de Novaes, contribuíram para o esboço do futuro mercado de 

especulação e valorização do solo urbano em Natal; ou ainda, em que medida elas já 

foram concebidas com intenções semelhantes.  

 

3.4 – Obras de melhoramento e reforço do abastecimento d’água do Rio de Janeiro 
(1931) 

 

No início de sua carreira, mais precisamente em 1905, como visto, Henrique de 

Novaes viu-se envolvido com estudos técnicos para o abastecimento d’água do Rio de 

Janeiro. Foi uma atuação, vale dizer, que permeou sua trajetória profissional em vários 

momentos. No ano de 1923 passou a compor o quadro de técnicos da “Inspectoria de 

Aguas e Esgotos” da então capital Federal, que até o início da década de 1930 foi 

dirigida pelo engenheiro Augusto de Brito Belford Roxo.  

Em 1930, assumiu a chefia da Divisão técnica e elaborou propostas para o 

“Reforço do Abastecimento D’água do Rio de Janeiro para o qual desenvolveu 

levantamento de projetos anteriormente executados, desde o Império, e constatou a 

necessidade de ampliação do serviço em função da insuficiência, precariedade de 

captação e adução e da irregularidade na distribuição.  



Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em uma trajetória profissional – Brasil, primeira metade do século XX                                                                

P á g i n a  | 200 

 

Esse momento caracteriza-

se também, é bom lembrar, pelo 

convite feito ao urbanista francês 

Alfred Agache, por Antonio Prado 

(na administração de 1926 a 1930) 

para coordenar estudos em torno 

dos problemas da cidade. No ano 

de 1930, o urbanista concluiu e 

entregou o “Plano de 

Remodelação, Extensão e 

Embelezamento do Rio de 

Janeiro”, obra emblemática para a 

época e que tinha a cidade como 

objeto de investigação e 

intervenção.  

Segundo dados de Rodrigo 

Faria (2007), Henrique de Novaes 

foi membro da Comissão do Plano 

da Cidade do Rio de Janeiro, 

instituída entre os anos de 1930 e 

1931, pelo então Prefeito Adolfo Bergamini, e também composta por Mariano Filho, 

Lúcio Costa, Raul Pederneiras, Arquimedes Momória, Ângelo Bhruns. Foi chefiada pelo 

engenheiro Armando Augusto de Godoy e teve como objetivo dar parecer acerca dos 

estudos elaborados por Agache para a cidade do Rio de Janeiro (FARIA, 2007, p.81). 

É, portanto, no contexto de crise urbana e inserido em um quadro de 

profissionais contratados pela administração pública para propor o enfrentamento 

dessa questão que Henrique de Novaes delimitou a sua proposta e a apresentou no 

âmbito da Inspetoria de Águas e Esgotos. Dois fatores foram apontados, em suas 

Figura 110: Frontispício do Relatório dos 
estudos preliminares para o abastecimento de 
água do Rio de Janeiro. 

Fonte: NOVAES, 1930. 
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análises, como possíveis responsáveis por essa situação: a expansão da cidade, o 

adensamento construtivo e o crescimento populacional.      

 
a feição da cidade transformou-se completamente não somente se 
ampliando como se tornando mais compacta nos seus antigos 
elementos. 
Quer dizer que, hoje, aqui se exige maior quantidade de água por 
metro quadrado de superfície edificada que nos últimos quartéis do 
século passado. 
Como poderá o velho reservatório do Pedregulho, regularizar a 
distribuição intermitente a nove kilometros, tal a distancia que o 
separa da City, onde se congregam os pesados quarteirões de 
negócios e de maior atividade comercial do Rio de Janeiro (NOVAES, 
1933, p.41). 

 

Desconsiderando, todavia, a burocracia política e os constantes déficits 

orçamentários da máquina administrativa, o desenvolvimento da cidade e a ampliação 

da área urbana exerceram forte influência no incremento dos serviços de 

abastecimento d’água. A área de influência das antigas redes estendeu-se, agora, por 

bairros já populosos e áreas distantes, não consolidadas na época de sua concepção. 

Percebeu ainda que o cálculo da rede anterior e sua distribuição individual também se 

mostravam ultrapassados em relação às novas tipologias edilícias, que tendiam à 

verticalização: “(...) a rede antiga, calculada para a edificação anã da época, mal 

alcança os segundos pavimentos dos prédios centrais; os reservatórios distribuidores, 

baixos e afastados das zonas a servir, só as dominam por meio de complicadas 

manobras” (NOVAES, 1933, p.41). 

 Nos estudos preliminares foram calculados o aumento da população (até o ano 

de 1960), a água necessária (com a razão de 250 litros/habitante-dia) e os reforços 

precisos, obtendo-se os seguintes resultados (Quadro 8): 
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QUADRO 8 - Cálculo do incremento populacional e do reforço do 
abastecimento d’água necessário para a cidade do Rio de Janeiro 

ANO População calculada Água necessária Reforço preciso 

1920 1.157.873 289.440 m3 39.440 m3 

1925 1.314.762 328.725 m3 78.752 m3 

1930 1.480.352 370.138 m3 120.138 m3 

1935 1.661.272 416.534 m3 166.534 m3 

1940 1.876.451 469.152 m3 219.152 m3 

1945 2.112.803 528.077 m3 278.077 m3 

1950 2.378.699 594.691 m3 344.691 m3 

1955 2.678.220 669.686 m3 419.686 m3 

1960 3.015.554 745.099 m3 504.066 m3 

     Fonte: NOVAES, 1933. 

 

As novas obras dividiram-se, dessa forma, em duas etapas: obras de reparação 

e melhoramento dos sistemas e obras de reforço e extensão da rede distribuidora. 

Percebe-se que um dos aspectos norteadores da execução dos serviços foi o fator 

econômico de geração de renda para o erário público, pois se entendia que “sob uma 

administração regular, estes serviços de água podem e devem dar renda bastante para 

cobrir as suas despezas de custeio e para financiamento de seus melhoramentos e 

reforços” (NOVAES, 1928, p.28).  

A partir de então, previu-se o preço de venda da água de acordo com as 

necessidades domésticas, públicas e industriais da cidade e levou-se em consideração 

também atingir certa autonomia de custos financeiros ao limite da administração local, 

sem, portanto, contribuições federais no custeio de um serviço, por ele entendido 

como “exclusivamente municipal”. Tratou-se, assim, de importante inovação na 

condução desses serviços à época. Foi um momento em que o custeio, bem como, a 

manutenção dos serviços ligados ao saneamento, passaram em definitivo para a 

incumbência do poder público.  

O crescimento populacional e a expansão da cidade para as áreas denominadas 

“oceânicas” foram questões presentes e, essencialmente, dilemas a enfrentar na 
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proposta do engenheiro. Novaes, então à frente da Inspetoria, não apenas atuou como 

projetista, mas pretendeu também imprimir meios de gerir a distribuição de água de 

forma equilibrada, mantendo a rede existente e controlando o uso da água de modo 

que a ampliação do sistema então proposto pudesse suprir a demanda sem maiores 

percalços.  

Essa visão se materializou com sua defesa à generalização do uso do 

hidrômetro, seguindo os princípios da American Works Association e o exemplo, já em 

voga no Brasil, das cidades de São Paulo e Belo Horizonte. As obras de melhoramento 

e reforço do abastecimento previram, assim, a instalação hidrômetros na cidade, com 

metas a atingir por mês102.   

Cabe ressaltar que Saturnino de Brito, ao analisar o problema do 

abastecimento d’água de São Paulo, em 1905, já se mostrava defensor da 

generalização do hidrômetro como meio de regularizar a distribuição e evitar o 

desperdício: 

 
É preciso desfazer a ilusão que traz aos espíritos a suposição de não 
haverem desperdícios e abusos de consumo em S. Paulo – porque a 
cidade adota o hidrômetro. Quem escreve estas linhas - partidário do 
hidrômetro, convenientemente aplicado, como o único meio de 
regularizar os abastecimentos - estava convencido que de que S. 
Paulo possuia este elemento de ordem e de economia. Infelizmente 
o fato é que a aplicação do hidrômetro não está generalizada e não 
pode servir de argumento para se dizer que em estiagem a água seja 
absolutamente insuficiente (BRASIL, 1944, v.3, p.33). 
 

Para se atribuir ao serviço de águas do Rio de Janeiro o almejado caráter 

industrial, fazia-se necessário, segundo Novaes, um prévio programa de educação 

popular, com publicações de fácil entendimento e difusão, “no sentido de convence-lo 

[o povo] da conveniencia e fazel-o desejar o pagamento da agua por este systema” 

(NOVAES, 1928,p.32). Tal como as campanhas empreendidas pelas Inspetorias de 

Higiene nas décadas anteriores, a população deveria ser instruída, regrada e 

                                                 
102

 Em 1928, havia, na cidade do Rio de Janeiro, um total de 15.000 hidrômetros já instalados e para a 
difusão completa do uso desses aparelhos estabelecia-se um prazo total de cinco anos com a instalação 
média de 2000 aparelhos por mês. (NOVAES, 1928). 
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condicionada em prol de um bem coletivo; agora, tratava-se de promover o uso de 

uma inovação tecnológica.  

O uso do hidrômetro deveria, então, ser extensivo a todos os consumidores 

mediante o pagamento de uma taxa anual correspondente ao valor de locação do 

aparelho – custeado e instalado pela Inspectoria de Águas e Esgotos. O uso da água 

seria estipulado por um limite constante na tabela de consumos mensais e os excessos 

sobre esse consumo seriam pagos de forma adicional.  

Conjeturou-se o início da generalização do uso dos hidrômetros a partir dos 

“estabelecimentos commerciaes e industriaes e as habitações collectivas, nas quaes 

seu emprego já é obrigatório, nos bairros ricos onde o abastecimento de água é 

relativamente farto em contraste com a escassez que martyriza as zonas suburbanas e 

pobres” (NOVAES, 1928, p.33). Seguiu-se, portanto, uma lógica de zoneamento que 

tinham como fatores determinantes o poder aquisitivo da população e a geração de 

renda, mas também, a necessidade de controle no uso do chamado “precioso líquido”, 

que, em coletividade, deveria ser regulado.  

Os alvos iniciais foram os então denominados “bairros oceânicos” (Figura 112) 

de Copacabana, Leme, Ipanema e Jardim Botânico dada a população mais abastada ali 

residente e o bom estado do aparelhamento de distribuição da água.  

Em seqüência, seriam atendidos os bairros de Botafogo, Laranjeiras, Catete, 

Glória e o Centro Urbano  

 
(...) num movimento regular e continuo no sentido de se alcançarem, 
na ultima etapa, os bairros pobres de Inhaúma, Irajá e Campo 
Grande, após a terminação das novas aducções que os hão de 
abastecer satisfactoriamente por dez ou quinze annos (Guapy-Suruhy 
e Mamzomba-Itacurussá) (NOVAES, 1928, p.33).  
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Figura 111: Esquema geral do novo abastecimento de água do Rio de Janeiro, 1930. 
 

Fonte: NOVAES, 1930. 

 

Figura 112: Canalizações previstas para os bairros oceânicos, 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fonte: NOVAES, 1930. 

 

O fator econômico e a rapidez de execução foram decisivos para a escolha da 

adução das águas do Rio das Lages dentre os demais já desenvolvidos e analisados, 

como se percebe no quadro resumo elaborado pelo engenheiro Henrique de Novaes 

(Quadro 9): 
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 QUADRO 9 - Sistemas para o reforço do abastecimento d’água do Rio de Janeiro 

ETAPAS 
Projetos menores 

reunidos 
Paraíba Rio das Lages 

Primeira 61.752:883$000 69.234:169$000 52.752:182$000 

Segunda 28.088:622$000 19.328:025$000 19.700:810$000 

Terceira 17.129:136$000 19.328:015$000 19.700:810$000 

Soma 106.970:642$000 108.469:906$000 92.153:802$000 

Alcance 1945 1958 1938 

Índice de Custo $158 $120 $105 

   Fonte: NOVAES, 1933. 

 

Além das vantagens eminentemente econômicas, assim relatadas por seu 

autor, o projeto do Ribeirão das Lages – embora sendo prevista uma extensa linha 

adutora – contou também com uma boa qualidade de suas águas103 represadas no 

açude da Light & Power. O aproveitamento dessas águas, dada a sua localização, indica 

a necessidade de um prévio entendimento entre a “Inspectoria de Aguas e Esgotos” e 

a “The Rio de Janeiro Tranway Light & Power Cº. Ltda”; situação, ao que parece 

solucionada de acordo com os dizeres de Novaes:  

 
De fato assim é; mas foram trocadas idéias a respeito com quem de 
direito, ficando claro o modo pelo qual, respeitando mútuos 
interesses e conveniencias, seria possivel aquele aproveitamento. Os 
engenheiros da Companhia canadense colaboraram com os da I.A.E 
nos estudos de campo do projeto do rio das Lages (NOVAES, 1933, 
p.44, grifo nosso).  
 

Há que se destacar essa relação entre o público e privado presente à época. Em 

outros moldes, no Brasil, desde sua origem, os serviços de abastecimento de água, de 

execução de rede de esgotos e de dotação de energia elétrica (e outros ligados à 

estruturação urbana) foram encampados por particulares. No caso em questão, havia 

uma crescente necessidade, por parte da Light & Power, de represamento e 

                                                 
103 

A pureza das águas foi atestada por médicos do Departamento Nacional de Saúde Pública que 
empreenderam uma análise por requisição da Divisão Técnica da Inspectoria de Águas e Esgotos 
(NOVAES, 1933).  
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aproveitamento das águas para fornecimento de energia elétrica e o manancial 

escolhido pela Inspetoria de Águas e Esgotos deveria suprir, implicitamente, esses dois 

interesses.  

Figura 113: Vista panorâmica da barragem do Ribeirão das Lages. 
 

Fonte: NOVAES, 1930. 

 

Em 1931, o engenheiro Henrique de Novaes propôs a construção da Usina 

Elevatória do Acary, no morro do Mirante em Santa Cruz, para minimizar a 

precariedade no funcionamento das 4ª e 5ª linhas adutoras, Xerém e Mantiqueira, 

respectivamente – responsáveis por quase 50% do suprimento d’água da cidade do Rio 

de Janeiro. 

O projeto do reservatório foi desenvolvido pelo Escriptorio Technico Raja 

Gabaglia (Figura 114) sob fiscalização do engenheiro Mario Valladares. Sua construção, 

assim como da casa de máquinas e do Stand-Pipe, ficou a cargo, por concorrência 

pública, da Companhia Constructora Nacional (Wayss & Freytaq) e teve início em 17 de 

março de 1933 (A USINA..., 1935). Em abril de 1937, é dado por encerrado o trabalho 

de campo de locação da adutora do Ribeirão das Lages, com extensão total de 115 km. 

O engenheiro Armando Tavares Monteiro era o diretor dos serviços de campo 
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compostos por três turmas de locação sob a chefia dos engenheiros José Zeclie, Cyro 

Fernandes e Julio Nunes Vieira104.  

A década de 1930 marcou, assim, uma intensa atuação de Henrique de Novaes 

com os problemas urbanos. Em concomitância com a direção da Divisão Técnica da 

Inspetoria de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, retomou os estudos para a cidade de 

Vitória, quando desenvolveu um Plano de Urbanização no ano de 1931.  

 

Figura 114: Vista panorâmica do Reservatório do Mirante no Rio de Janeiro 
 

Fonte: NOVAES, 1930 

3.5 - O Plano de Urbanização de Vitória (1931) 

A função que ocupava no Rio de Janeiro em 1931, como Diretor da Divisão 

Técnica da Inspetoria de Águas e Esgotos, não afastou Henrique de Novaes dos 

problemas urbanos relacionados à cidade de Vitória. Tal qual o fez em outros 

momentos ao longo de sua trajetória, conseguiu sobrepor trabalhos e estudos e, no 

                                                 
104

 Foram também realizados estudos geológicos (sondagens e perfurações) no terreno sob a direção do 
engenheiro John Fischer. Colhidas as amostras do terreno, analisavam-se, em laboratório, “sua 
aggressividade em relação ás canalisações, para a escolha de uma protecção segura e efficiente para as 
mesmas” (ESTADO..., 1937, p.364).  
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ano de 1931, elaborou o Plano de Urbanização de Vitória, contemplando a planta geral 

da cidade com as propostas sugeridas.  

 O conjunto dessas propostas foi apresentado na obra publicada pelo 

engenheiro (ex- Diretor de Viação e 

Obras e ex-prefeito de Vitória no 

mandato de 1933) Laerte Rangel 

Brígido (s/d) e intitulada “O Município 

de Vitória sob o regime 

revolucionário: triênio 1930-1933” 

(Figura 115). 

Destaca-se, nesse plano, a 

extensão da cidade do porto até o 

Forte São João, o prolongamento do 

setor comercial que se conformaria 

em torno do cais e a criação de uma 

zona industrial à nordeste com o 

aterro dos mangues de Jucutuquara.  

Nas proximidades desta nova 

zona industrial criada (que alocaria 

além dos estabelecimentos 

industriais, oficinas de tramways, depósitos de bondes, ente outros), foi pelo 

engenheiro indicada uma zona onde deveriam ser construídos “dois núcleos de 

habitações destinadas à população obreira” (NOVAES, 1931, p.190) (Figura 116). 

Em relação à assimilação de parte do Plano proposto por Novaes em 1917, bem 

como em relação ao projeto anterior do Novo Arrabalde elaborado por Saturnino de 

Brito ainda em 1896, “o plano de urbanização de 1931 alcançou ao mesmo tempo, 

maior abrangência territorial e maior detalhamento em bairros específicos” 

(MENDONÇA, 2010, p.8).  

Figura 115: Fronntispício do livro publicado 
por Laerte Brígido com o Plano de 
Urbanização de Vitória de Henrique de 
Novaes de 1931. 

Fonte: BRÍGIDO, s/d. 
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Percebe-se a partir da leitura dessa proposta, uma intenção de criar conexões 

entre a cidade existente e as novas áreas, como a indicação da expansão da zona 

residencial por meio de aterros. Para o engenheiro,  

(...) este acréscimo notável de zona residencial, com os alinhamentos 
de ruas e praças, adaptando-se ao plano atual da Praia Comprida; a 
avenida marítima de hoje será transformada em largo parc-way, 
compensando-se assim, os proprietários marginais do afastamento 
do mar. As ilhas serão parques florestais, de vegetação abundante, 
densa e alta, de maneira a protegerem a zona habitada dos rigores 
das violentas correntes aéreas, vindas do mar (NOVAES, 1931, p. 
194).  

 

 Figura 116: Projeto de expansão da Praia Comprida, com previsão de área 
industrial e duas zonas destinadas a residências operárias. 

. 

Fonte: BRÍGIDO, s/d 

Assim como buscou inserir o elemento natural nas obras de açudagem, ou de 

represamento em Juiz de Fora, por exemplo, aqui a vegetação é pensada como 

integrante desse novo conjunto proposto. Era peça importante nessa nova paisagem 

urbana, mas, principalmente, foi pensada como um elemento funcional, capaz de 

minimizar efeitos considerados desagradáveis oriundos da própria natureza.  
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A área portuária foi novamente pensada, mas dessa vez, de modo mais conexo 

com as demais propostas, tais são os casos da urbanização da Vila Rubim e da Ilha do 

Príncipe (Figura 117), como bem analisa Eneida Mendonça (2010, p.8) 

 
Observou-se que determinadas proposições contidas no plano de 
1917 foram mantidas em 1931. Neste sentido, Novaes insistiu no 
desmonte do Morro da Santa Casa para favorecer a expansão do 
porto e a consolidação de meios de circulação mais rápidos na 
direção oeste-leste, nas áreas urbanas projetadas em aterro. Em seu 
plano, foi atento também à melhoria de circulação entre as partes 
altas e baixas da cidade, de modo a integrá-las. 

Figura 117: Projeto de urbanização da Vila Rubim e Ilha 
do Principe, áreas contiguas ao Porto. 

 

Fonte: BRÍGIDO, s/d. 
  

Incorporando intervenções pontuais realizadas em anos anteriores, Novaes 

considerou-as como nós que deveriam compor uma malha urbana interligada. Assim o 

foi com o Novo Arrabalde de 1896, como também com o eixo de expansão da cidade 

intensificado com a construção da Ponte Florentino Avidos “(...) construída em 

estrutura metálica de origem alemã, em 1928, que passou a propiciar a ligação 
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ferroviária e rodoviária da ilha de Vitória, e conseqüentemente, de seu porto, com o 

continente” (MENDONÇA, 2005 apud MENDONÇA, 2010, p.8). 

A área urbana central não passou despercebida no Plano de Urbanização de 

1931. Ao contrário, segundo os relatos do engenheiro, a remodelação da Cidade Alta  

deveria ter maior destaque se comparadas às propostas dos anos anteriores. Cabe 

mencionar que não há indícios de execução de tais propostas nos anos subsequentes, 

mas a Planta Cadastral elaborada no ano de 1933 apresentou a área de entorno da 

Catedral completamente vazia, sem edificações, muito similar à área tratada por 

Henrique de Novaes em 1931 (Figura 118). 

Figura 118: Disposição comparativa entre as propostas de Henrique de Novaes para a 
área central de Vitória nos anos de 1917 e a área de intervenção sendo levantada na 
Planta cadastral de 1933. 

 

 

Fonte: Acervo do Centro de Documentação da Prefeitura de Vitória e BRÍGIDO, s/d 
Nota: Elaboração própria. 
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A nova proposta previu, então, um redesenho do quarteirão de entorno da 

antiga Catedral, estabelecendo-se a “rotação” da mesma e a criação áreas ajardinadas. 

A igreja deveria ser reconstruída com a fachada frontal orientada no sentido do 

nascente, e, portanto em direção à Baía, desejando “dar a esse templo melhor locação 

e sem duvida, de mais destaque” (NOVAES, 1931, p.195).  

Para tanto, alem de esboçar sua nova locação, criando-se um conjunto com 

espaço destinado à Nova Escola Normal, o engenheiro também elaborou novo projeto 

arquitetônico (Figura 119), que deveria representar, como discorreu, uma “nova 

construção – em estilo contemporâneo, de linhas sóbrias e severas – econômica na 

feitura e na conservação” (NOVAES, 1931, p. 197). Esta economia, segundo ele, tão 

simples e objetivas como suas propostas, seria atingida, sobretudo, com o 

aproveitamento dos materiais da demolição do antigo templo.  

A feição projetual e arquitetônica de Novaes, pouco a pouco, é inserida as suas 

propostas de intervenção no território e na cidade. Quer seja com sugestões góticas 

para essa mesma catedral em 1917, quer seja nos traços ecléticos ou Art Deco dos 

reservatórios e barragens projetados em Minas Gerais, São Paulo e no Rio, essa prática 

também parecer mudar e incorporar novas referências. Nessa última solução atribuiu 

ao edifício religioso uma arquitetura própria, funcional, de linhas “sóbrias e severas”, 

como definiu. Seria uma intenção declarada de associação da arquitetura aos projetos 

técnicos de saneamento? Elementos de suas últimas ações nas obras de 

abastecimento de água no Rio de janeiro, por exemplo, podem ser vistos nessa nova 

proposta, como na regularidade das linhas, no eixo de simetria demarcando as torres, 

similar ao empregado nos reservatórios e nas estações de tratamento e, 

principalmente, a alusão a um túnel na entrada principal da nova catedral. Suas 

referências entram em crise ou são as representações de modernidade em sua prática 

arquitetônica que se alteram ao longo do tempo? São apenas esboços de possíveis 

analogias.    
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 Figura 119: Projeto da Nova Catedral de Vitória, 1931. 

Fonte: BRÍGIDO, s/d. 
 

 

Uma década depois, Vitória voltou a ser objeto de investigação e intervenção 

do engenheiro. Agora mais uma vez o gestor público Henrique de Novaes deu sua 

contribuição ao problema e incorporou as nascentes preocupações com a cidade que, 

já na década de 1930, marchava em ritmo acelerado para um adensamento urbano e 

para a conexão com outras partes do país. O olhar de Novaes, no enfrentamento 

dessas questões em 1945 foi, portanto, mais apurado, mas carregado também desse 

repertório de atuações anteriores. 

 

3.6 – Vitória e a Administração Municipal de 1945: Alfred Agache e a Empresa de 
Topografia, Urbanismo e Construção (ETUC) 

 

Ao assumir novamente a Prefeitura de Vitória no ano de 1945, Henrique de 

Novaes, traçou metas de governo que compreenderam a organização da 

administração municipal, o reforço do abastecimento de água por meio da construção 

de uma barragem para armazenamento; a execução da rodovia entre a cidade e Vila 

Velha – inserida ao plano de viação do Estado, entre outras ações que acabaram por 
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imprimir uma nova feição a sua atividade de gestão. Não apenas a cidade se mostrava 

mais complexa, com novos problemas e demandas, como seu repertório também 

havia ampliado, passados exatos quarenta anos desde a sua formação em engenharia. 

A imagem de cidade capital, gestada principalmente a partir das propostas de 

Muniz Freire, Jerônimo Monteiro e o próprio Novaes, nas primeiras décadas do século 

XX, é então consolidada. Pontes e novas ligações foram construídas ao longo dos anos 

1920 e o isolamento da ilha não mais se verificava. 

O interventor Punaro Bley (1930-1943) enfrentou intrigas das 
oligarquias e organizou a máquina financeira e administrativa. 
Empreendeu obras de escolas, hospitais, presídios, o quartel do 
Maruípe, construiu estradas modernizou o porto para receber 
minério, assim como fez obras de renovação urbana em praças e 
parques (MIRANDA, 2000, p. 46). 
  

Nesse contexto, Henrique de Novaes dá especial contribuição ao entendimento 

e ao planejamento dessa nova cidade quando priorizou a elaboração de seu Plano de 

Urbanização, na administração municipal de 1945. A contratação da Empresa de 

Topografia, Urbanismo e Construção (ETUC)105 viria coroar sua gestão pois, sob 

coordenação direta da Prefeitura, e, portanto do engenheiro, a supervisão desse plano 

coube ao urbanista francês Alfred Agache – renomado técnico e conhecedor dos 

problemas urbanos brasileiros desde a década de 1930. 

O processo pelo qual passou Vitória não a desvincula de uma prática 

urbanística mais abrangente como a verificada em outras cidades do país. Ao 

contrário, insere-a em um contexto (dos anos 1930 até metade dos anos 1940) de 

intervenção no espaço urbano pautada na importância do plano e, mais precisamente, 

do zoneamento (FELDMAN, 2005).  

Este processo não é fortuito, e se dá como parte da introdução, no 
Brasil, de novos princípios de administração pública, desde os anos 30, 
numa perspectiva da administração desvinculada da política e do 
planejamento como técnica de administração, baseados na teoria 
administrativa americana da scientific management school (FELDMAN, 
2001).  

                                                 
105 

A ETUC foi responsável pela elaboração de planta cadastral de várias cidades brasileiras, dentre as 
quais, Belo Horizonte, Florianópolis, Niterói, Barra Mansa, Volta Redonda, Amparo, são Gonçalo, Campos 
e Lages (EMPREZA…, 1945?).  
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Vale lembrar que Alfred Agache, em sua proposta para o Rio de Janeiro de 1930 

mencionou o uso do termo “Plano Diretor” em uma forma sumária e menos 

abrangente como as verificadas anos mais tarde nos grandes centros urbanos do 

Brasil. O próprio Henrique de Novaes esteve às voltas com o parecer para o “Plano 

Diretor” de Juiz de Fora no ano de 1936 e se mostrou conhecedor da prática do 

zoneamento, muito empregada em seus planos de conjunto ligados ao saneamento. 

Era um momento em que tal prática se consolidava no país e o uso dos termos variava, 

dada a indefinição inerente à construção dessa prática de pensamento e intervenção 

nas cidades brasileiras.  

Assim, a proposta do Plano de Urbanização da cidade de Vitória foi pensada e 

desenvolvida, tendo o levantamento cadastral como instrumento balizador e o “Plano 

Diretor” como sua linha mestre (EMPREZA..., 1945?).106 (Figura 120). 

                                                 
106

 A principal fonte documental para embasamento deste estudo é o “Relatório de Trabalhos” 
elaborado pela ETUC com data provável de 1945. Distintos documentos foram reunidos neste relatório, 
constituindo-se importante fonte de pesquisa para a historiografia urbana.  

Figura 120: Frontispício do Relatório de 
Trabalhos contendo os documentos 
compilados do Levantamento Cadastral e 
do Plano de Urbanização de Vitória – 
ETUC, 1945 

Fonte: NAU-UFES 
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A carta convite para execução das propostas foi emitida pela Prefeitura em 22 

de fevereiro de 1945. Trata-se de importante documento que norteou, não apenas as 

formas de contrato, mas (e principalmente) delimitou e estabeleceu os moldes da 

prática no espaço urbano, então pretendida por Novaes. Segundo os termos da carta, 

além da atualização e complementação da planta cadastral, caberia ainda o contrato 

da 

2) Organização do plano de urbanização de Vitória e Vila Velha, 
obedecendo as diretrizes gerais já traçadas pela Prefeitura, para o 
que a cidade será dividdida em seis zonas assim definidas  
Primeira zona: Caratoíra, Santo Antônio, Ilha do Príncipe e Vila 
Rubim, até a Ponte “Florentino Ávidos”. Será essa zona operária de 
preferência, salvo os terrenos conquistados aos mangues com a 
regularização do canal Norte, aos quais será dada utilidade mista e, 
blocos de três pavimentos, adaptáveis ao comércio, a escritórios e 
apartamentos nos andares superiores. 
Segunda zona: Argolas, Aribiri – onde se localizará a industria 
pesada, com os necessários bairros proletários satélites. 
Terceira zona: A portuária e central – da Ponte “Florentino Ávidos” ao 
Forte de S. João – entre a montanha e o mar. Nessa zona, dever-se-á 
tirar o melhor partido do prolongamento do cais até a Pedra Bonita, de 
acordo com o projeto aprovado pelo Departamento de Portos e 
Navegação; respeitar-se-á, no mais, tanto quanto possível, o que de 
estável e útil já existe; concentrar-se-á na cidade alta a administração 
estadual e municipal, constituindo-se um centro cívico na praça João 
Clínico e avenida Pedro Palácios. 
Quarta zona: Do Forte de S. João ao Constantino, abrangendo 
Jucutuquara, Maruípe, com as zonas conquistadas no mangue até 
Bento Ferreira. Constituir-se-á um núcleo de industrias leves e limpas 
(de alimentação, movelaria, tecidos, etc), cercado por faixas 
residenciais de largura conveniente, ao longo da orla marítima e da 
Avenida Vitória. À margem esquerda dessa via pública (direção Praia 
Comprida) localizar-se-ão centros operários satélites. 

Quinta zona: Praia Comprida – Respeitar-se-á religiosamente o plano 
Saturnino de Brito, adaptando-se a ele a área conquistada no mar, se 
for conveniente, entre as praias de Suá e Comprida, e guia corrente do 
Suá, e as ilhas do Boi e dos Frades até a Barrinha.   
Sexta zona: Vila Vella. (EMPREZA..., 1945, s/p.grifos nossos).    

 

A análise desses termos demonstra a incorporação das proposições anteriores do 

engenheiro como exemplificado na previsão do uso residencial nas zonas de expansão e 

áreas aterradas; o núcleo industrial já idealizado em 1931 e agora ampliado e a 
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indicação das áreas destinadas ao operariado. O respeito estrito ao Plano Saturnino de 

Brito, ou seja, ao projeto do Novo Arrabalde de 1896, embora considerado 

anteriormente, ganhou peso nesse momento, revelando a importância a ele atribuída.  

Nota-se também, uma consequente ampliação das áreas a atuar, como é o caso da nova 

zona portuária então consolidada e de Vila Velha, município interligado à Vitória 

naquele momento.  

A cidade foi, então, minuciosamente repartida, dividida em zonas com funções 

específicas, como assim o foi a cidade pensada pela engenharia e pelo nascente 

urbanismo no Brasil.  

Do mesmo modo, e seguindo os termos da carta-convite, o Plano de Urbanização 

de Vitória e Vila Velha foi também preestabelecido. A ele deveriam estar associados, 

portanto – dentre outros aspectos meramente formais como mapas com escalas 

específicas, tipo de papel, etc – mapa de tráfego, mapa das redes de água e esgotos, 

mapa das águas pluviais e perspectivas de detalhes urbanísticos “(...) focalizando os 

aspectos principais da cidade, mormente o seu centro cívico, sua zona portuária da 

Capixaba, os acressidos da Praia Comprida, zonas industriais” (EMPREZA..., 1945?). 

A ETUC apresentou-se à concorrência administrativa no dia 11 de abril de 1945 e 

assim justificou o interesse na proposta: 

 
E, si nos animamos a concorrer a este trabalho, foi porque o nosso 
passado, o nosso presente asseguram-nos uma continuidade perfeita 
no futuro, permitindo-nos, que olhemos o serviço em questão, dento 
da rotina dos trabalhos de nossa firma, que póde jactar de ser a única 
especializada no Brasil, e a única que trás como bagagem técnica, 
serviços idênticos já executados e entregues e serviços em execução 
destacando-se entre aqueles o cadastro de Belo Horizonte e 
Florianópolis, considerados, por muitos, sem favor algum, como os 
mais perfeitos já organizados no País. (EMPREZA..., 1945, s/p) 
 

A bagagem técnica realçada pode ter contribuído para a definição dos serviços 

propostos na carta de apresentação e orçamento, que pretendeu considerar as 

necessidades da Prefeitura e “(...)os elementos pedidos ou indicados na carta convite de 

22 de fevereiro de 1945 do prefeito Henrique de Novais”. Dentre esses destacaram-se a 
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reorganização dos serviços fazendários de impostos predial e territorial e o reforço dos 

abastecimentos de água e esgotos sanitários. Mais precisamente às especificações 

relativas ao Plano de Urbanização, destacam-se, como elementos inovadores aos 

previstos anteriormente por Henrique de Novaes: 

 
d) detalhe das praças, parques, jardins, e “playgrounds” contidos na 
área do centro urbano (...), indicando as espécies vegetais e sua 
composição urbano-paisagística na escala 1:2.000.  
[...] j) estudo de diversos tipos de pavimentação para logradouros 
públicos, de acordo com o zoneamento que for estabelecido; 
[...] k) estudo dos espécimes vegetais para arborização e 
ajardinamento mais aconselháveis para os diversos logradouros, 
parques e jardins da cidade e vila; 
[...] n) serão confeccionadas maquetes de obras urbanizadas com os 
detalhes compatíveis com a escala da mesma (EMPREZA..., 1945, s/p) 
 

Em 27 de abril do mesmo ano, o então Prefeito Henrique de Novaes, emitiu 

ofício n. 367 comunicando a aprovação da proposta da ETUC, por parte da Comissão 

Julgadora, mas anulando do contrato, sem detalhamento de motivos, “(...) a parte 

referente à urbanização de Vitória e Vila Velha”. Porém, novo acordo foi feito com a 

empresa para que esse serviço fosse mantido, sendo todavia indicado como 

representante da Prefeitura Municipal o nome do urbanista Alfred Agache para ser “(...) 

orientador e Supervisor do Plano de Urbanização” (EMPREZA..., 1945?). 

O ajuste contratual entre a Prefeitura de Vitória e a Empresa de Topografia 

Urbanismo e Construções Ltda, assinado em 23 de maio de 1945, delimitou, desse modo 

– no que concerniu à elaboração do Plano Diretor de Vitória – os encargos do “Professor 

Agache”:  

 
De supervisionar, orientar e planejar o programa urbanístico da capital 
do Estado do Espírito Santo, cujo estudo foi confiado pelo contrato 
citado na clausula precedente, à Empresa de Topografia Urbanismo e 
Construcções Ltda, devendo essa Empresa, de acordo com a clausula III 
– parágrafo único – desse contrato, aceitar a orientação e supervisão 
do Professor Agache não somente no que concerne ao Plano Diretor 
da cidade mas também no que disser respeito às remodelações 
parciais que se impõem ou se impuserem à medida dos estudos.  
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Paragrafo único - Para este efeito a Empresa porá à disposição do 
Professor Agache os elementos e desenhistas necessários à boa 
marcha dos trabalhos especialmente os seguintes:   
Projeto de um centro cívico na Cidade Alta; 
Nova utilização da Ilha do Príncipe; 
Projeto do bairro operário na coluna de Caratoíra; 
Ampliação do Pôrto; 

Creação de uma nova praia (EMPREZA..., 1945?). 
 

Dando-se ênfase à cidade de Vitória, estabeleciam-se, assim – em contrato – as 

linhas mestras do Plano de Urbanização e, da consequente supervisão de Agache. Ideias, 

portanto, defendidas por Henrique de Novaes e que demonstram seu pioneirismo 

quanto ao emprego de desse novo meio de intervenção e planejamento da cidade.  

Dentre os anseios municipais inicialmente pretendidos e incorporados ao Plano 

de Urbanização de Vitória estavam: a remodelação da Cidade Alta (Figura 121); o 

remanejamento de algumas quadras também nessa área central, propiciando o melhor 

aproveitamento dos terrenos; a construção de bairro operário na Colina de Caratoíra, 

sendo transferidos os então moradores das favelas da Ilha do Príncipe e do Saul e, 

principalmente a expansão do Porto (Figura 122).  
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 Figura 121: Remodelação da Cidade Alta – Plano de Urbanização de 
Vitória. ETUC, 1945. 

 

Fonte: NOVAES, 1946.  

Destaca-se, todavia, que a proposta do centro cívico-administrativo na 

Cidade Alta, composto pelos edifícios existentes do Palácio do Governo e da 

Catedral, e das futuras edificações do Palácio da Justiça, da Prefeitura e 

Assembléia, ao que tudo indica (e segundo relatos oficiais da ETUC), foi imposta à 

empresa, denotando as relações de poder presentes neste processo: 

Com a denominação de Cidade Alta, consagraram os Capixabas 
a zona da cidade onde se acha situado o Palácio do Govêrno e a 
Catedral, centro cívico e administrativo da Cidade. 
É o cérebro e o coração da capital. Suas dimensões exíguas 
entre áreas densamente edificadas e de valor imobiliário 
elevado além da topografia difícil, todas essas circunstâncias, 
são de molde a desaconselhar a creação de um grande centro 
cívico nêste local. Vencidos, entretanto, pelo espírito 
conservador e pela tradição e atendendo a demais fatores 
favoráveis, como a sua situação em relação a cidade onde 
ocupa o centro de gravidade, previmos a remodelação desta 
zona transformando-a em cêntro-cívico-administrativo. Esta 
circunstância, contudo, não invalida a ideia de, em futuro 
remoto, edificar-se um grande centro cívico, de grandes 
proporções como sugerimos no novo bairro projetado, 
devendo a área correspondente permanecer reservada 
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(EMPREZA..., 1945?). 
  

 

 Figura 122: Projeto de Expansão do Porto de Vitória. ETUC, 1945. 

Fonte: NOVAES, 1946 

Embora “vencidos pela tradição”, denotando contrariedade a essa afirmação, 

nota-se uma primeira preocupação em se preservar os elementos históricos desse 

centro urbano. Isso porque, apesar de serem previstas demolições de alguns prédios no 

entorno da área que comporia o novo centro-cívico administrativo na Cidade Alta, 

merece destaque a defendida manutenção das características originais do Palácio do 

Governo “(...) cuja arquitetura define uma época”.  

Duas outras importantes contribuições devem ser ressaltadas nas propostas do 

Plano de Urbanização de Vitória de 1945. A primeira trata-se da solução dada à favela 

existente no bairro Santo Antônio, transformada em Cemitério-Parque e assim, 

idealizada como uma “(...) moderna concepção de cemitério [que] alia a utilidade ao 

espírito paisagístico”. Nesse mesmo sentido, expõe-se a segunda contribuição que foi a 

incorporação dos elementos naturais na concepção de um novo bairro “(...) em linhas 

simples e dentro de normas técnicas com amplas vias e quadras regulares aproveitando 
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as elevações maiores para motivos paisagísticos formando pequenos parques que 

quebrarão a monotonia de uma área inteiramente plana.” (EMPREZA..., 1945?).  

Dois novos parques, um zoológico e um botânico foram ainda previstos para 

serem instalados “nas elevações conservadas” – e, portanto não se prevendo 

desmontes ao menos nessas áreas. Propôs, nesse último, um orquidário – antevendo o 

uso e valorização da flora nativa – “(...) que muito interesse despertará, pois o Estado do 

Espírito Santo é riquíssimo em variedades dessa espécie vegetal” (EMPREZA..., 1945?). 

Por fim, há que se destacar o tripé sobre o qual o Plano de Urbanização de 

Vitória, nos moldes propostos pela ETUC e Agache, estaria alicerçado: propaganda, 

Comissão do Plano da Cidade e legislação.  

 
Se, por um lado, ao urbanista cabe o estudo dos problemas urbanos, 
que se traduzem nos projetos, plantas e cartogramas enfeizados no 
Plano Diretor, com todos os seus elementos – por outro lado, à 
Comissão do Plano incumbe a interpretação desse conjunto de 
elementos, em função da fisiografia e da fisiologia da Cidade, ou 
melhor, a compreensão dos seus órgãos funcionais e que constituem a 
vida da própria urbs, em suas metamorfoses cotidianas. 
  

A feição de Agache no trato das questões urbanas é, nestes termos, explicitada. 

A proposição de uma nova “ordem urbana”, validada pela intenção de se criar o Código 

de Obras da Capital daria suporte legal para o desenvolvimento planejado dessa nova 

cidade – que se propunha funcional. E, por meio da “propaganda urbanística”, tal como 

difundiu nas teorias para a cidade do Rio de Janeiro nos anos 1930, pretendeu alcançar 

a grande massa, convencendo-a do valor social do urbanismo e dos “efeitos benéficos” 

do Plano de Urbanização.  

Todos esses novos recursos de análise e de atuação sobre a cidade não seriam 

possíveis sem o papel decisivo de Henrique de Novaes à frente da Prefeitura de Vitória 

neste momento. Não apenas por legitimar e defender a escolha de Agache para o trato 

dos problemas urbanos – demonstrando sua afinidade com o profissional, com quem 

teve contato anos antes na então Capital Federal – mas por imprimir suas leituras 

anteriores da cidade no formato da carta-convite, que acabou por se configurar como o 

eixo condutor das propostas da ETUC. Proposições vale dizer, orientadas e 
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supervisionadas por Agache. Embora não especificado o processo de elaboração deste 

instrumento de contrato – com suas discussões, implicações e influências – há que se 

destacar que os fundamentos da composição do Plano de Urbanização foram mantidos. 

As alterações dessa base conformam-se como ampliações de um repertório de cidade já 

assimilado e defendido por Novaes anos antes, o que configura Vitória como um 

importante campo de experimentação urbanística na trajetória do engenheiro.107 

Esse campo de experimentação, é importante destacar também, não se limitou 

ao espaço urbano. Ampliou-se ao território. Não apenas em sua fração necessária ao 

desenvolvimento de técnicas, de inserção de infra-estrutura, “locus de produção de 

atividades”, (SANTOS, 1998, p.13) mas o território geográfico brasileiro. Os problemas 

técnicos a enfrentar, ao longo de sua trajetória, alastraram-se na dimensão e na 

diversidade do país; ora aproximando-se nas singularidades, ora ganhando escalas 

distintas. Sua expertise no trato do aparato técnico necessário ao desenvolvimento da 

engenharia ultrapassou a escala do campo profissional – dos debates internos – para 

alcançar o campo político. Ao final de sua carreira, no Senado Federal, sua atenção 

direcionou-se às questões estratégicas ao país. Como representante de seu tempo, 

levou ao Senado Federal nos anos 1940 todo o seu repertório profissional como 

engenheiro conhecedor dos problemas urbanos e territoriais do país e deu importante 

subsídio ao projeto de construção do Brasil moderno e industrializado da época.    

 
 

                                                 
107

 Embora não sendo responsabilidade da Prefeitura de Vitória, foi atribuída ao então prefeito Novaes a 
incumbência de organizar um Plano Balneário para Guarapari. Esse, segundo os relatos de 1946 do 
próprio engenheiro, foi também elaborado por Agache e seguiu orientações da Interventoria Estadual que 
já havia ajustado com a “Brasílea Turística e Comercial S. A” a construção de um hotel de 70 a 80 quartos 
na localidade. Novaes detalhou queo contrato com Agache abrangeu a urbanização de Guarapari e 
projeto completo e fiscalização integral de dois hotéis: o Hotel Brasílea e outro no Forte de São João em 
Vitória. Cabe dizer, todavia, que apesar de feitas pesquisas nos arquivos do estado e do município de 
Vitória, até o momento não foi encontrada nenhum material gráfico que comprovem a elaboração desses 
projetos.  
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Considerações finais: Um balanço108 
 
Nada garante que Kublai Kan acredite em tudo o que diz Marco Polo 
ao descrever-lhe as cidades que visitou nas suas missões, mas a 
verdade é que o imperador dos tártaros continua a ouvir o jovem 
veneziano com maior atenção e curiosidade que a qualquer outro 
enviado seu ou explorador. 

 Italo Calvino, As cidades invisíveis, p.9 
 
 

 

 intensa transformação física do território, o desenvolvimento dos meios 

de transporte à longa distância e as operações de saneamento criaram, 

pouco a pouco, o que se pode chamar de embasamentos da cidade moderna. Juntos, 

incrementaram a população na área urbana, dotaram-na de novas funções econômicas 

e impuseram uma nova concepção de ordem. Adicionaram-se novas áreas à cidade 

antiga fazendo emergir uma nova forma de ocupação do território (bairros, unidades 

de vizinhança, subúrbios, etc...) (HANDLIN, 1977).  

O antigo modo de entender e descrever a cidade como um grande artefato 

edilício cedeu espaço a uma prática, diga-se, operacional. A cidade passou a ser gerida 

por setores funcionais distintos e sua administração contemplou, mais 

especificamente, a gestão de diversos setores urbanos cujos personagens-chave 

(responsáveis pelo desenvolvimento dessa operação urbana desde o século XIX) 

foram, entre outros, os engenheiros sanitários e os técnicos de transporte que 

projetaram e realizaram sistemas de serviços e redes de infra-estrutura que 

sustentaram a sua expansão. Assim, “la distinzione fra scienza e técnica da una parte e 

belle arti dall’altra appare ormai definitiva” (PICCINATO, 1977, p.52).  

A construção dessa nova percepção em relação à cidade e sua região de 

influência maior deu-se, segundo Piccinato (1977), por meio de canais distintos, mas 

substancialmente convergentes. A formação de um “corpus” disciplinar solicitou a 

formação de espaços nos quais fosse possível estabelecer a troca de conhecimentos e 

experiências. As revistas especializadas, os nascentes congressos de engenharia, os 

manuais, os estudos teóricos e pareceres, mostram-se, desse modo, com o duplo 
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objetivo de promover a divulgação das técnicas e das novas ideias, como também, 

consolidar a disciplina. 

A análise desses veículos e suas formas de apropriação podem revelar muitas 

dos conceitos e das aspirações que inspiraram as primeiras gerações de engenheiros, 

bem como, o investimento prático nas demandas de infra-estrutura no Brasil do início 

do século XX. Entretanto, sua importância não se deu somente quanto ao estímulo que 

elas geraram para a consolidação da engenharia como disciplina indissociável à 

solução das demandas nacionais. Contribuíram também para o crescimento da 

apreciação pública no que se refere aos seus reais objetivos (BREITLING, 1980). 

Denotam ainda interessantes arremates que podem ser estabelecidos por meio da 

relação entre a teoria e a prática. 

Nessa íntima conexão, alguns personagens destacam-se por essa contribuição 

dual. Perpassaram o campo prático e, ampliaram os olhares (de visionários) sobre a 

apreensão da cidade e do território a partir de temas emergentes no Brasil da primeira 

metade do século XX. Objetos, aliás, que ainda merecem atenção na atualidade como 

o racionamento do uso da água; as grandes obras de infra-estrutura rodoviária, 

aeroviária e portuária; as construções de hidroelétricas para ampliação do 

fornecimento de energia, entre outros. Sua trajetória profissional aponta para a 

análise de problemas contemporâneos, indicando o lastro desses caminhos ainda em 

percurso e fornecendo, assim, um olhar dinâmico sobre a história (GOMES, 1977).  

Isso consubstancia a visão de Peter Hall (1988, p. 3) a qual fixa que os 

acontecimentos atuais nas cidades do mundo – bons e ruins – “já se podia rastrear nas 

idéias de uns poucos visionários que viveram e escreveram há muito tempo, o mais 

das vezes quase ignorados por seus contemporâneos, quando não por estes 

francamente rejeitados”. Contudo, o que se pretende mostrar aqui é que alguns dos 

princípios defendidos por Henrique de Novaes foram apropriados e seguidos desde 

suas origens, ganhando fôlego entre seus pares.  

 

 

                                                                                                                                               
108

 Cf. verbete em Michaelis: moderno dicionário da língua portuguesa. 
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Pode-se, assim, fazer um balanço (que não se pretende conclusivo, nem um 

ponto final) para deixar em aberto tudo que ainda se pode aprofundar no 

conhecimento de sua trajetória e seu subsídio na consolidação do processo de 

modernização do espaço urbano e territorial brasileiro. 

A palavra balanço, ao se considerar sua etimologia, pode assumir distintas 

ideias e empregos literários. Desde o levantamento contábil, a ação do ir e vir ou o 

movimento de um pêndulo, diversas são as possibilidades de utilização e 

compreensão. O seu emprego no campo da engenharia, por meio da expressão “em 

balanço” – que denota uma viga cuja extremidade encontra-se engastada ao passo que 

a outra se projeta no espaço – mostra-se aplicável na associação final a que este 

trabalho pretende no que tange à atuação de Henrique de Novaes.  

A analogia com o movimento contínuo do engenheiro, com sua vasta atuação 

pelo país, seus inúmeros deslocamentos (geográficos e de domínios de saber) também 

são válidos e merecem ser lembrados. Mas, o que se percebe como eixo de sua 

atuação é o olhar de um visionário que, “em balanço”, arremessou-se ao 

enfrentamento dos problemas urbanos e territoriais brasileiros na primeira metade do 

século XX, prevendo suas ampliações e novas demandas, sempre respaldado – ou 

“engastado” – na formação politécnica e nos princípios fundadores de uma geração de 

engenheiros comprometidos com o projeto republicano de desenvolvimento e, 

posteriormente, de industrialização do país.  

Os engenheiros, detentores do saber dito científico e tecnológico, não foram 

apenas chamados a participar dos temas ligados à engenharia, mas também, 

mostraram-se importantes peças necessárias a um projeto político que se conformou 

também com o anseio de crescimento econômico do país. O ponto de partida para 

essa relação é, assim, a primeira metade do século XX no Brasil e o período de 

transformação social e econômica desencadeado pelo processo de industrialização. A 

infraestrutura pública (como redes de abastecimento d’água e de esgotos) bem como 

o controle privado da construção, e as normas de ordenação da cidade vinham sendo 

elaborados de forma gradativa. A industrialização, todavia, representou uma nova 

escala de desenvolvimento e complexidade urbana que combinou o refinamento de 

uma nova ideologia econômica e social (SUTCLIFF, 1980). As mudanças em curso 

abrangeram ainda a apropriação e o uso da natureza, assim como, os meios de 
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transformá-la em produto capaz de impulsionar a proposta de integração territorial 

respaldada na visão expansionista das fronteiras e dos limites ditos arcaicos que 

impediam o desenvolvimento sócio-cultural e econômico do país.  

A atividade incansável de Henrique de Novaes e a abrangência de sua atuação 

parecem interagir temporalmente com a evolução desse processo. “Não houve 

problema urbano do Rio de Janeiro que não discutisse com inteligência e visão técnica. 

Nem houve questão de interesse nacional sobre a qual não opinasse com elevação e 

critério” (SILVA, 1951, p. 9-10). Não à toa, fez-se a escolha de arremate do trabalho 

com sua atuação como parlamentar, pois foi, nesse período, que as “questões de 

interesse nacional” emergiram. 

Aproximando-se do que definiu Marcel Roncayolo (apud SALGUEIRO, 2001) é 

preciso conhecer para poder definir, intervir. E as escolhas temáticas, materializadas 

nas defesas políticas do engenheiro, no mandato de Senador (1946-1950), muito 

retratam o seu campo de conhecimento pessoal e profissional. Conceitos como 

progresso e modernização, estiveram relacionados à ideia do novo, do ordenado, 

daquilo que se projetava com bases científicas e estatísticas e foram ampliados aos 

questionamentos econômicos e financeiros então em voga. Mobilizou todo esse 

repertório conceitual e o conjugou na defesa de uma integração global do país que, 

assim como todas as suas intervenções práticas, carecia de transformação.  

As falas apaixonadas e engajadas no Senado, não apenas nas referências 

franciscanas, mas se estendendo ao campo de atuação da engenharia, só foram 

caladas com sua morte, no ano de 1950. Essa experiência como parlamentar 

representou, de fato, o fechamento de um ciclo o qual, consubstancialmente, conteve 

todos os laços e nós que costuraram essa trajetória. A narrativa, em Novaes, assumiu 

mais uma vez papel de destaque agora por meio de seus discursos (nas sessões 

parlamentares) ou nos projetos de lei apresentados. Suas proposições nesse período 

representaram os descolamentos efetuados, suas filiações e idealizações. 

Deslocamentos, vale dizer, de apreensão do espaço em diferentes escalas.  

Do emblemático representante e defensor do Clube de Engenharia ao homem 

político vê-se muito marcadamente o difusor da Engenharia Nacional, como o próprio 

discorreu em um dos primeiros discursos no Senado Federal: “Pratico um verdadeiro 

culto a minha profissão, prestando homenagem de grande respeito e sincera 
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veneração aos engenheiros ilustres que tanto a têm engrandecido, servindo ao mesmo 

tempo ao Brasil” (NOVAES, 1946, p.78). 

Foi um técnico que não apenas pensou a cidade e o país, mas que propagou e 

deu publicidade à engenharia como meio indutor e materializador do progresso. Em 

sua trajetória profissional (quer seja como técnico ou homem público), percebe-se um 

contínuo movimento entre ideias e práticas, com valor de complementação e, não, 

necessariamente de subordinação. Do ponto de vista do discurso – elemento que 

permeou sua trajetória e a caracterizou – o engenheiro o emoldurou por valores 

positivistas de sua formação politécnica os quais se encaixaram estritamente nos 

moldes ideológicos do governo e no consequente projeto de nação. 

Um possível sintetizador dos questionamentos ora expostos e em um instigante 

tema de debate para uma pesquisa mais aprofundada configura-se nas interfaces 

entre o poder administrativo e o saber técnico, deixando transparecer interesses não 

só públicos, mas também particulares em um sistema de interdependência. Torna-se, 

assim, necessário, no contínuo processo de construção da história urbana brasileira, 

entrever as políticas públicas através “da lente dessas relações” (REZENDE e HELLER, 

2002). Como bem afirmou Henrique de Novaes, “Passam os tempos, e os homens são 

mais ou menos os mesmos, nos seus processos, nas suas artimanhas. (NOVAES, 19--, 

p.83).  
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Janeiro 

Membro da 
Comissão 

de Redação 
da Revista 

do Clube de 
Engenharia 

Iniciou e 
dirigiu a 

construçã
o das 

estradas 
de 

rodagem - 
ES 

Projetou e 
dirigiu a 

construção 
de cerca de 
200 Km de 
estradas de 
rodagem,- 

SP 

Plano de 
abasteciment
o de água de 
Uberaba-MG 
em parceria 
com o eng. 

Manoel 
Vivacqua 

Vieira 



A
T

U
A

Ç
Ã

O
, P

L
A

N
O

S
, P

R
O

JE
T

O
S

, P
A

R
E

C
E

R
E

S
 

 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950  
 

 
Projeto do 

novo 
abastecim

ento 
d’água de 

Juiz de 
Fora-MG 
(açudage

m do 
Ribeirão 

dos 
Pintos) 

 

Consultor 
técnico da 

Dahne 
Conceição 

Cia 

18 de fev. – 
abr Viagem à 

África para 
estudos 

acerca das 
tubulações 

existentes do 
tipo Bonna 

Direção da 3ª. 
Divisão da 

Inspetoria de 
Obras 

Públicas -RJ 

Colaborador 
da Empresa 
Brasileira de 

águas 

Colaborador 
da Empresa 
Brasileira de 

águas 

Colaborador 
da Empresa 
Brasileira de 

águas 

  Prefeito de Vitória (22 
de janeiro a 12 de 

novembro); 
Contratação da 

Empresa de Topografia, 
Urbanismo e 

Construções Ltda 
(ETUC) e do urbanista 

Alfred Agache; 
Orientação técnica dos 
projetos topográficos 

da Barragem Santa 
Maria do Rio Doce – 

proximidades de 
Colatina-ES, 

 

Senador da 
República 

pelo estado 
do Espírito 

Santo 

Senador da 
República 

pelo estado 
do Espírito 

Santo 
(PSD) 

Senador da 
República 

pelo estado 
do Espírito 

Santo 
(PSD) 

Senador 
da 

República 
pelo 

estado do 
Espírito 
Santo 
(PSD) 

Senador da 
República 

pelo estado 
do Espírito 

Santo 
(PSD) 

 

Membro 
da 

Comissão 
de 

Redação 
da Revista 
do Clube 

de 
Engenhari

a 

Parecer 
técnico 
sobre o 

Plano de 
abastecime
nto de água 
de Uberaba-

MG 

Orientação técnica dos 
projetos de topografia 

da Bacia de 
Acumulação e da 

Barragem Rio Santa 
Maria do Rio Doce, nas 

proximidades do 
município de Colatina-

ES 
. 
 

Membro da 
Assembléia 

Nacional 
Constituinte 

de 1946 

Membro da 
Comissão 

de Redação 
da Revista 

do Clube de 
Engenharia 
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AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO (artigo que faz menção -1934);  
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PROJETO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MOSSORÓ (artigo que faz menção – Coleção Mossoroense) 
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