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Dimensão
física/mensuração e
suporte

1,43 metros lineares - Documentação textual (impressos e
mimeografados).

Níveis de descrição Fundo.
História
administrativa/biografia

Francisco Pereira Passos nasceu em Piraí, Rio de Janeiro,
em 29 de agosto de 1836. Engenheiro civil, foi prefeito da
cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, entre 1902
e1906, ao ser nomeado pelo Presidente da República
Rodrigues Alves.
Em 1852 ingressou na Escola Militar, onde se formou
bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, o que lhe
conferia o diploma de engenheiro civil.
Estudou na França entre 1857 e 1860, presenciando,
portanto, a reforma urbana promovida em Paris pelo prefeito
Haussmann, o que influenciou largamente em sua dedicação
ao urbanismo. Retornando ao Brasil, dedicou-se à
construção e expansão da malha ferroviária, sob a demanda
cafeeira, além de ter sido consultor técnico do Ministério da
Agricultura e Obras Públicas do Império em 1870.
Voltou à Europa em 1871, na companhia do Barão de Mauá,
como inspetor do Governo Imperial e estudou os sistemas
ferroviários europeus. Foi nomeado engenheiro do Ministério
do Império em 1874, cabendo-lhe portanto acompanhar
todas as obras do governo.
Enquanto prefeito realizou o que ficou reconhecido como a
reforma urbana Pereira Passos. Visando dar uma nova
imagem à cidade, saneou, estendeu, e corrigiu o arruamento,
inaugurou o calçamento asfáltico, demoliu morros, criando
novas avenidas, ampliou outras, como a Mem de Sá,
Salvador de Sá e Beira-Mar. Para sanear e higienizar a
cidade, canalizou os rios Carioca e Maracanã. Arborizou
diversas áreas e realizou obras de embelezamento na Praça
XV, Largo do Machado, Passeio Público, entre outras.
Transformou o Rio de Janeiro numa cidade “moderna”,
segundo as concepções urbanísticas do seu tempo, e
condizente com os valores dos setores dirigentes daquela
sociedade do início de século XX.
Faleceu em 12 de março de 1913.

Produtores Passos, Francisco Pereira, 1836-1913.
História arquivística



Procedência Doação.
Âmbito e conteúdo Processo, recortes de jornais, contratos, ofícios, rescisão,

recibos, determinações técnicas, triplicatas, faturas,
orçamento, folhetos, exposição escrita: "Reflexões sobre as
circunstâncias financeiras e econômicas do Brasil", relatórios,
tarifas, telegramas, correspondências, regulamentos,
biografia de Francisco Pereira Passos, planta, rascunhos,
memorandos, transportes (bondes, ferrovias), pontes
metálicas, combate a incêndios, empréstimos, obras em
escolas públicas, calçamento de logradouros, construção do
Theatro Municipal, bibliotecas.

Notas sobre
conservação

Documentos apresentam estado de conservação de regular
a bom.

Condições de acesso Livre.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante prévia solicitação
no local.

Características físicas e
requisitos técnicos

Suporte papel – não há requisitos técnicos para acesso.

Instrumentos de
pesquisa

Catálogo.


