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O Engenheiro José Pereira Rebouças  

 

José Pereira Rebouças, engenheiro do Brasil Imperio, não ficou tão conhecido como os 

seus dois outros famosos irmãos: André (1838- 1898) e Antonio (1839 -1874), nasceu na 

cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, a época, em 1856 e faleceu em São Paulo em 

1921. 

José Rebouças formou-se inicialmente em Ciencias Físicas e Naturais na Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro e, teve seu irmão mais velho André como professor, tendo 

concluído um ano mais tarde o curso de engenharia civil 

Talvez uma das razões da pouca divulgação de suas atividades, deva-se ao fato de se ter 

radicado no interior de São Paulo, onde desenvolveu a maior parte de sua vida profissional 

e, de ter atuado nesse estado e no de Minas Gerais principalmente nas áreas ferroviárias 

e de saneamento, não tendo, como os irmãos, forte atuação política. 

Jose Pereira Rebouças atuou, inicialmente, na área ferroviária em Minas Gerais, no Ramal 

de Piratininga, tendo, posteriormente, 1879, trabalhado na exploração dos ramais do 

Descalvado e São Carlos do Pinhal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

Fiscalizou a abertura do terreno para implantação da Estrada de Ferro Ituana, o que veio a 

permitir a construção do ramal de Piracicaba para a Vila de São Pedro, inaugurado em 

1893. 

Há várias obras, por ele, desenvolvidas nos estados de São Paulo na área ferroviária.  

Atuou, também intensamente na área de saneamento, contribuindo decisivamente em 

ações de engenharia na área e, foi do RAE- Repartição de Águas e esgotos de São Paulo, 

posteriormente, Diretor de Obras Públicas do Estado de São Paulo, funções que 

desempenhou de 1883 a 1896, tendo sido substituído por Theodoro Fernandes Sampaio 

Há registros de sua atuação no setor como, como nos casos das obras da Cantareira onde 

por diversas vezes fez constar, em relatório, críticas a incompletude do projeto ou sobre a 

morosidade da execução das obras. 
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Alem disso, durante a sua gestão procedeu a diferentes   melhoramentos no 

abastecimento d’agua da capital paulista como mostra o anexo 15 de Cenários 

Históricos, que nas páginas 30 e 31 diz*1: 

 

Em janeiro de 1893, o engenheiro José Pereira Rebouças, ainda contanto 
apenas com as águas do Reservatório de Acumulação e do Ipiranga, 
concebe um novo planejamento para a infra-estrutura do abastecimento de 
água; a cidade de São Paulo é dividida em zonas de distribuição: 
Zona Alta:  Liberdade, Glória, Cambuci, Bela Vista, Consolação e 
Higienópolis a serem abastecidos pelo Reservatório da Liberdade em fase 
de construção. 
Zona Média:  Largo Municipal e da Sé, Vila Buarque, Luz, Santa Efigénia, 
Bom Retiro, Santa Cecília, Campo Elíseos, servidos pelo Reservatório da 
Consolação, 
Zona Baixa:  Brás, com as águas dos tanques do Ypiranga. 
 
 

 

Segundo Azevedo Neto*2, a página 25: 

 “O serviço Técnico de Águas e Esgotos organizou, em 1894, uma planta geral 

impressa da cidade de São Paulo, com as redes de água e esgotos cujos dados são, a 

seguir mostrados: 

 

 

 

 

(*1) Cenários Históricos- anexo 15 (páginas 1 a   93) acesso em 19 de fevereiro de 2022     
https://smastr16.blob.core.windows.net/fundacaoflorestal/2012/01/PECantareira/Anexos/Anexo%2015.%20
Cen%C3%83%C2%A1rios%20Hist%C3%83%C2%B3ricos.pdf 

 
 
(*2) Azevedo Neto, J M -Abastecimento de água de S. Paulo – subsídios para história (1 parte) 
                                                  Revista DAE pags. 24-27 
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Passando a residir na cidade de Piracicaba, onde manteve um escritório de 

engenharia consultiva e, executou, em parceria com Francisco Saturnino Brito, o projeto 

da rede de esgotos de Piracicaba 

Em 1903 chefiou, nomeado pelo governo de São Paulo a comissão para o projeto de 

esgotos de Santos, posteriormente retomado e reformulado por Saturnino de Brito em 1905. 

Ainda em 1903, José Pereira Rebouças foi convidado pelo Secretário de Agricultura para 

chefiar a “Comissão de Obras Novas de Abastecimento de Água da cidade de São Paulo, 

cujo objetivo era o da utilização das águas do rio Tietê para o abastecimento de água da 

cidade. 

Houve, autorizado, pelo governo do estado envio de um professor da Escola Politecnica de 

São Paulo, para estudos e verificação in loco dos novos métodos de tratamento d’agua dos 

Estados Unidos. 

José Rebouças entregou o projeto preliminar de adução e tratamento d’agua, após o projeto 

preliminar de elevação e distribuição das águas do Tietê, poucos dias após a chegada do 

professor da Politecnica de São Paulo. 

Seu projeto consistia em captar água do Tietê na região da Penha, por meio de torre situada 

no centro do rio. A água seria conduzida por uma galeria a uma caixa receptora, de onde 

se operaria uma elevação para tratamento, cujo processo incluía, em sua primeira fase a 

operação de decantação com coagulação por aplicação do sulfato de alumínio, sendo o 

fluido após a sedimentação filtrado por filtros rápidos. 

 

“Após a filtragem a água seria levada para reservatórios 
descobertos a fim de reforçar a rede distribuidora. A instalação 
proveria 33 milhões de litros a cada 12 horas.” *1 
 

Apesar da opinião favorável do engenheiro que visitou os Estados Unidos, houve 

divergências entre as autoridades sanitárias da área e o projeto de Jose Pereira Rebouças 

foi abandonado. 

 

(*1) Vilar, D. D e Fonseca, F P – A recusa do projeto do engenheiro Rebouças: Tietê, um rio entregue à sua  
                                              própria sorte -Khronos, Revista de História e de Ciencia- nº8 pags. 64-81 
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Mister se registrar a atuação de José Pereira Rebouças no projeto de abastecimento 

de água da cidade de Juiz de Fora, MG, efetuado entre 1891 e 1895 – o chamado 

“Plano Howyan”. 

Diz no seu trabalho *1                     

Os pareceres mais condenatórios foram os de José Pereira Rebouças, Paulo de 
Frontin, e Domingos Freire. No de Rebouças, o engenheiro reprova 
completamente o projeto, acusando Howyan de ter se baseado puramente em 
hipóteses por não ter apresentado nenhum estudo. O engenheiro também 
afirmou que os reservatórios-barragens de grande altura existentes pelo mundo, 
diferentemente do que propôs Howyan, tinham sempre mais de uma utilização, 
como por exemplo, irrigação e fornecimento d’água a canais ou rios navegáveis, 
e nem sempre a distribuição de água. Para Rebouças, o projeto de Howyan era 
injustificável para as necessidades locais e não deveria ser empreendido em 
hipótese nenhuma, sugerindo a construção de uma represa em pequena altura 
no ribeirão da Gratidão, o riacho que o próprio estrangeiro declarou ser de fácil 
captura 

 No final do ano de 1904, solicitou demissão dos cargos que ocupava na administração 

estadual, retornando a Companhia Mogiana onde ocupou o cargo de Inspetor geral até janeiro 

de 1914. 

Carta da presidência da Cia Mogiana indicando José Pereira Rebouças para representa-la numa  

reunião do Ministerio de Viação e Obras Públicas, no Rio de Janeiro 

                                     

(*1) Carrara, M L - Plano Howyan de Juiz de Fora- Dissertação de Mestrado -UFMG -Belo Horizonte 2020 
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Algumas imagens de José Pereira Rebouças: 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BrazilImperiu/posts/2715416268788573/ acesso em 16/02/2022 

 

José Pereira Rebouças recebeu diversas homenagens dando nomes a logradouros e, sendo um dos 
patronos de cadeira da Academia Nacional de Engenharia, como seus dois outros irmãos.  

 

 



6 

 

 

Há registro de suas obras no Anexo 16 – Inventário dos Bens Histórico-Culturais do 
PEC, como o exemplo a seguir mostrado: 

 

 

Obras consultadas: 
Teixeira, L A – Distribuição de Água e Saúde em São Paulo no inicio do Século XX -Usos do Passado: 
                        XII Encontro Regional de História ANPUH-RJ- 2006 
   
Vilar, D. D e Fonseca, F P – A recusa do projeto do engenheiro Rebouças: Tietê, um rio entregue à sua  
                                              própria sorte -Khronos, Revista de História e de Ciencia- nº8 pags. 64-81, 
                                               
Carrara, M L - Plano Howyan de Juiz de Fora- Dissertação de Mestrado -UFMG -Belo Horizonte 2020 
 
Jornal do Sudoeste: A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (1914) 
http://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=109730&src=sdkpreparse acesso 16/2/22 
 
Espaço das Águas -Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – Sabesp -Dossiê institucional Empresas de saneamento em São Paulo 
Setembro 2009 
 
 Azevedo Neto, J M -Abastecimento de água de S. Paulo – subsídios para história (1 parte) 

                                                  Revista DAE pags. 24-27 

 


