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Há 142 anos 

nascia a primeira 

fábrica moderna 

de São Paulo, 

movida a vapor

Fachada parcial  
da fábrica São Luiz,  
de 1869, com a  
chaminé de 15 metros:  
exemplo para outros 
empreendimentos 

MeMória

No Brasil de 1885 “todo mundo” sabia fiar, 
observou um funcionário consular 
estrangeiro da época, segundo um ensaio 

de 1976 escrito pelo historiador e brasilianista 
norte-americano Warren Dean. A prática  
vinha de um tempo em que havia poucas 
fábricas de fiação e tecelagem no país,  
e a maioria das famílias precisava conhecer  
essa arte para confeccionar as próprias roupas.  
Na Inglaterra, as fábricas têxteis existentes  
no século XVIII utilizavam energia hidráulica  
e ganharam um impulso maior em 1785, quando 
foram as primeiras a usar motores movidos  
a vapor – as estrelas da Revolução Industrial.  
No Brasil, uma das mais bem-sucedidas 
aplicações da máquina a vapor se deu na  
fábrica de tecidos São Luiz, em 1869. Fundada 
em Itu, no interior paulista, foi a primeira 
indústria que poderia ser chamada de moderna 
no estado e tornou-se modelo para outros 
empreendimentos semelhantes. 

eco da revolução industrial
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24 mulheres, 10 homens e  
18 meninos”, conta Anicleide. 
A produção era destinada  
às roupas de escravos, de 
trabalhadores rurais e ao 
ensacamento de sal e café. 

Em 1903 a fábrica passou 
a funcionar também com 
energia elétrica. Esteve 
ativa até 1982 e foi tombada 
como patrimônio histórico. 
Hoje é propriedade da 
família Pacheco Jordão, 
usada para eventos culturais 
ou de moda. Importante 
para São Paulo, a São Luiz 
não foi a primeira fábrica 
brasileira a usar motor a 
vapor. De acordo com os 
historiadores Francisco 
Foot Hardman e Victor 
Leonardi em História da 
indústria e do trabalho no 
Brasil: das origens aos anos 20 
(Global Editora, 1982),  
no Rio de Janeiro a fábrica 
São Pedro de Alcântara 
utilizava o vapor desde 1852. 
Na Bahia, a Conceição  
dos Mares funcionou com 
energia hidráulica e a vapor 
na década de 1840.

Fornalha (à esq.),  
que recebia a lenha 
para queima,  
e caldeira (abaixo),  
que gerava o vapor. 
Ambas do século XIX

A maior contribuição  
da São Luiz foi utilizar um 
motor a vapor que fazia 
funcionar máquinas de 
desencaroçar algodão,  
de fiação e de tecelagem. 
“Por não depender de 
energia hidráulica, as 
fábricas com a nova técnica 
poderiam ser construídas 
em qualquer lugar e não 
mais necessariamente à 
beira de rios”, diz a 
historiadora especializada 
em arqueologia industrial 
Anicleide Zequini, do 
Museu Republicano 
Convenção de Itu, uma 
extensão do Museu Paulista 
da Universidade de São 
Paulo. “Outra consequência 
importante foi mostrar que o 
trabalho livre e remunerado 
funcionava bem e a mão  
de obra escrava não era 
fundamental na indústria 
que começava a se formar.”

A instalação de fábricas 
têxteis nas regiões de Itu e 
Sorocaba – a maioria delas 
utilizando energia 
hidráulica – se deu pela 
necessidade de fabricação 
de tecidos e sacaria, mas 
também em consequência 
da guerra civil 
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Calandra, máquina 
remanescente do início 
do século XX. Dava 
acabamento, melhorava 
o toque, o brilho e o 
encolhimento do tecido

norte-americana (1861-65), 
que impediu a exportação 
de algodão bruto para a 
Europa. Ingleses da São 
Paulo Railway, ferrovia que 
ligava o planalto ao porto de 
Santos, viram no Brasil uma 
alternativa de importação 
do produto e incentivaram  
o plantio da cultura. 

A São Luiz teve cinco 
fundadores. O maior 
acionista, Luiz Antonio de 
Anhaia, foi o idealizador  
do projeto. Tudo foi 
comprado nos Estados 
Unidos da companhia 
Lidgerwood: projeto da 
planta, maquinaria, 
planejamento e treinamento 
para os trabalhadores.  
A fábrica, com uma chaminé 
de 15 metros, começou  
com 62 máquinas, entre as 
quais 24 teares. A caldeira 
gerava o vapor que fazia 
funcionar o eixo do  
sistema de transmissão que 
atravessava o salão onde 
ficavam os teares. Cada tear 
era ligado a esse eixo por 
uma correia. Ao girar, o eixo 
movimentava a correia, que 
acionava o tear manuseado 
por operárias. “Em 1873 
trabalhavam no local  


