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Resumo

Durante  os  séculos  XVIII  e  XIX,  o  Rio  de  Janeiro  contava  com  um  sistema  de 

abastecimento d’água baseado em pontos de coleta, tais como bicas, fontes e chafarizes, 

distribuídos nas vias públicas da cidade. A água era trazida diariamente para as casas 

dos  moradores  pelos  chamados escravos  “aguadeiros” que,  em um período anterior, 

buscavam água diretamente no leito do rio Carioca. Sendo os chafarizes os pontos de 

coleta  mais  importantes  desse  sistema,  procuramos  mapeá-los,  com  o  objetivo  de 

analisar a expansão do sistema de abastecimento d’água da cidade entre os anos de 1723 

e 1846. Buscamos nas fontes primárias utilizadas a localização dos chafarizes e o ano 

em que cada um deles foi construído, cruzando as informações encontradas para realizar 

o mapeamento. A série de plantas produzida por Barreiros (1965) foi escolhida como 

base cartográfica para tal mapeamento. Ao final, observou-se que a expansão do sistema 

de abastecimento da cidade se deu em dois grandes períodos: o que vai de 1723 a 1808, 

quando, a partir  do Chafariz da Carioca,  o sistema vai difundir  pela cidade,  mas de 

forma concentrada nos arredores do Maciço da Tijuca, e o que vai de 1809 a 1846, 

quando, a partir da canalização do rio Comprido e da construção do Chafariz do Campo 

de Santana, o sistema vai se expandir para as freguesias da área central que até então 

não possuíam nenhum chafariz para coleta d’água.  
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1 – Apresentação do tema e objetivos

Desde a fundação da cidade,  até  meados do século XVIII,  o sistema de captação e 

distribuição d'água do Rio de Janeiro baseou-se no trabalho de escravos "aguadeiros" 

que, diariamente, com seus barris na cabeça, iam buscar água no rio Carioca. Como o 

velho núcleo urbano estava localizado em uma área onde a água do subsolo era salobra 

e paludosa, esse era o único modo pelo qual se conseguia água em boas condições de 

uso.

A construção do Chafariz da Carioca, em 1723 vai dar início a uma transição no modelo 

de abastecimento da cidade. Abastecido pelo aqueduto da Carioca (finalizado no mesmo 

período, após uma série de tentativas frustradas), o chafariz foi o primeiro de uma série 

de pontos de distribuição de água que seriam instalados nas vias públicas da cidade 

durante  os  séculos  XVIII  e  XIX.  Fontes,  bicas  e  chafarizes  foram,  ano  a  ano,  se 

espraiando pela cidade, dando início ao que Silva (1965:315) chamou de "A Fase dos 

Chafarizes".  

O  objetivo  do  presente  trabalho  consiste  em  analisar  a  expansão  do  sistema  de 

abastecimento d'água da cidade do Rio de Janeiro no período que vai da construção do 

chafariz da Carioca até meados do século XIX, procurando entender quais foram os 

principais vetores de expansão dos pontos de distribuição de água e que fatores estão 

relacionados ao modo que esse sistema (que surge a partir de um único chafariz) se 

difundiu.

Sendo  os  chafarizes  os  principais  pontos  de  distribuição  de  água  da  cidade  pois 

forneciam um maior aporte d’água que bicas e fontes), iremos privilegiar a análise da 

difusão desse tipo de aparelho de abastecimento no espaço urbano do Rio de Janeiro. 

Acreditamos que avaliar como se deu a difusão, no tempo e no espaço, dos chafarizes, 

pode levantar novas questões que nos ajudem a colaborar com o estudo do processo de 

urbanização do Rio de Janeiro no período em tela. 

Inserido no projeto "Geografia Histórica do Rio de Janeiro: Séculos XIX e XX - Temas 

Selecionados",  desenvolvido  no  "Núcleo  de  Pesquisas  de  Geografia  Histórica"  da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, o presente trabalho utiliza fontes primárias e 



secundárias que tratam do abastecimento d'água do Rio de Janeiro nos séculos XVIII e 

XIX e apresenta mapeamentos inéditos que ajudam a espacializar e elucidar as questões 

levantadas.

2 – Operacionalização

2.1 – Fontes

O mapeamento dos chafarizes foi realizado a partir da leitura de três documentos:  o 

Notas sobre o abastecimento água ao Districto Federal, um histórico do abastecimento 

de água da cidade do Rio de Janeiro,  produzido pelo Ministério  de Viação e Obras 

públicas no início do século XX; O serviço de abastecimento de água no Rio de Janeiro  

(informações summarias),  outro histórico, também do início do século XX, publicado 

pela Directoria de Estatística e Archivo da Prefeitura do Districto Federal; e o  Terra 

Carioca – Fontes e Chafarizes,  artigo publicado em 1935 por Magalhães Corrêa na 

Revista do IHGB que apresenta um inventário das fontes e chafarizes construídas na 

cidade nos séculos XVIII e XIX. 

Buscamos nesses documentos a localização dos chafarizes e o ano em que cada um 

deles  foi  construído.  Cruzamos  as  informações  encontradas  neles1 e,  a  partir  delas, 

realizamos  o  mapeamento.  A  série  de  plantas  produzida  por  Barreiros  (1965)  foi 

escolhida  como  base  cartográfica  para  o  mapeamento  dos  chafarizes.  O  material 

produzido pelo autor é resultado de uma sobreposição de mapas e cartas históricas da 

cidade do Rio de Janeiro e a escolha dessa obra é justificada pelo fato dela apresentar, 

de  forma  cronológica,  a  “evolução  urbana”  da  cidade,  permitindo  uma  análise  da 

expansão do sistema de abastecimento d’água de forma sincrônica progressiva, como é 

exposto no item seguinte. 

1 Certas vezes os documentos forneciam apenas a localização ou o ano de construção dos chafarizes. 
Cruzar as informações encontradas foi importante tanto pelo fato de elas serem complementares, quanto 
pelo fato de que, em alguns casos, os chafarizes recebiam mais de um nome (como é o caso do Chafariz  
do Rocio Pequeno). 



2.2 – Recorte temporal e recorte espacial

A análise  aqui  realizada  está  em  conformidade  com  a  proposta  feita  por  Estaville 

(1991), aonde o autor sugere estratégias de como operar com o tempo em uma análise 

geográfica. No nosso caso, trabalharemos com cortes sincrônicos progressivos, ou seja, 

momentos  específicos  do  processo  estudado,  selecionados  e  analisados  de  forma 

comparativa. Os anos de 1723 (ano da construção do Chafariz da Carioca), 1808 (ano 

anterior da construção do chafariz do Campo de Santana) e 1846 (ano da construção do 

Chafariz do Rocio Pequeno, o último a ser instalado na área central da cidade), por se 

constituírem  como  momentos  relevantes  no  processo  de  expansão  do  sistema  de 

abastecimento d’água, são aqui tomados como os cortes sincrônicos a serem analisados. 

A cidade do Rio de Janeiro, no período em tela, estava limitada ao que hoje é conhecido 

como o seu “centro histórico”. Apesar da expansão pela qual a cidade passa no século 

XIX ser acompanhada também por uma expansão do sistema de abastecimento d’água 

(principalmente  em  direção  a  Zona  Sul  e  a  São  Cristóvão),  o  nosso  estudo  está 

concentrado nos chafarizes construídos no seu antigo núcleo urbano. Isso porque, nesse 

período,  eram  nas  chamadas  freguesias  centrais  onde  se  concentrava  quase  toda  a 

população carioca2 e onde também estavam os principais pontos de coleta d’água da 

cidade.

Figura 1 - Cidade do Rio de Janeiro em 1808, ainda compreendia entre os quatro morros: o Morro 
do Castelo (ao fundo, à esquerda) e (em sentido horário) os morros de Santo Antônio, da Conceição 
e o de São Bento .  Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/EOUrbana/

2 “Só a partir do século XIX é que a cidade do Rio de Janeiro começa a transformar radicalmente a sua 
forma urbana e a apresentar verdadeiramente uma estrutura espacial estratificada em termos de classes 
sociais. Até então, o Rio era uma cidade apertada, limitada pelos Morros dos Castelo, de São Bento, de 
Santo Antônio e da Conceição” (Abreu, 2006 [1987]:35)

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/EOUrbana/


3 – A expansão do sistema de abastecimento d’água do Rio de janeiro nos séculos 

XVIII e XIX

Apesar do aqueduto e do Chafariz da Carioca datarem do início do século XVIII, o 

desejo de se trazer  as águas do rio Carioca para o interior  da cidade era  bem mais 

antigo.  Abreu (1992:57) nos conta que ainda no início do século XVII, no primeiro 

governo de Martim de Sá (1602-1608), já se cogitou de lançar um imposto para trazer 

as águas do rio Carioca até o campo de Nossa Senhora da Ajuda (atual Cinelândia). 

Silva (1965:312) cita o imposto criado pelo Conselho de Vereança, durante o governo 

de  Rui  Vaz  Pinto  (1617-1620)  para  custear  as  obras  (de  abastecimento  d’água) 

reclamadas pela população. Cita também o acordo firmado, em 1624, entre a Câmara e 

Domingos da Rocha para trazer água até o Campo de Santo Antônio (atual Largo da 

Carioca). Trabalho que, por motivo desconhecido, não foi realizado.  

Apenas em 1673, durante o governo de João da Silva e Sousa, seriam iniciadas as obras 

do  chamado  encanamento  da  Carioca.  E  quase  cinqüenta  anos  depois,  após  muitos 

percalços, seriam concluídas. A construção do Chafariz da Carioca, em 1723, marca, 

portanto, o fim de uma série de tentativas de se trazer água para o interior da cidade. 

Marca, também, o início de um novo período na história do abastecimento d’água do 

Rio de Janeiro

Pode-se dizer que a transição de um sistema de abastecimento d’água bastante simples, 

no qual as pessoas (na maioria escravos) iam diretamente ao rio Carioca buscar água, 

para  aquele  baseado na  multiplicação  de  pontos  de  saída  d´água  dentro  dos  limites 

urbanos, acarretou em uma modificação na dinâmica interna da cidade. Uma vez que a 

maioria das casas, mesmo as dos ricos, dependia da água dos chafarizes, uma das cenas 

mais comuns do Rio de Janeiro passou a ser a de escravos esperando na fila de água ou 

carregando jarras e barris cheios na cabeça (Karasch, 2000:103). 

“Tão logo concluído, em 1723, o chafariz de Aires de Saldanha, passaram a 
convergir para o Largo da Carioca os pretos aguadeiros e os marinheiros que, 
dos  vários  recantos,  aportavam  à  Cidade.  Com  freqüência,  no  meio  ao 
borborinho da espera, enquanto enchiam suas vasilhas, surgiam os conflitos tão 
bem retratados por Rugendas em magistral gravura.” (Silva, 1965:315)



As praças e largos onde os chafarizes eram instalados tornavam-se rapidamente centros 

de aglomeração de escravos, todos em busca de um pouco de água. E sendo, até então, o 

único ponto  de coleta  d’água  localizado  no interior  da urbe,  o  Chafariz  da Carioca 

tornou-se, a partir do momento da sua construção, um ponto vital da cidade, local para 

onde convergia toda a demanda por água gerada no Rio de Janeiro. 

Mapa 1 – A cidade do Rio de Janeiro em 1723 e o Chafariz da Carioca

Base cartográfica: Barreiros (1965:17)

A partir da segunda metade do século XVIII há um grande aumento na demanda por 

água no Rio de Janeiro.  Ela  acompanhava o crescimento  da população e  das novas 

funções que a cidade possuía: 



 “(...) a partir de meados do século XVIII o Rio de Janeiro viu elevar-se bastante 
a sua taxa de crescimento demográfico, transformado que fora não apenas no 
principal  porto  controlador  e  exportador  do  ouro  das  minas  gerais,  como 
também, em 1763, na própria capital da colônia. 

Refletindo essa nova posição ocupada no sistema colonial português, cada vez 
mais passou a cidade a ser o ponto de destino de tropeiros que fazia a ligação 
com o planalto aurífero, atraindo também um grande número de soldados, que 
tinham a missão de defendê-la de ataques externos e de impedir o contrabando. 
O florescimento do comércio foi uma conseqüência imediata e levou também à 
atração  de  novos  habitantes,  vindos  sobretudo  da  metrópole.  O  dinamismo 
demográfico também se fez sentir no campo circunvizinho que viu expandir a 
atividade agrícola, tanto a de exportação como aquela destinada ao consumo 
interno.  Finalmente,  para  viabilizar  todo  esse  dinamismo  econômico,  num 
sistema colonial que tinha na escravidão um de seus elementos de sustentação 
mais importantes, foi incrementado, como era de se esperar, o tráfico negreiro, 
reforçando o importante papel de recepção e de distribuição de força de trabalho 
cativa que a cidade exercia” (Abreu, 1992:59). 

O Chafariz da Carioca não poderia mais suportar tamanha demanda. Dessa forma, duas 

medidas  pareciam importantes:  ampliar  o  aporte  d’água  que  chegava  ao interior  da 

cidade e construir novos chafarizes para melhor distribuir as águas do rio Carioca. 

Segundo Abreu (1992:59), a busca por novas fontes de captação tem início no governo 

de Luís de Vasconcelos e Sousa (1779 - 1890). Foram incorporadas ao encanamento da 

Carioca as águas provenientes  dos riachos Lagoinha,  Silvestre e Caboclas,  além das 

águas  do  rio  Catumbi.  As  águas  deste  último  rio  seriam utilizadas,  inclusive,  para 

abastecer  um  chafariz  em  específico,  o  Chafariz  do  Lagarto,  um  dos  sete  novos 

chafarizes que a cidade recebeu até o início do século XIX. 



Mapa 2 – Chafarizes construídos entre 1723 e 1808 na cidade do Rio de Janeiro

Base cartográfica: Barreiros (1965:17)

Ao observar  os  segundo mapa,  que retrata  a  distribuição  espacial  dos  chafarizes  da 

cidade no ano de 1808, notamos que todos os chafarizes construídos até então estão 

concentrados nos arredores do Maciço da Tijuca e uma grande área da cidade se vê 

praticamente negligenciada quanto a presença de um ponto de coleta d’água. O que 

poderia explicar tal distribuição espacial? 

Pensemos como eram abastecidos os chafarizes da cidade.  As águas do Chafariz do 

caminho  da  Glória  e  as  do  Chafariz  das  Marrecas,  localizado  no  Passeio  Público, 

vinham de desvios realizados no aqueduto da Carioca. Do Chafariz da Carioca, que era 



abastecido diretamente pelo aqueduto, partia um cano que abastecia o Chafariz da Praça 

do Carmo e, deste último, partiam as águas que abasteciam o Chafariz do Largo do 

Moura. As águas do rio Catumbi abasteciam o Chafariz do Lagarto. 

O fato dos chafarizes possuírem uma fonte comum de abastecimento (os rios do Maciço 

da Tijuca,  em especial  aqueles  que abasteciam o encanamento  da Carioca)  e  serem 

interligados é um ponto importante para entender porque, em um primeiro momento, a 

expansão do sistema de abastecimento vai se dar de forma concentrada. Mas o que pode 

ser fundamental para explicar tal concentração é a precariedade dos materiais utilizados 

na construção do sistema, reflexo do caráter emergencial com que a questão da água 

muitas vezes foi tratada: 

“A  não  ser  o  aqueduto  da  Carioca,  que  se  achava  estabelecido  de  modo 
permanente,  mas  ainda  assim carecendo  de  grandes  e  imediatas  reparações, 
todos os outros eram feitos em sua maior parte de calhas de madeira, telhões de 
barro  e  valas  abertas  ao  solo,  o  que  demonstra  a  pressa  com  que  foram 
construídos e o seu caracter provisorio.” (Almeida et al., 1922:22).

As condições acima descritas dificultariam, portanto, a expansão do sistema para áreas 

mais afastadas das fontes de abastecimento. Dessa forma, os primeiros chafarizes da 

cidade  encontravam-se  concentrados  nos  arredores  do  Maciço  da  Tijuca,  de  onde 

partiam as águas que supriam os pontos de coleta até então construídos. 

Como conseqüência da concentração dos chafarizes em uma área da cidade, algumas 

outras se viam negligenciadas quanto ao abastecimento d’água: 

“Todavia, os moradores de outros bairros tais como a Cidade Nova, Valongo, 
Gamboa e Saco do Alferes não dispunham do benefício da água próxima e eram 
obrigados a abastecer-se no chafariz da Praça do Carmo ou em São Cristóvão, 
donde  com grandes  despesas  e  dificuldades  sem conta  a  transportavam em 
canoas” (Silva, 1965:317)

A difusão mais equalizada do sistema dependia, portanto, não só da captação de novas 

águas, mas como também do incremento da infra-estrutura de abastecimento. É nesse 

contexto em que as águas do rio Comprido são captadas,  no início  do século XIX, 

pouco após a chegada da família real: 



“Foi então que o Príncipe Regente, mais tarde D. João VI, que se encontrava 
nesta cidade, desde 7 de março de 1808, determinou conduzir para o Campo de 
Sant’Ana,  com a  maior  brevidade,  em calhas  de  madeira,  as  águas  do  rio 
Comprido, outrora chamado Iguaçu. Graças aos esforços do Intendente Geral da 
Polícia, o Desembargador Paulo Fernandes Viana, as águas ali chegaram em 13 
de  maio  de  1809,  abastecendo  um chafariz  provisório  de  madeira,  com 10 
torneiras” (Silva, 1965:317).

Ainda que realizada de forma provisória (em 1818 foi substituído por um construído em 

pedra lavada, abastecido por canos de chumbo), a construção do Chafariz do Campo de 

Santana marca o início da expansão do sistema de abastecimento para as áreas até então 

desprovidas  de  chafarizes.  Paralelo  à  captação  de  novas  águas,  como  as  do  rio 

Comprido, a utilização de novos materiais na infra-estrutura de abastecimento permitiu 

também que se desse a expansão do sistema. O Chafariz de Santa Rita, por exemplo, 

recebia águas do Rio Carioca, mesmo estando localizado em área oposta ao Maciço da 

Tijuca, próximo aos morros de São Bento e da Conceição. Era, porém, abastecido por 

canos de chumbo, pela primeira vez importados da Inglaterra (Silva, 1965:318).



Mapa 3 – Chafarizes construídos entre 1808 e 1846 na cidade do Rio de Janeiro

Base cartográfica: Barreiros (1965:19)

4– Considerações Finais

O  presente  trabalho  representa  um  esforço  inicial  de  se  mapear  o  sistema  de 

abastecimento d’água da cidade do Rio de Janeiro nos séculos XVIII e XIX. A partir 

dos mapas produzidos,  pudemos levantar  algumas hipóteses sobre a forma como tal 

sistema se expandiu e os motivos pelos quais ele se expandiu de tal forma. 

A principal consideração que podemos fazer, no momento, é que a expansão do sistema 

de abastecimento da cidade se deu em dois grandes períodos: o que vai de 1723 a 1808, 



quando, a partir  do Chafariz da Carioca,  o sistema vai difundir  pela cidade,  mas de 

forma concentrada nos arredores do Maciço da Tijuca, e o que vai de 1809 a 1846, 

quando, a partir da canalização do rio Comprido e da construção do Chafariz do Campo 

de Santana, o sistema vai se expandir para as freguesias da área central que até então 

não possuíam nenhum chafariz para coleta d’água.  

Como hipótese,  sugerimos que a concentração dos chafarizes observada no primeiro 

período é conseqüência tanto do fato deles possuírem fontes comuns de abastecimento e 

serem interligados,  quanto  do  fato  de  que  eram abastecidos  através  de  um sistema 

marcado por uma precariedade nos materiais utilizados, impossibilitando uma expansão 

maior. 

Dessa forma, a captação de novas fontes, como a do rio Comprido, no início do século 

XIX, e um incremento nos materiais utilizados na construção do sistema, permitiu que 

ele se expandisse de forma mais equalizada durante a primeira metade do século XIX. 

O  avanço  nos  estudos  relativos  ao  sistema  de  abastecimento  da  cidade  do  Rio  de 

Janeiro,  ainda  em  curso  no  "Núcleo  de  Pesquisas  de  Geografia  Histórica",  não  só 

permitirá  uma discussão mais  aprofundada da  hipótese levantada,  como trará  novos 

subsídios para a discussão do tema em tela.  

5 – Anexos 

Tabela 1 – Ano de construção dos chafarizes

Ano de Construção Nome do Chafariz

1723 Chafariz da Carioca

Final da década de 1750 Chafarz do Largo do Paço

1772 Chafariz do caminho da Glória

1772 Chafariz do caminho de Matacavalos

1785 Chafariz das Marrecas

1786 Chafariz do Lagarto

1794 Chafarziz do Largo do Moura

1809 Chafariz do Catumbi

1809 Chafariz do Campo de Santana



1817 Chafariz do Riachuelo

1834 Chafariz do Mercado

1839 Chafariz de Santa Rita

1845 Chafariz da Praça Municipal

1846 Chafariz do Rocio Pequeno (Praça 11 de Junho)

Tabela 2 – Localização dos chafarizes

Nome do Chafariz Localização
Chafariz da Carioca Largo de Santo Antônio (atual Largo da Carioca)

Chafarz do Largo do Paço Largo da Praça do Carmo (atual praça XV)

Chafariz do caminho da Glória
Rua da Glória, entre a Cândido Mendes e Conde 

de Lage

Chafariz do caminho de Matacavalos
Rua Matacavalos (atual Riachuelo), entre a Rua 

dos Inválidos e a Francisco Muratori 

Chafariz das Marrecas
Em frente ao Passeio Público, separado dele pela 

rua das Belas-Noites (atual Rua das Marrecas)

Chafariz do Lagarto
Pouco acima da Lagoa da Sentinela, na rua do 

Conde (atual Rua Frei Caneca)
Chafarziz do Largo do Moura Largo do Moura

Chafariz do Catumbi
Pouco abaixo do chafariz do Lagarto, próximo à 

Lagoa da Sentinela 
Chafariz do Campo de Santana Campo de Santana

Chafariz do Riachuelo
 Rua Matacavalos (atual Riachuelo), do lado 

ímpar, próximo à rua Silva Manoel

Chafariz do Mercado
Mercado da Cidade (antigamente localizado entre 
as ruas do Mercado e do Ouvidor, na antiga Praia 

do Peixe)

Chafariz de Santa Rita
Largo de Santa Rita, na confluência da rua dos 
Ourives (atual Miguel Couto) com a rua dos 

Pescadores (atual Visconde de Inhaúma)
Chafariz da Praça Municipal Praça Municipal 

Chafariz do Rocio Pequeno (Praça 11 de 
Junho)

À beira da rua do Aterrado (atual Senador 
Euzébio)
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