
 



1 
 

 

ARMANDO MACHADO CASTRO FILHO 

CLEIDIANA VIEIRA DE ARAUJO SACCHETO 

MIRIAN NUNES DE CARVALHO NUNES 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UM OLHAR DE ENGENHEIRO SOBRE O CENTRO HISTÓRICO 

DE SÃO LUÍS. 

 

1ª Edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís – Ma 

Centro de Ensino Atenas Maranhense - CEAMA 

2016 

 



2 
 

 

 
Copyright @ 2016 por CEAMA 
 
CEAMA Centro de Ensino Atenas Maranhense  
Av. São Luís Rei de França, nº 132 – Turú 65000-000 – São Luís – Ma. 
Tel.: (98) 2108-60-00 
e-mail: patrício.filho@kroton.com.br 
 
 
 
Diretoria: Diretor -  Joell Oliveira Gomes  
Editor Chefe: Prof. Dr. Patrício Moreira de Araújo Filho 
Conselho Editorial: 
 
Prof. Dr. Patrício Moreira de Araújo Filho (Presidente) 
Profª. MSc. Tatiana Mendes Bacellar  
Profª. MSc. Lisiane de Oliveira Costa castro 
Profª. MSc. Yaskara Fernanda Matos de Castro 
Prof. MSc. Allisson Jorge Silva Almeida 
Prof. MSc. Gabriel Nava Lima 
Prof. MSc. Joaquim de Oliveira Gomes 
Prof. MSc. José Ribamar Neres 
Prof. MSc. Raimundo Camilo Meirelles 
Profª. Esp. Darlene Santos Barros 
Prof. Esp. Everaldo dos Santos Almeida 
 
Revisão: Rayssa Cristhália Viana da Silva  
 
Apoio:  
 

                     
 
 

 
 
Tiragem: 1000 exemplares  
 

 

                  Castro Filho, Armando Machado, e Outros 
      UM OLHAR DE ENGENHEIRO SOBRE O CENTRO HISTÓRICO 
DE SÃO LUÍS / Armando Machado Castro Filho. e Outros, 
2016.  
       124 o.: il. ; 16x23 cm. 
 
Vários autores 
ISBN: 978-85-89293-30-3 
       
E-book,  Centro de Ensino Atenas Maranhense, São Luis, BR-Ma, 
2016.  
 
     1. Engenharia. 2. História. 3. São Luis. 4. Urbanismo. 5. 
Saneamento. I. Armando Machado Castro Filho e Outros, 
autor. II. Título. 

                                                                                                        CDD 624 

 

 



3 
 

 

SUMÁRIO 

p. 

1.Introdução........................................................................................................... 09 

1.1 Justificativa........................................................................................................ 11 

1.2 Metodologia....................................................................................................... 12 

1.3 Objetivos............................................................................................................ 13 

  

2 Desenvolvimento................................................................................................. 14 

2.1 O Centro Histórico............................................................................................. 14 

2.2 São Luís – Primeira Cidade Projetada das Américas?...................................... 18 

2.3 Barreira de Pedras – Beira Mar – Qual d Método Construtivo? Quem 

Executou?.......................................................................................................... 

 

37 

2.4 Sistema de Esgoto: Sistema de Esgoto do Centro Histórico de São Luís é 

copia do de Paris?........................................................................................ 

 

43 

2.5 Tuneis de Fuga dos Padres ou Rede Pluvial...................................................... 56 

2.6 Palácio dos Leões uma copia do Palácio de Versalhes?...................................  84 

  

3. Conclusão........................................................................................................... 104 

   Referencia............................................................................................................. 105 

   Site visitados......................................................................................................... 109 

   Anexo.................................................................................................................... 111 

 

  

 



4 
 

 

 

TABELA DE FIGURAS 

 

Figura 01: O tradicional Café de la Paix, em Paris.................................................. 
 

09 

Figura 02: Roteiro com as estações de parada......................................................... 

 

10 

Figura 03: Palácio dos leões século XIX.................................................................. 

 

25 

Figura 04: Palácio dos leões 2016............................................................................ 

 

26 

Figura 05: Teatro Arthur século XIX....................................................................... 

 

27 

Figura 06: Convento das mercês 1930..................................................................... 

 

28 

Figura 07: Catedral da Sé 1860................................................................................ 

 

29 

Figura 08: Palácio episcopal 2016............................................................................ 

 

31 

Figura 09: Casa das Minas....................................................................................... 

 

32 

Figura 10: Mapas de São Luis 2015 a esquerda e século XVII a direita................. 

 

33 

Figura 11: Sobreposição entre o mapa contemporâneo e o do século XVII............ 

 

34 

Figura 12: Área compreendida  pelo aterro do Bacanga.......................................... 

 

35 

Figura 13  – Barreira de Pedra ( vista frontal )......................................................... 

 

37 

Figura  14 – Barreira de Pedra, Em construção ( vista lateral )............................... 

 

39 

Figura 15  – Tragédia no Cais ( vista frontal )......................................................... 

 

41 

Figura 16 – topografia da planta do centro histórico................................................ 

 

46 

Figura 17 – Boca de lobo......................................................................................... 

 

48 



5 
 

 

Figura 18 – Fonte do Ribeirão.................................................................................. 

 

49 

Figura 19  – Saída de esgoto.................................................................................... 

 

51 

Figura 20 – Saída de esgoto II.................................................................................. 

 

52 

Figura 21 - Aquedutos romanos............................................................................... 

 

53 

Figura 22 – Galerias Subterrâneas Centro de São Luís............................................ 

 

58 

Figura 23 - Fonte do Apicum................................................................................... 

 

62 

Figura 24: Mapa com as disposições das fontes.................................................................. 

 

63 

Figura 25 – Fachada Fonte das Pedras .................................................................... 

 

66 

Figura 26 - Tanque Fonte das Pedras................................................................................. 

 

66 

Figura 27 – Jardim Fonte das Pedras.................................................................................. 

 

68 

Figura 28 – Portão de Entrada Fonte das Pedras...................................................... 

 
68 

Figura 29  – Fonte do Ribeirão................................................................................. 

 

70 

Figura 30 – Fachada Fonte do Ribeirão................................................................... 

 

71 

Figura 31 – Tanque Fonte do Ribeirão..................................................................... 

 

72 

Figura 32 – Portão de Acesso a Galeria da Fonte.................................................... 

 

75 

Figura 33 – Pequena vala que conduz água até os nichos........................................ 

 

76 

Figura 34 – Nicho..................................................................................................... 

 

76 

Figura 35 – Janelas respiradouras gradeadas de ferro.............................................. 

 

78 

Figura 36 – Janelas de acesso a galeria.................................................................... 78 



6 
 

 

 

Figura 37 – Alagamento no jardim da fonte............................................................. 

 

81 

Figura 38 – Grupo de Turista na Fonte.................................................................... 

 

81 

Figura 39 - Reflexos estéticos de uma época - Ladrilhos Hidráulicos de São Luís. 

 

98 

Figura 40 - Reflexos estéticos de uma época - Ladrilhos Hidráulicos de São Luís. 

 

99 

Figura 41 -  O forte de são luís, de pau a pique, erguido pelos franceses, 

conquistado pelos portugueses de Jerônimo de Albuquerque e foi 

rebatizado de São Filipe. A figura na planta, foi copiada pelo Frei Jose 

de santa Tereza e publicada em Roma, em 1698, na sua Istoria della 

guerra del regno del Brasile............................................................ 

 

 
 
 
 
99 

Figura 42 - Interior do Palácio dos Leões................................................................ 

 

99 

Figura 43 - Antiga frente do palácio dos Leões....................................................... 

 

100 

Figura 44 - Vista aérea do jardim do Palácio dos Leões, de onde também 

podemos observar uma parte da arquitetura do mesmo.................... 

 

 

 
111 

 

  

 



7 
 

 

 

PREFÁCIO 

 

 

Durante estes anos todos de docência de Engenharia no Maranhão, percebi que os 

alunos não tinham conhecimento das técnicas adotadas na construção de nossa cidade, 

as influencias sofridas, as obras importantes realizadas na nossa terra. Como poder amar 

uma cidade que não se conhece? Para mudar esta realidade, comecei a fazer uma 

caminhada em nosso centro histórico ressaltando os pontos interessantes relacionados 

com a Engenharia. Usando sempre como referencias os trabalhos do professor Luiz 

Phelipe de Carvalho Castro Andreas e do arquiteto urbanista Ronald Almeida, ambos 

estrangeiros que muito contribuíram para preservação de nossa história. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tomar um café, as 5 da tarde, na esquina do boulevard des Capucines e da Place 

de l´Opera, como o Café de la Paix apresentado na figura 01,  em Paris, França, sentido 

as brisas batendo nas suas pernas é algo que o filosofo Michel Foucault, autor do 

Historias da Loucura,  diz ser impossível de descrever e de se viver em qualquer outro 

lugar do mundo, algo único. O espirito da cidade de Paris.  

 

Figura 01: O tradicional Café de la Paix, em Paris 

 
Fonte: https://www.conexaoparis.com.br/2007/08/01/os-melhores-cafes-de-paris/ 

 

 

Para poder amar algo é necessário conhecer. Para amar uma cidade temos que 

entender o sentido de sua história, sentir os fluidos dos seus moradores, atuais e 

passados. Compreender o espirito da cidade. 

São Luís, capital do estado do Maranhão, foi fundada pelos Franceses, mais teve 

seu sentido de cidade implantado pelos holandeses, que a projetaram na primeira 

metade do século XVII. Seria a primeira cidade projetada das américas?  

 

 

https://www.conexaoparis.com.br/2007/08/01/os-melhores-cafes-de-paris/
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Os casarões erguidos com pedras, que atingem até 6 andarem, revestidos com 

azulejos pintados a mão, que constituiu um conjunto único e deu a cidade o título de 

patrimônio cultural da humanidade, usaram óleo de baleia como ligantes? 

O sistema de esgotos do centro histórico seria uma cópia dos Les Esgotos, 

construídos por Napoleão III, prefeito de Paris, sobrinho do General homônimo, que 

possui sistema de proteção para não entrar a agua do mar? 

O tuneis que cortam a cidade seriam um sistema de drenagem fluvial ou rota de 

fuga dos padres? 

Como foi construída a defesa de pedra que deu origem a estrutura da beira-mar? 

Com esta e outras perguntas envolvendo assuntos ligado a engenharia e fazendo 

a correlação a matéria que é tratada na disciplina de Introdução a Mecânica das 

Estruturas, do curso de Engenharia Civil, da Faculdade Pitágoras – São Luis, 

percorremos o centro histórico, conforme o roteiro apresentado na figura 1, visando 

despertar o interesse por nossa cidade. 

 

FIGURA 02: Roteiro com as estações de parada

 
Fonte: próprio autor. 

 

No período 2016.2 resolvemos incrementar esta caminhada introduzindo um 

acompanhante especial, um drome, que nos permitiu uma dinâmica em tempo real sobre 

o traçado urbanístico e uma perspectiva das redes de água e esgoto da cidade. 
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Para motivar mais o interesse atribuímos como parte da nota da disciplina, um 

trabalho de pesquisa em grupo, tentando responder as perguntas que fizemos para atrair 

as atenções. A coletânea destes trabalhos é o conteúdo deste livro. 

 

 

1.1 Justificativa  

 

O ato de pesquisar, segundo Bagno (2009), consiste na busca do conhecimento a 

partir de fontes diversificadas, analisadas sob diferentes aspectos, tanto para aprender, 

quanto para ampliar o conhecimento. Diante disto, a pesquisa envolve procurar, 

diligentemente, respostas a questionamentos, corroborando, desta forma, para a 

elaboração do conhecimento. 

A partir de uma abordagem reflexiva, o Bagno (2009) apresenta sugestões no 

intuito de transformar a prática da pesquisa em sala de aula numa verdadeira fonte de 

aquisição de conhecimento. Para sintetizar a ideia-chave que orienta o entendimento 

aqui estabelecida,  

 

(...) a pesquisa é, mesmo, uma coisa muito séria. Não podemos 

tratá-la com indiferença, menosprezo ou pouco caso na escola. Se 

quisermos que nossos alunos tenham algum sucesso na sua 

atividade futura – seja ela do tipo que for: científica, artística, 

comercial, industrial, técnica, religiosa, intelectual... – é 

fundamental e indispensável que aprendam a pesquisar. E só 

aprenderão a pesquisar se os professores souberem ensinar 

(BAGNO, 2009, p. 21). 

 

Segundo as premissas de Bagno, no âmbito educacional, a pesquisa tem como 

especificidade produzir um conhecimento novo a respeito de um determinado assunto, 

relacionando os dados obtidos ao conhecimento prévio do aluno. Para que isso ocorra 

dois fatores são essenciais na obtenção do êxito neste processo: o aluno deve ser o 
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sujeito de sua educação ao passo que, cabe ao professor atuar como mediador do 

percurso.  

O educador deve respeitar os saberes que os alunos adquiriram em sua história 

de vida, estimulando-os a sua superação por meio do despertar da curiosidade que os 

instiga à imaginação, à observação, a questionamentos, alcançando uma explicação 

epistemológica. Neste momento, para melhor ilustrar o que foi dito, cabe mencionar as 

palavras de Freire: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-

fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 

continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 

para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade (FREIRE, 2004, p. 29). 

 

A escola tem a missão não de “transmitir conteúdos”, mas, de ensinar a 

aprender, criando possibilidades, indicando caminhos e, principalmente, orientando o 

aluno para que este desenvolva um olhar crítico e construa sua autonomia. A 

aprendizagem adequada amplia-se dentro do processo de pesquisa do professor, no qual 

ambos – professor e aluno – aprendem, pensam e aprendem a aprender. 

Muito pensam, equivocadamente, que a pesquisa deve iniciar-se na fase 

acadêmica e apenas nesta fase a maioria dos estudantes é levada a produzir textos de usa 

autoria. Entretanto, essa prática deveria fazer parte do cotidiano escolar do aluno desde 

a Educação Básica, pois pode tornar-se uma grande aliada do professor no processo de 

ensino e aprendizagem. Junto às discussões diárias constitui-se num forte instrumento 

auxiliar para desenvolver a reflexão, o espírito argumentativo e a capacidade 

argumentativa do aluno.  

 

1.2 Metodologia 
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Durante a caminhada do centro histórico de São Luis, foi lançadas perguntas aos 

alunos que partiram para promover uma pesquisa sobre o assunto para poder respondê-

las. 

A coletânea destas pesquisas é que forma este trabalho. 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Fazer os alunos entender o verdadeiro papel que é a engenharia, a busca de 

soluções inovadoras, no seu tempo, para resolver problemas da comunidade a que ela 

serve.  

 

Objetivo Específico 

 

 Fazer os alunos conhecerem e se familiarizarem com: 

 A historia da nossa cidade; 

 As soluções de engenharia adotadas no tempo, por cada um dos atores 

que fizeram a nossa cidade; 

 Valorização da nossa Cultura para Amar e Respeita nossa cidade de 

maneira consciente e se tornar num agente divulgador. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O CENTRO HISTORICO 

Localizado nas terras entre os rios Anil e Bacanga, a noroeste da Ilha de São 

Luís, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão é caracterizada pela sua malha 

urbana de ruas ladeadas por edifícios residenciais de várias alturas, muitos com 

telhados, revestidos com azulejos, janelas altas e estreitas, e varandas com grades de 

ferro forjado ou expressos. 

Eles datam do plano de 1615 estabelecido pelo engenheiro-chefe de Portugal no 

Brasil, seguindo conquista da fortaleza que tinha sido estabelecida no centro pelos 

franceses em 1612.  

O centro histórico é um notável exemplo de uma cidade colonial Português 

adaptada às condições climáticas da América Equatorial, com uma arquitectura 

tradicional portuguêsa adaptados para incorporar pilares levantados e fechadas, 

varandas de madeira. A singularidade das técnicas de construção empregadas é expressa 

na elegância dos tradicionais azulejos portugueses.   

Azulejos aplicados tanto como isolamento e como decoração; no uso modulada 

de espaços ocupados e vazios reforçados por pedra trabalhada; e no contraste entre a 

ornamentação densa das fachadas que pendem sobre as ruas e varandas que se abrem de 

lado a lado em pátios interiores, revestidas por uma série contínua de venezianos, 

treliças e quadros. 

O Centro Histórico de São Luís é: 

 um testemunho excepcional para a civilização colonial Português; 

 um excelente exemplo de uma cidade colonial Português adaptada às 

condições climáticas do equatorial da América do Sul; 

 um excelente exemplo de uma cidade colonial que tem preservado o seu 

tecido urbano, harmoniosamente integrado com o seu ambiente natural, a 

um nível excepcional. 

 

Integridade 
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A estrutura urbana do Centro Histórico de São Luís permanece intacta, 

refletindo elementos que datam da fundação e consolidação da cidade. Enquanto São 

Luís tem sido objeto de expansão em virtude de ser uma cidade viva e papel específico 

como a capital do estado do Maranhão. 

Até o final do século 19, não perdeu a essência de suas origens, que se reflecte 

na preservação do centro histórico e na grade arquitectónica do século 17. Esses 

elementos servem para ilustrar a importância da cidade para a região.  

O Centro Histórico é no entanto extremamente vulneráveis ao abandono e 

negligência, e as medidas estão sendo tomadas para resolver esta questão, apesar das 

iniciativas de reabilitação urbana para restaurar a arquitetura e aumentar o valor da 

paisagem da área. 

 

Autenticidade 

A sobreposição dos vários períodos da evolução do Centro Histórico de São 

Luís, a partir de início do centro original no século 16, que se reflecte nas fortificações 

francesas; através do crescimento da cidade Português no século 17; para o seu 

momento esplendoroso no século 18 como a capital do Grão Pará; e sua ascensão como 

a metrópole comercial aristocráticas homogéneas do século 19, permanecem em 

evidência em elementos estruturais do centro histórico.  

A autenticidade dos materiais e insumo dos edifícios, das ruas, e layout e 

espaços urbanos são altos, e é respeitado por órgãos oficiais e habitantes da mesma 

forma. Tradições, usos e costumes directamente ligadas à identidade cultural brasileira 

continuará a ser mantida. 

 

Requisitos de proteção e de gestão 

A gestão urbana do Centro Histórico de São Luís é realizada nos três níveis de 

governo: federal, estadual, através das políticas municipais que regem a preservação da 

propriedade histórica local do património. 

Após a inscrição da cidade na Lista do Património Mundial da UNESCO em 

1997, houve um aumento substancial na demanda por medidas públicas para preservar o 
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local e, no interesse de instituições governamentais para sensibilizar a opinião pública 

sobre o assunto.  

Para este fim, o Governo Municipal São Luís começou a desenvolver os 

instrumentos necessários para salvaguardar o património da cidade, estabelecendo, em 

1998, a Coordenação da Herança Cultural (Coordenação de Patrimônio Cultural). 

Em 2003, o governo local criou o Centro Histórico Centro de Gestão (Núcleo 

Gestor do Centro Histórico) através do Decreto-Lei 25441 para servir como um guarda-

chuva para os órgãos públicos competentes (municipal, estadual e federal), organizado 

partes interessadas da sociedade civil e privada instituições para: integrar as medidas 

municipais e alavancar os laços e parcerias estabelecidas entre os diferentes níveis 

administrativos e de gestão tais como: 

 

 organizar a prestação de serviços públicos para o Centro Histórico;  

 tomar medidas para resolver problemas imediatos decorrentes na área;  

 propor actividades e projectos para estimular a atividade econômica local e  

 garantir a sustentabilidade dos padrões de produção e consumo no local 

histórico. 

Em virtude deste esforço, a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico 

(Fundação Municipal de Patrimônio Histórico - FUMPH) foi criada em 2005 com o 

propósito de implementar o planejamento operacional e execução de políticas 

municipais do património histórico, bem como iniciativas de políticas locais destinadas 

a salvaguardar e proteger património cultural do município, conforme estipulado na Lei 

Fundamental de São Luís. 

Em 2008, o Núcleo Gestor do Centro Histórico foi dissolvido devido a uma falta 

de coordenação política eficaz entre as diferentes esferas de governo. Quando estiver 

em funcionamento, o fez, contudo, proporcionar uma experiência concreta em 

colaboração conjunta entre os três níveis de governo. 

A administração e gestão regulamentos urbanos aplicáveis destinados a 

preservar o Património Cultural incluem o Plano de São Luís Director Municipal (Plano 

Diretor do Município de São Luís - 2006), através do qual a proteção do local foi 

integrado ao planejamento e processo de ocupação territorial. 
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Outras posturas municipais servem para incentivar a preservação e manutenção 

de propriedades no centro da cidade, bem como, incluindo a Lei 3836, de 21 de junho 

de 1999, que renuncia a autos de infração de propriedade locais (Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) para o bem-conservada e propriedades 

preservada.  

Instrumentos legislativos adicionais foram promulgadas para resolver o 

problema do abandono da propriedade e manutenção inadequada, entre elas a Lei 

4478/2005, que regulamenta os artigos 1275 e 1276 do Código Civil Brasileiro (Código 

Civil Brasileiro) que regem a propriedade abandono. 

No contexto dos esforços para reforçar a legislação específica aplicável, os 

seguintes instrumentos ainda deve ser atualizado e devidamente adaptada:  

 a Lei de Zoneamento (Lei de Zoneamento),  

 o uso do solo urbano e Ocupação Portaria (Uso e Ocupação do Solo Urbano 

- 1992) ,  

 o Código de Construção Urbana (Código de Posturas - 1968). 

 

Para além destas iniciativas, uma provisão adicional ainda necessária no âmbito 

da legislação municipal específica que regulamente o Centro Histórico inclui padronizar 

os procedimentos para intervir em edifícios públicos e espaços localizados na zona 

protegida, com vista a facilitar a coordenação entre os agentes públicos responsáveis. 

Além disso, o processo de êxodo populacional causado pela deslocalização de 

funções tradicionais e indo para outras áreas da cidade levou ao progressivo abandono e 

subutilização de edifícios, o que agravou o problema da ocupação irregular e os 

respectivos riscos.  

Este problema desafiador foi abordado em duas frentes:  

1. em primeiro lugar, através de uma revisão das diretrizes urbanas municipais 

aplicáveis, com vista a aumentar a atratividade da área como um espaço 

urbano funcional;  

2. em segundo lugar, através da promoção de iniciativas para restringir 

contínuo êxodo populacional e abandono - incluindo  

3. o Programa São Luís Centro Histórico de Revitalização (PROCIDADES) - 

BID e Governo Municipal de São Luis (em negociação);  
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4. o Programa de Desenvolvimento do Turismo Nacional (PRODETUR)  

5. Governo do Estado Maranhão (em negociação); e  

6. do Programa de Aceleração do Crescimento para a expansão das Cidades 

Históricas (PAC Cidades Históricas) (em negociação) - um esforço que 

engloba uma diversidade de ações que visam a protecção e preservação do 

Centro Histórico, conforme acordado entre IPHAN e do Estado e Governos 

Municipais no âmbito dos Planos de Ação 2010-2013 e dos acordos de 

Preservação do Patrimônio Cultural. 

 



19 
 

 

2.2. SÃO LUIS – PRIMEIRA CIDADE PROJETADA DAS AMÉRICAS? 

 

Por: Albervânia Pereira da Costa, Emment Matheus Campelo 

Matos, Jonas Ramon Nascimento Serejo, Lidiane Sobreira 

Carvalho, Lucas de Oliveira dos Santos, Raylton Michael Dutra 

Rodrigues, Rogerio Luís Mendes Costa, Stefhany Kalline de 

Brito França, Walterlande de Jesus Costa Junior e Wellington 

Moraes Silva. 

 

Capital do Estado, São Luís é a principal cidade do Maranhão, situada em pleno 

Golfão Maranhense, à entrada da baía de São Marcos, formada pelos estuários do Rio 

Anil e Bacanga, nas bordas do oceano atlântico e a dois graus abaixo da linha do 

equador. 

Seus primeiros habitantes eram 27 tribos indígenas, dominada principalmente 

pelos tupinambás, onde há chamavam de Upaon-açu (Ilha Grande). 

Com sua posição geográfica, estratégica e favorável aos empreendimentos para 

exploração de novos mundos, a força da natureza, fertilidade das terras, águas 

abundantes e excelente clima equatorial tudo isso junto despertou a cobiça das nações 

europeias por estas terras em um momento histórico de conquistas e expansão mundial. 

Vários historiadores levantam hipóteses que o norte do território que chamamos 

hoje de Maranhão foram às primeiras terras do Brasil a ser conhecida pelos europeus, 

antes de 1500. A grande dúvida seria quem chegou primeiro ao Maranhão. Existem 

alguns prováveis nomes que seriam os descobridores, entre eles estão: Américo 

Vespúcio, Yanez Pinzon e outros. 

 

Em 1531 Ayres da Cunha sai de Lisboa em uma expedição para 

a costa Maranhense, com a intenção de instalar uma capitania 

concedida a João Barros, que também era um grande historiador 

de sua época, onde relata que esta expedição naufragou logo na 

chegada a costa maranhense. Havendo sobreviventes do 

naufrágio que conseguiram chegar a grande ilha de São Luís, 
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fundando ali um assentamento português e espanhol por nome 

Nossa Senhora de Nazaré. No entanto, a capitania do Maranhão 

na ilha de Trindade ficou abandonada. Mesmo assim, nenhuma 

pesquisa encontrou alguma imagem de mapa ou cartas náuticas 

que iniquasse o local exato desta vila (IPHAN, 2014). 

 

Então em 1612 expulsos da França Antártica, os franceses fazem uma segunda 

tentativa, desta vez em terras maranhenses, Daniel de La Touche chega ao maranhão 

com a finalidade de fundar uma colônia francesa, chamada França Equinocial, por se 

encontrar além da linha equinocial. Em 12 de agosto do mesmo ano foi realizada a 

primeira missa, e em 08 de setembro de 1612 oficialmente fundada pelos franceses com 

festa e a construção do Forte chamado Fort Saint-Louis em honra ao rei francês Louis 

XIII, como parte da política de criação da “França Equinocial” no Brasil sendo bem 

recebidos pelas tribos já existentes na ilha. 

Logo após a morte do rei de Portugal Dom Sebastiao, sem deixar herdeiros, o rei 

da Espanha, dom Felipe II, filho do imperador do sacro Império Germânico e Rei da 

Espanha, Carlos V de Habsburgo e de Isabel de Portugal, reivindicaram o trono e 

uniram os dois reinos, criando assim um verdadeiro império ultramarino. Foi quando o 

reino unido soube da invasão da França ao norte do país. A Espanha não queria nenhum 

estrangeiro na região norte, aproveitou a solicitação de Portugal e juntos enviaram um 

grupo de 500 homens comandados por Jerônimo de Albuquerque. Acompanhados pelos 

índios amigos da região de Pernambuco chegaram a Baía de Guaxenduba, onde 

construíram um forte e prepararam o ataque. Sabendo disso com antecipação os 

franceses juntos com seus aliados os índios Tupinambás, tentaram atacar primeiro, mas 

foram surpreendidos e derrotados ficando assim conhecida como a Batalha de 

Guaxenduba. 

Vencida a batalha em 1615 os franceses que ficaram no forte negociaram com os 

portugueses a sua rendição e retirada para a França. Ficando na região aqueles que 

casaram com índias. Dessa forma os portugueses reassumem a região ficando a cargo de 

Jeronimo de Albuquerque organizar a cidade. Incumbindo o engenheiro militar 

Francisco Frias de Freitas, a projetar além das fortalezas para consolidar de vez seu 

domínio, traçar um plano urbanístico para a cidade. 
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Invasão holandesa 

Menos de 30 anos após a expulsão dos franceses veio a invasão dos holandeses, 

depois de terem invadido a maior parte do território do Nordesteada colônia portuguesa 

na América, os holandeses dominaram as terras da Capitania do Maranhão em 1641. 

Eles desembarcaram em São Luís e tinham como objetivo a expansão da indústria 

açucareira com novas áreas de produção de cana-de-açúcar. Chegando até ao interior da 

Capitania. Os portugueses, irritados com a presença holandesa, começaram movimentos 

para a expulsão dos movimentos contra a dominação holandesa. Com a glória da 

expulsão dos invasores e nelas se destaca um dos líderes do movimento Antônio 

Teixeira de Melo que, retornando á cidade em 28 de fevereiro de 1644, encontrou a 

cidade em ruínas. 

 

Feitos portugueses  

Segundo Andrès, 2006, São luís foi a primeira cidade dessa região do Brasil a 

instalar um sistema de bondes, a criar uma empresa de distribuição de água e de 

eletricidade, a iluminar as ruas com gás e a ter um sistema telefônico. Sua prosperidade 

aumentou com a criação de um número de companhias têxteis que deixaram a sua 

marca na forma de imponentes edifícios industriais. 

Toda a estrutura de defesa e urbanização foi planejada pelo Engenheiro Militara 

Francisco Frias de Mesquita, identificando assim uma característica comum aos demais 

episódios de fundação de cidades e vilas brasileiras: a participação decisiva de 

Engenheiros militares no traçado urbano original, bem como a relação entre a 

localização das fortalezas e o primeiro núcleo de habitação. 

O Engenheiro Militar realizou o plano urbanístico no sentido de referência para 

expansão local.  O regimento deixado pelo capitão-mor Alexandre de Moura ao seu 

sucessor, Jeronimo de Albuquerque, em 9 de janeiro de 1616, determinava a construção 

de uma “cassa modelo para as que viessem a ser feitas”. De toda forma, a cidade 

confirmava o modelo de assentamento adotado pelos colonizadores portugueses. A 

Cidade Alta, administrativa, militar e religiosa, a cidade Baixa, marinheira e comercial 

que associadas a tipologia dominante das edificações que surgiram mais tarde, a partir 

do século XVIII, que deram a São Luís uma inequívoca conotação lusitana. 
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Projeto urbanístico 

Francisco de Frias da Mesquita, engenheiro-mor do Brasil, [...]português ou a 

serviço de Portugal, cuja primeira edição é de Lisboa, 1899. Viterbo informa que Frias 

nasceu por volta de 1578, e indaga se ele teria pertencido à família dos Frias, tendo sido 

parente de Nicolau de Frias. Diz mais:  

 

Ele em 1598 foi nomeado para uma vaga dos três lugares de 

aprender arquitetura. Era, como se diria hoje, um pensionista do 

Estado. A Arquitetura era obrigada a aprendê-la com Nicolau de 

Frias, e a Geometria com o cosmógrafo-mor João Baptista 

Lavanha, e tinha de ordenado ou pensão, 20$000 reis anuais. ”¹ 

Por provisão régia de 24 de junho de 1603, Francisco de Frias 

foi mandado ao Brasil, “a cousas do meu serviço sobre 

fortificações das fortalezas das ditas partes.  

 

Durante esse período de 1603 até 1635, em que ele esteve no Brasil, recebeu de 

ordenado anual 400 cruzados e participou intensamente na defesa do território, 

projetando, construindo e atendendo às fortificações implantadas ao longo de todo o 

litoral brasileiro (TELLES, 2005, p.26). 

O projeto de urbanização do Engenheiro Francisco Frias de Mesquita, foi tão 

determinante para a evolução de São Luís que até mesmo as áreas da cidade que vieram 

a se consolidar duzentos anos depois, já durante o século XIX, nas imediações do 

Campo d’Ourique e da rua das hortas, ainda obedeciam ao mesmo padrão reticulado 

uniforme de ruas estreitas que variam de 7 a 10 metros de largura e as dimensões de 

quadras que não passam de 80x80 metros. 

O engenheiro militar concebeu o plano no formato de quadras regulares, ruas 

ortogonais no sentido dos pontos cardeais, e este desenho serviu como um plano diretor 

para a expansão local. Ao mesmo tempo, o Regimento deixado pelo Capitão-Mor 

Alexandre de Moura ao seu sucessor, Jerônimo de Albuquerque, em 9 de janeiro de 

1616, determinava a construção de uma casa como modelo para as que viessem a ser 

feitas. 
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De toda forma, a cidade confirmava o modelo de assentamento adotado pelos 

colonizadores portugueses. A Cidade Alta, administrativa, militar e religiosa, e a Cidade 

Baixa, marinheira e comercial, que, associadas à tipologia dominante das edificações 

surgidas mais tarde, a partir do final do século XVIII, conferem a São Luis sua forte 

conotação lusitana. 

Desse plano subsistem precisamente as principais referências, como é o caso das 

edificações situadas no território interior da muralha: o Palácio do Governo e a 

Intendência, atual Palácio La Ravardière, sede da Prefeitura de São Luis. 

Construtores e mestres de obras vindos diretamente de Lisboa ou do Porto 

passaram a utilizar-se de materiais importados, como as cantarias de Lioz, azulejos e 

serralherias, trazidos com a dupla função de servir também como lastro dos navios a 

vela.  Há, neste caso em especial, uma interessante relação com os métodos utilizados 

na reconstrução rápida de Lisboa após haver sido destruída pelo terremoto de 1755 e 

que foi empreendida sob a liderança de Pombal, no mesmo período em que São Luis e 

Alcântara iniciavam seu crescimento. 

Tais procedimentos construtivos implicavam, principalmente, padronizar 

elementos estruturantes em pedra, como vergas, portais e balcões, e pré-fabricar as 

cantarias em grande quantidade, para a sua aplicação simultânea em dezenas de 

edificações. Esta providência trouxe como resultado uma repetição intensiva de padrões, 

uniformidade de gabaritos e modulação de vãos. Repetição esta que culmina por 

caracterizar a arquitetura produzida sob a égide do Mar- quês de Pombal e que é vista na 

chamada baixa pombalina de Lisboa e, também, na arquitetura maranhense do mesmo 

período. 

 

Edificações preservadas  

 

Monumentos históricos tombados 

 

A cidade de São Luís é conhecida mundialmente pelo conjunto arquitetônico 

colonial português, que são vestígios de sua engenharia e arquitetura estrangeira, possui 

parte de seus imóveis históricos declarados como patrimônio mundial, desde 1997. Mas 

além da arquitetura o que chama a atenção em São Luís são os monumentos históricos. 
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O conjunto urbano de São Luís - abrange 270 hectares e 5.500 edificações com 

imóveis de grande valor histórico e arquitetônico, a maioria formada por exemplares da 

arquitetura civil - construídos nos períodos do Brasil Colonial e Imperial.  Em toda a 

cidade, são cerca de quatro mil imóveis tombados: solares, sobrados, casas térreas e 

edificações com até quatro pavimentos. 
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Palácio dos Leões 

 

Figura 03: Palácio dos leões século XIX

 

Fonte: PRADO E IRENE, p.2, 2014 

 

O Palácio dos Leões é a sede do governo maranhense, construído sobre o sítio 

fundador da cidade de São Luís, no Maranhão. Está localizado num promontório, de 

frente para o mar, numa falésia às margens dos rios Anil e Bacanga e próximo à 

desembocadura desses dois rios. Os rios, que foram são as portas de entrada do mar ao 

sitio maranhense, eram guardados e vigiados desde o promontório. Ao longo do tempo 

o promontório foi ocupado por uma fortaleza, que foi sendo transformada e adaptada 

para diferentes contextos sociais e políticos, até torna-se o Palácio dos Leões. Em todos 

os tempos passados foi sempre sede de governos, em solo maranhense. (PRADO E 

IRENE, p.2, 2014,) 
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Figura 04: Palácio dos leões 2016 

 

Fonte: PRADO E IRENE, p.2, 2014 

 

 

Teatro Arthur Azevedo 

  

Em pleno ciclo do algodão maranhense, no ano de 1815, dois comerciantes 

portugueses desejosos de assistirem espetáculos de arte dramática e música lírica de 

qualidade e em condições adequadas, aqui mesmo em São Luís, a exemplo do que 

assistiam em Lisboa, decidiram edificar um grande teatro do mesmo porte das casas de 

óperas da Europa e trazer de lá e do sul do Brasil as grandes companhias. Eram eles 

Eleutério Lopes da Silva Varela e Estevão Gonçalves. A planta original do que seria 

esta grande Casa de Espetáculos, previa uma fachada para a Rua da Paz e a principal 

para o Largo do Carmo. A igreja reagiu e, com o pretexto de ser anti-religiosa a 

construção de um teatro ao lado de uma igreja, afrontando seus valores, pediu o 

embargo da construção. 
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Com uma sentença favorável aos padres carmelitas, o Teatro começou a ser 

construído em 1816 com sua fachada principal voltada para a rua do sol, com todas as 

condições negativas que se conhece: o prédio ficou espremido entre outras construções, 

sendo as ruas da frente e da lateral, de alta circulação automotiva com os barulhos 

consequentes e perturbadores, além das dificuldades para estacionamento. 

 

Este teatro não seria o primeiro e sim o quarto a ser construído na cidade de São 

Luís, entre 1780 e 1816. Todos de pequeno porte e sem os espaços e conforto 

adequados. E assim, em apenas um ano de construção, entre 1816 e 1817, dois 

empreendedores privados constroem um prédio de tamanha monumentalidade para a 

época. Isto há 187 anos e até o presente momento, nenhum outro foi construído pelo 

poder público igual ou maior e a cidade não tinha nem um quinto da população atual. 

(SECRETARIA DE CULTARA DO ESTADO DO MANHAO, p.2, 2013)  

  

Figura 05: Teatro Arthur século XIX 

 

Fonte: SECRETARIA DE CULTARA DO ESTADO DO MANHAO, p.2, 2013 
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Convento das mercês  

O Convento das Mercês, que foi posto sob invocação de Nossa Senhora da 

Assunção, embora o povo não o chamasse desta forma, começou a ser construído em 

1654, quando chegaram à São Luís os mercedários João Cerveira (maranhense de 

Alcântara) e Marcos Natividade, vindos de Belém, que se juntaram aos frades Manoel 

de Assunção e Antônio Nolasco, além do leigo João das Mercês. Foi erguida ali em 

taipa coberta de palha. No ano seguinte, em terreno adicional, reedificaram as 

instalações em pedra e cal, construindo a capela-mor. 

Com a Independência do Brasil (7 de setembro de 1822), iniciou-se um processo 

de esvaziamento do imóvel que resultou em seu abandono. Somente em meados do 

século XIX o logradouro passará por intervenções, destinando-se seu espaço para sede 

do Seminário Menor. Em 5 de maio de 1905, o prédio foi vendido para o Governo do 

Estado do Maranhão, que tratou de fazer novas intervenções na arquitetura original, 

invertendo, inclusive, as frentes do convento e da igreja anexa (que davam para o mar) e 

lhes conferiu a unidade de fachada única. (FMRB-MA, p.20, 2015) 

 

Figura 06: Convento das mercês 1930 

 

Fonte: FMRB-MA, p.20, 2015 
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Retábulo Igreja da nossa senhora da Vitória (Catedral da Sé) 

 

Por volta de 1690, a Companhia de Jesus deu início às obras da igreja nova de 

Nossa Senhora da Luz, conforme desenho feito pelo padre Felipe Bertendorf e aprovado 

por Roma. A igreja foi edificada com mão-de-obra indígena, ajudada pelos moradores 

que forneceram os meios de transporte para o material. Nove anos foram gastos na sua 

edificação, sendo inaugurada em 30 de julho de 1699.  

O retábulo do altar-mór, do último quartel do século XVIIII, que é tombado pelo 

IPHAN em 1954, seguiu também o desenho do Pe. Bertendorf, tendo sido executado 

pelo entalhador português Manuel Mansos, diretamente auxiliado por entalhadores 

maranhenses ligados à Companhia de Jesus. Resultou desta singular parceria um dos 

mais belos trabalhos de talha de todo o país. É um tesouro da arte barroca brasileira 

representando a melhor talha hoje existente em São Luis. Após o banimento e 

proscrição dos padres jesuítas, em 1759/60, seus bens passaram, em 1761, à Fazenda 

Nacional e o Colégio e Igreja de Nossa Senhora da Luz foi destinado a servir de Paço 

Episcopal e Catedral com a invocação de Nossa Senhora da Vitória. O Governo Federal, 

através da 3ª Superintendência Regional do IPHAN, realizou obras de restauração de 

1993 a 1996, recuperando o esplendor do ouro primitivo encoberto por pintura azul e 

branca que refletem um simbolismo litúrgico muito frequente no barroco luso-espanhol, 

austríaco e sul-americano em geral. A pintura do forro da capela-mor, de 1954, é de 

autoria de João de Deus. (IPHAN, p.1, 1954) 

  

Figura 07: Catedral da Sé 1860 
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Fonte: IPHAN, p.1, 1954 

 

Palácio Episcopal (Colégio dos Jesuítas) 
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Figura 08: Palácio episcopal 2016 

 

Fonte: próprio autor 

 

Os jesuítas tomaram parte na “Jornada Milagrosa”, que já vinham preparando 

havia anos, e trataram de ocupar na nova cidade um amplo espaço na acrópole, voltado 

ao mar, para construir a sua igreja e residência. Assim, começou o padre Luís Figueira a 

erguer em 1627 o Colégio de Nossa Senhora da Luz, de que era muito devoto, dando 

fim ao primeiro corredor, o do lado norte, escondido na cerca, e que foi o primeiro 

edifício construído em pedra e cal na cidade. Aí se instalou o colégio, com aulas de 

leitura, escrita, contas e gramática, coisa que nunca se tinha visto no Maranhão. Em 

1659, sendo superior o padre António Vieira, fez-se por seu próprio desenho o corredor 

poente, na fachada, algo mais alto que o anterior; e por fim o Noviciado instalou‐se no 

corredor de nascente, principiado havia bastantes anos, em 1681, mas só terminado em 

1727. Foram todos igualados em altura, para dar uniformidade ao edifício, pelo padre 

João Filipe Bettendorf, como ele próprio conta. Assim se formou um quadrado perfeito, 

“de 40 braças em quadra”, com a igreja de flanco virado a sul para a cidade. Quando da 

expulsão dos jesuítas em 1761, o colégio destes foi fechado e entregue ao bispo. Passou 

a funcionar como residência episcopal, situação em que se manteve até meados do 

século XIX, quando caiu em franca decadência – sendo o último sinal de obras o belo 
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portal neoclássico da cerca traseira, datado de 1825. Deve ter deixado de ser habitado 

pouco depois. Os restauros modernos feitos ao lado, na catedral, beneficiaram bastante 

o seu aspecto, tanto interior como exterior: em particular o do corredor da fachada – 

correspondente ao feito pelo padre Vieira –, muito transformado para ser o Colégio 

Marista. O ex‐Colégio Jesuíta é edifício proeminente na cidade: em 1696 era maior que 

o de São Roque em Lisboa. (MOREIRA, p.1, 2012) 

 

Casa das Minas 

  

Figura 09: Casa das Minas 

 

Fonte: UNESCO: 1986, p. 34 

 

Casa das Minas é o terreiro de tambor de mina mais antigo de São Luís e 

localiza-se à rua São Pantaleão, 857, no bairro da Madre de Deus.“É puramente jeje” 

conforme Mãe Deni (Denil Prata Jardim, nascida em 02 de julho de 1925, em Rosário – 

Maranhão). Foi fundado em 1840 por escravizadas (os) africanas (os) procedentes de 

Daomé,atual República do Benin. As (Os) africanas (os) denominavam a Casa de 

Querebentã de Zomadonu. A fundadora do terreiro, conhecida como Maria Jesuína, era 

consagrada ao vodun Zomadonu, o dono da casa. Segundo as pesquisas realizadas por 
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Pierre Verger revelaram, a Casa das Minas foi fundada pela rainha na Agontimé, viúva 

do Rei Agonglô (1789-1797) e mãe do Rei Ghezo do Daomé.Em Colóquio da 

UNESCO, em São Luís, no ano de 1985, para discutir Sobrevivências das Tradições 

Religiosas na América Latina e Caribe é assinalado que:“A casa fundada no Brasil pela 

Rainha Agontimé, mãe do Rei Ghezo, condenada à deportação a seguir a um ajuste de 

contas no seio da família real, antes que seu filho ascendesse ao trono do Daomé em 

1818 e lançasse uma vasta operação de busca a sua mãe. A comunidade da Casa das 

Minas, com base na família, continua a tradição religiosa real de Zomadonu [...]” 

(UNESCO: 1986, p. 34). 

 

Sobreposição  

  

Figura 10: Mapas de São luis 2015 a esquerda e século XVII a direita. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

A imagem do mapa de São Luís na figura 10 (à esquerda), retirada do Google 

Mapas, demostra que em comparação com a antiga São Luís (à direita) não houveram 

mudanças apenas na urbanização, mas também uma alteração geográfica na área 

compreendida entre os rios Anil e Bacanga, dentre as maiores mudanças destaca-se o 

aterro do Bacanga (obra realizada pelo Governador Epitácio cafeteira em 1989), à 

direita, e a continuidade da barreira de contenção (avenida beira-mar). 
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O mapa da figura 10 (à direita) foi retirada do cartógrafo Johannes Vingboans 

em 1667, onde o mesmo representa a região do antigo poste e a primeira expansão da 

cidade é realizada pelos portugueses. 

 

Figura 11: Sobreposição entre o mapa contemporâneo e o do século XVII. 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

A imagem da figura 11 é uma sobreposição dos dois mapas (1667 e 2015), a 

linha vermelha evidencia a grande alteração geográfica que ocorreu nos 348 anos de 

urbanização.  
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Figura 12: área compreendida pelo aterro do Bacanga. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

A figura 12 destaca o aterro do Bacanga no projeto, mas em comparação com as 

áreas ao redor, percebe-se que uma região bem maior foi aterrada. 

 

Considerações Finais 

Através da produção do roteiro histórico, nota-se que a cidade de São Luís pode 

não ter sido a primeira cidade Projetada da cidade das Américas, porém, após sua 

fundação por franceses em 1612 e consolidação por portugueses em 1615 ela tornou-se 

um pedaço de Lisboa (capital de Portugal) nas Américas, quem sabe até um pedaço da 

Europa tendo em vista edificações famosas “copiadas” de Paris (instalação de esgoto, 

palácio dos Leões entre outras). 

Por sobreposição, reconhecemos as alterações na geografia e modificações da 

região urbana compreendidas entre o Rio Bacanga e o Rio Anil, o que compreender a 

região da Cidade de São Luís após a consolidação portuguesa (1615), em comparativo 

com a mesma região nos períodos atuais (2015), além de destacar outros fatores 

históricos que levaram as modificações. 

 

Considerações do Professor 
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O trabalho não respondeu a pergunta objetiva se São Luis é a primeira cidade 

projetada das américas. Saiu do foco do plano urbanisco gastando energia em 

monumentos que não fazia parte de seu escopo. Mais válido por ter feito a pesquisa. 
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2.3. BARREIRA DE PEDRAS – BEIRA MAR – QUAL O MÉDODO 

CONSTRUTIVO? QUEM EXECUTOU? 

 

Por: Alessandra Fernandes, Joás Martins Brito, Roberta 

Campelo, Orleans Ferreira Da Silva Junior, Thiago Silva Da 

Silva, Wenderson Dos Santos, Phillip Furtado Cavalcanti E 

Willian Leno. 

 

Projeto do Cais 

Segundo César Marques, o projeto de um cais ao pé do forte São Luís existia 

desde 1717, no governo do Capitão General Bernardo Pereira de Berredo. Isto porque o 

Palácio do Governo havia sido construído em cima do forte à beira-mar, uma região 

física frágil devido à intensidade das ondas sobre a praia. Assim, o mar destruía 

continuamente as barreiras mal construídas para proteger o pé da fortificação. O duplo 

baluarte de São Cosme e São Damião não era suficiente para evitar os danos. 

 

Figura 13  – Barreira de Pedra ( vista frontal ) 

 
Fonte: Acervo da Casa do Maranhão 

 

Durante o governo de Joaquim de Mello e Póvoas, a região da cidade à beira 

mar começou a ganhar a forma como hoje conhecemos: ou seja, dos dois baluartes 

fortificados para impedir a atuação das ondas sobre o palácio, que foi elevado mais 

ainda acima do nível do mar. Naquela época, por ocasião do comércio ampliado com a 
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Companhia de Comércio, o porto que ficava logo abaixo do Palácio, também sofria 

algumas modificações e ampliações. As melhorias da cidade à beira mar foram 

pensamentos e ações acompanhados por outros governadores, os capitães generais José 

Teles da Silva, Fernando Pereira Leite de Foios e D.Fernando Antônio de Noronha.  

 

Em 1799, por exemplo, o então governador D. Antônio Sales de Noronha enviou 

carta ao então ministro dos negócios ultramarinos, Martinho de Mello e Castro, 

mostrando a necessidade da construção de um cais em São Luís, devido ao “tanto 

comercio, como era notório”, tal como no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Já no 

período imperial, o Conselho da Província pediu ao presidente da Província a planta do 

litoral da cidade, do Baluarte de São Luís a ponta dos Remédios e da barreira de São 

Francisco ao igarapé da Jansen, com o projeto e orçamento para a construção de dois 

cais. O motivo para a petição era o prejuízo que se vinha sofrendo com o desgaste da 

praia ao pé do palácio do governo, assim como a navegação e o comércio “outrora 

florescente” agora sofriam obstáculos de aportar, devido ao contínuo desmanche da 

barreira e o consequente enchimento do fundo da praia com areia impedindo a 

circulação de grandes embarcações 
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Figura  14 – Barreira de Pedra, Em construção ( vista lateral ) 

 
Fonte: Acervo da Casa do Maranhão 

 

A construção do cais estava sujeita ao Ministério da Marinha, em 1859 relatórios 

da Província mostravam a existência de lodaçal que gerava miasmas (conjunto de 

odores provenientes de matéria orgânica), que causava doenças na população que 

moravam ou que trabalham próximo aquela região, a construção do cais já estava 

avançada naquela época de 1859, nota-se que o cais pretendia alcançar a igreja dos 

remédios. 

Em todas as cidades da província a ideia de modernização urbana era iminente e 

em São Luís não era diferente o governo criava uma política de desobstrução, e de 

aumento de espaços, chega de tortas, e modernizar o porto era fundamental 

Afim de deixar livre acesso as mercadorias em outros termos a construção do 

cais era uma forma de elevar o comercio portuário da cidade. 

 

A Construção Do Cais 

A construção do Cais da Sagração foi iniciada em 14 de dezembro de 1841, 

nesse mesmo ano era realizada a coroação de D.Pedro ll como imperador do Brasil e por 

isso o cais foi batizado como “SAGRAÇÃO” em homenagem ao novo monarca, o cais 
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serviria como porto, ou se colocaria no lugar onde já funcionava o porto, mas agora com 

novas estruturas, no ano de 1855 o cais em construção se encontrava com as dimensões 

de : A muralha que existe feita, segundo o relatório apresentado pelo major do corpo de 

engenheiros, João Victor Vieira da Silva, a quem, por determinação do Ministério dos 

Negócios da Marinha, desde 1846, foi confiada a direção desta obra, orça em 1,204 

palmos de comprimento, com 23 de altura, e 13,5 termo médio, de parapeito com 

lajeado, 77 sem elle, o qual tem de grossura 2 palmos e 4 de altura. Para o lado de E. 

Continua a muralha com 500 palmos de comprido e 19 de alto, têm, sem muralha, mais 

um alicerce com 250 palmos de comprido e 20 de grossura. 

Naquele ano o governo imperial já havia gasto 335,702 alqueires de entulho para 

a construção, resultando em cerca de 107 réis por “palmo cubico”. A origem do entulho 

utilizado na construção do cais é desconhecida assim como a notícia de seus 

trabalhadores, o responsável pela obra era o major do corpo de engenheiros João Victor 

Vieira da silva, nomeado pelo Ministério de negócios da Marinha. 

O Cais por sua vez não apresentava nenhuma técnica de construção de grande 

elaboração, pois o cais era feito de pedra e cal na barreira sempre que a maré estava 

vazia, sendo o espaço entre a barreira de pedra e a parede do pé do Palácio do Governo 

continuamente preenchido com o dito entulho, acima do nível do mar, para barrar o seu 

avanço. Esse espaço era ocupado por uma flora de tejuco um tipo de planta que quando 

se banhada pela mare cheia exala um forte cheiro. 
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Figura 15  – Tragédia no Cais ( vista frontal )

 

Fonte: Acervo da Casa do Maranhão 

 

 

Três anos depois, em 1858, no relatório da província constava que que obra do 

cais andava lentamente devido à insuficiente consignação do governo imperial, e o cais 

já estava apresentando algumas ruínas devido a ação do mar sobre suas estruturas 

incompletas, até o ano de 1859 o cais já havia avançado 500 palmos de comprimento 

chegando a 1758 palmos, no ano de 1870 um relatório menciona obras no dique do cais 

da sagração porem paralisada devido à falta de recursos no tesouro provincial para a 

continuação devido a um número muito alto de obras públicas que estavam sendo 

realizadas naquela época e a obra do cais acabou por ser interrompida forçadamente em 

1865. 

 

Considerações Finais 

Em 24 anos uma obra de grande expansão comercial e econômica foi 

interrompida aos trancos e barrancos a execução do cais na cidade foi malsucedida, mas 

colaborou para o processo de modernização urbanística da cidade cujo principal ponto 

era a engenharia e a arquitetura das cidades que visavam promover um conforto e um 
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desenvolvimento industrial. Tudo isso para equiparar a cidade a então capital Rio de 

janeiro, buscando a instalação de uma boa obra portuária a navegação e o comércio. 

 

Considerações do Professor 

Peca por não explorar o método construtivo, não apresentar esquemas, perfis, e 

plantas, essenciais num trabalho de engenharia. As fotos não contemplaram a 

construção claramente. Valido como pesquisa, mas perderam uma grande chance de 

explorar uma grande obra de engenharia do seu tempo. 
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2.4. SISTEMA DE ESGOTO: Sistema de esgoto do centro histórico de São Luís é 

copia do de Paris? 

 

Por: Matheus Rodrigues, Maxmiller Cavalcante, Samuel Pereira 

Silva, Siderlan De Ribamar Martins, Welma Maia E Wesley 

Moura De Freitas  

 

A capital maranhense é repleta de cenários. No centro histórico de são Luís, 

capital do estado do maranhão. Há inúmeros vestígios da herança deixada pelos 

colonizadores europeus durante o processo de conquista colonial. Fundada por 

franceses, invadida por holandeses e, finalmente, colonizada por portugueses, a cidade 

exibe suas belezas naturais e seu acervo arquitetônico. As fachadas demonstram a 

exuberância dos conjuntos de azulejos e seus casarões que resistem com o tempo. São 

Luís, por sua vez, é composto de influências artísticas, que correspondem em um 

magnífico conjunto que dá forma para um majestoso museu ao ar livre no Centro 

Histórico da capital. Todo enredo arquitetônico de casarões históricos de São Luís 

ocupa 250 hectares e envolve três mil e quinhentas construções. A importância histórica 

deste acervo foi reconhecida em 1997, pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação e Cultura (UNESCO), que concedeu à cidade o título de Patrimônio Cultural 

da humanidade. Os colonizadores utilizavam o revestimento nas fachadas como forma 

de amenizar o calor e umidade. O casario colonial retrata o auge vivido pela cidade no 

período do século XVIII ao século XIX, quando São Luís era uma das cidades mais 

importantes do país e um grande exportador de algodão e açúcar.  

Mas ao projetar a cidade, os engenheiros portugueses enxergavam a necessidade 

de estabelecer um sistema de drenagem de águas pluviais. Eles perceberam que caso 

não fosse assegurada essa passagem subterrânea, as precipitações das fortes chuvas 

poderiam deteriorar ou até mesmo destruir calçamentos e edificações.  

Com essa perspectiva de ideias construíram um sistema de galeria no subsolo da 

cidade, que originalmente exercia duas funções distintas. A de escoamento e a 

decapitação de água potável. O mais curioso é que, mesmo sem cálculos estruturais no 

papel e sem a existência do concreto armado os engenheiros lusitanos conseguiram 

elaborar uma estrutura para suportar uma grande quantidade de peso. O grande desafio é 

entender como uma estrutura dessas vem suportando o peso durante todos esses anos 
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mesmo com aumento da população, trafico de veículos e de pequeno e grande porte. Já 

o sistema de esgoto da cidade era bem remoto, só algumas residências privilegiadas 

possuíam o sistema, que por sua vez era totalmente independente das galerias. Uma 

curiosidade interessante é que por volta do século XVIII, quem fazia a logística de 

transporte de dejetos, eram os próprios escravos. Que por sua vez desciam no beco da 

bosta com tonéis cheios de excrementos para posteriormente despejar na maré.  

 

Contexto Histórico 

A história relata que algumas atitudes corretas podem determinar o futuro de 

uma nação. Tendo em vista este tipo de pensamento, o homem aprendeu que o acumulo 

do lixo e de água suja proporcionava o aumento considerável de doenças, entretanto, foi 

preciso adotar umas series de medidas para ter a disposição de água limpa para seu 

consumo e ainda encontrar o destino mais viável aos detritos e dejetos gerados pelo 

povo. A partir dessas necessidades iniciou-se a ideia de saneamento básico. 

A princípio o homem usava um tipo o sistema de esgotamento apenas para se 

proteger das vazões pluviais, não existiam redes para água potável ou para destino de 

águas negras.  

Entende-se que um sistema de saneamento tem como finalidade manter e 

preservar as condições básicas de higiene, tendo em vista a melhoria da qualidade de 

vida da população, para isso deve-se ter um bom abastecimento de água potável, uma 

coleta e tratamento dos resíduos adequado que evitarão a proliferação de doenças. 

A ideia de se ter um conjunto de obras de esgotamento, não era nenhum tipo de 

novidade para algumas civilizações mais antigas. Existem vestígios de cidades como, 

por exemplo, a cidade egípcia de Kahun que possuíam um sistema de galerias em 

pedras para drenagem urbana de águas superficiais, essas águas eram responsáveis pelo 

acumulo na superfície e que ao escoar poderiam formar fontes para abastecimento da 

população. Com o passar dos anos, outras cidades foram se modernizando e adequando 

a esse tipo de sistema. 

Para suportar uma estrutura desse porte, os construtores tinham limitados 

materiais para fazer suas construções. Entre esses materiais usavam a madeira e a pedra. 

A madeira era um material com baixa resistência e pouca durabilidade. As pedras apesar 

da dificuldade de serem trabalhadas e difíceis remoções apresentavam grande 
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resistência a compressão e alta durabilidade. Técnicas foram desenvolvidas para o 

aproveitamento desse material. A construção em arcos, os etruscos foram os pioneiros, 

mas foram os romanos que a aperfeiçoaram. Com essa nova ferramenta foi possível 

construir maiores pontes, viadutos e até mesmo as galerias para esgoto e drenagem. 

A França, no fim do século XVIII, possuía um conjunto de galerias no subsolo 

de Paris, essas galerias surgiram pela constante exploração de minério. Após o 

encerramento das atividades de extração. Utilizando a técnica romana em arcos, os 

subterrâneos foram ocupados por redes de esgotos e de distribuição de água com a 

modernização da cidade promovida a partir de 1860.  

A capital do estado do maranhão, São Luis, por sua vez, quando foi colonizada 

pelos portugueses, houve a necessidade de implantar um sistema de drenagem para 

águas pluviais, a arquitetura seria composta de tijoleiras e arcos que coincidentemente 

seguem a tendência do estilo de galerias da própria cidade de Paris. 

 

Funcionamento Do Sistema De Esgoto 

Se analisarmos o relevo do centro histórico, podemos perceber que existem áreas 

mais altas, onde estão localizados os Palácio dos Leões, atual sede do Governo, a Praça 

Dom Pedro II, entre outros órgãos, praças e construções históricas. Também podemos 

notar as áreas mais baixas, onde estão localizadas a Câmara Municipal, a Casa do 

Maranhão, etc. Os dejetos sempre devem seguir o fluxo de sair de uma parte alta e ser 

despachado em uma parte mais baixa, que no caso eram despejados nos Rios Bacanga e 

Anil ou no mar. Porem quando a maré está alta a água do mar não invade as tubulações 

de esgoto, já que seria impossível desafiar a física e a agua do mar Ultrapar seu nível.  

Explicando de um olhar mais técnico, o princípio físico utilizado nessas 

tubulações são os dos vasos comunicantes, onde os fluídos sempre procuram o 

equilíbrio quando estão interligados, porém só é possível esse equilíbrio se o fluído 

estiver em um ponto mais alto e for em direção ao ponto mais baixo e por isso é 

impossível que a maré preencha as tubulações já que quando ela estar com sua maior 

capacidade não consegue a altura suficiente para isso. Mas em alguns pontos do centro 

histórico podemos perceber que eles têm uma localização geográfica abaixo do nível do 

mar, como por exemplo, a área do Mercado Central, que quando coincide de ter uma 
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forte chuva e as marés estarem alta, as águas pluviais são incapazes de escoar 

ocasionando, consequentemente, as inundações. 
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Figura 16 – topografia da planta do centro histórico 

 

Fonte: historiador Ananias Martins 

 

 

Construções Subterrâneas  

Um Erro muito comum é pensar que existe apenas um sistema de galerias e que 

serve apenas para o esgoto. Porém no centro histórico existem três sistemas que foram 

construídos com funções distintas e que não seria para ter ligação nenhuma entre elas. A 

primeira a ser construída foi o sistema de captação e drenagem de águas pluviais, 

posteriormente, o sistema de captação e fornecimento de água potável e por último o 

sistema de esgoto sanitário. 

 

Sistema De Captação E Drenagem De Águas Pluviais 

Os engenheiros portugueses que implantaram a cidade sabiam que seria 

necessário construir previamente uma rede de drenagem de águas pluviais seguindo o 

talweg em direção às duas vertentes: uma que corre para o rio Anil e a segunda na 

direção do rio Bacanga. 

Por isso o primeiro sistema a ser construído foi o de capitação e drenagem de 

águas pluviais, para isso foram criadas as famosas galerias subterrâneas e que possuem 
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dimensões para, felizmente, uma pessoa andar livremente dentro delas, até hoje elas têm 

a função drenar as águas da chuva, por isso foram construídas próximas a superfície e 

jamais deveriam passar esgoto por estes caminhos, porque tem contato direto com a 

superfície através das bocas de lobo. Porém essas diferenças de finalidades não estão 

sendo respeitadas, algumas ligações clandestinas despejam águas sujas onde deveriam 

apenas passar aguas das chuvas, o que acaba exalando o mal cheiro e proliferando 

insetos e ratos. 

 

Figura 17 – Boca de lobo 

 

Fonte : própia 

 

O Sistema De Captação E Fornecimento De Água Potável  

 

Esse sistema de galerias subterrâneas de grande porte é a de captação de água 

potável para servir ao consumo da população da cidade de São Luís. Neste caso elas 

sempre terminam na frontaria de uma fonte onde, nas respectivas carrancas, a população 

podia encher gratuitamente as suas vasilhas de água doce e própria para o consumo e 

levar para casa. 

Este era fechado, protegido e não se comunicava com os primeiros, pois se 

destinavam a garantir a proteção dos minadouros, conduzir a água por canaletas 

cuidadosamente construídas e garantir a limpeza e a pureza da água para consumo 

humano. 
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Figura 18 – Fonte do Ribeirão 

 

Fonte: http://maranhaomaravilha.blogspot.com.br201107passeio-turisco-fonte-

do-ribeirao-sao.html 

 

Esgoto Sanitário 

Com a derrota e expulsão dos franceses, ficou Jerônimo de Albuquerque como 

primeiro Capitão – Mor da Conquista do Maranhão e juntamente com ele os traços 

feitos pelo engenheiro Mor do Brasil, Francisco Frias de Mesquita para a implantação 

da vila. São Luís teve sua planta previamente traçada, em uma malha urbana ortogonal, 

posicionada no sentido dos pontos cardeais. O que São Luís não teria era um sistema de 

esgoto durante o século XVIII. 

As primeiras redes de esgoto surgiram na segunda metade do século XIX e eram 

feitas de manilhas de cerâmica inglesa vitrificada e com diâmetro de no máximo dez 

polegadas. São redes fechadas e sem comunicação com o ambiente e mais profundas.  

São Luís não possuía sistema de rede de esgoto, o único meio de despejo na 

época era feito pelos escravos que levavam os tonéis de excrementos das famílias da 
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cidade e jogavam na maré. Esses escravos recebiam os nomes de tigres ou 

cabungos.  Eles usavam uma passagem por uma rua estreita, chamado de Beco da 

Bosta, essa passagem ficou também conhecida como Beco da Baronesa, isto porque, na 

esquina ficava localizado o sobrado da baronesa de São Bento. Nos dias atuais é 

chamada de Travessa 28 de Setembro, nome dado em homenagem à data em que foi 

sancionada a Lei do Ventre Livre. Com inicio na Rua de Santo Antônio, atualmente 

sede do Centro de Artes Cênicas do Maranhão - CACEM, e termina na Praia do Caju.  

Com o desejo de implantar canalizações e explorar o sistema de abastecimento 

de água, utilizando o rio anil. Foi concedido poderes ao presidente da província Sr. 

Eduardo Olímpio Machado, tendo fundamentação na lei provincial de nº 287 de 4 de 

dezembro de 1850, para a contratação de uma companhia para fazer tal finalidade, 

sendo desta forma o princípio do saneamento na cidade de São Luís.  

Criada em 1855, a Companhia de Águas do Rio Anil, tinha concessão para 

venda de água por 60 anos, o Eng. Raimundo Teixeira Mendes era o administrador das 

obras, logo se fez as primeiras execuções, interligando os chafarizes localizados nos 

largos do Quartel, da Praça da Alegria, de Santo Antônio, do Carmo e do Comercio. 

Logo no inicio a companhia enfrentou uma concorrência com a proprietária das 

fontes do Apicum e Vinhais, que era nada menos do que Dona Ana Jasen, poderosa 

latifundiária, senhora de escravos e comerciante. A Companhia de Águas do Rio Anil 

teve um curto período de existência falindo no ano de 1872.  

A Companhia das Águas de São Luís é fundada no ano de 1874, tendo a licença 

para incorporar a estrutura patrimonial da antiga companhia. Foi responsável pelas 

primeiras obras de assentamento das tubulações coletoras de esgotos em meados de 

1911, este veio a ser o embrião do atual sistema de esgotamento sanitário da cidade. O 

projeto consistia de três bacias de esgotamento, o lançamento de seus efluentes sem 

tratamento que eram jogados na orla marítima, sendo submerso a pequena profundidade 

do mar. O sistema consistia de 700 metros de emissário. O episódio marca a execução 

de cerca de 38400 metros de rede coletoras e 4200 ramais prediais dentro da ária do 

projeto. A companhia teve sua falência decretada em 1922. 

Só ano de 1966, através da Lei Estadual nº 2.653 foi criada a CAEMA - 

Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão responsável para a expansão dos serviços 
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de saneamento básico nos municípios do interior do estado. A companhia está 

atualmente gerenciando o sistema de água e esgoto da capital. 

           

Figura 19  – saída de esgoto I 

 

Fonte: própria 
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Figura 20 – saída de esgoto II 

 

Fonte: própria 

 

Estruturas Em Arcos 

A técnica de uso do arco surgiu em tempos bem remotos, mais precisamente na 

antiguidade. Civilizações como Egito, babilônia, Grécia e Assíria fazia o uso dessa 

metodologia. Com o aperfeiçoamento da arte dos etruscos, estes que foram os pioneiros 

na arte do arco. Os romanos passaram a aplicá-la em grande escala. Um exemplo 

memorável são os aquedutos romanos, essas estruturas tinham função de conduzir água 

pelas cidades.   
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Figura 21 - Aquedutos romanos 

 

Fonte: construcaocivilpet.wordpress.com 

Página: https://construcaocivilpet.wordpress.com/2016/01/28/conhecendo-a-

engenharia-arcos/ 

 

Com o desejo do ser humano de estabelecer vãos livres cada vez maiores, 

ocasionou na criação dos primeiros sistemas de viga-pilar, tanto para vencer obstáculos 

como para parte estética de seus templos, percebeu comportamentos estruturais 

vantajosos sendo usado esse método de sistema estrutural em arco nas construções das 

mais variadas épocas. 

Os arcos veio a ampliar o sistema viga-pilar através de falsos arcos, estruturas 

formadas por blocos de pedra assentados horizontalmente. Os blocos atuam como vigas 

engastadas passível à flexão, as tensões de tração estão na parte superior da pedra. Os 

verdadeiros arcos são também formados por blocos de pedra, a diferença é que com 

juntas radiais, aumentando a resistência uma vez estando sujeitos apenas a tensões de 

compressão. Sua construção é mais complexa, suas aduelas, devem ser apoiadas em 

escoramentos, que são retirados após a “pedra de fecho”. 

As estruturas em arcos apresentam um conceito conhecido como “linha de 

pressão”, que é um formato de arco para o qual o carregamento existente não provoca 

momento fletor, sujeito a o único esforço presente que é o de compressão, e como 
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normalmente os materiais usados em suas construções resistem bem a esse tipo de 

esforço, eles são estruturas simples de serem reproduzidas. Este é o principal motivo 

pelo qual mesmo sem terem conhecimentos avançados acerca de cálculos de estruturas 

as civilizações antigas conseguiam construir grandes obras com arcos imensos. 

Esse tipo de estrutura tem uma reação interna de esforços de compressão. Isso 

torna viável a obtenção de vãos construtivos com a utilização de materiais de baixa 

resistência à tração, já que no tempo não tinha acontecido o desenvolvimento da 

indústria do aço, predominavam as construções em arco, pois os materiais disponíveis 

eram de origem granular ou rochosa, que resistem bem aos esforços de compressão (e 

mal aos esforços de tração). 

 

Curiosidades 

 

São Luís, além de possuir um composto arquitetônico belíssimo que encanta a 

todos, carrega através da linha do tempo histórias que foram contadas e passadas de 

geração em geração. Sendo verdadeiras ou não, as lendas fazem parte do folclore e da 

história dessa cidade cheia de encanto e mistério.  

 

A Lenda Da Serpente Encantada 

Em torno de magia e mistério, a lenda da serpente é uma das mais fabulosas e 

supersticiosas.  Diz à lenda que no conjunto de galerias subterrâneas que percorrem o 

Centro Histórico de São Luís, encontra-se uma serpente encantada que cresce sem parar. 

E quando sua calda encontrar com a cabeça, a calda irá abraçar toda a Ilha será levada 

para as profundezas do esquecimento negro do mar. Há quem conte, que das grades que 

isolam a entrada para as galerias na Fonte do Ribeirão podemos observar os olhos 

brilhantes do terrível animal. 

A história envolve também outro mistério: dizem que os túneis e galerias 

subterrâneas ligam algumas igrejas da cidade. Os pontos dão acesso ao mar e desperta o 

imaginário, pois existem muitas explicações para as edificações. Dizem que a serpente 

pode transitar por esses túneis. Dizem que a serpente vive nas galerias desde os tempos 

remotos da cidade, comenta-se que ela nasceu nas proximidades do Forte de São Luís. 

A cauda estaria na igreja de São Pantaleão, a barriga na igreja do Carmo e a cabeça na 
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secular Fonte do Ribeirão. Os que já passaram por seus túneis dizem que é possível ver, 

através da grade de uma das entradas da fonte, a cabeça do monstro, com seus terríveis 

olhos vermelhos, com boca aberta e uma língua muito comprida e vermelha saindo do 

meio dos dentes, como descreve Josué Montello em seu romance “Os degraus do 

paraíso”. 

 

Considerações Finais 

Neste trabalho foram abordadas algumas antigas construções ligadas as 

dispersões de águas da chuva, abastecimento da cidade e o despacho das aguas sujas. 

Mesmo com grandes construções de galerias e sistemas de esgoto, não foi possível 

resolver todos os problemas da população, principalmente na parte do esgoto que 

apenas uma pequena parte da população tinha essas instalações. Com o aumento da 

população as carências desses serviços aumentaram. Apesar de algumas obras em 

períodos um pouco mais recentes, como substituição de tubulações antigas e 

implantação de novos dutos para o despejo dos dejetos, nem todos os problemas foram 

resolvidos. E os problemas do passado continuam sendo o mesmo do presente. Os 

dejetos não tem nenhum tipo de tratamento e são despejados nos rios ou mar de 

qualquer forma, ainda é necessário um grande investimento na parte de sistema de 

esgotamento, para que a população tenha melhor qualidade de vida.  

 

Considerações do Professor 

 

Apesar de não fazer o paralelo como os esgotos de Paris, como o 

questionamento sugeriu, apresentaram um trabalho que permite a compreensão do 

sistema de esgotos do centro histórico, com plantas, e ainda investiram na cultura da 

região. Sentimos falta do perfil da seção tipo destas galerias e dos equipamentos 

utilizados na sua operação. Um bom trabalho. 
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2.5 TUNEIS DE FUGA DOS PADRES OU REDE PLUVIAL? 

 

Por: Adriana Carvalho Morais, Claudio Alberto De Macedo 

Lima, Eduardo Batista Mendes De Brito, Edjofre Leal Farias 

Junior, Loys Lanne Dos Santos Correa, Paulo Vinicius Moreira 

Costa, Thiago Brndão Silva, Washington Moraes Costa, 

Welligton Silva Costa Passarinho E Wstany Julia Fontinele 

Veiga. 

 

Os Túneis são edificações construídas com a finalidade de abastecer de água a 

população de uma cidade, principalmente as mais pobres. Essas edificações 

contribuíram muito para o crescimento e desenvolvimento das cidades. Em São Luís, 

foram construídas a partir do século XVII e representam uma das primeiras 

preocupações com problemas básicos de abastecimento urbano e saneamento, 

simbolizando o passado histórico de formação da sociedade ludovicense. Dentre muitas, 

destacaremos a Fonte das Pedras e a Fonte do Ribeirão, por serem umas das poucas de 

resistiram ao tempo e ao estado de abandono. Mas ao longo do nosso trabalho 

conseguimos identificar onze fontes que existiram em São Luís. Essas fontes foram de 

grande importância para a cidade, tanto nos aspectos econômico e social quanto 

arquitetônico, histórico, urbanístico e cultural, e a história de sua fundação, pois 

representam estimável herança da arquitetura colonial e aprazível ponto turístico da 

capital. E devido a ausência de estudos sistemáticos sobre as fontes históricas serviu de 

estímulo para realização deste trabalho. A importância das fontes, chafarizes e suas 

contribuições para o abastecimento de água da população, conhecendo ainda um outro 

modo de abastecimento de água feito pelos “aguadeiros” (tipo social que vivia da 

vendagem de água).  

O processo de abandono e descaso enfrentado pelas fontes contribuiu para o 

surgimento do fornecimento de água encanada em São Luís, pois elas já não eram 

suficientes para suprir as necessidades da população. Iniciamos o estudo com um breve 

histórico de cada fonte, identificamos e conceituamos cada as fontes das Pedras e do 

Ribeirão Identificamos e estudamos também suas galerias subterrâneas e as lendas e 

mitos que envolvem essas edificações. Para a revisão bibliográfica foram utilizados 

dentre outros autores, Raimundo Palhano, Mário Meireles, César Marques, Jomar 
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Moraes com o livro Guia de São Luís do Maranhão e o livro Monumentos Históricos do 

Maranhão. Por fim procuramos entender o descaso enfrentado por essas edificações de 

tanta relevância no passado, já que deveriam ser bem conservadas, pois fazem parte do 

acervo de Patrimônio Histórico e hoje são importantes pontos turísticos da capital, mas 

se encontram em péssimo estado de conservação, sendo pouco utilizadas pela 

população. 

 

Tuneis de fuga dos padres ou rede pluvial? 

Sob o Centro Histórico de São Luís existem centenas de metros de galerias 

subterrâneas, que chegam a medir dois metros de altura por 1,5 metro de largura; são 

galerias que servem para captação de água potável, decorrentes das muitas nascentes 

que existiam nesta área, hoje reduzem-se a poucas, como: a da Fonte das Pedras, a do 

Ribeirão, da Rua do Alecrim (próxima ao palácio dos Esportes) e Fonte do Bispo. 

Devido a expansão da cidade, muitas desapareceram para dar lugar a ruas e casas deste 

Centro. (ALBUQUERQUE, 1995, p.40) Essas galerias se classificam em galerias de 

escoamento de águas pluviais. A maioria delas se localizam na Praia Grande e foram 

construídas por causa do alto volume das chuvas na cidade no período da janeiro a 

junho e ainda as galerias de captação de água potável, que para esta pesquisa são as que 

mais interessam, pois são as galerias da Fonte das Pedras e do Ribeirão.  
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Figura 22 – Galerias Subterrâneas Centro de São Luís 

 
Fonte: ANDRÉS, 1998, p.72. 

 

Existe a hipótese de outra rede de galerias subterrâneas, que ligariam as igrejas 

históricas, mas nunca foi comprovada a existência dessas galerias, sendo considerada 

uma lenda popular. 

... galerias subterrâneas na cidade, que seriam os túneis subterrâneos 

que ligariam às igrejas históricas entre si, e seriam utilizadas pelos 

padres para irem de uma igreja a outra ou ainda para fuga dos 

mesmos, quando perseguidos politicamente no período pombalino. 

Serviriam também para fuga de escravos. Na verdade, não se 

conseguiu provar a existência de tais galerias. A única pista 

encontrada, foi na Igreja do Desterro, a qual possui uma abertura 

curiosa muito parecida com um túnel, mas foi vedada 

(ALBUQUERQUE, 1995, p.41). 
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Início Do Abastecimento De Água De São Luís 

Até o século XIX, a disponibilidade de serviços públicos na capital ludovicense 

era mínima. Serviços essenciais como abastecimento de água, estabelecimentos de 

esgotos e a remoção de lixo eram precários e quase inexistentes. E os que existiam eram 

privilégios das elites econômicas e políticas, aqueles que habitavam o local que hoje é o 

centro histórico e seus bairros centrais, justamente o espaço que compreende a área de 

formação inicial da cidade. Nessa época o perfil do abastecimento de água em São Luís 

era: a população pobre que se abastecia indo diretamente às bicas, fontes, nascentes, 

poços, etc., as famílias que não possuíam sítios com poços ou fontes e não tinham 

escravos recorriam à vendagem livre de água, feita através de “aguadeiros, tipo social 

que vivia da venda de água” (PALHANO, 1988, p.174), mas por trás desses aguadeiros 

existiam os “negociantes” que exploravam e viviam desse ramo, “esse ramo da 

vendagem de água era feito por Donana Jansen e seu sócio José da Cunha Santos” 

(PALHANO, 1988, p.166), e a população economicamente favorecida que se abastecia 

com fontes e poços situados em sítios ou nos quintais de suas casas.  

Mesmo com todos os problemas de abastecimento de água, não podemos deixar 

de destacar a importância social que as fontes tiveram para população ludovicense. 

Apesar de sua grande maioria no início ser de propriedade particular, foram bem mais 

acessíveis à população, o consumo através delas era bem mais democrático e barato. 

Aos poucos as fontes foram sendo adquiridas pelo poder público e em alguns casos isso 

implicou cobranças tarifárias aos consumidores, que com isso acabaram desaparecendo. 

Mas o descaso com que eram tratadas pelo poder público, impossibilitava a cobrança de 

tarifa. Apesar de toda relevância e contribuição que tiveram para o abastecimento de 

água, as fontes foram se deteriorando e hoje a maioria não existe mais, principalmente 

pelo descaso com que eram tratadas pelas autoridades, “a ponto de, por volta de 1867, 

as principais como fontes das Pedras, do Bispo, do Apicum, do Mamoim e do Ribeirão, 

estarem em condições precaríssimas” (PALHANO, 1988, p.177).  

As fontes, mesmo com toda contribuição que deram para o abastecimento de 

água, sempre foram tratadas com muito desprezo, não eram realizadas reformas, 

manutenção e nem limpeza. Por isso a qualidade da água em muitas era colocada em 

questão, pelo tamanho estado de abandono e desprezo em que se encontravam. Era 

preciso proteger as nascentes das fontes, pois algumas já começavam a diminuir a 

quantidade de água, principalmente no verão, quando não dava para suprir as 
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necessidades da população. Nesse período, a disponibilidade de água era insuficiente 

para o conjunto da população, o que provocava desordens no momento da obtenção de 

água. Por causa de todos os problemas enfrentados pelas fontes e pelo fato de a grande 

maioria se encontrar arruinada, elas já não eram suficientes para o abastecimento da 

população, era preciso se pensar em outro meio que suprisse as necessidades de 

abastecimento de água potável em São Luís. A primeira iniciativa do poder público em 

tornar o fornecimento de água encanada em São Luís data de 1850.  

 

Breve Histórico Das Fontes De Água  

As fontes estão inseridas no contexto arquitetônico como Obra Civil Utilitária 

por atender às inúmeras necessidades públicas e por contribuir com o abastecimento e 

crescimento das cidades coloniais, estando fortemente ligadas aos acontecimentos 

históricos, como batalhas que marcaram a tomada dessas cidades e com a finalidade 

principal para que foram construídas - abastecimento de água e suprimento das 

necessidades de saneamento. Em São Luís os nomes das fontes eram dados de acordo 

com o lugar em que se achavam situadas, e geralmente ocupavam um determinado 

bairro, criando assim uma verdadeira rede de abastecimento por toda a cidade. Segundo 

MARQUES (1970) existiam as seguintes fontes: 

Em São Luís os nomes das fontes eram dados de acordo com o lugar em que se 

achavam situadas, e geralmente ocupavam um determinado bairro, criando assim uma 

verdadeira rede de abastecimento por toda a cidade. Segundo MARQUES (1970) 

existiam as seguintes fontes:  

• Fonte das Pedras - é a primeira a ser construída na cidade e durante muito 

tempo foi considerada a melhor, por causa da qualidade de sua água.  

• Fonte da Olaria - acredita-se ter existido na vizinhança das praias da Fonte das 

Pedras por volta de 1723. “Às vezes encontramos estas expressões em relação a 

ela... na rua que vem de Santo Antônio para Olaria... praia e fonte da Olaria para 

Nossa Senhora do Desterro” (Carta–de-Data de terras concebidas a Manuel de 

Góis pela Câmara Municipal em 20 de novembro de 1723).  

• Fonte da Salina - sabe-se que existiu por volta de 1793, mas não se sabe o local 

onde foi construída “Soubemos dessa fonte por um registro de realengo, que a 
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câmara cedeu a Sebastiana Gertrudes em 10 de dezembro de 1793, porém 

ignoramos o lugar onde estêve” (MARQUES, 1970, p. 278).  

• Fonte do Gavião - não se sabe o local exato onde foi construída, acredita-se 

que foi no local que até hoje conserva este nome. “Soubemos também desta por 

um registro de realengo, concedido pela câmara a Manuel Jorge de Miranda” 

(MARQUES, 1970, p.278).  

• Fonte da Telha - foi construída em 1774, em 17 de julho de 1773. Joaquim de 

Melo e Póvoas mandou uma representação ao Senado da Câmara da Capital, 

propondo a construção dessa fonte. “Ficava entre a cadeia e o Marajá, onde o 

Padre Roque Jacinto Lopes Tourinho teve uma fábrica de pilar arroz, segundo o 

que pudemos colher, mais ou menos confusamente” (MARQUES, 1970, 278).  

• Fonte do Açougue - foi construída por volta de 1809. A câmara pediu 

autorização ao Dr. José Francisco da Silva Costa Furtado, ouvidor e corregedor 

da comarca, para construção de nova fonte nas proximidades da fonte das 

Pedras, devido à constante falta de água nesta cidade nos anos de poucas chuvas.  

• Fonte do Apicum - foi construída no ano de 1827, a mando da câmara 

municipal através de um ofício dirigido ao Vice-Presidente Romualdo Antônio 

Franco de Sá, às margens do Apicum. Abastecia a população do bairro e das 

adjacências, suas águas tinham fama de ser muito limpas e boas. Compreendia 

um tanque com 46 palmos de comprimento por 51 palmos de largura, coberto 

por uma casa de pedra e cal, com portas arqueadas e cercadas por grades de 

ferro. A água corria por seis bicas. Além do tanque, havia também seis poços, 

dois dos quais, logo após sua construção, já não funcionava mais.  
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Figura 23 - Fonte do Apicum 

 
Fonte: MORAES, 1995, p.90. 

 

• Fonte do Bispo - é também uma das mais antigas da cidade. Foi construída 

pelos Portugueses no século XVII. Localizava-se no fim da rua das crioulas, ex-

largo do Santiago, bairro de São Pantaleão. Ficava próxima ao mar, na praia 

entre Santiago e a Quinta da Boa Hora do Cirurgião, por esse motivo estava 

sujeita à invasão de água salgada nos dias de grandes marés. A fonte resume-se à 

pequena cacimba de poucos centímetros de profundidade e formato retangular, 

tinha dois poços. (VER MAPA 3.12) Recebeu esse nome em razão do seguinte 

fato:  

D. Frei Timóteo do Sacramento, terceiro bispo da Diocese do 

Maranhão, cujo governo assumiu em 1697, não tardou a 

inimizar-se com as autoridades e ponderável parcela da 

população de São Luis, em virtude de várias medidas adotadas 

em nome da moralidade e da doutrina católica. Como desfecho 

das sucessivas desavenças com o governo colonial, foi posto sob 

temporalidades e preso em seu palácio, então localizado no 

Largo de Santiago. Não podendo receber visitas nem tendo 

como renovar a provisão de víveres, em poucos dias o bispo, sob 

forte cerco de uma guarnição, teve que romper o isolamento 

para, de vasilha em punho, apanhar água na fonte próxima. 

Assim dessententou-se e deu à pequena nascente o nome de 

Fonte do Bispo. (BRASIL, 1979, p.106) 

  



63 
 

 

• Fonte do Mamoim Foi construída em 1796, pelo Brigadeiro Anacleto 

Henriques Franco. Tinha um paredão e duas carrancas das quais escorriam água 

para um pátio fechado com dois paredões. Logo após sua construção caiu e ficou 

quase inutilizada. “Cremos que deteriorou-se em breve tempo, porque numa 

Portaria dirigida em 28 de novembro de 1827 pelo Senado da Câmara aos juízes 

almotacés, se fala na limpeza da fonte” (MARQUES, 1970, p.279). 

  

• Fonte do Marajá - foi construída em 1828, era uma fonte de propriedade 

particular, pertencia ao cidadão Manoel José de Medeiros e foi ele mesmo que a 

tornou de serventia pública “fazendo junto à sua Quinta do Marajá uma parede 

com um frontispício, e aí colocou duas bicas, de onde corria água, e ofereceu ao 

público este melhoramento”(MARQUES,1970,p.279).  

 

• Fonte do Ribeirão - foi construída em 1796, pelo governador D. Fernando 

Antônio de Noronha, devido à necessidade de saneamento e melhoria do serviço 

de abastecimento de água à população. Foi a que melhor conseguiu ser 

preservada, pois até hoje existe, embora como monumento histórico. 

Estudaremos melhor esta fonte mais adiante.  

 

Figura 24: Mapa com as disposições das fontes 
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Fonte: Acervo da Casa do Maranhão 

 

Fonte Das Pedras 

Está localizada na rua Antônio Rayol, ladeada pelas ruas da Inveja e do 

Mocambo, e tendo ao fundo a rua das Crioulas, no local da antiga fábrica Santa Amélia. 

A data de sua construção é imprecisa. Foi construída pelos holandeses quando 

possuíram a cidade (1641-1643). Foi a primeira fonte a ser edificada na cidade. 

Segundo o Pe. José de Moraes a obra é “excelente e bem fundada” (MORAES, 1995, 

p.91) e por causa da qualidade de suas águas era muito disputada.  

O lugar onde foi edificada é histórico, porque, em 31 de outubro de 1615, 

Jerônimo de Albuquerque acampou com suas tropas junto à nascente dela, na luta que 

resultou na expulsão dos franceses. Em 1762, ela já dava os primeiros sinais de ruína. 

Em 1774, o governador Joaquim de Melo e Povoas recomendava ao Senador da Câmara 

Municipal que protegesse aquela fonte em função dos vândalos que se irritavam quando 

a fonte estava sem água e tinham que buscar água em outras localidades.  
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Em requerimento da Câmara de São Luís, de 1818, devido ao agravamento dos 

problemas de abastecimento de água, recomendou-se que não fossem cortadas as 

árvores das imediações da fonte. Essa fonte foi muito importante para o abastecimento 

de água da cidade, pois durante muito tempo foi a única e a de melhor qualidade 

disponível à população, além de ser a única que contribuiu para aguadas de navios. A 

fonte sofreu algumas modificações na gestão do último governador colonial do 

Maranhão, o Marechal-de-Campo Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca (1819-1822), 

como relata MORAES:  

 

“... das obras que deram à Fonte das Pedras as características que 

ainda hoje tem: frontão de alvenaria, calçamento, galerias 

subterrâneas, bicas e carrancas. Tudo no melhor estilo colonial 

português, como indicado logo no portão de entrada, por um 

escudo de bronze com as lusitaníssimas cinco quinas.” 

(MORAES, 1995, p.92)  

 

Segundo MARQUES, em 1832 a Câmara pediu ao Engenheiro José Joaquim 

Rodrigues Lopes um plano sobre o tanque da fonte, para que as águas que saíssem das 

suas bicas não ficassem ali estacionadas. A Fonte das Pedras teve como primeiro 

proprietário o Patrimônio Público e como segundo proprietário a firma Cotonifício 

Cândido Ribeiro e Serrano & Companhia. Em 27 de julho de 1950, o Cotonifício 

conseguiu comprar da prefeitura o restante do terreno no qual ficava a fonte, exatamente 

o local em que se localizava a antiga Fábrica de Tecidos Santa Amélia.  

O terreno foi murado, ficando assim a fonte fechada à visitação. Hoje a fonte 

pertence ao Patrimônio Municipal e encontra-se muito deteriorada. 4.2. Características 

Arquitetônicas Em estilo Colonial Português, sua fachada é composta por quatro 

pilastras encimadas no entablamento, que suportam frontão triangular de perfil 

ondulado, centrado por um coruchéu. Possui cinco carrancas, em pedra de lioz, 

funcionando em nível inferior, por onde escoam as águas, vindas de suas nascentes, para 

um tanque também revestido com grandes pedras de cantaria. Essa fonte é dotada de 

galerias capazes de captar água de m ais de uma nascente.  
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Figura 25 – Fachada Fonte das Pedras  

 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

 

Figura 26 - Tanque Fonte das Pedras 

 

Fonte: Arquivo Próprio 
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O terreno onde está localizada a fonte é composto por um jardim com vegetação 

de várias espécies. Este jardim é protegido por um muro com grades e portão brasonado, 

também em estilo colonial. Existem ainda algumas espécies de peixes no tanque que 

recebe a água que escoa das carrancas. 
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Figura 27 – Jardim Fonte das Pedras

 

Fonte: Arquivo Próprio 

 

Figura 28 – Portão de Entrada Fonte das Pedras                     

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Segundo o livro Monumentos Históricos do Maranhão, p. 104, a fonte das 

Pedras sofreu as seguintes intervenções:  
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• 1760 – primeira providência de beneficiamento da fonte;  

• 1832 – 26 de janeiro – O engenheiro maranhense José Joaquim Lopes 

organizou um plano sobre o imóvel: traçou a forma atual da fachada e o tanque 

de recolhimento das servidas. 

• Mais tarde recebe conserto no cano interior e colocação de lajes caídas. È 

provável que a canalização da fonte tenha sido executada pelos holandeses.  

• 1932 – Reforma do piso com desvio das águas em diagonal.  

• 1950 – Cotonifício Cândido Ribeiro e Serrano & Cia. demoliram 3 das 5 torres 

de aeração e penetração de luz existente, substituindo-as por canos de ferro, para 

dar acesso aos veículos que circulavam no pátio interno da fábrica. Na época, foi 

também erguido um muro cercando todo o terreno, inclusive a Fonte, ficando 

esta vedada à visitação pública.  

• 1961 – Foi efetuada campanha pública para restauração do monumento que, 

em estado lastimável, requeria reparos e utilização por parte do povo.  

• 1975 – Substancial reforma e entrega à população, após levantamento do muro 

de proteção com grades e portão de ferro brasonado, arborização, limpeza em 

geral, substituição das biqueiras, por novas, de bronze, doadas pela CEMAR – 

(Centrais Elétricas do Maranhão).  

 

Fonte Do Ribeirão 

Está localizada entre as ruas paralelas dos Afogados e das Barrocas, tendo por 

lateral a rua do Ribeirão. Foi construída em 1796, a mando do Tenente-Coronel D. 

Fernando Antônio de Noronha, português do conselho de sua majestade, que governou 

o Maranhão entre 1792/98, tendo em vista a necessidade de saneamento do sítio do 

Ribeirão e melhoria das condições de uso de água naquela localidade. O Capitão José 

Luís da Rocha, responsável pela fiscalização da obra da nova fonte, solicitava ao 

Governador D. Fernando de Noronha que comprasse um terreno no sítio do Ribeirão, 

terreno este que prejudicava com impurezas as águas da futura fonte. (MARQUES, 

1970, p.280) e foram procedidas obras cujos gastos com pedra de cantaria ficou na 

ordem de 327:200$00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos réis), que foram 

encomendadas a Lisboa.  
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Em 13 de agosto de 1796, já se encontrava a obra da fonte em adiantado estado. 

As obras de construção da Fonte do Ribeirão foram concluídas ainda em 1796, 

beneficiando toda a população residente nos bairros do Ribeirão, Largo do Carmo e 

imediações com água potável durante duas décadas, quando a fonte entra em processo 

de arruinamento por falta de cuidados das autoridades encarregadas de sua manutenção. 

Acredita-se que desde sua construção foi edificada com as dimensões e características 

que ainda hoje apresenta. 

Figura 29  – Fonte do Ribeirão 

 

Fonte: MORAES, 1995, p.94 

 

Por causa do estado de abandono em que se encontrava a Fonte, em 1832 a 

Câmara Municipal solicitou do Engenheiro José Joaquim Rodrigues um projeto de 

reforma no lajeado de cantaria. (IPHAN, 1999, p.4) Devido ao descaso com que as 

fontes eram tratadas, não havendo manutenção constante, a Fonte do Ribeirão em 1866 

apresentava novamente arruinamento, agravado pela ação constante das pesadas chuvas 

que caíam em São Luís, levando o Diretor de Obras Públicas do Maranhão, Fernando 

Luís Ferreira, a solicitar recursos do Presidente da Província para recuperação da fonte. 

No entanto, foi a que melhor resistiu ao tempo e ao abandono. Hoje encontra-se bem 

mais conservada que a Fonte das Pedras, porém precisando de segurança, manutenção e 

de alguns reparos. 
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Características Arquitetônicas 

A fonte do Ribeirão representa inestimável herança da arquitetura colonial. 

Encontra-se em um pátio revestido de pedra de cantaria, protegida por uma murada 

quadrangular, em alvenaria. Ao fundo, sua fachada é composta por duas pilastras 

laterais ornamentadas com frisos e encimadas por coruchéus simples de alvenaria. Estas 

pilastras apoiam um entablamento encimado por frontão decorado com símbolos pagãos 

e cristãos, contendo no topo uma estátua de Netuno em pedra. 

 

Figura 30 – Fachada Fonte do Ribeirão

 

Fonte: Arquivo Próprio, 2005 

 

A estátua de Netuno, após resistir durante dois séculos às criminosas mutilações 

dos malfeitores, amanheceu totalmente destruída no dia 10 de abril de 1995. A escultura 

do Netuno, além fragmentada, encontrava-se também degradada estética e fisicamente 

em decorrência de vários fatores, como: longa exposição ao ataque do dióxido de 

carbono liberado pelos veículos, responsável pelo aparecimento da chamada crosta 

negra, pela ação combinada dos agentes meteorológicos, água, temperatura, vento, etc.  
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Após processo licitatório realizado pela 3ª SR/IPHAN, a firma vencedora, Angra 

Arte e Restauro Ltda. iniciou a restauração da escultura em junho de 1999, adotando 

como critério de intervenção a premissa básica de que nenhum artista deve interferir na 

obra de outro artista. Considerou ainda, o fato de que tratava-se de um objeto de 

ornamentação pública e, não de um objeto de culto religioso destinado à adoração. A 3ª 

SR/IPHAN optou pela não recomposição das partes perdidas, uma vez, que a falta 

desses elementos, não comprometem no todo a estética e a leitura da obra.  

Tal decisão, também fundamentou-se nas provas documentais que atestam a 

ausência dos braços e do tridente desde 1869. (IPHAN, 1999, p.13-14) Abaixo situam-

se três janelas (respiradouros) gradeadas com ferro que dão acesso às galerias. Mais 

abaixo existem cinco carrancas de pedra com biqueira de bronze, que servem para a 

passagem de água canalizada que cai em um tanque, em forma de T, revestido em pedra 

de cantaria, e daí para uma espécie de rego e depois pelas galerias subterrâneas 

escoando no sentido da antiga Praia do Caju.  

 

Figura 31 – Tanque Fonte do Ribeirão 

 

Fonte: Arquivo Próprio, 2005. 

 

Restaurações e Reformas  
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Segundo o livro Monumentos Históricos do Maranhão e a publicação do IPHAN 

(1999), a fonte do Ribeirão sofreu as seguintes intervenções: 

 

• 1832 – Restaurada sob orientação do Engenheiro José Joaquim Rodrigues.  

• 1833 – Assentamento das lajes de cantaria dispersas pelo tanque, segundo 

planos traçados no ano anterior.  

• 1866 – Reforma completa e construção da abóbada do cano da rua do Ribeirão 

até o Alecrim.  

• 1867 – Conclusão da cobertura do cano, implantação de grade de ferro sobre a 

abóbada para sorvedouro das águas empoçadas externas, e parapeito de amparo 

nas extremidades da referida abóbada, conforme Diário de Obras Públicas do 

Maranhão.  

• 1869 – A estátua do Netuno perde seu tridente original, o braço esquerdo e 

recebe pintura inadequada com cores vivas, que depois da denúncia do jornal O 

Artista é retirada.  

• 1920/40 – Manutenção rotineira feita sob a responsabilidade da Ulen 

Management Company.  

• 1974 – A Prefeitura de São Luís, com recursos financeiros provenientes do 

Governo Federal, através do Programa de Cidades Históricas – PCH, restaura 

completamente a Fonte e o Sobrado n° 141 em frente à mesma.  

• 1979 – Pintura e limpeza geral, sob a responsabilidade da Fundação Cultural 

do Estado do Maranhão.  

• 1981 – Restauração realizada através de iniciativa conjunta da Prefeitura de 

São Luís, Maratur, Projeto da Praia Grande e 3ª Coordenação Regional do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (3ª CR/IPHAN), 

resultando na limpeza das galerias, bicas e pátio interno, restauração das 

carrancas, pintura de toda estrutura física externa; plantio de duas palmeiras 

imperiais no pátio interno e colocação de pequenas pilastras ao redor da fonte 

para limitar o tráfego de veículos.  
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• 1985 – Restauração patrocinada pela Construtora Noberto Odebrecht sob a 

orientação da 3ª CR/IPHAN. Na ocasião, foram realizados os seguintes serviços: 

limpeza geral, recuperação do reboco, dos elementos decorativos em relevo, 

carrancas, colocação das bicas em bronze; recomposição dos degraus destruídos, 

do piso do pátio e do tanque com pedras de cantaria; limpeza e recuperação das 

galerias; agenciamento do entorno, com a retirada do estacionamento ao norte da 

Fonte, alinhamento dos blocos de pedras de cantaria existentes no local com as 

fachadas dos prédios à rua das Barrocas, permitindo assim melhor fluxo e 

utilização por parte dos pedestres. Completando os serviços, foi executada a 

pintura geral das alvenarias após raspagem e limpeza das camadas anteriores.  

• 1999 – A 3ª SR/IPHAN, através de processo de licitatório, contrata as 

empresas: Angra Artes e Restauro Ltda. para realizar a restauração dos 

elementos artísticos e integrados e, Correia Construções e Serviços Ltda., para a 

execução das obras civis. 

 

Galerias Subterrâneas da Fonte das Pedras 

 A galeria dessa fonte localiza-se no terreno atrás da fonte, que antigamente 

pertencia à Fábrica Santa Amélia e hoje é de propriedade da Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA. Existe nos fundos da fonte uma pequena construção. Penetra-se 

nela com o auxílio de uma escada de madeira. Chega-se a até às galerias subterrâneas 

com formas ogivais. Em decorrência das inúmeras nascentes de água ali existentes, 

foram construídos dois túneis que se ligam; um que vem da cúpula das torres que se 

localizam próximo ao prédio da hoje extinta Fábrica Santa Amélia; e outro sob a 

fachada do chafariz, sendo este mais longo; os dois túneis formam uma espécie de “T”, 

e totalizam um extensão que vai além das cavidades por onde jorra água até os diques 

laterais do túnel, chegando aos nichos através dos dois ladrões existentes em cada lado 

dos diques transversais, de onde cai água para os canos das cinco carrancas. (BRASIL, 

1979, p.104) No terreno da fonte existe um portão de acesso a essa galeria, porém ele se 

encontra fechado e isolado devido ao desaparecimento da chave. 
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Figura 32 – Portão de Acesso a Galeria da Fonte 

 

Fonte: Arquivo Próprio, 2005. 

 

O acesso à galeria subterrânea dessa fonte hoje só pode ser feito através de 

autorização dos responsáveis por sua proteção. Valéria Albuquerque, em visita realizada 

à galeria subterrânea dessa fonte para o seu trabalho de monografia, relata em detalhes 

como teve acesso a essa galeria e descreve ainda todas as dimensões e formas. Com 

todas as informações obtidas, ela elaborou um croqui da galeria da fonte. Na Fonte das 

Pedras o acesso é feito pelo terreno da antiga Fábrica Santa Amélia, que se localiza atrás 

do paredão da fonte.  

O aceso à galeria pode ser feito através das três das cinco aberturas existentes no 

local (as outras duas, uma encontra-se vedada e a outra é uma das torres que não 

permite acesso). Faz-se necessária também a ajuda de uma escada – que é colocada no 

interior da galeria através de um dos respiradouros – além de botas, iluminação artificial 

e outros. A galeria subterrânea da Fonte das Pedras é composta por dois túneis que se 

ligam; um parte sob a torre, próxima ao prédio da antiga Fábrica Santa Amélia, e outro 

sob a fachada do chafariz, até próximo ao reservatório de água natural existente no 

quintal da fábrica, sendo este (túnel) mais longo. Totalizando uma extensão de 55,08 m 

de comprimento, dois de altura por 1,00 a 1,05 metros de altura em trechos diferentes. 

Possuem em suas extremidades nascentes de água perene que passam por canaletas 
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existentes ao longo dos túneis para os canos e daí para o tanque da fonte. 

(ALBUQUERQUE, 1995, p.50-51) 

Figura 33 – Pequena vala que conduz água até os nichos 

 

Fonte: TABOSA, 2006. 

 

Figura 34 – Nicho 

 

Fonte: TABOSA, 2006 
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Galerias Subterrâneas da Fonte do Ribeirão  

 

Segundo estórias contadas pela população, a galeria dessa fonte comunica-se 

com várias igrejas históricas dessa cidade, mas a existência dessa ligação nunca ficou 

comprovada. Carlos de Lima, em seu livro Caminhos de São Luís descreve o interior 

dessa galeria, visitada por ele:  

 

“...Tem sua galeria uns dois metros de largura por dois de altura, 

mais ou menos. De um lado e de outro possui nichos que 

guardam bacias de onde brota a água que, escorrendo por dois 

canaletes laterais, vai despejar-se das carrancas no tanque, em 

baixo. Destinava-se, como muitas outras, é evidente, ao 

abastecimento da população, mas a lenda diz que servia à 

comunicação dos frades de uma igreja a outra; para ratificar esta 

opinião, alegam os que assim crêem a existência de outras 

galerias na cidade, esquecidos de que também estas foram 

construídas para dar vazão às águas pluviais. Todavia são as 

lendas, o sonho e a poesia que embelezam a vida.” (LIMA, 

2002, p.173)  

 

Das três janelas respiradouras existem na fachada da fonte, o acesso à galeria 

subterrânea pode ser feito através de uma delas, e hoje só se consegue tal acesso com a 

autorização do IPHAN.  
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Figura 35 – Janelas respiradouras gradeadas de ferro              

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2005 

 

Figura 36 – Janelas de acesso a galeria 

 

 
Fonte: TABOSA, 2006. 

 

 

Valéria Albuquerque relata o acesso a essa galeria durante sua visita em 1995.  

O acesso à galeria é um tanto complicado. Ao contrário do da 

Fonte das Pedras, tem-se que primeiro subir com a ajuda de uma 

escada, passar agachado por uma das três aberturas existentes no 
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paredão – as quais são lacradas com gradeado de ferro, e descer 

por outra escada, também de ferro, que se encontra fixa na parte 

interna da fachada e em uma espécie de calçada. No meio de 

ambos, existe uma caixa d’água que permite o escoamento da 

água pelas carrancas para o tanque externo. O respiradouro que 

dá acesso ao túnel é fechado por um cadeado. A calçada interna 

é o ponto seguinte para a entrada do túnel; dentro deste, a 

visibilidade é mínima, sendo necessário o auxílio de iluminação 

artificial para a realização do percurso. A temperatura ambiente 

é elevada, mas não chega a ser insuportável. Mesmo assim, ao 

longo de todo o teto, pode-se observar curiosas formações 

petrificadas, resultantes do acúmulo de água, condensadas pelo 

tempo semelhantes às estalactites encontradas em cavernas. 

(ALBUQUERQUE, 1995, p.53-55) 

 

Ela descreve também as dimensões e os detalhes dessa galeria.  

Esta galeria possui 79,85 metros de comprimento, chega até dois 

metros de altura e até 1,15 m de largura, O teto possui formato 

abobadado. Na parede, do lado esquerdo, existem seis poços 

com nascentes de águas límpidas e cristalinas, sendo que quatro 

estão do lado esquerdo, um no ladodireito, e no final da galeria 

existe mais um poço com uma pequena abertura (lado direito) 

por onde escoa água, em tempo integral, para o poço e deste 

para as valas laterais, localizadas ao longo de toda a galeria. As 

canaletas existentes ao longo de toda a galeria, já citadas, 

recebem a água dos poços laterais, levando-a até a caixa d’água 

que sai pelas carrancas. Os poços são separados da galeria por 

pequenos túneis, que medem de 2,20 a 3,80 m de comprimento 

por 1,15 m de largura e aproximadamente 1,15 m de altura; são 

cortados por valas que ligam às canaletas laterais da galeria, que 

recebem as águas desses poços; suas paredes também têm o 
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formato abobadado. Três desses poços são redondos e três são 

quadrangulares. (ALBUQUERQUE, 1995, p.55-57) 

 

Fontes Nos Dias Atuais 

Hoje as fontes são elementos de notável mérito arquitetônico, urbanístico, 

paisagístico e artístico, tombadas pelo IPHAN. A Fonte do Ribeirão foi tombada pelo 

IPHAN em 1950, representando estimável herança do nosso passado colonial, 

registrada no livro de “BelasArtes; Volume: 01, Folha: 076, Inscrição: 385, Data: 

14/07/1950”. (IPHAN, 2006) A Fonte das Pedras foi tombada pelo IPHAN em 1963, 

registrada no livro de “Belas-artes; Volume: 01, Folha: 086, Inscrição: 472; Data: 

12/07/1963”. (IPHAN, 2006) Não temos dúvida de que as fontes tiveram grande 

importância para o abastecimento de água da nossa cidade. Mas como podemos ver ao 

longe da nossa pesquisa, elas sempre foram tratadas com muito desprezo e descaso 

pelos órgãos responsáveis por sua conservação e prevenção.  

Mesmo sendo tombadas pelo IPHAN, o que representa possibilidade de 

preservação e conservação desse acervo de grande importância no passado, isso não 

garante às fontes a segurança necessária para não serem depredadas. O sério estado de 

abandono e descaso em que se encontram não impede que sejam admiradas por quem as 

visita. A fonte das Pedras encontra-se em um estado mais grave do que a do Ribeirão, 

há muito tempo não é realizada reforma, enfrenta vários problemas; a fonte é composta 

de grande área arborizada, necessitando de maiores cuidados referentes à limpeza e 

preservação de sua ambiência. Sofre também pela falta de segurança, iluminação 

pública e com alagamentos nos canteiros, sem contar com a fachada que se encontra 

muito danificada, entre outros graves problemas.  
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Figura 37 – Alagamento no jardim da fonte 

 

Fonte:Arquivo Próprio, 2006. 

 

A Fonte do Ribeirão, situada em uma área urbanizada de grande valor, precisa 

de cuidados referentes à sua limpeza e preservação do seu entorno, bem como dos 

elementos que compõem a sua fachada, sendo atualmente utilizada indevidamente por 

mendigos que tomam banho em seu tanque, utilizam a água para lavagem de carros e o 

pátio como campo de futebol. Apesar de todos os problemas citados, a fonte do 

Ribeirão é bem mais visitada pelas pessoas do que a das Pedras. Como exemplo, em 

visita realizada em um sábado de manhã, encontramos no local um grupo de turistas 

auxiliados por um guia.  

Figura 38 – Grupo de Turista na Fonte 
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Fonte: Arquivo Próprio, 2006. 

 

Considerações Finais 

Para concluir, podemos ver que existem sim os túneis em São Luis, mais não 

para a fuga dos padres ou de escravos como muitos acreditam, isso não passa de lendas 

históricas, servem sim parar o abastecimento de rede de água fluvial de são Luis, que 

ate hoje ainda existe. Este trabalho nos despertou para o conhecimento histórico das 

fontes de água em São Luís, especialmente a das Pedras e do Ribeirão, e também para 

proteção e recuperação desse patrimônio histórico importantíssimo para a nossa cidade. 

Sabemos que nosso estudo não está completo, mas, se torna relevante pela ausência de 

estudos sobre as fontes históricas em São Luís.  

Queremos com essa pesquisa também desperta o interesse de outros estudiosos 

para esse tema de grande importância para a conservação da nossa história, pois, só 

tendo conhecimento desse passado histórico e da riqueza desse patrimônio podemos 

exigir e contribuir para recuperação desses monumentos. 

 

Considerações do Professor 
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Fizeram um trabalho de pesquisa interessante, responderam o questionamento, 

porém não apresentaram a origem da lenda das fugas. Como engenheiros pecaram por 

não apresentar o mapa com a disposição deste conjunto de galerias, que permitiria uma 

compreensão mais rápida da grandeza desta obra. Algumas partes do texto, em 

particular as fontes, apresentam forte traço de plagio. Para o objetivo que é de pesquisa 

e não literário, valeu. 
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2.6. PALACIO DOS LEÕES UMA COPIA DO PALACIO DE VERSALHES? 

 

Por: Bruno de Saulo Lisboa Costa, Cleidielem Silva Santos, Diego 

Alexsander E. da Silva, Eliane de Jesus Silva Rodrigues, Hailton 

Farias Pereira, Kenia Cilene de Matos Santana, Lea Sousa Vieira da 

Silva. Leandro Sampaio Vieira e Willian de Araújo Silva. 

 

O Palácio dos Leões é a sede do governo maranhense, construído sobre o sítio 

fundador da cidade de São Luís, no Maranhão. Está localizado num promontório, de 

frente para o mar, numa falésia às margens dos rios Anil e Bacanga e próximo à 

desembocadura desses dois rios. Os rios, que foram são as portas de entrada do mar ao 

sitio maranhense, eram guardados e vigiados desde o promontório.  

Ao longo do tempo o promontório foi ocupado por uma fortaleza, que foi sendo 

transformada e adaptada para diferentes contextos sociais e políticos, até torna-se o 

Palácio dos Leões. Em todos os tempos passados foi sempre sede de governos, em solo 

maranhense.  

A fortaleza construída inicialmente em toras madeira nos anos seiscentos, e 

depois construída em pedra e cal com as características da arquitetura militar. O palácio 

é parte de um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico que inclui os edifícios 

do entorno da Avenida Maranhense, hoje, Praças Pedro II, Mãe D´Água e Benedito 

Leite.  

Tais espaços livres guardam a memória e os vestígios dos fazeres e saberes 

brasileiro, a partir do fazer indígena. Onde antes fora a ocara dos tupinambás (1611), 

descrita pelos padres da Missão Francesa Capuchinha, também foi terreiro do Forte de 

São Luís (1612), cimo do baluarte (1614), praça de armas do forte que defendeu as 

posses dos franceses, portugueses, holandeses e novamente dos portugueses entre 1618 

e 1821, e ainda outros vestígios e outros fazeres ainda não estudados.  

Quanto aos jardins atuais, eles sempre foram um espaço livre entre a construção 

da sede e os muros que cercavam o sitio. O espaço livre foi utilizado para a ordem 

unida, para as atividades militares, como pátio de munição e armas (lá estão alguns 

canhões ainda hoje) e finalmente para o deleite do palácio com um jardim em meados 

anos oitocentos. A história de ocupação deste sitio tem mais de 400 anos e este conjunto 
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espacial é objeto de estudo, especialmente, o espaço livre que se manteve como tal, após 

tantos séculos, apesar de suas inúmeras funções e que que desde o século 18 destina-se a 

sua mais nobre função – a de jardim no Palácio dos Leões.  

Este texto enfatiza a permanência do espaço livre, hoje Jardim do Palácio dos 

Leões, que durante mais de quatro séculos manteve-se espaço livre, apesar das 

mudanças de usos ocorridas ao longo do tempo. Também se defende aqui, que este é um 

dos importantes jardins históricos no Brasil, e que tem muitos diferenciais, inclusive 

como um dos mais significativos os relacionados às intervenções de Roberto Burle 

Marx.  

O estudo do Palácio dos Leões, de seu entorno e especialmente seus jardins, 

invoca o estabelecimento de um diálogo entre o passado e o futuro da cultura 

maranhense, e mais, da cultura brasileira.  

Os palimpsestos estilísticos formados pelo conjunto contem fragmentos de 

diversos momentos da vida local em quatro séculos, pelo menos, e rastros de suas 

relações culturais internacionais, exógenas e endógenas. Com estas considerações 

iniciais e gerais, pretende-se demonstrar que o Jardim do Palácio dos Leões guardou 

aspectos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos de interesse histórico e cultural, que 

são as condições essenciais de um jardim histórico, como reforça a Carta de Florença, 

de 1981.   
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Quem o construiu? Quando? 

 

O edifício remonta ao dia 8 de setembro de 1612, quando os franceses, 

comandados por Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardiere, sob a proteção da 

rainha regente da França, Maria de Médicis, estabeleceram entre os estuários dos rios 

Anil e Bacanga, na ilha de Upaon-Açu, a colônia que batizaram de França Equinocial. 

Iniciaram a construção de um forte, ao qual deram o nome de São Luís, em homenagem 

ao rei Luís IX de França. 

Após a expulsão dos franceses, em 1615, o forte de São Luís é rebatizado São 

Felipe pelos portugueses. Dentro do recinto do forte, o capitão-mor Jerônimo de 

Albuquerque inicia a construção da residência dos Governadores, erguido com a técnica 

de taipa de pilão por mão-de-obra indígena. O novo edifício, assim como o povoado 

português, foi projetado pelo engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita. 

Em 1624, o novo Governador Geral do Maranhão, Francisco Coelho de 

Carvalho, determinou a reconstrução do Forte de São Felipe em pedra e cal. Na mesma 

época, determinou também a reconstrução da residência dos Governadores. A primitiva 

construção serviu tanto de moradia como despacho administrativo até o ano de 1762. 

Em 1766, o governador Joaquim de Melo e Póvoas determinou a demolição do 

velho palácio do Governo e fez construir um novo edifício em pedra e cal, para melhor 

acomodar a família dos capitães-generais que lhe sucedessem. O palácio construído por 

ordem de Melo e Póvoas era sóbrio, com beirais salientes e o telhado baixo. A entrada 

era feita pelo lado do edifício; somente na reforma empreendida em 1857 é que esta foi 

deslocada para o centro da fachada principal. Durante todo o período do império o 

Palácio do Governo passou por várias reformas. Dentre esses melhoramentos, os mais 

significativos foram: iluminação a gás e lageamento do passeio da testada do edifício 

em pedra de cantaria portuguesa em 1863 e a aquisição de móveis e outros objetos em 

1872. 

Na era republicana, o antigo prédio do palácio do Governo passou por sua 

primeira grande reforma em 1896, durante a administração de Manuel Inácio Belfort 

Vieira. A segunda reforma seria empreendida em 1906 por Benedito Leite, responsável 

pela construção da extensa ala nos fundos do Palácio, destinada à residência do 
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governador e aquisição de algum mobiliário e objetos de adorno que mandou vir da 

Europa. 

Em 1911, quando Luís Domingues assume o governo do Maranhão, encontrou o 

Palácio com pouca mobília, muitas salas necessitando de reparos, a fachada ainda no 

estilo colonial, apesar de estar alterada. 

Nas décadas de 1990 e 2000 o Palácio passou por um restauro integral tanto das 

fachadas como do interior. 

 

Atualidade 

Em 1990, através do projeto dos arquitetos Acácio Gil Borsoi e Janete Costa que 

objetiva "manter a austeridade do imponente Palácio dos Leões e devolver toda a 

monumentalidade e emoção próprias desse tipo de edificação (...)"; as modificações 

introduzidas pelos arquitetos visou atender "(...) as necessidades de uma moradia 

contemporânea e de escritórios administrativos oficiais também condizentes com a 

época atual". 

Em 1996, os estudos conduzidos por Borsoi ratificaram problemas que iam 

desde a proliferação de cupins e vazamentos, até mais os mais complicados como a 

descaracterização da arquitetura original do palácio pelas contínuas reformas e 

adaptações mal planejadas.  

“Os vários detalhes acrescidos ao longo dos anos foram retirados e criamos 

novas soluções para que tudo ficasse integrado à ideia original do projeto, de 

características clássicas renascentistas”— Acácio Gil Borsoi (1996) 

O telhado foi totalmente substituído, onde se colocou uma subcobertura especial. 

No interior do edifício foram feitas alterações mais profundas como a inversão das áreas 

administrativas e a ala residencial. A privacidade nos cômodas da ala residencial foi 

obedecida levando em consideração a hierarquia de valores e à exigência social de cada 

cargo.  
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Curiosidades 

1) O Palácio dos Leões é o edifício-sede do governo do estado brasileiro do 

Maranhão. Localiza-se no centro histórico da cidade de São Luís, na área 

designada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Com uma história que começa no 

início do século XVII, o Palácio é um dos maiores símbolos da cultura 

maranhense. 

 

2) Ao lado da entrada do palácio há duas esculturas heráldicas em bronze. 

Durante o governo de Magalhães de Almeida (1926 – 1929), o jornal local “O 

Combate” usou de forma irônica a comparação entre a voracidade do leão e a 

voracidade do governos em recolher impostos, referindo-se ao palácio como 

“dos Leões”. O nome se popularizou entre a base de oposição e também entre a 

população. Porém, após alguns anos, a designação perdeu o sentido anedótico e 

passou a ser a dotada institucionalmente o nome Palácio dos Leões. 

 

3) O palácio dos Leões está localizado sobre uma elevação de frente para o 

mar, numa falésia à margem e, ao mesmo tempo, à foz dos rios Anil e Bacanga. 

Por estas características, sua localização é importante para o entendimento de 

como seu sítio fora um lugar estratégico entre as várias disputas de poder e 

invasões ocorridas durante os primeiros séculos de sua existência.  

 

4) Registros feitos pelos padres da Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos em 1611, descreveu a presença de Ocaras de tupinambás no sítio. 

Durante a ocupação francesa na ilha em 1612, no local foi erguido o Forte de 

São Luís que marcou a fundação da cidade de São Luís. Dois anos depois, em 

1614, os franceses construiram um cimo de baluarte, uma praça de armas para a 

defesa de suas posses. O cronista da expedição francesa, Claude D'Abbeville 

escreveu:  

“ (..) escolhido um belo local para a construção do Forte de Saint Louis, na 

ponta de um rochedo, inacessível e superior a todos os outros 

C. A., 1612 
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5) Segundo Stvetflana Farias, em Reflexos estéticos de uma época - 

Ladrilhos Hidráulicos de São Luís, a sede e residência oficial do governador e de 

sua família está localizado onde os franceses fundaram em 1612 o forte de Saint 

Louis. Após a expulsão dos franceses, os portugueses, construíram em 1626 uma 

casa para servir de residência oficial aos governadores. 

 

Mas foi apenas no governo de Joaquim de Mello Povoás (1776), foi reedificada 

a sede do governo. 

Segundo estudos, nos sec. XIX e XX, inúmeras intervenções foram feitas 

beneficiando e incrementando a sede com melhorias advindas da industrialização, por 

exemplo a iluminação a gás. 

Portanto em 1986 no governo do capitão-tenente Belford Vieira, que ocorreu a 

grande reforma. 

Foram neste período colocados os ladrilhos hidráulicos, os quais até hoje se 

encontram no terraço superior da antiga ala residencial, hoje ala administrativa. O 

terraço fica em frente à vista da Baia de São Marcos. 

Os ladrilhos hidráulicos apresentam em eu conjunto um beleza típica de lugares 

glamorosos, um sofisticado Palácio. 

No dia 5 de abril de 2002, o Palácio foi entregue reformado e restaurado. 

Os ladrilhos que se encontravam no terraço do palácio sofreram restaurações, 

limpezas e muitas reposições, que foram bem perceptíveis. 

 

6) Segundo Carlos Lima, em Caminhos de São Luís, Palácio do Governo; 

Hoje Palácio dos Leões foi mandado construir no governo de Joaquim de Mello 

em 1966. Assim governador da época. 

 

Situa-se numa ribanceira na ponta da península que separa as bacias dos dois 

pequenos rios que cintam a cidade, o Bacanga e o Anil. 
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Antes enfaticamente se chamava de Palácio do Governo, era uma construção 

tosca, baixa, acanhada que servia de residência aos capitães-generais. 

De interior singelo e sem guarnecimento de espécie alguma, os quartos não eram 

forrados e as janelas tinham tais e tantas frestas, por onde o vento entrava sibilante, que 

não havia como conservar uma luz de noite. 

Havia pouco mobiliário, insuficiente e danificado, velhos e indignos. Sofreu 

constantes reformas e concertos. 

A “enfiada de casas”, assim conceituada e criticada por Raimundo de Souza 

Gayoso, foi contudo protegida com um dos primeiros para-raios que teve a província, 

colocadas em 1831, pelo famoso engenheiro Jose Joaquim Rodrigues Lopes. 

O telhado dava um sem número de goteiras, e a s aguas das chuvas derivando-se 

por elos, descreviam pelos forros e paredes os traços caprichosos e nada elegantes que 

os manchavam. 

A primeira grande reforma é empreendida em 1896 pelo capitão-tenente Manuel 

Inácio Belfort Vieira quando presidia o estado  

Foi no tempo de Benedito Pereira Leite, considerado tão probo administrador 

quanto hábil político que foi realizada a construção da extensa ala nos fundos da casa, 

onde estão situados as dependências destinadas as residência do governador. 

Em 1911, quando Luís Domingues assumiu o governo encontrou o palácio no 

estado que de seus antecessores. Pobremente mobiliado, muitas alas precisando de 

reparos, a fachada ainda com o ranço colonial, posto tivesse sido alterado em vários 

pontos. À frente, havia uns leões de louca pintada, símbolo heráldico mais tarde glosado 

pelo terrível jornal o “COMBATE”, quando em oposição cerrada ao comandante 

Magalhães de Almeida, até então dirigindo com eficiência o Estado batizou o nome 

como Palácio dos leões com intenção malévola e satírica ao oposicionismo 

entrincheirado nas colunas agressivas de “O Combate”. 

Em 1926 assumi o governo do Estado o comandante Jose Maria Magalhaes de 

Almeida, brilhante oficial de marinha e culto e de bom gosto que encontrou o palácio 

em estado precário, a oferecer sérios riscos aos que nele trabalhavam, idênticas aos 

verificados em 1918 no governo do cel. Bricio de Araujo, quando a ala do edifício 
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ocupada pela Secretaria do Interior teve de ser urgentemente evacuada os o teto estava 

prestes a desabar. 

Mostrou assim o comandante a sua grande preocupação no estado em que se 

encontrava o Palácio, dizendo: 

“Resolvi então dar execução ás obras, não para fazer um palácio luxuoso, mas 

para torna-lo digno do nosso estado, correspondendo ás necessidades da representação 

do governo.” 

E assim ordenou que se fizesse uma planta para uma nova fachada do edifício, 

ficando assim a responsabilidade ao competente engenheiro Dr. Heitor Teixeira 

brandão, que muito auxiliou na execução das obras, sem receber por isso nenhuma 

remuneração. 

Tais obras iniciaram em abril e finalizaram em 7 de setembro, data a qual foi 

inaugurada o Palácio, o qual foi muito aplaudida pelo público, frente as grandes 

mudanças ocorridas. 

Tais modificações se deram  na  fachada, pintura geral, concerto do teto, 

mudança do soalho, impermeabilização do solo n andar térreo, com também a 

preparação de alojamentos para o guarda assim como lugar apropriado para o 

almoxarifado do estado, foram feitas também restaurações nos jardins e construção de 

um terceiro, canalização para o esgoto, reforma nos  aparelhos sanitários, ladrilhamento 

no saguão da entrada principal, onde foram colocados portões de ferro e como oferecia 

riscos de incêndio foram  modificadas as instalações elétricas e ainda feita remodelação 

em todo o mobiliário. 

Ai então, o Palácio dos Leões apresentava-se com aspecto novo. 

 

FOI INSPIRADO NO PALÁCIO DE VERSALHES? 

A primeira menção à aldeia de Versalhes encontra-se num documento datado de 

1038, a “Charte de l'abbaye Saint-Père de Chartres” (Carta de Direitos da Abadia de 

Saint-Père de Chartres). Entre os signatários da Carta encontra-se um Hugo de 

Versalhes, a partir do nome da aldeia.  
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Durante este período, a aldeia de Versalhes, centrada num 

pequeno castelo e igreja, e a área envolvente eram controladas por um senhor local. A 

localização da aldeia, na estrada de Paris para Dreux e para a Normandia, trouxe-lhe 

alguma prosperidade, mas devido à Peste negra e à Guerra dos Cem Anos, esta seria 

largamente destruída e a sua população severamente diminuida. 

Em 1575, Albert de Gondi, um florentino, comprou o senhorio. Gondi havia 

chegado a França com Catarina de Medici e a sua família tornou-se influente na Assembleia 

dos Estados Gerais francesa. Nas primeiras décadas do século XVII, Gondi convidou Luís 

XIII para várias caçadas na floresta de Versalhes. Em 1624, depois desta introdução 

inicial à área, Luís XIII ordenou a construção de um castelo de caça. Desenhada 

por Philibert Le Roy, a estrutura foi construída em pedra e tijolo encarnado com um 

telhado de ardósia. Oito anos depois, em 1632, Luís XIII conseguiu a escritura e posse 

de Versalhes a partir da família Romonov, e começou a fazer ampliações ao palácio. 

Os construtores do Palácio de Versalhes se espelharam em Metamorfoses para 

construírem alguns de seus territórios. O Palácio foi construído sob o domínio de Luís 

XIV de França, no Absolutismo, provavelmente para exaltar seu poder majestático. 

Para viabilizar o projeto, Colbert, por volta de 1660, convocou os famosos 

Irmãos Perrault, Charles e Claude, o arquiteto Louis Le Vau, o pintor Charles Le Brun e o 

paisagista André Le Nôtre, que formaram a Direção das Artes. A Direção das Artes 

idealizou um conjunto de edifícios cercados por quadros geométricos constituídos 

por flores e plantas, com diversos bosques e estradas e canais estupendos. Basearam-se, 

portanto, nas imagens soltas escritas por Ovídio no Livro II de 

suaMetamorfoses. Basearam-se também no pensamento de Descartes, que dizia que o 

homem deveria tornar-se o "senhor e dono da natureza". 

 

A Reformas Do Jardim Histórico  

A pesquisa em registros diversos, como imagens fotográficas de diversos 

períodos, notícias jornalísticas, desenhos e levantamentos gráficos, possibilitaram 

compreender que o espaço livre do Palácio dos Leões foi a antiga praça de armas e que 

deu lugar a um jardim em meados do oitocentos. Possivelmente por volta de 1857 teria 
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recebido aleias de palmeiras, a exemplo do que vinha sendo praticado no Brasil, desde o 

Rio de Janeiro e São Paulo, quando houve o plantio das palmeiras-imperiais (Roystonea 

oleracea), que ainda hoje se vê em alinhamento (muito provavelmente replantadas nos 

mesmos lugares) (PRADO, 2013).  

Em 1901, uma ordem do Diretor da Intendência Municipal da Capital do Estado 

do Maranhão, publicada no “Diário do Norte”, Edital de nº 33 A, notícia o projeto de 

aformoseamento do “Largo de Palácio”, onde os edifícios mais importantes da cidade se 

localizavam, e de obras em outras praças e neste edital são indicados o projeto do 

engenheiro Palmerio de Carvalho Cantanhede e de seu substituto Anísio de Carvalho 

Palhano.  

Determinava também que a implantação do aformoseamento seja feita pelo 

“jardineiro Manoel Barboza, encarregado da arborização e tratamento dos jardins de 

todas ellas, e cuja proficiência no assunto é geralmente conhecida” (DIÁRIO DO 

NORTE, 1901, p. 4). Os jardins do Palácio também estavam incluídos nesse 

aformoseamento. Os estudos realizados por Prado em 2006, indicam que pode ter 

havido, nesta reforma citada, a contribuição do arquiteto Charles Thays com o projeto 

de 1900, como sugere o projeto publicado por Berjman (1998).  

Nesse projeto nota-se a praça, a avenida-bulevar Pedro II a beira-mar 

(costaneira) e os jardins do Palácio dos Leões, onde o arquiteto buscava integrá-lo à 

costaneira/beira-mar, através de uma entrada com escadaria localizada na terceira 

cortina que cerca o Palácio dos Leões. Também aparece a criação de um novo baluarte 

entre os existentes atualmente, baluarte de Cosme e de Damião. No aprofundamento dos 

estudos de Costa e Prado (2006) e Prado (2007) foi possível conferir as semelhanças do 

edital da obra, que foi executada em 1904, com a da proposta do arquiteto.  

O rigor e o cuidado do levantamento feito em 1900 são surpreendentes, levando-

se em conta que esse arquiteto francês, Charles Thays, era radicado na Argentina. Um 

trabalho que pode hoje ser comparado com levantamentos georreferenciados atuais, tal 

sua qualidade técnica e esmero. A existência deste e mais três projetos paisagísticos de 

Charles Thays para São Luís foram confirmados através da publicação “Gazeta de 

Notícias” em 19/07/1901 que anunciava uma exposição, na Casa Constrejan, na Rua do 

Ouvidor, número 84, no Rio de Janeiro, a partir da maquete do projeto da avenida-

bulevar Pedro II e da beira-mar (costaneira) de São Luís do Maranhão. Cabe salientar 
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ainda, que este projeto higienista é inclusive, precedente ao projeto e obra, considerados 

pioneiros do higienismo urbanístico no Brasil, na Avenida Central no Rio de Janeiro, de 

1905.  

Em 1906, na gestão do governador Benedito Leite (1906/1908), o palácio foi 

ampliado, estendendo-se uma ala nos fundos dele, destinada à residência do governador 

e a fachada do palácio trazia algumas alterações e um brasão heráldico em azulejo com 

leões pintados. No pátio havia “um jardim zoológico de vida efêmera” (LIMA, 2002, p. 

63).  

Outras reformas ocorreram neste Palácio, mas nenhuma que fosse muito 

significativa quanto à mudança das formas arquitetônicas do jardim de Thays até 1950 

(merece mais aprofundamento). Encontram-se algumas imagens a partir de 1950 que 

possibilitam compreender as transformações paisagísticas até as ocorridas nos anos 

1960. O jardim nesse período era eclético.  

Em 1968, uma importante intervenção no Jardim do Palácio do Leões foi 

realizada por Roberto Burle Marx. O projeto de Roberto Burle Marx chegou com uma 

proposta paisagística modernista, que trazia consigo uma afirmação da modernidade, tal 

qual o discurso político daquela época no Estado do Maranhão.  

Roberto Burle Marx, após os anos 60 do século XX, passou a ser um disputado 

paisagista entre as autoridades brasileiras daquele período. Sua contratação representava 

um status de distinção, não apenas para o jardim em que atuava, mas para a própria 

autoridade que o contratava. Nessa época da história da gestão pública brasileira, não 

haviam regimes legais especiais para contratação e gasto do dinheiro público, ficando a 

cargo do gosto palaciano a decisão quanto à conveniência das despesas. Tal aparte, não 

depõe contra o brilhante trabalho de Roberto Burle Marx, que tanto sucesso ecológico e 

paisagístico obteve em seus projetos. Apenas revela uma condição profissional 

diferenciada de trabalho, na qual o paisagista podia explorar inúmeras possibilidades 

criativas, e por vezes, despesas ilimitadas. São muitos os projetos e realizações que 

Roberto Burle Marx elaborou ao longo de sua carreira, e sua competência criativa é 

reconhecida.  

Ele foi um dos maiores paisagistas da modernidade e expoente do modernismo 

brasileiro, com destaque internacional, não somente pela concepção e concretização dos 
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seus projetos inspirados na flora tropical e nas composições paisagísticas inovadoras. 

Entretanto, destaca-se aqui que as contratações desembaraçadas de regimes legais de 

contratação, num período em que a criação dos mitos profissionais no Brasil, apesar de 

polemica, é uma história ainda não discutida no meio acadêmico e no seio da arquitetura 

brasileira, e que deve ser escrita num futuro próximo, pois em geral era promovida pela 

proximidade dos autores com as autoridades ou legitimada através de alguns poucos 

concursos públicos.  

A intervenção de Roberto Burle Marx, no Palácio dos Leões, foi apontada por 

Leenhardt (1994) e Montero (2001) e registra-se no próprio site do Sítio Burle Marx. 

Estes autores relacionam três projetos paisagísticos em São Luís do Maranhão, sendo: 

em 1968 – o Jardim do Palácio dos Leões, Sede do Governo Estadual; em 1982 – o 

projeto do Jardim da Alcoa Alumínio S.A.; e em 1985 – o projeto da Avenida 

Litorânea. Os projetos de 1982 e 1985 não foram construídos como os projetos de 

Roberto Burle Marx. O paisagismo do acesso da Alcoa, hoje Alumar, na Ilha de São 

Luís, foi reelaborado e implantado pela empresa dos arquitetos Harry Roitman e 

Reinaldo Marques e o projeto da Avenida Litorânea na parte noroeste da Ilha de São 

Luís, foi reelaborado com traçado pós-modernista, pela arquiteta Jussara Nogueira.  

O projeto do Palácio dos Leões, no entanto não foi implantado totalmente 

conforme o projeto original, em 1968. Destaca-se aqui, que a intervenção de Roberto 

Burle Marx neste jardim ocorreu em dois momentos. Em 1968, quando desenvolveu o 

projeto de paisagismo que alterou a configuração do jardim eclético existente até então, 

e, em 1973, quando foi chamado para concluir seu projeto original.  

O projeto original de Roberto Burle Marx para o Jardim do Palácio dos Leões 

trazia modificações quanto à forma e ao conteúdo vegetal. Apresentava tanques e 

espelhos d’água para receber as plantas aquáticas, a serem construídos com 

profundidades variáveis. Canteiros para vegetação gramínea e forrações arbustivas e 

piso de lajotões cerâmicos e de pedras.  

Nesse período, foi criado um novo jardim segundo uma proposta brasileira. No 

entanto, nem todos os elementos do projeto foram implantados nessa ocasião. Anos 

mais tarde, em 1973, Roberto Burle Marx foi chamado para finalizá-lo conforme sua 

proposta original, conforme o depoimento da exprimira dama do Estado do Maranhão, 

Sra. Eney Santana, obtido em 2008. 
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A característica projetual trazia quadros intercalados formando cheios e vazios a 

partir das texturas e brilhos, dos “verdes e azuis ou verdes de todos os tons das plantas”, 

conforme suas práticas paisagísticas, como explica Dourado (1997). Neste jardim “as 

águas refletidas contrastavam com o castanho e o cinza dos pisos” também. A proposta 

do jardim não pretendia ser uma imitação da natureza. Seguia o que Burle Marx e 

Tabacow (2004, p. 62) descrevem: seus jardins eram “um acontecimento cromático 

onde os volumes se ligavam e estabeleciam relações (...) estritamente ordenados e 

harmonicamente naturais”.  

As gestões públicas que se sucederam no Maranhão, não defenderam a 

importância do conjunto arquitetônico e paisagístico adequadamente. Apesar do 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís ter sido tombado no Livro 

de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1974 pelo Governo Federal 

através do IPHAN e, em 4 de dezembro de 1997, o Centro Histórico de São Luís ter 

sido agraciado com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, na Assembleia 

Geral do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco em Nápoles, o fim de alterações e 

descaracterizações nas obras do conjunto não cessou. O acervo vegetal foi muito 

descaracterizado e até mesmo substituído.  

A grande mudança ocorreu na reforma do palácio em 1993, em que o projeto de 

Acácio Gil Borsoi de 1992, substituiu o de Roberto Burle Marx, com adaptações para 

criar uma piscina onde houve um tanque para plantas aquáticas, perda de palmeiras-

imperiais e de outras plantas e jardineiras, sem reposição de novos exemplares, retirada 

de plantas e canteiros para o estacionamento dos carros oficiais e realização de eventos 

sociais, além da retirada de palmeiras para ampliar determinadas visadas. 

O Jardim do Palácio dos Leões é citado nas memórias arquitetônicas de Acácio 

Gil Borsoi, mas não há referência quanto ao projeto modernista e a precedência de 

Roberto Burle Marx nesse jardim. Em suas memórias, Borsoi comenta sobre uma 

solução que pretendia implementar na reforma de 1993 para “criar sob a Praça Nobre 

seus jardins e estacionamentos, uma área que permita gerar área de expansão funcional 

da equipe de apoio ao governador e outros serviços” (BORSOI, 2006, pp. 54-55).  

“Os vários detalhes acrescidos ao longo dos anos foram retirados e criamos 

novas soluções para que tudo ficasse integrado à ideia original do projeto, de 

características clássicas renascentistas (BORSOI in: MOURA, 2004, p. 5)”.  
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Esta solução, para o monumento nacional, não foi realizada, evitando-se uma 

maior descaracterização dele. Porém os jardins sofreram grandes alterações ao invés de 

uma restauração merecida.  

Apesar disso tudo, podem ser reconhecidos os vestígios do acervo arquitetônico-

paisagístico da versão marxiana de um jardim de Roberto Burle Marx, como os tanques 

entrelaçados, alguns caminhos de pedras e de lajotas e, principalmente, a força de 

conjunto do desenho. Nota-se que as descaracterizações mutilaram partes de um 

conjunto, mas o desenho global ainda persiste.  

No complexo diálogo entre o passado e o futuro os valores objetivos e subjetivos 

que importam tanto ao passado, quanto ao futuro da cultura da sociedade ludovicense, 

foram muito pouco discutidos nas intervenções da obra paisagística dos Jardins do 

Palácio dos Leões. E as adaptações contemporâneas aos gostos pessoais dos ocupantes 

palacianos do monumento nacional têm estado longe do que deveria ser protegido 

rigorosamente. 
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IMAGENS 

Figura 39 - Reflexos estéticos de uma época - Ladrilhos Hidráulicos de 

São Luís. 

 
Fonte: Palácio dos Leões 
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Figura 40 - Reflexos estéticos de uma época - Ladrilhos Hidráulicos de 

São Luís. 

 
Fonte: Palácio dos Leões 

 

Figura 41 -  O forte de são luís, de pau a pique, erguido pelos franceses, 

conquistado pelos portugueses de Jerônimo de Albuquerque e foi 

rebatizado de São Filipe. A figura na planta, foi copiada pelo Frei Jose de 

santa Tereza e publicada em Roma, em 1698, na sua Istoria della guerra 

del regno del Brasile. 

 

 
Fonte: Palácio dos Leões 

 

 

 

Figura 42 - Interior do Palácio dos Leões. 
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Fonte: Palácio dos Leões 

 

Figura 43 - Antiga frente do palácio dos Leões. 

 

 
Fonte: Palácio dos Leões 
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Figura 44 - Vista aérea do jardim do Palácio dos Leões, de onde também 

podemos observar uma parte da arquitetura do mesmo. 

 

 
Fonte: Palácio dos Leões 

 
 

Considerações Finais 

O Palácio dos Leões passou por muitas reformas ao longo dos últimos 246 anos. 

Seu espaço livre foi transformado do uso militar para o deleite contemplativo e 

recreativo de seus ocupantes. Além de estar localizado num sítio histórico e ser parte 

integrante da edificação do Palácio dos Leões, o jardim é também um espaço livre 

precedente à própria cidade de São Luís. O jardim pode se constituir assim num dos 

mais antigos espaços livres do Brasil, uma vez que seu espaço forma um mirante (hoje 

ajardinado) do qual se contempla a paisagem da baía de São Marcos há mais de quatro 

séculos e porque sua história se mescla com a história da fortaleza, da cidade e do 

Palácio.  

As cartas de preservação de Veneza (1964) e de Florença (1981) formam 

argumentos para a restauração do projeto original, mas o fenômeno da globalização a 

partir de 1990, passou a invocar novos valores e substituição de valores preexistentes. 

Burle Marx em São Luís é muito pouco divulgada. Não é apontada ainda nos principais 

impressos oficiais do Maranhão. Da mesma forma, não se localizou documentação nos 

arquivos públicos a respeito do jardim, que, no entanto, representa o início da cultura 

brasileira na arquitetura paisagística maranhense. Ambas as intervenções de um dos 

maiores paisagistas do século 20 apontam, hoje, o valor histórico, cultural e paisagístico 
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do monumental Jardim do Palácio dos Leões. Por sua localização, paisagem e história, o 

jardim permanece como um espaço livre de notável importância para a arquitetura 

paisagística brasileira. Se por um lado, este monumento nacional tem sofrido inúmeras 

alterações ao longo do tempo, por outro, sua importância tem sido de certa forma 

reconhecida pelos governantes, uma vez que buscaram arquitetos de renome para tratá-

lo. Isto ensina que tem prevalecido a vontade governamental em conivência com os 

arquitetos contratados. E por isso os riscos de descaracterização se renovam a cada 

quatro anos. Em parte, porque alguns governantes desejam deixar sua marca e, por 

outra, por não compreenderem que este não é apenas mais um espaço livre, mas sim 

monumento nacional que se presta a preservação da história brasileira. Ao se questionar 

que trabalhos devem ser preservados para o futuro, conclui-se que apesar de outras 

importantes contribuições, a marca do trabalho de Roberto Burle Marx é a mais 

significativa, pois se constitui de um bem cultural, um patrimônio que expressa um 

fazer e saber paisagístico brasileiro, próprio e original, que transcende as deliberações 

do poder público local e os anseios individuais dos profissionais. A obra de Roberto 

Burle Marx merece ser recuperada, cristalizada e preservada, pois ensinará outros 

brasileiros como foi seu passado cultural.   
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Considerações do Professor 

 

Abordaram superficialmente o questionamento, não apresentaram sequer uma 

planta baixa dos dois palácios para uma comparação. Não compararam itens 

arquitetônicos, quantitativos. O texto é, na sua maioria, cópia que sequer foi tirada os 

linking e a formatação da obra plagiada. É um exemplo de como é feita a pesquisa 

escolar no Brasil. Muito triste.  

 

Não removi desta coletânea para ficar o registro deste triste comportamento. 
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3 CONCLUSÃO 

Apesar de um grupo não ter apresentado a resposta ao questionamento, e outro 

ter feito um trabalho plagiado e sem abordar o questionamento solicitado. O demais 

fizeram a pesquisa que era o objetivo maior deste trabalho. 

Temos que insistir em praticas como esta para fazer com que nossos alunos 

adquiram o habito de pesquisar, tão vital na nossa vida profissional. 
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ANEXO I: TEMPLATE CAMINHADA 2016.2 
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ANEXO II: TEMPLATE CAMINHADA 2014.2 



122 
 

 



123 
 

 

 

 


