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das estruturas nacionais, de um forte crescimento das
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Celso Furtado

RESUMO

Esta pesquisa procura ampliar e aprofundar o entendimento sobre a participação do
Estado na construção ferroviária no século XIX. Com este objetivo, partimos da
análise do processo histórico de formação do Estado brasileiro, de 1822 aos anos
1850, a fim de identificar configurações e traços culturais do sistema político no qual
se inserem, como prioridade de governo, as políticas públicas e, em especial, o
projeto ferroviário. Consideramos que as linhas básicas da política ferroviária, no
Império, foram traçadas no período 1852-1867, durante a construção de seis
ferrovias pioneiras. Detectamos, ainda, razoável correlação entre o traçado dos
caminhos de ferro e os já conhecidos caminhos das minas, que conduziam a zonas
onde se localizavam jazigos de pedras e metais preciosos, ferro, carvão, petróleo e
outros recursos minerais. Observamos que a participação do Estado na construção
ferroviária, no período, desenvolveu-se em duas frentes: como empresário
responsável pela construção e gestão de malhas ferroviárias e como agente de
regulação de empresas privadas, nacionais e estrangeiras, privilegiadas com longa
lista de subvenções e incentivos, entre os quais se destaca a garantia de juro
mínimo para os capitais investidos na construção de estradas de ferro.
Palavras-chave: Estado; políticas públicas; ferrovias; minérios; regulação.

ABSTRACT

This research aims to achieve a more comprehensive understanding of the role of
the Brazilian State during the nineteenth century railways construction in Brazil. We
begin by reviewing the historical process of formation of the Brazilian State from
1822 to 1850, to identify the cultural aspectsof the political system in which the
Government gives priority to public policies speciallyto the railwaysconstruction
project. We consider that the basic lines of Brazilian Empire´s railways policy were
defined during the 1852-1867 period with thebuilding of the first six railways. We
detected a correlation between railways routes and existing mining roadways leading
tosites of important mineral resources such as precious stones and metals, iron, coal
and oil. The research indicates that Brazilian State played two main roles in railways
construction.Firstly, as the manager responsible for railways´ construction and
management. Secondly, as the regulatory agent of private companies, which
received a long list of subsidies and incentives, among which the guarantee of a
minimum interest for the capital invested in the construction of railroads.
Keywords: State; public policy; railroads; minerals; regulation.

RÉSUMÉ

Ces recherches ont eu pour but approfondir la compréhension sur la participation de
l´Etat dans la construction des chermins de fer au XIXème siècle. Pour réaliser cet
objectif, nous avons commencé par l´analyse historique de la formation de l´Etat
brésilien, de 1822 aux années 1850, em essayant d´y v voir les configurations et les
traits culturels du sistème politique à l´intérieur duquel se sont fixées les priorités du
gouvernement em matière de politiques publiques et, en particulier, le projet des
chemins de fer. Nous pensons que les grandes lignes de ce projet ont été dessinées
dans la période 1852-1867, pendant laquelle les six voies ferrées pionnières ont été
construites. Nous avons encore identifié une corrélation entre la direction des
chemins de fer et les chemins des mines, déjà connus Il y a plus d´un siècle. Ceuxci permettaient l´accès à des régions riches em minérais et pierres précieuses.
Nous constatons que la participation de l’État dans la construction des chemins de
fer, à cette époque, a pris deux modalités: l´action directe, em tant qu´entrepreneur
responsable de la construction et de la gestion des réseaux, et l´action d´agent de
régulation, chargé de la supervision d´entreprises privées, nationales et étrangères,
qui ont beneficié d´une gamme assez large de subventions et d’ incitations, parmi
lesquelles on doit distinguer la garantie d’un taux d´intérêt minimum pour lês
investissements ferroviaires.
Mots-clés: Etat; politiques publiques; chemins de fers; minerais; régulation.
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INTRODUÇÃO

A inspiração inicial para realizar o presente trabalho de pesquisa nasceu por
ocasião do Curso de Finanças Públicas, ministrado na Faculdade de Economia da
Universidade Católica de Brasília na década de 1990, e se consolidou por ocasião
do debate travado em torno das parcerias público-privadas na primeira década deste
século.
O Curso de Finanças Públicas levou-nos a travar contato com os orçamentos
governamentais do século XIX, quando pudemos verificar a importância dos aportes
financeiros do Estado ao desenvolvimento do programa de transportes, sobretudo
nas modalidades ferroviária e marítima. As parcerias público-privadas, por outro
lado, constituem, igualmente, uma forma de concessão onerosa de serviços
públicos, podendo vir a exigir um aporte de recursos orçamentários tão significativo
quanto aquele verificado no século XIX a título de garantia de juros aos
investimentos feitos na construção ferroviária.
Em um e outro caso, o sistema de incentivos ao setor privado teve por
objetivo

apoiar

o

crescimento

econômico

em

ambiente

sócio-econômico

hegemonizado por ideologias de cunho (neo) liberal e em contexto histórico marcado
pelos fenômenos da globalização e da abertura da economia brasileira ao comércio
e aos investimentos internacionais. Tais similaridades permitem supor que o estudo
dos eventos ocorridos durante o Segundo Reinado, por uma ótica de Economia
Política, possa ser útil à análise da racionalidade das escolhas públicas com que nos
deparamos, hoje, no Brasil. Uma tal aspiração, de melhor entender o presente a
partir das lições do passado, impôs a necessidade de mergulhar na história do
século XIX.
Verificamos, contudo, que nosso conhecimento do Brasil e da sociedade
brasileira no século da independência ainda é precário, está em construção. Grande
parte do entendimento de nossa história procede de relatos e da historiografia
elaborada no século XX, sempre parciais por razões de ideologia, de metodologia
e/ou de delimitações regionais do universo pesquisado. Conhecemos pouco, por
exemplo, sobre o dinamismo do mercado interno naquele século XIX, quando
predominaram produtores independentes e homens livres. Dos novos estudos que

vêm sendo feitos sobre aquele tema já surgem, em nossos dias, críticas bem
fundadas ao modelo até aqui predominantemente aceito, apoiado na centralidade do
latifúndio agro-exportador.1
Outro exemplo de interpretação que tem sido igualmente objeto de
controvérsias localiza-se no entendimento do papel histórico da reformulação da
pauta alfandegária, realizada em 1844. Nessa ocasião, o ministro da Fazenda Alves
Branco promoveu a elevação dos direitos de importação que passaram de, no
máximo, 15% para até 60%, com a finalidade de incentivar a industrialização da
economia brasileira. O caráter protecionista destas tarifas, explicitado nos relatórios
ministeriais da época, tem sido rejeitado pela maioria dos historiadores que insistem
em ver na decisão uma simples necessidade de aumento das receitas públicas. A
exceção é Celso Furtado, para quem a reformulação da pauta alfandegária em 1844
representou, acima de tudo, um ato de resgate da soberania monetária.
Na verdade, o período que vai do início da década de 1840 até 1856, ano do
falecimento de um grande estadista do Império, o Marquês do Paraná, pode ser
visto como uma fase de enfrentamento das forças pró-gestão soberana do Brasil
com as forças que defendiam a necessidade de alinhamento da economia brasileira
às diretrizes do Império Britânico e de seus parceiros na ordem mundial. Para os
professores Cervo e Bueno este “período corresponde à transição entre a política de
submissão e de erros de cálculo da época da Independência e a política de
afirmação nacional, que se inicia em 1844”.2 Até que ponto esse enfrentamento
refletiu-se na formatação do programa ferroviário? É uma pergunta a que
procuramos responder no Capítulo 3.
Foi em ambiente de disputa por hegemonia política que despontou a figura
gigante de Irineu Evangelista de Souza, futuro Barão e Visconde de Mauá, e
começou a tomar corpo o primeiro grande conglomerado nacional nos setores de
siderurgia, construção naval e serviços públicos, alavancado pelo estabelecimento
bancário de Mauá, considerado o segundo Banco do Brasil. A história empresarial
de Mauá confunde-se, de fato, com a história econômica do Segundo Reinado do
Império do Brasil, pois nelas observamos uma primeira fase de crescimento
exponencial, seguida por estagnação e, enfim, um longo tempo de decadência.

1
2

Cf. CALDEIRA, 1959.
Cf. CERVO e BUENO, 2002, p.61.

Acreditamos

que

a

pesquisa

ora

apresentada,

centrada

na

relação

Estado/construção ferroviária, contribui para um melhor entendimento deste ciclo,
que se estendeu dos anos 1850 ao final do Império.
Na verdade, os caminhos de ferro do Brasil foram um projeto do Estado
brasileiro, veremos. Mas coube a um particular, o Visconde de Mauá, a glória de
construir, inaugurar e operar, em regime de associação de capitais (sociedade
anônima), a primeira linha ferroviária, traçada entre o porto hoje denominado Mauá e
a raiz da Serra de Petrópolis, na época denominada Serra da Estrela. Até que ponto
sua iniciativa, pioneira, determinou o ritmo das decisões governamentais e
particulares na implantação do projeto ferroviário? Como se articularam as decisões
do setor privado nacional e estrangeiro em torno do negócio ferroviário? São estas,
igualmente, duas questões que mereceram nossa atenção específica.
Na verdade, a década de 1850 assistiu, pela primeira vez em nossa história
de país emancipado, à formação do tripé Estado/capital estrangeiro/capital nacional.
Um tripé que ressurgiu um século depois, nos anos de 1970, como base para a
estratégia de desenvolvimento formulada no II Plano Nacional de Desenvolvimento
1975-1979. Nas duas ocasiões, o capital nacional mostrou-se débil e politicamente
frágil, incapaz de expansão autossustentada e perdedor na luta pela hegemonia do
Estado.
Ao final do ciclo acima sugerido, de expansão econômica, estagnação e
decadência, que marcou o Segundo Reinado, economia e sociedade brasileira
apareceram configuradas por decisões emanadas dos dois polos de poder: Estado e
potência imperial – representada esta pelo Império Britânico.
Procuraremos entender como, ao longo do Segundo Reinado, esses dois
polos de poder articularam-se em torno do projeto ferroviário e da transformação das
relações sociais de produção sinalizadas pelo apito do trem. Mauá participou das
diferentes fases desse projeto, mas transitou do papel de capitalista empreendedor
para o de simples corretor e intermediário de concessões ferroviárias. Vencido,
manteve a dignidade e apenas em raras ocasiões apontou a aliança espúria dos que
provocaram sua derrota como empresário. À liquidação do empresário símbolo do
nascente capitalismo nacional seguiram-se a derrota e o fim do regime monárquico.
Contrariamente a Mauá, respeitado até o final de sua vida, o regime monárquico
terminou sem defensores e sem aplausos. Legou-nos cerca de dez mil quilômetros

de estradas de ferro e pesada dívida externa, instrumento de dependência e de
instabilidade recorrente do sistema político brasileiro.
Para a implantação dos caminhos de ferro durante o Segundo Reinado, a
participação do Estado foi vital e extrapolou os limites considerados próprios ao
Estado liberal, isto é, a formulação de marcos jurídicos garantidores de direitos de
propriedade. Além de empresário responsável pela implantação de ferrovias
estratégicas, o Estado brasileiro ainda exerceu, durante o Império, os papéis de
entidade de fomento, avalista de empréstimos e garantidor dos lucros da construção
ferroviária através do sistema de garantia de juros.
O objetivo central desta pesquisa é justamente o de aprofundar o
entendimento da participação do Estado imperial no programa ferroviário do
Segundo Reinado. A convicção de que “apriorismos teóricos rígidos e o culto acrítico
aos gurus do momento bloqueiam mais do que impulsionam a compreensão dos
fenômenos históricos”, aconselhou-nos a privilegiar o método indutivo, começando
por elencar perguntas para as quais não tínhamos respostas pré-fabricadas. Assim,
adotamos inicialmente a proposição que o Estado é um “universo em expansão, cujo
sentido teórico e prático deve estar relacionado às formas particulares de
estruturação da sociedade em contextos históricos específicos”.3
No que se refere à problemática sobre o papel do Estado nacional na
construção de estradas de ferro durante o governo de D. Pedro II, procuramos
enfatizar os aspectos estruturais e conjunturais das dimensões econômica e política
da sociedade brasileira. Conscientes de que o entendimento das partes exige a
percepção da totalidade que as configura, fomos levados a desmembrar a questão
central em duas outras perguntas: a) como se organizou e se desenvolveu o Estado
nacional brasileiro, após a emancipação política de 1822, com que objetivos e
prioridades, com que bases de sustentação política?; e b) como inserir a construção
de estradas de ferro no conjunto de políticas públicas que nortearam a ação estatal
e lhe deram especificidade, na articulação internacional e no sistema político
brasileiro?
Na delimitação do objeto de pesquisa, a opção inicial, portanto, orientou-se no
sentido do desmembramento e da consideração de um duplo objeto – o Estado
nacional e as ferrovias construídas no século XIX. Dito de outra forma, tratamos de
3

MARTINS, 1985, p.15 e ss.

um objeto relacionado a um ator – o Estado nacional – e uma ação deste ator – sua
participação na construção ferroviária.
Enquanto ator diferenciado do processo social, o Estado é um espaço para o
qual convergem as pressões da sociedade e do sistema político, e do qual se
requer, entre outras exigências, decisões de última instância, como a promulgação
de normas jurídicas abrangentes e o emprego da força legítima necessária à
produção e reprodução da ordem social. O sentido histórico e a dimensão social das
decisões pertinentes ao Estado tornam este um tema complexo, difícil, sujeito a uma
miríade de controvérsias teóricas e empíricas.4 Procuramos minimizar as
controvérsias teóricas, por considerar que elas decorrem, em parte, da ideologia de
quem as aborda e do contexto histórico no qual são formuladas.
Adotamos, em contrapartida, o procedimento metodológico de contextualizar
os momentos de formação e transformação do Estado nacional brasileiro (ENB), a
partir dos atos que marcaram a emancipação política do Brasil, em 1822, quando se
constituíram os primeiros órgãos da administração pública brasileira. Estes temas
estão tratados no Capítulo 1, em três seções que abordam, sucessivamente, os
marcos simbólicos da fundação do ENB, os trâmites diplomáticos e políticos para o
reconhecimento internacional e, enfim, a Assembleia Constituinte da qual emanou,
como elemento central do pacto social firmado, a organização do Estado e do
governo que deveria representá-lo dali por diante.
Dizer que evitamos as controvérsias teóricas não significa, de forma alguma,
negar a importância dos diferentes campos teóricos que oferecem parâmetros e
paradigmas de leitura da ação estatal na economia capitalista. Ocorre que, o mais
frequentemente, o debate sobre o Estado se dá em torno de abstrações, de modelos
inadaptados às condições estruturais da sociedade brasileira e, não raras vezes,
sem amplo grau de universalidade. A exceção é o modelo marxista que se distingue
dos demais por várias razões, dentre as quais destacamos a “observação sobre a

4

Ver diferença, por exemplo, entre relato de Faoro e o de Southey sobre o Estado português e sua gestão
metropolitana do Brasil colonial. Southey afirma: “Jamais houve nação que em proporção de seus meios tanto
fizesse como a portuguesa. Pequeno como é Portugal, um dos reinos mais diminutos da Europa, e longe de ser
bem povoado, apoderou-se por bom direito de ocupação da parte bela do mundo novo, e suceda o que suceder
sempre o Brasil há de ser a herança de um povo lusitano”. [...] “Apesar de muitas causas que o tinham
contrariado, muito grande era o progresso geral feito no século antecedente”. (1981, p.381) Para Faoro (1957), a
tônica é a denúncia do Estado patrimonialista português que, contrariamente ao mundo feudal, não estimulou a
emergência de mecanismos sociais de passagem ao capitalismo e impediu, assim, a formação de uma
sociedade de classes, burguesa.

essência do caráter de classe do Estado, fio que unifica o pensamento dos grandes
clássicos do pensamento marxista em um discurso coerente”.5
No Brasil, discípulos dos caminhos teóricos abertos pelo marxismo foram, por
exemplo, Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes e Celso Furtado. Sodré, no
campo da História, foi o que mais aprofundou o estudo das contradições básicas e
as utilizou para fundamentar o seu relato acerca da dinâmica da sociedade
brasileira, sobretudo na obra Formação Histórica do Brasil. Florestan Fernandes, na
Sociologia, ainda é o grande mestre que analisa a sociedade em movimento
impulsionada por teses, antíteses e sínteses recorrentemente. A Revolução
Burguesa é uma obra clássica e de leitura obrigatória sempre que tivermos o Estado
por objeto de reflexão.
Celso Furtado, por sua vez, principal fonte e matriz dos estudos históricos
sobre economia brasileira, procurou combinar elementos centrais da economia
política de Marx e orientações substantivas da macroeconomia keinesiana. Na
tentativa de operacionalizar categorias de Marx, Furtado elaborou a reconstrução do
quadro conceitual de que se utiliza o economista, apoiando-se em visão global de
estruturas sociais historicamente identificadas:
Não se trata do que convencionalmente se chama enfoque interdisciplinário, e sim
de sair em busca de uma teoria social global, na qual entronquem a teoria da
reprodução da população, a teoria das decisões intertemporais (acumulação), a
teoria da estratificação social e a teoria do poder. (FURTADO, 1976, p. 11)
É necessário não perder de vista que o Estado é principalmente a resultante de um
conjunto de forças que mantém a coesão social e definem a orientação do
desenvolvimento. Quando se faz referência à ação política, o que se tem em mira é
exatamente modificar as bases de sustentação do Estado e, por esse meio, dar
nova diretriz ao processo de desenvolvimento. As críticas que são feitas de múltiplos
ângulos ao Estado brasileiro, tal qual ele emergiu do processo de industrialização,
pecam com frequência por pretenderem isolá-lo das estruturas sociais das quais ele
é fruto e cimento. (Id.ib., p.75)

Na outra vertente do objeto de pesquisa, as ferrovias, o material disponível
está segmentado por regiões do Brasil. A literatura disponível fornece material
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valioso para uma primeira aproximação do tema, permitindo delimitar realizações,
época e o contexto regional e territorial. A grandeza de nosso território, as diferentes
vocações regionais e a diversidade cultural do Brasil, entretanto, dificultam
generalizações prematuras sobre a contribuição das estradas de ferro para o
progresso e/ou para o desenvolvimento.
Decisões políticas relevantes são sempre pressionadas por variáveis
relacionadas ao tempo, isto é ao contexto histórico, e ao espaço, isto é, à
localização socioespacial. Por isso, na análise do programa ferroviário, que foi o
campo prioritário de investimentos diretos do Estado/Governo geral no século XIX,
procuramos observar, desde o início, a sequência cronológica e o âmbito regional
dos desdobramentos econômicos e jurídicos das decisões governamentais.
Em

seguida,

acatando

o

ponto

de

vista

de

ilustres

pensadores

contemporâneos, adotamos a premissa de que a construção jurídica é sempre um
espelho, ou uma face dos muitos espelhos onde se reflete a correlação de poder.6
Na verdade, enquanto sociedade politicamente organizada, a ação dos Estados
modernos orientou-se preferencialmente para a produção de leis e normas jurídicas
de caráter geral, para atividades políticas (o poder coativo e a representação
internacional) e para a articulação das condições gerais de produção.
Por outro lado, sendo o orçamento estatal um instrumento de apropriação
primária

da

renda

nacional,

as

finanças

públicas

exprimem

escolhas

necessariamente políticas, embasadas em alianças/arranjos de distintos grupos
sociais, cuja legalidade passa pelo crivo dos parlamentos.
Neste estudo foi muito útil a análise dos orçamentos do Império, que nos
serviu como primeiro vetor indicativo das prioridades das políticas públicas liberais.
Isolando-se a dívida pública e os gastos militares, típicas despesas regalianas,
observamos a ocorrência de dois grupos de gastos tipicamente políticos: as políticas
de terras e de colonização e as políticas de melhoramentos materiais, que
abordaremos no Capítulo 2.
Acatamos ainda a premissa de que, no século XIX, a ordem mundial foi
formatada segundo estruturas hegemônicas de poder e admitiu formas colonialistas
de atuação das potências centrais à cata de territórios a serem conquistados.
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Reflexo de tais restrições internacionais e a certeza da não-perenidade do tráfico e
do sistema escravocrata,7 os dois grupos de políticas públicas do Império brasileiro
convergiram para os objetivos de defesa e organização econômica do território e de
ampliação da oferta de trabalho não-escravo. Esses objetivos foram enfatizados na
peça fiscal encaminhada todo ano pelo Executivo ao Poder Legislativo e nos
relatórios ministeriais, nossa fonte primária documental mais vasta e valiosa. Vale
aqui relembrar palavras do visconde de Sinimbu, presidente do Conselho de
Ministros entre 1878 e 1880, em entrevista concedida por ocasião da Proclamação
da República:
Quando já não me prende ao mundo, onde tantas coisas extraordinárias tenho visto,
ambição alguma de mando, será inefável consolo deixar a vida com a certeza de
que nem uma parcela do território sagrado de nossa pátria se desligaria para
constituir nacionalidade distinta ou aumentar o domínio de algum audaz
conquistador.

Legislação e relatórios ministeriais chamaram nossa atenção para um tema
não previsto inicialmente no projeto de pesquisa: a relação entre ferrovias e os
depósitos conhecidos de minérios e de metais preciosos, sobre os quais há
generalizada omissão na literatura ferroviária brasileira. Por isso, foi necessário
desdobrar a apresentação da construção ferroviária em dois capítulos que
abordaram, sucessivamente, o conjunto de seis ferrovias que denominamos
pioneiras, aquelas cuja construção e inauguração tiveram lugar entre 1852 e 1867,
e, em seguida, o provável impacto da busca de minerais na localização espacial e
no traçado dos caminhos de ferro.
Entendemos que os primeiros quinze anos de construção de linhas férreas
foram decisivos para a configuração econômico-financeira e institucional do
programa ferroviário. Foram anos de embate político entre os três grupos que
procuraram participar daquela construção: o Estado e sua burocracia, os capitalistas
nacionais e os capitalistas-financistas ingleses organizados em torno de interesses
bancários, em que já despontava a liderança da Casa Londrina dos Rothschild.
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No período indicado ocorreram duas crises no ciclo de negócios, a de 1857 e
a de 1864, cujos desdobramentos conduziram à eliminação das tarifas alfandegárias
Alves Branco e à liquidação das casas bancárias de propriedade de nacionais. Em
decorrência desses fatos, firmaram-se a prevalência do padrão-ouro e do câmbio
fixo no sistema monetário, a liberalização do comércio exterior e a presença
dominante de bancos ingleses no sistema financeiro brasileiro. Reconstruiu-se, no
mesmo período, o endividamento externo e atribuiu-se à Casa Rothschild o
monopólio das operações do Tesouro Imperial na Inglaterra.
A década de 1850, que marca o início do programa ferroviário brasileiro,
coincidiu igualmente com o início das reformas capitalistas, das quais se destacaram
a lei de mercantilização das terras, o Código Comercial e a decretação do fim do
tráfico de escravos, atividade que passou a ser criminalizada daí por diante. O
programa ferroviário integra esse conjunto de reformas orientadas para a mudança
nas relações sociais de produção. A organização das companhias ferroviárias como
sociedades anônimas, o amplo recurso à dívida externa e ao mercado londrino de
capitais, ao mesmo tempo em que se adotava um generoso programa de incentivos
e isenções tributárias ao capital investido em ferrovias, fizeram da construção
ferroviária um “grande negócio”, na expressão de vários autores,8 negócio que
beneficiou amplamente grupos nacionais e estrangeiros.
Complementando a visão geral dos anos iniciais do programa ferroviário, e do
papel do Estado na sua implementação, o Capítulo 4 aborda em grandes linhas a
relação entre ferrovias e minérios. Observa-se que o nosso governo esteve
efetivamente empenhado na exploração dos jazigos minerais conhecidos e,
particularmente, na extração do carvão de pedra, ou carvão mineral, essencial às
máquinas capitalistas que introduziram a modernidade no sistema brasileiro de
transportes: locomotivas e navios a vapor. Houve claramente o objetivo de viabilizar
o transporte de minérios em várias concessões ferroviárias, sobretudo na região Sul.
Em certos países da Europa não havia sido diferente, a colocação de trilhos esteve
estreitamente ligada à necessidade do transporte de minérios amplamente utilizados
por produtos da revolução industrial.
Em vista das considerações formuladas ao longo de um processo de reflexão
indutivo, entendemos que o capitalismo brasileiro nasceu com raízes culturais
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marcadas pela vinculação às finanças internacionais. O controle do capital
estrangeiro foi particularmente vigoroso em campos estratégicos da acumulação
capitalista, aí se destacando os transportes, sobretudo as ferrovias e a navegação a
vapor. Estas raízes, pouco a pouco irradiadas para o conjunto de entidades sociais e
aparelhos de Estado, inscreveram-se de forma indelével em nossa matriz
institucional.
Em toda sociedade, a mudança de relações sociais de produção é lenta. E é
marcada não só pelas condições do contrato de trabalho, mas também pelos direitos
de propriedade e pelo ritmo da acumulação capitalista. No Brasil da segunda metade
do século XIX, o centro dessa acumulação foi ocupado pela construção e gestão das
malhas ferroviárias. Daí, nosso entendimento de que o período imperial não deva
ser designado como o de prevalência de um sistema escravista, mas como o tempo
de transição para o capitalismo, quando a escravidão predominou sobretudo na
agricultura de exportação, porém com tendência declinante. Levantamos ainda a
hipótese de que o apito do trem foi o apito do capitalismo. Aquele foi um tempo de
convivência de diferentes modos de produção.9
Ao mesmo tempo em que o capitalismo se introduzia, nos transportes e nas
comunicações, mas também nas finanças e no comércio atacadista e de varejo,
modificava-se o perfil das classes sociais e do sistema político. Senhores de
engenho, cafeicultores e outros segmentos de proprietários rurais cederam lugar,
paulatinamente, aos financistas, grandes comerciantes e empresários da construção
civil, os novos grupos sociais aptos a ocupar posições de centralidade no sistema
político.
O Capítulo 5 procura responder à seguinte questão: “qual foi o papel do
Estado nacional brasileiro na construção ferroviária, durante o Segundo Reinado?”.
Observaremos que ali se destaca, em primeiro lugar, o Estado empresário,
responsável pelo financiamento e construção daquela que foi a espinha dorsal do
sistema ferroviário brasileiro – a Estrada de Ferro D. Pedro II. Em seguida,
enfatizamos o Estado regulador, responsável pela formulação de incentivos fiscais e
normas legais que viabilizaram a implantação da malha brasileira. Com surpresa
constatamos um aparente paradoxo: o Estado pode ser, ao mesmo tempo, um bom
empresário e um regulador pouco qualificado.
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Foram profundas as transformações ocorridas no interior do Estado, no
período que vai da Maioridade ao fim do Império. Como exemplo e síntese dessas
transformações, anotamos as modificações na estrutura da despesa pública. No
período que vai da Maioridade ao final do Império, a despesa orçamentária
multiplica-se por seis, as duas pastas mais importantes em volume de gasto deixam
de ser aquelas de natureza regaliana – Fazenda e Forças Armadas (Guerra e
Marinha) –, que absorviam entre 80% e 90% da despesa pública na primeira metade
da década de 1840.
As novas prioridades do gasto público, em apoio às mudanças ocorridas nas
relações sociais de produção, fazem com que a despesa se concentre,
progressivamente, em torno das pastas da Fazenda e da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas, responsáveis por percentuais acima de 60% do gasto público total.
No orçamento deste Ministério, fixado em 35 mil contos de réis em 1888,
destacavam-se os gastos com ferrovias, de aproximadamente 20 mil contos de réis.
Ferrovias e dívida pública absorveram 50% da receita arrecadada pelo Governo
geral, em 1888, e já sinalizavam, como veremos, o estrangulamento das finanças
públicas ao final desse primeiro tempo de transição para o capitalismo.
O aumento da dívida externa, de 5 milhões para 30 milhões de libras
esterlinas, entre 1852 e 1890, tornou necessária uma renegociação dessa dívida.
Por ocasião do funding loan de 1898, foi decidido o resgate das estradas de ferro
estrangeiras beneficiadas pela garantia de juro, o principal incentivo concedido pelo
Governo para atrair capital estrangeiro para a construção ferroviária. Sobre esse
desfecho inesperado do endividamento externo e do sistema ferroviário brasileiro,
convém reproduzir os comentários de Ana Célia Castro:
Na impossibilidade de manter a sangria aos cofres públicos representada pela
garantia de juros às estradas de ferro, muitas delas pessimamente administradas e
deficitárias, compreendeu finalmente o governo que havia sido um equívoco a
concessão de condições tão favoráveis às empresas que as construíram. As
negociações do resgate merecem um estudo mais detalhado, porquanto constituem
um caso claro de antagonismo entre interesses públicos nacionais e estrangeiros.
(CASTRO, 1978, p.70)

Mantivemos percepção idêntica à de Castro ao longo desta pesquisa. Há
evidências empíricas de que a contradição principal da sociedade brasileira, ao

longo do Império, ocorreu entre os interesses nacionais e os interesses estrangeiros,
isto é, entre a Nação brasileira, representada no Estado, e os financistas do Império
britânico. Essa contradição ficou explicitada ao longo do desenvolvimento do
programa ferroviário, núcleo mais importante da acumulação de capital realizada no
Brasil durante o Segundo Reinado. As duas empresas ferroviárias que atuaram
efetivamente como eixos de penetração e agentes de desenvolvimento regional
foram a Companhia da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, apelidada “A Inglesa”, e a
estatal Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II.
Não foi possível, no espaço deste trabalho, aprofundar a hipótese
mencionada acima. Mas ela poderá ser objeto de pesquisas futuras.
Para concluir, merece destaque a observação que ao final do período 18521867, quando entraram em operação as seis ferrovias pioneiras, três dos quatro
principais portos brasileiros eram servidos por companhias ferroviárias com capital
majoritariamente estrangeiro, inglês: Recife, Salvador e Santos. Apenas no Rio de
Janeiro, as companhias ferroviárias que ligavam o interior da província ao porto
eram controladas por capital nacional, destacando-se dentre elas a operadora
estatal da E.F. D. Pedro II.
Além de se tornar a espinha dorsal do sistema ferroviário nacional, a
Companhia E.F. D. Pedro II, mais tarde Central do Brasil, foi também um espaço
privilegiado de formação da engenharia civil brasileira e, bem mais tarde, núcleo da
holding Rede Ferroviária Nacional. Sua privatização chegou a ser sugerida nos
primeiros anos da República, mas não foi efetivada.
Um século mais tarde, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a linha da
Central do Brasil foi entregue ao setor privado, ao mesmo tempo em que se
desarticulava o sistema ferroviário nacional, entregando-o parcialmente a grupos
econômicos internacionais. Faltou na ocasião, a devida consideração para com as
lições inscritas em nossa história econômica e social. História que tentamos em
parte recuperar, ao longo deste trabalho de pesquisa.

CAPÍTULO 1
SEMENTES DO ESTADO NACIONAL BRASILEIRO

Nada me resta, Senhor, que de novo possa oferecer a
Vossa Majestade, porque honra, vida e fazenda há muito
dediquei à defesa da Pátria.
Barão da Torre de Garcia d´Avila
(em agradecimento pelo título de barão que lhe foi conferido
pelo Imperador D. Pedro I em 12/12/1822)

Endossamos, neste capitulo, a premissa que os Estados liberais modernos
tenderam para a constitucionalização e para a articulação de dois monopólios, da
violência física legítima (forças armadas nacionais) e da tributação (impostos
permanentes decretados pelo Parlamento).
No Brasil, como em outros países da época, a primeira Constituição foi obra
da elite senhorial, mas claramente de cunho liberal e conforme ao modelo inglês.10 A
organização de forças armadas nacionais foi tarefa que consumiu décadas, assim
como a construção do sistema tributário nacional. A fragilidade do Estado
emancipado, nessas frentes estratégicas para o poder estatal, concorreu para
acentuar fenômenos de dependência externa.
Embora a emancipação fosse uma aspiração histórica dos brasileiros
sinalizada em diferentes ocasiões, a independência e a formação dos primeiros
núcleos de poder estatal estiveram alavancados por eventos externos vinculados à
crise geral do Antigo Regime e ao movimento liberal português de 1820.11 Já se
consumara há anos a ruptura do Pacto Colonial e do exclusivismo comercial (com a
abertura dos portos em1808), o status de colônia já fora superado pela formação do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815).
A ocorrência de guerras e conflitos armados durante o processo de
independência não desmerece a posição majoritária, da historiografia, de que a
10
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emancipação política do Brasil resultou menos de confrontos militares e mais de
negociações políticas internas e articulações diplomáticas. Como em todo processo
de negociação, houve avanços e recuos, perdas e ganhos. Em visão retrospectiva,
pode-se admitir que o maior avanço social do Brasil, no século XIX, ocorreu no plano
da política – a formação de um Estado nacional, embora incompleto e em
permanente transformação. Consideramos ainda que o sistema político nacional,
nucleado pelo Estado, desenvolveu-se em ambiente de recorrente oposição entre
forças internas e forças externas.
Por outro lado, anotamos a impossibilidade, para a sociedade brasileira da
época, de abandonar determinadas ‘cargas históricas’ vinculadas ao sistema
colonial, com destaque, no plano interno, para o latifúndio e para a escravidão12 e,
no plano internacional, para a inserção passiva nas estruturas hegemônicas de
poder.
O cenário e a dinâmica internacional em que atuam os grandes estados periféricos
não são novos e imparciais, mas se organizam em torno de estruturas hegemônicas
de poder político e econômico. [...] Assim, as sociedades, os Estados e um governo
nunca iniciam sua atuação internacional a partir da ‘estaca zero’, com os mesmos
direitos, deveres e iguais oportunidades. [...] Os elementos estratégicos, ou
estratégias de preservação e de expansão de poder das estruturas hegemônicas se
desenvolvem em vários domínios e utilizam diversas táticas e instrumentos. [...] Na
área internacional as estruturas se organizaram, após o Congresso de Viena de
1815, mais ou menos informalmente (por meio das reuniões do Concerto das
Nações; da Santa Aliança; dos sistemas de alianças conhecido como equilíbrio de
poder na Europa, enquanto agiam pela força direta, ostensiva e ás vezes
coordenada, em zonas da periferia para incorporá-las como colônias ou para
subjugar revoltas contra seus interesses). (PINHEIRO GUIMARÃES, 1999, p. 25 e
ss.)

Da combinação dessas variáveis resultou a manutenção do modelo primárioexportador que, julgamos, teve e tem grande influência sobre a configuração da
matriz nacional de transportes. Trata-se, ainda em nossos dias, de um modelo que
aparenta ser inexpugnável.
Este capítulo está dividido em três seções. Apresentamos em primeiro lugar
os marcos simbólicos de fundação do Estado nacional, do Dia do Fico à coroação de
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latino-americanos que ascenderam à independência naquelas primeiras décadas do século 19.

D. Pedro I; em seguida abordamos os procedimentos para o reconhecimento
diplomático da independência, em ambiente onde se exercem com mais
desenvoltura as pressões das grandes potências; para concluir, fazemos o relato
sumário do processo de elaboração da primeira Carta Magna, momento em que
costumam ficar explícitas as divergências dos grupos internos em matéria de
ideologia e de interesses materiais. Nos anos em que ocorreram tais eventos foram
lançadas as raízes do triângulo articulador do poder de Estado durante o Império do
Brasil: o Poder Moderador, o Conselho de Estado e o Senado vitalício.

1.1.

Marcos simbólicos da fundação do Estado Nacional Brasileiro13
Os marcos fundadores do Estado Nacional Brasileiro (ENB) situam-se entre o

Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, e a coroação do Imperador, 1º de dezembro de
1822. O Dia do Fico é aquele em que o Príncipe Regente do Brasil, D. Pedro, negou
obediência às ordens das Cortes de Lisboa para que voltasse a Portugal. Segundo a
historiografia D. Pedro tomou esta decisão aconselhado por José Bonifácio de
Andrada e Silva e pela esposa, D. Leopoldina, filha do Imperador da Áustria. Estava
cercado do apoio popular registrado em oito mil assinaturas que acompanharam o
manifesto que recebeu pedindo que ficasse no Brasil. Este manifesto, redigido por
Joaquim Gonçalves Ledo, jornalista e maçom nascido no Rio de Janeiro, foi
entregue a D. Pedro por José Clemente Pereira, luso-brasileiro aqui radicado,
presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro. A eles D. Pedro respondeu
com a histórica frase: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou
pronto! Diga ao povo que fico!”
Para o sucesso do Fico concorreram duas correntes de opinião. A primeira,
liderada por José Bonifácio, visava o ‘desquite amigável’ entre Brasil e Portugal e a
opção por um regime monárquico de governo, talvez uma monarquia dual
integrando os dois países, a exemplo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. A
segunda corrente, liderada por Joaquim Gonçalves Ledo e por José Clemente
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Pereira, orientava-se por ideais republicanos, talvez a exemplo dos Estados Unidos.
Ao Dia do Fico seguiram-se as decisões abaixo enumeradas que, por seus efeitos
políticos no contexto internacional e no plano interno, consideramos representarem
os marcos fundadores do Estado Nacional Brasileiro.
• 09 de janeiro de 1822, Dia do Fico;
• 16 de fevereiro de 1822, convocação do Conselho de Procuradores Gerais
das Províncias do Brasil;
• maio de 1822, decreto estabelecendo o “cumpra-se”, que submetia
qualquer ordem vinda de Portugal à ratificação do Príncipe Regente;
• 03 de junho de 1822, convocação da Assembleia Geral Legislativa e
Constituinte;
• 01 de agosto, decreto de declaração da Independência;14
• 06 de agosto de 1822, Manifesto às Nações Amigas, redigido por José
Bonifácio;
• 07 de setembro de 1822, Grito do Ipiranga: Independência ou Morte!;
• 12 de outubro de 1822, aclamação de D. Pedro como Defensor Perpétuo e
Imperador do Brasil;
• 01 de dezembro de 1822, coroação de D. Pedro I.
Não foi imediata nem geral a adesão das províncias brasileiras à autoridade
de D. Pedro I. Durante os meses que sucederam ao Fico houve confrontos regionais
entre partidários de obediência às ordens emanadas das Cortes de Lisboa e grupos
nativos partidários da emancipação sob o comando de D. Pedro. No início, a
autoridade efetiva do Imperador ficou restrita às províncias do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e São Paulo.
Naquele ano histórico o Estado nacional era apenas um frágil embrião,
desprovido dos instrumentos mínimos de exercício do monopólio da violência, pois
não dispunha de forças armadas próprias nem dos recursos tributários essenciais à
sua auto-sustentação. Parecia difícil, então, manter a unidade territorial do país. As
províncias eram governadas por juntas eleitas em 1821 e muitos desses governos
regionais tendiam ao alinhamento com Lisboa e com a luta contra o absolutismo,
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Certos autores referem-se a este documento como o Manifesto aos Brasileiros, redigido por Ledo.

tendendo a apoiar um governo constitucional que poderia em principio, abranger o
conjunto de unidades integrantes do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
D. Pedro por sua vez demonstrou, desde o Fico, clara predisposição de não
acatar decisões vindas de Lisboa e, logo em 16 de janeiro de 1822, ordenou que as
tropas portuguesas estacionadas no Rio de Janeiro retornassem a Portugal.15
Pouco depois proibia que tropas enviadas de Lisboa ancorassem no Rio de Janeiro.
Tão importantes decisões foram ressaltadas por Oliveira Lima: “O maior serviço
prestado por D. Pedro foi forçar a guarnição portuguesa da capital a depor as armas
e a embarcar-se para o velho mundo [...]”. (OLIVEIRA LIMA, 2000, p. 157)
À medida que foi se tornando previsível, para os brasileiros, que as Cortes
portuguesas (onde os brasileiros eram minoritários) inclinavam-se a impor ao Brasil
uma posição subordinada e a fracioná-lo em províncias independentes submissas
ao governo de Lisboa, começaram a se organizar movimentos de resistência contra
o que foi visto por certos grupos de opinião como tentativa de recolonização do
Brasil. Mas nem todos estes movimentos alinhavam-se a favor da unidade territorial,
pois ali o.nde prevaleciam ideais republicanos os grupos dirigentes inclinavam-se
para o separatismo e/ou para um regime federativo similar ao adotado pelos Estados
Unidos. Outra foi a posição dos revolucionários baianos que aderiram à autoridade
central de D. Pedro e revoltaram-se contra as tropas portuguesas sediadas em
Salvador. A guerra da Bahia, como é conhecido este movimento, durou de fevereiro
de 1822 a julho de 1823, culminando em uma Declaração de Independência.16
No Rio de Janeiro, o primeiro semestre de 1822 foi marcado pela formação do
governo provisório chefiado por José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da
Independência, e pela convocação do Conselho de Procuradores Gerais. Coube a
este órgão, formado por representantes eleitos pelas províncias, aconselhar D.
Pedro a convocar uma Assembleia Geral Legislativa e Constituinte, o que foi feito
em junho. Daí para o final do ano parecem ter convergido às iniciativas de D. Pedro
e de José Bonifácio em direção à emancipação e à separação entre Brasil e
Portugal, ficando assim descartada a opção por uma monarquia dual.
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Havia cerca de 10.000 soldados portugueses no Brasil, estando 3.000 estacionados perto de Montevidéu e
outro tanto na Bahia. Os navios de guerra eram velhos e mal e mal equipados.
16
Consideramos que esta guerra, que ainda não recebeu o merecido destaque na historiografia brasileira, teve
caráter exemplar para a manutenção da integridade territorial do Brasil. Sua importância pode ainda ter sido
maior se considerarmos as evidências de articulação entre as vitórias políticas e militares ali obtidas e as
decisões pró-independência tomadas no Rio de Janeiro. Cf. resumo no Apêndice A.

De fato, os atos oficiais de D. Pedro em seguida à convocação da Constituinte
sinalizaram o rumo da separação dos dois reinos, o que fez com que a emancipação
se tornasse, logo, fato consumado! São exemplos a comunicação de José Bonifácio
ao cônsul inglês, em 15 de junho, informando que, a partir daquela data, os navios
britânicos poderiam apresentar-se diretamente nas alfândegas do Brasil, ficando
dispensados da autorização prévia do cônsul português em Londres, como era
costume até então. Depois houve o decreto de 1º de agosto pelo qual “D. Pedro
considera inimigas as tropas enviadas por Lisboa e determina às populações que
lhes fizessem ‘crua guerra de postos e guerrilhas’”. (MONIZ BANDEIRA, 1973, p. 43)
Logo em 6 de agosto, D. Pedro divulgou o “Manifesto às Nações Amigas!”
Ao final de 1822, José Bonifácio ordenou o sequestro dos bens de
propriedade de portugueses e elevou para 24% os direitos de importação de
mercadorias provenientes de Portugal, equiparando-as assim às das demais
nações, ficando a exceção de 15% reservada aos produtos ingleses conforme
estipulava o Tratado de 1810, assinado entre Brasil e Inglaterra. Em dezembro
deste ano foram exilados para a França José Clemente Pereira e alguns outros seus
partidários. No comentário de Pedro Calmon:
Estava D. Pedro, pois, imperador sem restrições [...] fora as que a Constituição
impusesse.
José Bonifácio ganhara o seu combate. Cimentara a monarquia unitária, dissipando
a oposição dos liberais revolucionários. Nem se contentou com isso. Exilou os mais
perigosos. (CALMON, 1959, p. 1506)

Em sentido oposto ao de José Bonifácio, D. Pedro I procurou estender, para
além do Rio de Janeiro, o círculo dos que o apoiavam e, ao criar a Imperial Ordem
do Cruzeiro no dia em que foi coroado Imperador, concedeu o título de Barão da
Torre de Garcia d´Ávila a um dos líderes da guerra da Bahia, Antonio Joaquim Pires
de Carvalho e Albuquerque, Coronel de Regimento de Milícias e Marinha da Torre,
irmão e sogro do Visconde de Pirajá. Este gesto de D. Pedro I desagradou aos que
viam os títulos de nobreza como resquícios do feudalismo e àqueles que pretendiam
submeter às decisões do Imperador à soberania da Constituinte. O Barão da Torre
agradeceu este título, ao Imperador, com a frase em epígrafe deste capítulo.

Submeter-se à Assembleia não estava nos planos de D. Pedro I, nem
daqueles que o apoiaram no processo de independência17 porque consideravam que
a adesão do Príncipe Regente era importante para aplainar as dificuldades
esperadas e para viabilizar a separação definitiva e amigável de Portugal.18 A
permanência de D. Pedro no trono brasileiro satisfazia, por outro lado, as exigências
das realezas europeias no sentido de evitar movimentos revolucionários e o
surgimento de lideranças militares e/ou de caudilhos. Mas também se julgava que as
condições colocadas pela Inglaterra para apoiar a emancipação, dificilmente seriam
aprovadas pelos brasileiros na ausência decerto grau de absolutismo/autoritarismo,
como veremos a seguir.

1.2. Londres: reconhecimento da independência e estruturas hegemônicas
As providências para o reconhecimento internacional da independência do
Brasil concentraram-se em torno de D. Pedro, José Bonifácio e o general Felisberto
Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta, depois Marquês de Barbacena, o qual, em
meados de 1822, foi nomeado agente diplomático do Brasil em Londres.
No plano interno, vários autores compartilham oponto de vista que a marinha
era indispensável para o estabelecimento e preservação do Império brasileiro, pois
uma ajuda naval do Governo imperial às províncias do norte em luta contra os
portugueses, além de facilitar-lhes a vitória, representaria mais um forte motivo para
se submeterem à autoridade de D. Pedro.
Os navios de guerra de D. Pedro projetariam o poder do Império desde o Rio de
Janeiro até a foz do Amazonas, estabelecendo a fronteira norte e garantindo a
sobrevivência da maior nação da América do Sul. (MACAULAY, 1993, p. 161)
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Analisando os eventos de 1822, há autores que lhes assinalam o caráter de contrarrevolução. Segundo esta
visão, a posição das Cortes de Lisboa pró-recolonização do Brasil acabaria provocando, aqui, uma revolução
liberal liderada por correntes republicanas, como fora o caso de outros países latino-americanos. Consideram,
assim, que a política conduzida nas províncias centrais e na Corte, em favor da aclamação rápida e coroação de
D. Pedro I, teve o objetivo de abortar “uma revolução nacional-libertadora que germinava desde as últimas
décadas do século XVIII [...]”. (WERNECK VIANA, especial para o Espaço Gramsci e o Brasil) Também Moniz
Bandeira considera que “a oligarquia proclamara a Independência a fim de impedir a revolução, controlando o
movimento popular para que não atingisse as relações de classe na sociedade brasileira”. (1973, p. 45) Outros
autores, como Tito FRANCO, consideram que o Brasil já não era colônia desde 1815 e que a monarquia
preexistia à independência, sua permanência tendo sido ditada pela vontade expressa da nação. (1990, p. 144)
18
[...] a luta brasileira contra Portugal esteve longe de ser uma luta sem derramamento de sangue [...] no Pará,
as forças comandadas por Grenfell, oficial de Cochrane, executaram 5 prisioneiros e outros 253 foram jogados
no porão de um navio [...] onde morreram todos sufocados em outubro de 1823. (MACAULAY, 1993, p. 168)

O Brasil foi buscar na Inglaterra os créditos, navios, equipamentos,
armamentos ehomens necessários ao reequipamento de sua marinha. Coube ao
agente diplomático providenciar a compra de navios e a contratação de oficiais,
soldados e marujos. A conselho de Caldeira Brant, e com o aval de D. Pedro, Lord
Cochrane19 foi convidado por José Bonifácio para ocupar o posto de comandante da
esquadra brasileira, chegando ao Rio em 13/03/1823. Antes de dirigir-se para a
Bahia, a fim de efetuar o cerco por mar às tropas portuguesas sediadas em
Salvador, Cochrane foi nomeado Primeiro-Almirante da Marinha brasileira, por
decreto de 21 de março. Retornou ao Rio de Janeiro em 9 de novembro, três dias
antes da dissolução da Assembleia Constituinte. Seus serviços foram reconhecidos
por D. Pedro I que o agraciou com o título de Marquês do Maranhão, em dezembro
do mesmo ano.
Talvez necessária nas circunstâncias, a presença de estrangeiros na marinha
e no exército20 deu origem a muitos conflitos, que não interessa aqui detalhar. Mas
devemos registrar a opinião segundo a qual esse procedimento não foi propriamente
umaopção, mas a única alternativa, um imperativo em tempos de guerra. Talvez seja
este um fato a ser inscrito no que José Murilo de Carvalho chama “dialética da
ambiguidade”. A efetividade da declaração de independência exigiu do Governo
servir-se do apoio de tropas estrangeiras, e a presença destas tropas comandadas
por estrangeiros, guerreando no território nacional contra brasileiros, sinalizava a
fragilidade do Estado que se queria emancipar e os limites da soberania desejada.
Cabe agora, neste espaço, repudiar a tese, acolhida em correntes da
historiografia e da ciência política, de que a ‘independência do Brasil foi comprada’.
Esta tese parece inserir-se no esforço recorrente de minimizar vitórias e conquistas
de brasileiros, de enfraquecer nossa autoestima e dar lugar à prevalênciade pontos
de vista que procuram demonstrar nossa ‘incapacidade histórica’ de seguir por via
própria uma trajetória de nação independente e livre. No nosso entendimento, as
negociações aqui relatadas seguiram os trâmites da época e os acordos feitos
obedeceram ao ritual diplomático de praxe.
De fato, o reconhecimento internacional da emancipação assumiu contornos
mais nítidos somente em 1824, após a promulgação da Constituição. Na ocasião
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Almirante inglês, mercenário, que se encontrava no Chile comandando as forças navais daquele país.
Desde janeiro de 1823 havia um batalhão de estrangeiros integrados às tropas de linha do Exército.

ficou claraa posição da Inglaterra que, procurando preservar sua tradicional aliança
histórica com Portugal, condicionou o apoio ao Brasil ao prévio reconhecimento da
independência por parte de Portugal.
Assim, e porque “Considerava o Brasil importante para sua posição o apoio
da Inglaterra”, conforme expõe Sérgio Buarque de Holanda, a partir de 1824 a
orientação brasileira foi no sentido de tratar com Portugal o reconhecimento da
independência, diretamente ou por intermédio de outra potência. Buarque de
Holanda registra ainda a posição, em princípio favorável ao Brasil, de Chamberlain,
cônsul e espécie de agente político inglês no Rio de Janeiro, que havia sido mantido
no seu cargo durante o processo de elaboração da independência. Enfim, afirma ter
sido decisivo o papel da Inglaterra que, formalmente, acabou sendo mediadora,
juntamente com a Áustria.
No reconhecimento de nossa independência teve a Inglaterra papel preponderante...
Estabelecia-se, assim, através das necessidades criadas pela Independência, a
continuidade da presença inglesa no Brasil. (BUARQUE DE HOLANDA, 1993, p.
332)

O apoio dos britânicos não foi incondicional.21 Por um lado, eles exigiram a
continuidade do Tratado de Comércio e Navegação assinado entre Portugal e
Inglaterra em 1810,22 tratado que outorgou tarifas preferenciais aos ingleses e
estava previsto para expirar em 1825. Por outro lado, cobravam o fim do tráfico de
escravos, já parcialmente acertado com D. João VI durante os acordos feitos por
ocasião do Tratado de Viena em 1815.
Para o Brasil, foi vital o apoio recebido de banqueiros britânicos, entre os
quais Nathan Rothschild, ao longo das negociações de formalização da
independência. Em 1824 e 1825, com a intermediação e o aval do Marquês de
Barbacena,foram realizados dois empréstimos externos que, somados à indenização
acertada com Portugal nos acordos de reconhecimento da independência, elevaram
a dívida externa, em 1825, a pouco mais de 5 milhões de libras esterlinas (BUESCU,
1984, p.126; CALDEIRA, 2011, p.199). Na ocasião o Brasil esteve representado pelo
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No relato de Macaulay, Caldeira Brant manobrou com habilidade, tendo sugerido a Canning que “o Brasil
estava disposto a aceitar o fim do tráfico em troca do reconhecimento diplomático e da abertura do altamente
protegido mercado britânico ao açúcar brasileiro. Brant e seus compatriotas produtores de açúcar [...] acima de
tudo, naqueles anos de depressão, queriam mercados para sua produção”. (MACAULAY, 1993, p. 206)
22
Segundo este tratado, as mercadorias inglesas pagariam direitos de importação no Brasil de apenas 15%,e as
mercadorias portuguesas teriam alíquota de 16%. Para produtos oriundos de qualquer outro país, os direitos
foram fixados em 24%.

titular da Fazenda, Manoel Jacintho Nogueira da Gama, futuro Marquês de
Baependi, ex-sócio de Barbacena na organização de uma filial do Banco do Brasil
na Bahia, na década de 1810.
O pagamento de uma indenização a Portugal deu margem a se dizer que a
independência foi “comprada”. É um equívoco de quem desconhece que esta era a
prática corrente da época, tendo sido aplicada inclusive um século mais tarde,
quando negociamos com a Bolívia a anexação do Acre. Não há dúvida, no entanto,
que aquele encargo onerou demasiadamente a dívida externa contratada, que se
tornou maior do que o valor das exportações anuais brasileiras, pois em 1833,
“quando as estatísticas se tornam menos defeituosas, as exportações se situaram
entre 6 e 7 milhões de libras esterlinas”. (CALÓGERAS, 1910, p.58-63) Alarmante,
contudo, é o registro que, do total de 5 milhões de libras tomadas de empréstimo à
Inglaterra, “apenas 600 mil entraram efetivamente no país” e foram utilizadas como
lastro para os títulos do Banco do Brasil, cumprindo o papel de reservas
internacionais. (CALÓGERAS, 1910,p.51)
Das condições impostas pela Inglaterra para o reconhecimento da soberania
brasileira, a de aceitação mais difícil era o fim do tráfico de escravos, que esbarrava
na oposição dos negociantes de grosso e dos senhores rurais. A aceitação desta
cláusula por D. Pedro I só foi amplamente divulgada no Brasil em 1827, concorrendo
para ampliar o desprestígio do Imperador junto à elite escravista, da qual faziam
parte conservadores e liberais. Mais tarde, a impossibilidade de cumprir esta
cláusula pode ter concorrido para desprestigiar o Imperador junto aos britânicos.23
Entendemos que o custo maior da independência brasileira, com a mediação
de Londres, foi a ratificação do Tratado de 1810 e a preservação do teto de 15%
para os direitos de importação sobre mercadorias inglesas. Na verdade, este evento
decorreu do fato de o Brasil ter sido incluído, sem escolha, nas estruturas
hegemônicas de poder de que nos fala o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
Em 1828 os direitos de 15% foram generalizados para quaisquer outras nações e
dificultaram os esforços de saneamento das contas públicas, tema que fora tratado
superficialmente na Constituição de 1824 ou, na verdade, postergado para épocas
mais tranquilas e de estabilidade política.
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Assim, o terceiro empréstimo externo contraído em 1829, de 769 mil libras esterlinas, foi do tipo 52, com
desconto de 48% sobre o valor nominal emprestado, e, portanto com taxa efetiva de juro de quase o dobro da
que fora cobrado anteriormente.

Do lado das despesas públicas as guerras continuavam a pressionar.
Guerras contra as províncias insubordinadas e de anexação como a do Prata. Esta
só terminou em agosto de 1828, por mediação de Sua Majestade Britânica.
Dificuldades financeiras do Tesouro Imperial e atrasos recorrentes no pagamento de
soldos geravam, nas tropas, um ambiente de permanente insatisfação e de revolta.
A progressiva desorganização das finanças públicas,24 na década de 1820,
impunha limites concretos à soberania do Estado. A decretação da liquidação do
Banco do Brasil em 1829 tornou ainda mais difícil a situação financeira do novo
Império; na ocasião a dívida do governo com o Banco já se aproximava de 20 mil
contos e assumia ares de ‘impagável’.
Foi nessa ocasião que D. Pedro I convidou o Marquês de Barbacena para
formar um gabinete e assumir a pasta da Fazenda. A iniciativa foi duplamente mal
sucedida, pois o desequilíbrio das contas públicas não foi revertido e as
divergências, então explicitadas, entre o Imperador e o Marquês, concorreram para
dar publicidade a acusações contra Barbacena envolvendo comissões indevidas e
gastos excessivos. Incompatibilizou-se então o Imperador com aquele que fora o
principal negociador junto à diplomacia inglesa. Carta de Barbacena a D. Pedro, de
15 de dezembro de 1830, dizia:
Estes fatos, Senhor, jamais aparecem reunidos senão no momento ou nas vésperas
de uma revolução [...] Um dos tios-avós de V.M.I. acabou seus dias em uma prisão
de Sintra. V.M.I. poderá acabar os seus em uma prisão de Minas a título de doido, e
realmente só um doido sacrifica os interesses de uma nação, de sua família e da
realeza em geral, aos caprichos e seduções de criados caixeiros portugueses [...]
Ainda há tempo, Senhor, de manter-se V.M.I. no trono, como o deseja a maioria dos
brasileiros; mas se V.M., indeciso, continuar com as palavras de Constituição e
brasileirismo na boca, a ser português e absoluto de coração, neste caso a sua
desgraça será inevitável, e a catástrofe que praza a Deus não seja geral, aparecerá
em poucos meses; talvez não chegue a seis. (TARQUINIO DE SOUZA, 1957, p.867)
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Julgar que a penúria financeira do Estado brasileiro, logo após a Independência, decorreu da atitude de D.
João VI e de sua Corte que limparam os cofres do Tesouro e do Banco do Brasil na volta para Portugal (1821),
conforme relata majoritariamente a historiografia brasileira, não é aceita por Roberto Simonsen: “De qualquer
forma, não deixa de ser profundamente injusta a alegação que se faz comumente sobre os prejuízos causados
ao país pela apropriação, pela Coroa, de bens e tesouros brasileiros. Entre o que trouxe e o que levou D. João
VI, o saldo, e considerável, foi a favor do Brasil”. (1969, p.392-393). Esta observação de Simonsen fundamentouse em cálculos de Oliveira Martins, segundo os quais D. João VI e sua comitiva haviam transportado para o
Brasil, em sua vinda, haveres no valor de 200 milhões de cruzados, pois Portugal já se refizera da crise da
restauração e vivia um dos seus períodos de esplendor. Ao câmbio da época os haveres trazidos para o Brasil
eram estimados em mais de 22 milhões de libras esterlinas. Ao voltar, “levavam consigo 50 milhões de cruzados,
ou seja, 20 mil contos, menos de 6 milhões de libras esterlinas”. (Ibid., p. 393)

Escrita ou não esta carta, há controvérsias, a “profecia” do Marquês de
Barbacena se realizou. Em abril de 1831 D. Pedro I abdicou em favor do filho de
cinco anos e iniciou-se então o período em que o Brasil foi governado por regentes.
A independência estava consolidada no plano internacional, mas internamente a
monarquia perdera a legitimidade.25
A década de 1830 é vista pela historiografia como um tempo de experiência
republicana e de ampliação democrática, apesar da multiplicação de conflitos
regionais. A Regência, que terminou com a declaração de maioridade de Pedro II,
quando este era um adolescente de apenas quinze anos de idade, decretou
amoratória da dívida externa, por insuficiência de recursos. As relações com a
Inglaterra não foram boas nas décadas de 1830 e 1840, pois, além da decretação da
moratória, o Brasil não extinguiu o tráfico e descumpriu, assim, uma cláusula do
acordo feito para o reconhecimento britânico da independência. Mesmo assim, novo
empréstimo externo foi contraído em 1839.
Barbacena continuou prestando serviços junto à Corte inglesa, tendo-lhe sido
confiada, durante a Regência, a missão de analisar com os britânicos a constituição
de empresas ferroviárias e de bancos.
Não encontramos, na historiografia, uma explicação convincente para as
razões que levaram à antecipação, em três anos, da maioridade do príncipe
herdeiro. Mas cabe observar que a decretação da maioridade, em 1840, viabilizou a
reintrodução, na Carta de 1824, do Poder Moderador, cláusula de tom absolutista,
objeto do próximo tópico.

1.3. Rio de Janeiro: Assembleia Constituinte e organização do Estado
Com a Independência instaura-se a formação da sociedade
nacional, o poder vai organizar-se a partir de dentro, malgrado as
injunções e as contingências que iriam cercar a longa fase do
’predomínio inglês’ na vida econômica, política e diplomática da
Nação. As elites vão se empenhar na consecução de dois fins
políticos interdependentes: a internalização definitiva dos centros
de poder e a nativização dos círculos sociais que podiam controlar
esses centros de poder.
Florestan Fernandes
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Sobre os fatos relativos à abdicação de D. Pedro I, ver: TARQUINIO DE SOUZA, 1957.

A Assembleia Geral Legislativa e Constituinte iniciou seus trabalhos em maio
de 1823, em conjuntura marcada por conflitos em províncias do Nordeste e do Norte
e pela decisão, que lhe fora anterior, de instauração de uma monarquia hereditária,
constitucional, exercida pela Casa de Bragança.
Observando aquele ano de 1823, quando de fato se iniciou um governo
independente e quando a primeira Assembleia para definir os fundamentos do Pacto
Social foi instalada, Nelson Werneck Sodré enfatiza que a autonomia política ainda
não estava assegurada. As principais potências europeias estavam divididas entre
os que preferiam o restabelecimento do domínio luso e os que apoiavam a
autonomia, desde que preservado o sistema monárquico. Internamente muitos
brasileiros viam com desconfiança a pessoa do imperador que, sendo herdeiro do
trono de Portugal, poderia eventualmente, vir a inclinar-se para uma solução que
restaurasse a união dos dois países. Havia também, diz Sodré:
“[...] luta que começa logo após a proclamação da autonomia, entre as forças que
pretendiam assegurá-la, recusando um retorno à subordinação a Portugal, mas tão
somente indo até esse limite, e as forças sociais até aí contidas, e agora com
relativa liberdade de manifestação, que pretendiam aprofundar, sob vários aspectos,
o processo de separação, algumas admitindo até a mudança de regime, todas
desconfiadas da ação do Imperador Constitucional, pela ambiguidade de sua
posição”. (WERNECK SODRÉ, 1969, p. 172)

Outros historiadores, como Lúcia P. Neves e Humberto Machado, apontam
igualmente a ambiguidade do Imperador e o que consideram as duas tendências de
sua personalidade – absolutista e ilustrada. Para estes autores, a maior polêmica
durante o processo constituinte foi estabelecida em torno de duas concepções
distintas acerca dos fundamentos da soberania. Para uns a soberania residia na
nação, e esta só poderia ser representada pelos deputados eleitos. Para outros a
soberania deveria ser partilhada entre o Imperador e a Assembleia, prevalecendo
um Executivo forte, capaz de se opor a tendências que, embora democráticas,
poderiam ser desagregadoras (NEVES e MACHADO, 1999, p.90).
Quanto à qualificação há certo consenso na historiografia, predominando a
opinião que “Em sua essência, esses indivíduos [os constituintes] representavam as
elites políticas e intelectuais do novo império em construção”’ (NEVES e MACHADO,
1999, p.90).

Relativamente ao voto, José Murilo de Carvalho considera que o eleitorado
que escolheu os constituintes foi o mais amplo de todo o período imperial, “apesar
das restrições à cidadania: exigia-se idade mínima de 20 anos, excluíam-se os
assalariados e os estrangeiros”. (2003, p.23)
No plano da formação do Estado, que nos interessa particularmente neste
estudo, a Constituição de 1824 autorizou, além dos três poderes do Estado
moderno, o Poder Moderador e um Conselho de Estado. A Constituição descrevia
este quarto poder, o Moderador, como a chave de toda a organização política,
delegado privativamente ao Imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro
representante. A pessoa do Imperador era declarada inviolável e não sujeita a
responsabilidade alguma.
O Executivo era chefiado pelo Imperador, com exercício delegado a um
conselho de ministros. Cabia-lhe nomear os presidentes de província, nomear os
magistrados e dirigir as Forças Armadas. Eram da competência exclusiva do
Executivo a declaração de guerra, os tratados de paz e outros de aliança ofensiva e
defensiva, de subsidio e comércio. A obrigação de comunicar os tratados
internacionais à Assembleia era condicional, vigindo somente nos casos em que o
permitissem o interesse ou a segurança do Estado. Na prática a política externa era
monopólio do Executivo. Apenas os tratados de cessão ou troca de parte do Império
ou possessões deveriam ser levados à Assembleia antes de sua ratificação. Ficava
expressamente proibida a união do Brasil com qualquer outra nação.
O monopólio do Poder Executivo sobre tratados internacionais facilitou,
provavelmente, o acordo de 1853 com os Rothschild, a casa bancária londrina, à
qual o Tesouro Imperial cedeu então à exclusividade em suas operações comerciais
e financeiras na Grã-Bretanha.26
No Legislativo, constituído por Senado e Câmara, os senadores eram
vitalícios e escolhidos pelo Imperador em lista tríplice dos mais votados, o mandato
de deputado era de quatro anos. No Judiciário, os magistrados, além de nomeados
pelo Executivo, podiam ser suspensos pelo Poder Moderador.
Das leituras que fizemos, retiramos a convicção que os três mais importantes
núcleos de poder estatal durante o Império foram: o Imperador – como chefe do
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Acordo firmado durante o processo de renegociação da dívida externa, na fase marcada pela política de
Conciliação, sendo presidente do Conselho de Ministros e titular da pasta da Fazenda Joaquim José Rodrigues
Torres, Visconde de Itaboraí.

Executivo e titular exclusivo e inimputável, do Poder Moderador; o Conselho de
Estado – órgão de assessoramento do Poder Moderador; e o Senado vitalício, com
membros escolhidos pelo Imperador em lista tríplice. Os projetos de lei partiam
geralmente deste Conselho, sua aprovação final cabia ao Senado e o Imperador os
sancionava, em processo que lembra Luis XIV e a máxima que se lhe atribui, L´État
c´est moi! Indicamos a seguir traços particulares de cada um desses núcleos.
Vicente Tapajós, autor do clássico Organização política e administrativa do
Império, considera que as diferenças mais importantes entre o projeto da
Assembleia e o do grupo nomeado por D. Pedro I, o primeiro Conselho de Estado,
foram o privilégio imperial de dissolução da Câmara e a criação do Poder
Moderador.27 Na verdade, a inscrição constitucional do Poder Moderador28 teve
como principal efeito prático dotar o Imperador de um instrumento legal que lhe
permitisse dissolver a Câmara. E ele o fez em dez ocasiões nos seus quarenta e
nove anos de reinado. Apenas durante o período 1848-1863 esse instrumento não
foi acionado. É bem verdade que, após a dissolução, eram convocadas eleições
para a formação de nova Câmara. Mas, via de regra, as eleições eram vencidas pela
composição partidária à qual o Imperador confiava o gabinete ministerial por ele
nomeado.
Sobre este quarto poder, acreditamos que predomina, na atualidade, o ponto
de vista expresso pelo jurista Paulo Bonavides:
Em suma o Poder Moderador, qual constava da Constituição, se opunha tanto à
doutrina de Montesquieu, da separação de poderes, como à de Constant, que era a
doutrina do poder neutro ou poder judiciário dos demais poderes.[...] O Poder
Moderador da Carta do Império é literalmente a constitucionalização do absolutismo,
se isto fora possível. (BONAVIDES, 2000, p. 96)

Parte do Poder Moderador e, ao mesmo tempo, um órgão dele distinto e com
certo grau de autonomia, o Conselho de Estado era um “corpo consultivo ao qual era
confiado o estudo preliminar e, pode-se dizer, decisivo, dos projetos de leis e
tratados governamentais”. (OLIVEIRA LIMA, 2000, p.224) Seus membros eram
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Hélio VIANNA (1967, p. 83) acredita que a aceitação desse quarto poder tenha sido obra dos irmãos José
Joaquim e Francisco Carneiro de Campos, este principalmente, “que já na Assembleia Constituinte inutilmente
havia lembrado a conveniência da adoção, entre nós, daquilo que seria a principal característica da Constituição
de 1824”. Afonso Arinos de Melo Franco afirma que “hoje não se tem mais dúvidas de que D. Pedro I exerceu
influência direta na introdução desse quarto poder na carta imperial”. (apud TAPAJÓS, 1984, p. 57)
28
O Poder Moderador existe ainda em alguns países, como a Jordânia, por exemplo.

vitalícios e considerava-se obrigatório consultá-los previamente ao exercício do
Poder Moderador.
O primeiro Conselho de Estado foi formado por D. Pedro I, com a missão de
finalizar os trabalhos da Constituinte dissolvida por decreto imperial. Para terminar
de redigir a Constituição, o Imperador designou um grupo de dez pessoas,
rigorosamente selecionadas29 e foi este grupo que constituiu o primeiro Conselho de
Estado, ad hoc.
Tanto o Poder Moderador quanto o Conselho foram extintos na Regência, por
decisão da Câmara inscrita no Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, e
reintroduzidos na Constituição por ocasião da decretação da maioridade do
Imperador. Considerado o “cérebro da monarquia” por Joaquim Nabuco, diz Murilo
de Carvalho a respeito deste Conselho, com base no estudo das atas das reuniões:
[...] ele constitui sem dúvida organização estratégica para se estudar o pensamento
da elite política do Império. [...] Os conselheiros eram escolhidos a dedo pelo
Imperador, quase sempre depois de longo aprendizado que incluía a passagem por
vários postos da administração e da representação política. (CARVALHO, 2003,
p.257).

Carvalho, um dos principais estudiosos do Império brasileiro, considera ainda
que as atas do Conselho “[...] revelam com clareza posição eurocêntrica [...] e
consenso quanto à desejabilidade de buscar o ideal de civilização”. Pragmáticos,
cultos e nacionalistas, funcionaram como um Tribunal Superior para todos os
assuntos do império. Em matéria de laissez-faire por exemplo, Carvalho observou
que a maioria dos conselheiros se opunha a esta doutrina, não por razões
ideológicas, mas tendo em vista as circunstâncias brasileiras. Assim, por exemplo,
durante reunião havida em 1847, sobre as novas tarifas protecionistas:
Carneiro Leão e Lima e Silva deram um toque ainda mais nacionalista ao proporem
que a proteção se aplicasse apenas às fábricas nacionais. Alves Branco, o promotor
da reforma de 1844 [...] justificou os favores a certas indústrias como “costume das
nações quando principiam a exercer a indústria”, quando não podem imitar “aquelas
nações em que a indústria já está geralmente introduzida”. Dir-se-ia estarmos
ouvindo ecos das idéias de Friedrich List,o defensor do protecionismo tarifário para
as nações em fase inicial de industrialização. (CARVALHO, 2003, p.369)
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Ver: Apêndice B.

Concluindo sua apresentação e análise do Conselho de Estado, este autor
refuta afirmações de Oliveira Viana, Roberto Schwarz, Nelson Werneck Sodré e
Paulo Mercadante, e enfatiza a utilidade da análise de Guerreiro Ramos sobre o
formalismo,30 para se entender e avaliar o papel do Conselho de Estado brasileiro.
Lamentavelmente, o Conselho de Estado perdeu um líder e estadista em
1856,Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, que faleceu no exercício
da presidência do Conselho de Ministros e no posto de ministro da Fazenda.
A Constituição de 1824 disponibilizou ao Imperador, além da dissolução da
Câmara, outro instrumento eficaz e engenhoso, o Senado vitalício, pois autorizou a
lista tríplice para escolha dos senadores, prática que não levava necessariamente à
escolha do mais votado. Sobre a prática de supressão de certos nomes, pelo
Imperador, diz Oliveira Lima: “havia sempre um motivo sério para isto”. E acrescenta
que geralmente “a escolha era feita de acordo com o partido no poder e as exceções
a esta regra foram raras”. (OLIVEIRA LIMA, 2000, p. 207)31
Em termos de composição do Senado, Vicente Tapajós, observa que a
grande maioria estava ligada aos destinos econômicos do país.
Muito poucos os que não tinham algum título acadêmico, mostrando, assim, que a
câmara alta reunia a ‘elite’ intelectual do império, homens que, sem dúvida, não
envergonhariam qualquer parlamento de seu tempo [...] Eram, sem dúvida,
fazendeiros de café ou de cana, de qualquer forma, direta ou indiretamente,
pertenciam à classe dos proprietários rurais, os prestigiosos donos do poder.
(TAPAJÓS, 1984, p. 152)

O Senado do Império do Brasil refletia, em princípio, o modelo britânico.
Nesse país a Câmara dos Lordes era monopólio da nobreza e compunha-se
demembros vitalícios e hereditários; na França o Senado, nomeado, era vitalício;
nos Estados Unidos, os deputados eleitos escolhiam os senadores.
No Brasil, há uma corrente de opinião que endossa a tese segundo a qual “a
adoção do princípio de vitaliciedade para o Senado e o Conselho de Estado
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Prevalência da racionalidade formal, weberiana, sobre a racionalidade substantiva, de valores éticos.
Entre as personalidades conduzidas ao Senado por vontade do Imperador, pois não foram os mais votados da
lista tríplice eleita, podemos citar dois fluminenses: Francisco Sales Torres Homem, visconde de Inhomirim
(indicado senador pelo Rio Grande do Norte em 1869); e Angelo Moniz da Silva Ferraz, barão de Uruguaiana
(indicado senador pela Bahia em 1856), que ocuparam a pasta da Fazenda sucessivamente entre dezembro de
1858 e março de 1861, nos gabinetes presididos pelo visconde de Abaeté e pelo próprio barão de Uruguaiana.
Em sentido contrário, de recusa do mais votado, o caso mais conhecido é o de José de Alencar.
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assegurou continuidade às elites políticas que se perpetuaram no poder, graças ao
sistema de clientela e patronagem, vindo a constituir uma verdadeira oligarquia”
(VIOTTI DA COSTA, 1999, p.10).
Durante o período imperial foi tênue a fronteira entre Senado e Conselho de
Estado. No período que decorreu da Maioridade à posse do chamado Gabinete da
Conciliação, por exemplo, todos os 18 conselheiros nomeados foram senadores e
apenas três dentre eles não receberam título de nobreza (Francisco de Paula Sousa
e Melo, José Antonio da Silva Maia e Bernardo Pereira de Vasconcelos)
Crítica dura, objetiva e direta, a este sistema político inscrito na Constituição
do Império,consta no Manifesto Republicano de 1870. Nesse histórico Manifesto, a
legislação promulgada em 1841 é acusada de confisco da liberdade individual e de
sequestro da liberdade política, em nome da restauração do absolutismo.
Um poder soberano, privativo, perpétuo e irresponsável forma, a seu nuto, o poder
executivo, escolhendo os ministros, o poder legislativo, escolhendo os senadores e
designando os deputados, e o poder judiciário, nomeando os magistrados,
removendo-os, aposentando-os [...] Todos somos concordes em reconhecer e
lamentar a prostração moral a que nos arrastou o absolutismo prático sob as vestes
do liberalismo aparente. [...]
Nabuco de Araújo, conhecido e prático no Governo disse na Câmara vitalícia por
ocasião da ascensãodo gabinete de 16 de julho:
O Poder Moderador não tem o direito de despachar ministros como despacha
delegados e subdelegados de polícia. (Manifesto Republicano de 1870, ALVES
FILHO, 1999, p. 240-250)

Não poderíamos concluir esta seção sem mencionar a dissolução da
Assembleia Constituinte e a outorga da Carta Magna, cuja versão final foi redigida
por seleto grupo de dez pessoas indicadas pelo Imperador, após o fechamento da
Assembleia. Concorreu para este epílogo, registra Sodré, a divisão da Constituinte
entre o partido dos portugueses e o partido dos brasileiros, unificados estes em
torno da irredutibilidade da separação de Portugal e da unidade territorial. Na
verdade, o problema era mais complexo e envolvia um modelo de poder ou de
sistema político.
Não restam dúvidas, contudo, que o clima de intolerância e de rivalidades na
Corte e o ambiente social de desagregação, apesar das raízes culturais comuns de
brasileiros e de portugueses, facilitou o gesto autoritário do Imperador. A
independência do Brasil, que poderia ser o elemento aglutinador de todas as
correntes de opinião, já se efetivara e o Poder Executivo já estava concentrado na
pessoa do Imperador. Nos debates e nas ruas, em lugar da defesa de princípios e

ideias, dividiam-se todos em torno de identidades variadas: civis x militares,
brasileiros x portugueses, democratas (a Assembleia é soberana) e federalistas x
defensores de governo forte e centralizador, e ainda os prós e contras José
Bonifácio, líder que se pusera, então, em oposição aberta ao Imperador e ao
ministério por meio do jornal O Tamoio.
A escravidão e o modelo econômico que dela se nutria, primário-exportador,
não estiveram no centro dos debates da Constituinte. O fim do tráfico representaria a
liquidação do negócio mais vultoso da época e limitaria, portanto, as possibilidades
de agregar novas terras à agricultura de exportação. Além disso, não se pode dizer
que havia, na época, incompatibilidade intrínseca entre liberalismo e escravidão,
pois ambos conviveram por nove décadas nos EUA, o que não impediu que “a
primeira e única Constituição dos Estados Unidos, [seja até] hoje objeto de culto no
santuário em que é mantida – o Arquivo Nacional americano [...]”. (GOMES, 2010, p.
209)
Na análise de José Honório Rodrigues, a partir da segunda metade dos anos
de 1820, o tráfico foi tratado como assunto de interesse nacional, “pivô da soberania
brasileira”. O marechal Raimundo José da Cunha Matos, Comandante de Armas de
Goiás desde 1823, deputado eleito em 1826, assim se manifestou em julho de 1827:
“O comércio de escravos deve acabar, mas deve acabar quando assim o quiser a
nação brasileira, livre, soberana e independente dos caprichos e da vontade do
governo da Inglaterra”.32
O espancamento de um boticário brasileiro por militares foi a gota d’água que
acirrou ânimos e desencadeou conflitos que levaram ao fechamento da Assembleia.
Diante dos tumultos de rua e da posição dos Andradas exigindo o castigo dos
agressores, D. Pedro I ficou com a tropa e dissolveu a Constituinte, gesto que lhe
facilitou introduzir na Constituição a ser outorgada a figura do Poder Moderador,
inviolável, blindado por um Conselho de Estado e por Senadores vitalícios. Antes de
levá-la a juramento, o Imperador submeteu a Constituição a um procedimento que
lembra as atuais audiências públicas. Enviou a Carta redigida pelo Conselho de
Estado às Câmaras provinciais para que fossem apresentadas sugestões. Cumprido
este rito sumário, procedeu-se ao juramento da Constituição em março de 1824.
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Cf. apud HONÓRIO RODRIGUES, 1969.

Depois da suspensão do poder legislativo, José Bonifácio e seus partidários
foram golpeados com a pena do exílio,33 em dezembro de 1823. Diferentemente dos
eventos de 1822, quando a vitória de forças brasileiras na Bahia deram sustentação
militar à autoridade e à coroação de D. Pedro I, a dissolução da Assembleia e o
exílio de José Bonifácio e aliados parecem ter sido garantidos pela presença de
tropas mercenárias estrangeiras no Rio de Janeiro e por vitórias destas tropas
contra brasileiros rebelados nas províncias do Norte e Nordeste do Brasil. O ponto
de vista, já citado, da necessidade contingencial de tropas estrangeiras, não retira
de Pedro I a responsabilidade por esta primeira intervenção militar de estrangeiros
em nosso país após a independência. A “pacificação” conduzida pela Regência,
contrariamente ao Primeiro Reinado, baseou-se em forças nacionais.
Para Otaciano Nogueira, a Carta outorgada em março de 1824 teve a
plasticidade como grande virtude pois, seguindo
“[...] os princípios do constitucionalismo inglês, segundo o qual é constitucional
apenas aquilo que diz respeito aos poderes de Estado e ao direitos e garantias
individuais [...] a Constituição do Império não estabelecia restrições ao poder
constituinte derivado. Todos os dispositivos eram, portanto reformáveis [...]”.
(NOGUEIRA, 2001, p. 15-16)

Na verdade, a Constituição de 1824 teve vida longa, perdurou por mais de
seis décadas, e foi capaz de abrigar reformas substantivas, como a introdução do
parlamentarismo e distintos sistemas de votação, sem que fosse necessário
introduzir emendas constitucionais. Conviveu também com o sistema escravo e com
sua negação, o fim do tráfico e a abolição da escravidão em 1888.

Com a

centralização e com a relativa descentralização administrativa que se seguiu à
implantação de assembleias provinciais.

***
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Foram deportados para a França os três irmãos Andrada e Silva, Francisco Ge Acaiaba Montezuma, futuro
Visconde de Jequitinhonha, o maçom Joaquim da Rocha, fundador do Clube da Resistência, e o também maçom
Padre Belchior Pinheiro de Oliveira.

Ação conjugada e solidária não se pode negar às lideranças políticas dos
anos 1820, e quem delas se fez adversário foi expelido do sistema, casos de José
Bonifácio e de D. Pedro I. A consciência social limitava-se à busca da autonomia
política, à capacidade de se autogovernar, isto é, à superação da contradição entre
as possibilidades da economia brasileira e o caráter colonial que o governo de
Portugal insistia em reservar para o Brasil. Os defensores da emancipação estavam
conscientes da abundância de terras no Brasil e da elasticidade da demanda externa
de produtos agrícolas, pois a exportação de açúcar, que ainda era o principal
produto da pauta, subira de 460 mil para 4,7 milhões de arrobas entre 1812 e 1820
(BUESCU, 1979, p.96). O progresso parecia depender tão somente do suprimento
de mão de obra, do braço escravo, e de vias de comunicação entre as zonas
produtoras e os portos. Era uma terra na qual em se plantando tudo dá, como se
acreditou até algumas décadas atrás.
Na tríade que assumiu o papel central no processo de independência do
Brasil destaca-se, inicialmente, a figura do paulista José Bonifácio.34

Coube-lhe

chefiar o primeiro ministério de D. Pedro I, que durou de 16 de janeiro de 1822 a
julho de 1823; aí acumulou as pastas do Reino e dos Estrangeiros, ficando seu
irmão, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, com a Fazenda. Sua exoneração do
ministério ocorreu poucos dias após a vitória dos baianos sobre as tropas
portuguesas, em julho de 1823, uma vitória militar conduzida por não-partidários do
Patriarca. Para substituí-lo e liderar o novo ministério D. Pedro I designou o baiano
José Joaquim Carneiro de Campos, futuro Marquês de Caravelas, ex-preceptor dos
filhos do Conde de Linhares. Na Fazenda, em lugar de Martim Francisco, foi
colocado o mineiro Manuel Jacinto Nogueira da Gama, futuro Marquês de Baependi
e ex-sócio de Barbacena, então adido diplomático em Londres.
No curto espaço de tempo em que ocupou o poder, a influência de José
Bonifácio foi decisiva e o tornou merecedor do cognome de Patriarca da
Independência. De fato, como relata Vicente Tapajós,
[...] desde a ascensão ao poder do velho Andrada, D. Pedro passou, abertamente,
para o lado dos que lutavam pela independência. Todos os seus atos, desde então,
mostram-no decidido a romper com as Cortes e, mesmo, a romper os laços que
uniam o Brasil a Portugal, laços, por sinal, já muito frágeis. (TAPAJÓS, 1984, p. 3132)
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Ver: VIOTTI DA COSTA, 1999; e CLOSET DA SILVA, 1999.

Também Jorge Caldeira enfatiza a singularidade, a força moral e ética e a
proeminência política da figura do Patriarca.
José Bonifácio de Andrada e Silva foi o responsável por encontrar uma fórmula de
baixo custo econômico e alta eficiência política para tornar viável a mudança em
tempos de crise – ou seja, numa época em que nenhum dos atores tinha formulas
otimistas para apresentar. Em troca de importantes concessões como a existência
do Parlamento e a elaboração da Constituição, os liberais concordaram com a
implantação de um governo de unidade nacional [...] e de transição para novos
tempos [...]
Ao contrário de norte-americanos como Thomas Jefferson, que acreditava numa
inferioridade dada muito mais pela condição de raça do que pela situação do
escravo, José Bonifácio adotou o ponto de vista oposto: considerava todas as raças
iguais e a condição de escravo como geradora de diferença. (CALDEIRA, 2011, p.
194-195)

Diferentemente de José Bonifácio, cientista e intelectual reconhecido,
composições claras as quais defendia publicamente, era opaco e quase invisível o
poder de Caldeira Brant, pessoa sinalizada por certos autores como a única
personalidade da época capaz de rivalizar com D. Pedro I, tanto no plano interno
como internacional. Caldeira Brant, mais tarde Marquês de Barbacena, era rico e
típico homem de gabinete, credor de favores e serviços prestados a ingleses e a
outras personalidades estrangeiras, e sabia valer-se desse prestígio para o bom
desempenho das funções que lhe eram atribuídas, como foi o caso dos empréstimos
externos feitos em Londres, em 1824-1825, e da compra de embarcações e
equipamentos para a marinha brasileira.35
Natural de Mariana (MG), aos 16 anos ingressou Caldeira Brant na Academia
Real da Marinha em Lisboa, iniciando carreira que o levou ao marechalato. Aos 27
anos tornou-se ajudante de ordens do governador de Angola, sendo visto até então
como um militar a serviço da Coroa portuguesa. Próximo dos 40 anos voltou para o
Brasil com a família real e foi nomeado brigadeiro e inspetor de tropas na Bahia,
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Pelo lado paterno, sua família era originária de Utrecht/Holanda, viveu algum tempo em Portugal e mudou-se o
Brasil ao final do século 17. Seu avô, homônimo, foi contratador de diamantes em Minas Gerais. No Brasil,
Caldeira Brant foi dono de terras e produziu açúcar e aguardente na região que hoje é ocupada pelo município
de Nova Iguaçu. Sua riqueza devia ser considerável, pois se conta que chegou a emprestar vultosa quantia à
esquadra inglesa do Almirante Popham e que fez obséquios ao Príncipe Jeronimo Bonaparte, quando de sua
passagem pela Bahia.

onde casou com a filha de um rico comerciante e proprietário de terras, Antonio
Cardoso dos Santos.36
Por desentendimentos com o Conde de Palma, governador da província,
Caldeira Brant deixou a Bahia em 1821, a bordo de uma fragata inglesa e, depois de
passar pelo Rio de Janeiro, fixou residência em Londres. Conta-se que já era clara
sua disposição de aderir ao movimento liberal e à separação entre Brasil e Portugal.
Na estratégica posição de Encarregado dos Negócios do Brasil junto à Coroa
britânica, estreitou os laços com várias personalidades inglesas. Dessa atuação
resultou provavelmente a opinião de Pandiá Calógeras:
Quanto mais se estuda sua atividade pública, mais avulta a figura dominadora do
primeiro decênio da nossa vida de nação independente. Ninguém se lhe avantaja,
na plêiade dos fundadores do regime (CALÓGERAS, 1982).

Enfim D. Pedro I, terceiro elemento da tríade que chegou ao poder em 1822.
Dele se pode dizer, antes de tudo, que foi um hábil político, apesar do curto reinado
interrompido pela abdicação, em 7 de abril de 1831, em favor do filho, futuro D.
Pedro II. Saiu D. Pedro I, mas a coroa permaneceu com a dinastia de Bragança,
assim como permaneceu no poder o núcleo político que ele, Imperador, designara
para o primeiro Conselho de Estado do Brasil, cabendo a um deles, o futuro
Marquês de Caravelas, integrar a Regência Trina Provisória, que assumiu o poder
após a abdicação.
Concordamos com Neves e Machado, quando afirmam:
[...] a figura forte do imperador Pedro I soube conservar para si, através da
perspectiva de uma aparente soberania nacional partilhada com a Assembleia, o
monopólio das decisões políticas, como um segredo corporativo de um reduzido
grupo que gozava dos favores da Corte. (1999, p. 30)

D. Pedro I, que foi sem dúvida a figura central do processo de emancipação
política do Brasil, tem sido maltratado pela historiografia brasileira, sobretudo por
aquela de inspiração inglesa, da qual é bom exemplo o livro de J. Armitage. No
período em que reinou, Pedro I representou corretamente a cultura administrativa
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Na Bahia fundou o montepio para oficiais; introduziu no engenho do cunhado, Coronel A. C. dos Santos, a
primeira máquina a vapor para moer canas; organizou uma fábrica de armas de fogo; em 1817 foi diretor da
caixa de descontos, filial baiana do Banco do Brasil; em 1819 patrocinou a viagem de um primeiro barco a vapor,
com motor importado da Inglaterra.

portuguesa e soube manejar apoios e pressões. Em curto espaço de tempo
dispensou, injustamente talvez, lideranças das duas correntes políticas, exilando
primeiro José Clemente Pereira e Gonçalves Ledo; meses depois exonerou José
Bonifácio do ministério e o exilou com seus irmãos e partidários. Mas uns e outros
foram redimidos e solicitados a ocupar uma pasta ministerial, como José Clemente
Pereira37, e/ou a exercer a função de tutor de D. Pedro II, como José Bonifácio.
Acompanhando o decreto de nomeação do tutor de D. Pedro II, escreveu D. Pedro I
a José Bonifácio:
Este decreto não apareceu senão depois do outro de abdicação, ao qual procedi
pelas 3 ½ do dia 7, porque naquela ocasião não havia remédio senão ou ceder aos
rogos da força armada e de uma população em anarquia que queria o Ministério que
Eu tinha demitido por incapaz e por desconfiar que fosse traidor, ou então abdicar
para salvar a honra e não ferir a Constituição naquela parte em que me era
concedido nomear e demitir livremente os Ministros d´Estado. Tomei o expediente
de abdicar, e deste modo pondo de parte todas as considerações salvei a minha
honra que prezo mais do que tudo. (TARQUINIO DE SOUZA, 1957, p.929)

Ao Imperador respondeu José Bonifácio:
A carta de V.M. veio servir de um pequeno lenitivo ao meu aflito coração, pois vejo
que apesar de tudo V.M. ainda confia na minha honra e pequenos talentos para
cuidar na tutoria e educação de seu Augusto filho o Senhor D. Pedro 2º. (Ibidem,
p.942)

Na impossibilidade legal de ocupar ao mesmo tempo os dois tronos –
Portugal e Brasil –, D. Pedro I já havia renunciado, em favor da filha, à coroa de
Portugal que lhe caberia com a morte de D. João VI. A última tentativa feita, antes
de abdicar do trono brasileiro, foi o convite, recusado,a Nicolau Vergueiro para
formar um ministério. Como Imperador suas margens de manobra foram sempre
exíguas, diante das dificuldades financeiras e da contingência de utilizar
mercenários e tropas estrangeiras. É provável que o não atendimento à exigência
inglesa de abolição do tráfico de escravos tenha concorrido, e muito, para desfecho
da crise que resultou na Abdicação. Em síntese, o trono de D. Pedro I parece ter
sido consumido pelas contradições da época.
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Também José Clemente Pereira, um luso-brasileiro, nos aparece como personalidade ainda tratada sem o
merecido prestígio pela historiografia brasileira. Contribuiu decisivamente para a independência, ao assumir a
liderança do movimento que pediu a permanência do príncipe Regente no Brasil e do qual resultou o Dia do Fico;
na ocasião José Clemente era presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro. Em seguida, diz-se que foi
graças à sua intervenção que D. Pedro I não jurou a Constituição elaborada pelas Cortes de Portugal. Exilado
em 1822, voltou ao Brasil em 1824 e foi titular de vários ministérios, deputado eleito e membro do Conselho de
Estado. A Rua José Clemente, em Niterói, recebeu esse nome em sua homenagem.

Em torno dessas três personalidades, D. Pedro I, José Bonifácio e o Marquês
de Barbacena, articularam-se os grupos de interesse nacionais e estrangeiros38.
Durante a Regência esta arquitetura política ficou suspensa, Poder Moderador e
Conselho de Estado foram suprimidos pelo Ato Adicional de 1834, mas o movimento
regressista e a decretação da maioridade do Imperador em 1840 os reintroduziram.
Bem antes de eclodir a Praieira [a última das rebeliões provinciais, Pernambuco,
1848], as elites imperiais vinham procurando formalizar as regras do jogo político. O
grande acordo, afinal alcançado, tinha como pontos básicos o reforço da figura do
Imperador, com a restauração do Poder Moderador e do Conselho de Estado, e um
conjunto de normas escritas e não escritas. As últimas constituíam o que se
chamava, de forma deliberadamente vaga, “o espírito do regime”. (FAUSTO, 2007,
p. 179)

Ao estudar as bases do autoritarismo brasileiro, Simon Schwartzman observa
que o “padrão de dependência externa se manteve” durante todo o século XIX e que
o Estado foi capaz de “limitar as oportunidades de organização e de manifestação
política por parte de grupos nacionais” com base produtiva própria. Em outras
palavras, ao exercer a mediação entre os atores externos e o empresariado
brasileiro, o Imperador soube conter ambições e aspirações dos nacionais
confrontadas com a vontade de dominação externa. Ou ainda, diante da contradição
principal que sustenta a dinâmica social brasileira, Nação x Potência Imperial, cabe
ao Estado o papel de mediador e de fiador da Ordem, isto é, de zelar para que se
reproduzam as condições de permanência do Brasil nas estruturas hegemônicas de
poder, como nação subordinada, ou periférica. Fenômeno que designamos, em
nossos dias, “inserção passiva na Ordem Internacional”. Nas palavras de
Schwartzman:
Confrontados com um poder político dominante, que gozava do apoio de interesses
econômicos poderosos, grupos nacionais podiam implorar, pressionar ou reivindicar
favores especiais e concessões dos detentores do poder político, mas nunca
poderiam aspirar a conquistá-lo e submetê-lo a seus próprios fins. É por isso que a
coalizão conservadora dos interesses dos cafeicultores com o governo federal não
teve como resultado, em longo prazo, a subordinação da política federal aos
interesses do café, mas, ao contrário, a progressiva dependência dos interesses do
café em relação ao governo do Rio de Janeiro. (SCHWARTZMAN, 1982, p. 87)
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José Bonifácio nunca teve o apoio dos liberais brasileiros. Em dezembro de 1833 foi afastado da tutoria de D.
Pedro II, por decreto do ministro da Justiça Aureliano Coutinho, durante a Regência Trina. José Bonifácio foi
então condenado à prisão domiciliar, em sua casa na Ilha de Paquetá. Anteriormente à destituição, provocara a
renúncia do ministro Feijó, descontente porque o Senado não o autorizara a afastar José Bonifácio da tutoria do
Príncipe Herdeiro.

Na mesma linha de raciocínio, Rubens Ricúpero registra:
[a ocorrência de] uma tensão permanente entre interesses metropolitanos e locais
[que] fornece como que o fio invisível de continuidade da estrutura subjacente a
todos os episódios maiores dessa etapa [...] A emancipação progressiva configura,
então, um work in progress, uma obra em construção, ou melhor, uma obra, ao
mesmo tempo, de demolição e de edificação. (RICÚPERO, 2011, p. 156)

Depois da queda de D. Pedro I e da instalação da Regência, os dirigentes
brasileiros procurarão, através de aproximações sucessivas, ampliar o grau de
soberania do Estado-nação em construção, até que:
[...] por volta de 1845, os favores especiais outorgados à Inglaterra haviam sido
revogados, o tratado comercial e o relativo ao tráfico de escravos tinham sido
declarados nulos e a corte do Rio se encontrava em franca revolta contra a pressão
exercida pelo Foreign Office de Londres. (MANCHESTER apud RICÚPERO, 2011,
p.157)

A formulação das políticas públicas e, particularmente, o programa ferroviário,
dos quais nos ocuparemos no próximo capítulo, responderão inicialmente à vontade
soberana de controlar o território nacional e de promover os melhoramentos
materiais julgados essenciais à prosperidade econômica, ao mesmo tempo em que
são criadas as instituições vistas como fulcrais, na então moderna civilização
capitalista. Aí se inclui o fim do tráfico e do trabalho escravo e sua substituição por
colonos estrangeiros, no propósito de manter crescente a oferta da mão de obra
exigida pelo modelo primário-exportador, herança colonial não removida durante o
Império. O percurso para a civilização moderna incluiu também, naquele século XIX,
reformas sinalizadoras das novas relações sociais de produção, as relações
capitalistas.

CAPÍTULO 2
POLÍTICAS LIBERAIS E PROJETO FERROVIÁRIO

Para aquelas elites que ascenderam ao poder de Estado, o
liberalismo consistia em colocar o problema da equidade como
emancipação dos estamentos senhoriais, frente às limitações
oriundas do estatuto colonial e das formas de apropriação colonial.
[...] O liberalismo foi a força cultural viva da revolução nacional
brasileira, no momento em que na Europa ele se apresentava como
uma nova ideologia para satisfazer as necessidades de um novo
mundo. Foi ele que forneceu as concepções gerais e a filosofia
política que deram substância aos processos de modernização
decorrentes da eliminação do estatuto colonial e da Independência.
Florestan Fernandes

No plano da racionalidade formal, duas características singularizam o
liberalismo: a defesa do constitucionalismo e do pluripartidarismo, ingredientes da
democracia representativa,e o alinhamento com os princípios do capitalismo,
sobretudo no que se refere à propriedade privada dos meios de produção e à
liberdade dos mercados.
Enquanto doutrina e prática de governo, originou-se o liberalismo na
Holanda, “o que não impediu aos naturais desse país desenvolver um apego
particularmente ferrenho ao instituto da escravidão”, por eles transplantada para a
Virgínia (EUA), afirma Domenico Losurdo:.
As Províncias Unidas [...] estabelecem um ordenamento de tipo liberal um século
antes da Inglaterra [...] no país que sai vitorioso do confronto com Felipe II, quem
domina é uma oligarquia burguesa que rompeu decididamente com o ethos da terra.
São esses burgueses, iluminados e tolerantes, liberais, que se lançam na expansão
colonial, e dela é parte integrante, nesse período histórico, o comércio dos negros.
(LOSURDO, 2006, p. 27)

Segundo Losurdo, depois dos holandeses e anteriormente aos portugueses e
aos norte-americanos, também os ingleses se lançaram no comércio de escravos,
organizando então a Royal African Company. Tão amplo, ou unânime, era o apoio
dos ingleses à escravidão que até mesmo John Locke - filósofo conhecido como
defensor da existência de direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade compunha o quadro de acionistas da Royal African Company.

Na época, os liberais holandeses, ingleses e norte-americanos discriminavam
igualmente os aborígenes da Ásia e da América, e os consideravam bestas
selvagens, observa Losurdo, e por isto conclui: “Os países protagonistas das três
grandes revoluções liberais são ao mesmo tempo os protagonistas de dois trágicos
capítulos da história moderna (e contemporânea)”. (LOSURDO, 2006, p. 39)39
Outros autores, menos famosos, enfatizam a participação inglesa no tráfico
de escravos, até meados do século XVIII. É o caso do pensador moçambicano
Antonio Valentim:
Durante mais de três séculos, o tráfico negreiro constituiu uma das molas
fundamentais do capitalismo mercantil, fornecendo a mão-de-obra necessária às
plantações do Novo Mundo e representando em si uma forma importante de
acumulação de capital. A fazer fé em estimativas recentes, de 1500 a 1800 foram
exportados de África para as Américas cerca de 8,3 milhões de escravos. O ponto
mais alto deste comércio corresponde ao século XVIII, com quase três quartos do
total (6,1 milhões). Neste mesmo século coube à Inglaterra a principal fatia dessas
exportações, com pouco mais de 2,5 milhões, seguindo-se-lhe Portugal, com 1,8, e
a França, com 1,2. Holandeses, Norte-Americanos e Dinamarqueses tiveram ainda
um papel significativo neste tráfico, sendo residual a participação de nacionais de
outros países. Momento culminante do comércio negreiro, o século XVIII é também
o período que vê nascer as correntes ideológicas que lhe contestavam a
legitimidade, alimentadas tanto pelo pensamento iluminista como pela renovação do
pietismo religioso. Em Inglaterra, essa contestação dá origem, em finais de
Setecentos, ao movimento filantrópico, que alcançou grande popularidade na
sociedade britânica, ganhando por isso uma influência política considerável
(VALENTIM, 1991, p. 293-333).

Na historiografia brasileira, contudo, o papel de ingleses, holandeses e norteamericanos no tráfico negreiro raramente é enfatizado, fazendo recair sobre
portugueses e luso-brasileiros a responsabilidade única por esta página triste da
história no Brasil. Estudos recentes, contudo rompem com aquela abordagem
‘clássica’. Por exemplo:
A idéia do direito natural à liberdade conviveu com a escravidão nos Estados Unidos
porque nenhum escravista norte-americano jamais confundiu o “direito inalienável à
liberdade” com a necessidade de acabar imediatamente com a escravidão, pelo
simples motivo de que nenhum deles [...] imaginava que liberdade e escravidão
eram liberdades que provinham da mesma fonte de poder e, por isso, mereciam o
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Alfredo Bosi (2007) registra sua estranheza relativamente ao fato: “[de] que ainda se diga, de boa ou de má-fé,
que o liberalismo foi ou é sinônimo de democracia econômica e social. Ou então que só no Brasil a burguesia
imperial e seus porta-vozes no Parlamento encenaram uma comédia ideológica ao protelarem a abolição do
cativeiro. Se farsa houve, ela foi representada em diversos contextos e em todo o Ocidente desde que se criou o
termo liberalismo. O ensaio de Losurdo contribui para desfazer qualquer equívoco eurocêntrico ao demonstrar
que o poder liberal, onde quer que estivesse instalado, não se propôs jamais compartilhar com os de baixo, as
suas sólidas vantagens. Não se tratava de comédia, mas do drama composto, em nível mundial, pela estrutura
contraditória do capitalismo em expansão”.

mesmo tratamento político. A liberdade provinha da razão; a escravidão, da força.
[...] Embora não possa fundamentar um direito, a força pode fundamentar um
costume. [...] Assim os homens tinham direitos iguais gravados na lei racional, mas
essa lei não tinha força para abolir costumes gravados nos corações. (CALDEIRA,
2011,p.172-173)

De nossa parte, consideramos desprovidas de fundamentação histórica as
teses que consideram incompatíveis o caráter liberal da Constituição de 1824 e a
manutenção da escravidão no Brasil.Tratou-se aqui,sobretudo a partir da abdicação
de D. Pedro I, de construir instituições liberais adaptadas à realidade brasileira e
compatíveis com o nascente capitalismo, irrigado este pela acumulação proveniente
do comércio de africanos e pela obtenção, gratuita, de terras distribuídas como
sesmarias. Em 1831 foi promulgada a primeira lei de extinção do tráfico de escravos,
lei que não teve efeitos práticos.
Sobre a propriedade privada da terra, tema caro ao liberalismo anglo-saxão,
seu encaminhamento foi feito em duas etapas. Logo após a convocação da
Constituinte, em 17 de junho de 1822, o regime de sesmarias foi extinto e deu lugar
a um período em que predominaram a ocupação e a posse como alternativas de
apropriação do solo.40 Apenas em 1850 foi promulgada a Lei n°° 601, de 18 de
setembro, que formalizou a propriedade privada e o mercado de terras.
Na verdade, a Constituição de 1824 não havia tratado diretamente dos
direitos de propriedade e da organização do trabalho, limitando-se a observar:
É garantido o direito de propriedade em toda sua plenitude (artigo XXII). Nenhum
gênero de trabalho, de cultura, indústria ou comércio, pode ser proibido (artigo
XXIV). Ficam abolidas as corporações de ofícios, seus juízes, escrivães e mestres
(artigo XXV). Os inventores terão a propriedade das suas descobertas ou das suas
produções (artigo XXVI).

Na galeria dos grandes autores nacionais, foi Florestan Fernandes quem
primeiro enfatizou o papel específico do liberalismo na ideologia das elites nativas e
na configuração das prioridades políticas do aparelho de Estado. Outro nome que
tem lugar na galeria dos grandes autores brasileiros, Alfredo Bosi, converge para a
posição defendida por Florestan Fernandes e distingue entre o liberalismo radical,
vigente até os anos finais da Regência, e o liberalismo coesamente conservador que
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Ver: GUIMARÃES, 1989.

vai caracterizar a ideologia das classes dominantes após a maioridade de D. Pedro
II.
Parece justo manter o termo liberalismo para ambas as ideologias porque, apesar
das diferenças, ambas se pautavam pelo liberalismo econômico, pelo livrecambismo, e defendiam o caráter excludente da representação política por via de
eleições censitárias.O direito de cidadania vinculava-se à renda do eleitor [...]
Nenhum dos dois pretendia abolir de imediata a escravidão, embora pudessem
deplorá-la em face do concerto das nações civilizadas. A exclusão política das
classes pobres foi então regra em todo o Ocidente. A Inglaterra manteve a
escravidão em suas colônias até 1838; a França, até 1848; os Estados Unidos da
América, até 1861. A coabitação de liberalismo e escravidão em colônias e excolônias não foi triste ou farsesco apanágio do Brasil Império, sendo equivocada a
tese de que aqui, e só aqui, as ideias liberais estavam fora de lugar. As ideias
conseguiram suster-se no seu lugar, que era o do poder, tanto em países do centro
quanto na periferia do capitalismo. (BOSI, 2012, p.225-226)

Analisando os orçamentos do Governo Geral no Brasil Império, registramos
que coube ao Estado, na esfera federal, rearticular as condições físicas/materiais do
território e sua ocupação econômica, na direção de uma sociedade voltada para a
acumulação capitalista. As políticas públicas da época são marcadamente liberais
privilegiando o mercado em detrimento da regulação governamental, liberalizando a
economia e os fluxos internacionais de produtos e de capitais, e adotando a
prevalência do contrato particular sobre leis gerais de âmbito nacional.
Á sombra do liberalismo, esta nova ideologia a que se referiu Florestan
Fernandes no trecho em epígrafe deste capítulo, foram formuladas as grandes
prioridades das políticas públicas. Com propósito analítico, nós as agrupamos em
duas grandes categorias: políticas de povoamento e de colonização e políticas de
melhoramentos materiais, convergindo os dois grupos para os objetivos de defesa e
organização econômica do território e de ampliação da oferta de trabalho nãoescravo.

2.1. Povoamento e colonização
Na passagem do Primeiro Reinado para a Regência, as políticas de
povoamento e colonização foram modificadas quanto aos objetivos e à
institucionalidade. Até então,41 era o Estado que se ocupava de promover a vinda de
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Desde novembro de 1808, estrangeiros não portugueses estavam autorizados, por decreto de D. João VI, a se
tornar proprietários de terras no Brasil.

imigrantes e os direcionava para colônias oficiais, com o propósito de ocupação
econômica (colônias agrícolas) e de defesa do território (colônias militares).
No rol das colônias estabelecidas pelo poder público, Nova Friburgo foi, em
1817,a primeira a receber imigrantes estrangeiros. Sob D. Pedro I foram
organizadas: a) no Rio Grande do Sul: São Leopoldo em 1825, e Três Forquilhas e
São Pedro de Alcântara em 1826; b) em Santa Catarina: Colônia Alemã, em 1827, e
São Pedro de Alcântara no ano seguinte; e c) no Paraná: a Colônia de Rio Negro,
em 1828 (SGARBI LIMA, 1988, p.94).
Em 1830, contudo, o Governo foi proibido de ocupar-se diretamente da
imigração e da organização de colônias, em decorrência de lei de autoria de Nicolau
Pereira de Campos Vergueiro, senador por Minas Gerais (1828-1859), empreiteiro e
empresário agrícola luso-brasileiro, membro da Regência Trina Provisória, ministro
do Império e da Fazenda em setembro de 1832. Segundo relato de Warren Dean:
Colônias oficiais [,] queixava-se [o Senador Vergueiro][,] eram contrárias ao
liberalismo econômico; o governo deveria interferir tão pouco quanto possível num
processo de imigração que deveria ser espontâneo. Colônias da Coroa
desperdiçavam fundos públicos [...] sem que se obtivessem rendimentos tributáveis
em curto prazo. As fazendas seriam um lugar melhor para assimilação dos
imigrantes. Ali eles aprenderiam as técnicas agrícolas locais, acostumar-se-iam com
o clima, incorporariam os costumes brasileiros e se misturariam, por meio do
casamento, com a população nativa. Nas grandes propriedades, eles, em poucos
anos, ganhariam o suficiente para pagar as suas despesas de transporte e comprar
pequenas propriedades. (DEAN, 1976, p.96)

Uma vez entregue à iniciativa privada, mas gozando de subvenções e favores
do Tesouro Imperial, a política de povoamento e de colonização acabou sendo
transferida para a esfera regional, ficando por conta das autoridades provinciais a
criação de colônias. Não há espaço para nos ocuparmos delas neste trabalho, mas
cabe registrar que, muitas vezes, sua implantação esteve associada à criação da
infraestrutura de transportes (fluvial e terrestre). Bom exemplo é a Colônia de
Mucury, constituída por iniciativa do político liberal Teófilo Otoni.
Dentre as colônias fundadas pela iniciativa privada, merecem destaques
constituídas na modalidade de parceria, visando atrair trabalhadores imigrantes para
as propriedades dedicadas à agricultura de exportação, em substituição à mão de
obra escrava, que se pretendia eliminar a longo ou médio prazo.
A iniciativa para a constituição de colônias de parceria coube ao Senador
Vergueiro, que “financiou a vinda de noventa portugueses da região do Minho e

[mais tarde] formou em sua Fazenda Ibicaba a primeira colônia financiada pela
iniciativa privada do Brasil Imperial”. (HEFLINGER Jr., 2007, p. 26)42
Das pesquisas realizadas por Heflinger Jr., com ampla base documental
obtida nos arquivos do Brasil e de Portugal, retiramos os dados e as observações
transcritas a seguir sobre a colônia de parceria localizada na Fazenda Ibicaba, de
propriedade do Senador Vergueiro,43 político que fora o deputado mais votado por
São Paulo para compor a Assembleia Constituinte e que, em 1828, fora escolhido
Senador do Império por D. Pedro I, na lista tríplice de Minas Gerais.
A fazenda de Vergueiro, onde havia um engenho de açúcar e lavouras de
milho e arroz, localizava-se em Vila Nova da Constituição (Piracicaba),44 e era
servida por estradas de péssima qualidade, como a que ia para São Paulo,
frequentemente intransitável, o que obrigava os viajantes a dar longas voltas por Itu.
Consciente da importância das comunicações viárias para o comércio, o Senador foi
também autor e promotor dos primeiros estudos para construção de novas estradas
(Piracicaba-São

Carlos/Campinas,

Araraquara-Goiás/Mato

Grosso)

e

para

realização das melhorias necessárias à ligação Santos-São Paulo (estrada da
Maioridade). Em 1828, quando foi escolhido senador por Minas Gerais, ele
diversificou seu campo de interesses e atuação empresarial.
[Vergueiro] envolveu-se nos projetos de incentivo à instalação e gestão de
indústrias, fábricas de mineração, engenhos de açúcar, navegação de rios, abertura
de canais, estradas, pontes, aquedutos e calçadas e muitos outros. Em 1829,
contribuiu legislando sobre o Banco do Brasil, direitos de estrangeiros, criação de
valas [...] Contribuiu sobremaneira sobre assuntos ligados à colonização de
estrangeiros [...] elaboração do Código Mercantil [...]. (HEFLINGER Jr., 2007, p. 20)

Sobre os primeiros noventa portugueses cuja vinda Vergueiro financiou, em
1840, as pesquisas de Hefllinger Jr. não permitiram concluir que se tratou, ou não,
de operação legal, limitando-se o autor a indicar a existência de um intermediário,
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Para mais informações sobre colônias de parceria, experiências e resultados, ver: VIOTTI DA COSTA, 1999; e
HEFLINGER Jr., 2007.
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Originalmente esta fazenda compunha a sesmaria de Morro Azul, desde 1817. Loteada a sesmaria, Vergueiro
comprou um lote para aí organizar sua fazenda. Constituiu também, na ocasião, a Companhia Vergueiro &
Souza, em sociedade com o potentado paulista Brigadeiro Luiz Antonio de Souza. A viúva do Brig. Souza veio a
casar-se, em 1825, com José da Costa Carvalho, depois Marquês de Monte Alegre e presidente do Conselho de
Ministros de outubro de 1849 a maio de 1852.
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Vergueiro, que fora inspetor da estrada Jundiaí-Campinas e juiz de sesmarias de São Paulo, fundou o
engenho do Limoeiro nos sertões de Piracicaba; havia também comprado a Sesmaria do Monjolinho nos
Campos de Araraquara, onde se dedicou à criação de gado vacum e potros. (HEFLINGER Jr., 2007, p. 17)

Antonio Joaquim d´Andrade Villares, negociante na cidade do Porto, que assinou o
contrato de engajamento com os indivíduos trazidos na qualidade de colonos.
Introduzidos legal ou ilegalmente, os noventa colonos portugueses, que em 1840
protagonizaram a primeira experiência imigratória, baseada no sistema de parceria
financiada pela iniciativa privada, passaram, gradativamente, a assumir os trabalhos
que até a citada época eram desenvolvidos pelos escravos africanos. Em 1842, por
ocasião da Revolução Liberal, o Senador Vergueiro foi preso, envolvido em uma
série de denúncias. Essa ocorrência provocou o desmantelamento da colônia. Parte
dos seus componentes deixaram a Fazenda Ibicaba, mas os fragmentos que
restaram da colônia pioneira foram suficientes para aprovar a idéia de substituição
do braço escravo pelo livre. (HEFLINGER Jr., 2007, p. 33)

Em 1845, com créditos e subvenções oficiais, o Senador havia organizado
uma nova empresa, a Vergueiro & Companhia, com capital de 210 contos de réis,
que operava como Sociedade civil de Agricultura e Colonização, em Limeira e Rio
Claro, e como Sociedade Mercantil em Santos, para negócios de comissões, compra
e venda de café e outros produtos. Seu filho, e acionista da Vergueiro & Companhia,
era vice-cônsul da nação napolitana em Santos, nomeado pelo Rei das Duas
Sicílias.
É nesta ocasião, segundo Heflinger Jr., que foi constituída a Colônia
Vergueiro em Ibicaba, em 1º de agosto de 1846, para onde se dirigiram colonos
oriundos dos reinos, ducados e condados da futura Alemanha. Nesta, que foi
efetivamente a primeira colônia de parceria estabelecida no Brasil, a Colônia
Ibicaba, os colonos deveriam ocupar-se da plantação e colheita do café e
receberiam, em contrapartida, 50% dos lucros da comercialização do produto. Um
negócio que aparentemente beneficiaria a todos mas que, na prática, não funcionou
assim, tendo sido inúmeros e graves os problemas e conflitos ali ocorridos.45
Como síntese daquela experiência, registramos o comentário de Emília Viotti
da Costa:
Os colonos sentiam-se reduzidos à situação de escravos e os fazendeiros, por seu
lado, consideravam-se burlados nos seus interesses. O sistema pecava pela base...
as condições oferecidas nos sistemas de parceria não satisfaziam aos colonos
alemães e suíços que, na maior parte, parecem só se ter adequado ao tipo de
colonização encontrado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. (VIOTTI DA
COSTA, 1999, p. 219)
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Estes problemas e conflitos estão relatados em: HEFLINGER Jr., 2009.

O insucesso da colônia de Ibicaba, aliado a fatores internacionais e à
preferência dos europeus pela emigração para os Estados Unidos, concorreram
para reduzir substancialmente os fluxos migratórios para o Brasil. Somente no último
quartil do século XIX realiza-se a chegada de novas levas de imigrantes. Quanto aos
efeitos finais da imigração sobre a cultura e a sociedade, merece registro o
comentário do historiador José Honório Rodrigues:
A Imigração originou as “colônias” étnicas que reforçaram o elemento branco e, com
ele, os traços culturais ocidentais. Assim como não foram fator preponderante no
crescimento populacional, não modificaram a síntese da personalidade brasileira,
mas fortificaram as elites dominantes, no seu europeísmo e ocidentalismo e na
rejeição às contribuições de outras etnias e culturas. Nelas nasceu o complexo do
“colono”, com seu espírito discriminatório, às vezes racista, antissemita,
ultraconservador, defensor do status quo ou de um gradualismo muito suave e
moroso nas reformas. Carregam um sentimento de superioridade e não
compreendem o outro Brasil, mestiço. (HONÓRIO RODRIGUES, 1965, p. 118-119)

Para concluir este tópico, devemos enfatizar que não há acordo algum, na
literatura sobre o tema, quanto ao saldo, cultural e/ou civilizatório, da implantação de
colônias de estrangeiros no Brasil e das políticas de incentivo à vinda de imigrantes.
Cada relato é um relato. Cada caso é um caso. Tampouco há uma visão geral das
grandes linhas da política de povoamento e colonização após sua transferência para
o setor privado, fato que imputamos à natureza liberal dos procedimentos adotados,
sobretudo à ausência de leis e de normas gerais, isto é, de um marco jurídico para
todo o território nacional delimitando direitos e deveres das partes envolvidas. Na
prática, colonização e imigração subvencionadas eram regidas por contratos
particulares, distintos e diferenciados por regiões do Brasil, por países de origem e
segundo as finalidades e objetivos particulares das companhias privadas promotoras
daqueles processos.
Conforme levantamento feito pela historiadora Eulália Lobo, elevaram-se a
49.554 contos de réis as despesas feitas nas rubricas Terras Públicas e
Colonização, Importação de colonos e Emancipação dos colonos do Estado, no
orçamento do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, entre 1861 e
1881, Este montante representou 11% dos gastos totais daquele Ministério, no
período considerado, sendo superior ao montante destinado a subvencionar as
estradas de ferro sob a modalidade de garantia de juro mínimo (36.107 contos de

réis) e levemente inferior às despesas feitas para subvencionar as companhias de
navegação (55.870 contos de réis).46
Estas três rubricas, que absorveram 31% do gasto feito pelo Ministério da
Agricultura, Comércio e Obras Públicas, ao longo de três décadas, representaram
campos privilegiados para o investimento privado, na medida em que os riscos de
mercado e outros a eles acoplados (risco cambial, por exemplo), acabaram
transferidos para a esfera pública. São bons exemplos da prática liberal de privatizar
lucros e socializar custos, mediante a intermediação do orçamento fiscal. Uma boa
parcela da burguesia nacional foi formada em atividades vinculadas à colonização,
nas quais se registra o pioneirismo do Senador Vergueiro.
Com base em relatórios ministeriais, a historiadora Eulália Lobo enumera
como problemas centrais da política de imigração: o preço elevado da passagem; as
grandes distâncias no Brasil e entre o Brasil e a Europa; o receio da febre amarela; a
repugnância dos imigrantes pela escravidão; a ignorância da língua; a diversidade
de costumes entre o país de origem e o de destino; a incerteza sobre as condições
políticas e religiosas; enfim, a atração exercida pelos Estados Unidos. Concluindo,
Eulália Lobo informa:
Em 1879 o Ministro da Agricultura recebeu instruções para reduzir os gastos, face à
crise da lavoura e da exportação, à dívida externa e ao déficit do orçamento. A
mensuração, registro e venda de terras públicas e a promoção da vinda de
imigrantes deveriam ser abandonadas. E as colônias governamentais prósperas,
que já não dependiam das verbas oficiais para sobrevivência, emancipadas.
Encerrava-se a política de imigração e colonização considerada um fracasso pelo
governo. (LOBO, s/d, p.69)

2.2. Os melhoramentos materiais
Entre nós, a expressão melhoramentos materiais designou principalmente a
implantação de infraestruturas de transportes e de comunicações. Mas incluíam
também construção, reconfiguração e melhorias dos equipamentos urbanos. De um
ponto de vista da economia, o setor de transportes e comunicações alavancou o
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), pois aí se concentraram, a partir da
década de 1850, as novas tecnologias produtivas e os gastos públicos e privados de
formação bruta de capital fixo.
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LOBO, s.d.

Anteriormente à chegada dos caminhos de ferro, as condições de transportes
e comunicações eram precárias no Brasil, e utilizavam como força motriz a energia
animal e a energia humana. As pessoas andavam a pé ou a cavalo. A carga se
deslocava no lombo de burros e de mulas, por picadas e veredas, em viagens que
podiam durar dias e até semanas. A simples travessia de um rio bastante largo e
desprovido de ponte podia consumir horas, pois exigia “descarregar os animais para
fazê-los atravessar a nado até a margem oposta do rio, enquanto viajantes e carga
eram conduzidos por balsas”. (TSCHUDI, 1980, p.14)
Pouco citada na historiografia dos caminhos de ferro, a indústria madeireira,
que “parecia render consideráveis lucros”, diz Tschudi, era particularmente
prejudicada pela precariedade das comunicações terrestres. A exportação de
madeira, sua venda para outros pontos do Brasil ou do exterior era dificultada pela
ausência de transportes. Seu “aproveitamento só se fazia em fazendas situadas
perto da costa, onde o transporte era fácil. Em outros locais a madeira era
aproveitada apenas na construção de casas e de pontes. Na maioria das fazendas,
acrescenta Tschudi, as madeiras preciosas são queimadas junto com as comuns”
(TSCHUDI, 1980, p.15).
As estradas do Brasil no século XIX “eram apenas trilhas de índios”, observa
Milton Vargas, professor emérito da EP/USP, em coletânea organizada por Shozo
Motoyama, sob o título “Tecnologia e Industrialização do Brasil”. Mesmo após a
Independência, o progresso foi diminuto e consistiu na construção e melhorias de
apenas algumas rodovias, como a Porto Alegre-São Leopoldo e a Recife-Caxangá,
em 1833. Na mesma década, São João Marcos foi ligada ao porto de Mangaratiba,
graças à iniciativa dos proprietários rurais da região.
Apesar das melhorias feitas nas duas décadas pós-independência, há relativo
consenso, entre historiadores e estudiosos dos transportes, sobre o quadro geral de
precariedade da rede de transportes brasileira. Certos autores apontam a topografia
como causa central das dificuldades de circulação que prevaleciam.
At the mid-nineteenth century Brazil remained saddly with a transport technology little
different from that found in the Old Testament. At the root of Brazil’s poor conditions
lays a single major cause: topography proved exceedingly unfavorable to the
movement of people and merchandise. For those regions of Brazil that were not
served by unimpeded river navigation, all freigtht and passengers moved overland
before 1854 using human and animal power, just as they had for centuries.
(SUMMERHILL, 2003, p.18)

Na segunda metade do século XIX a rede rodoviária foi beneficiada por
melhorias técnicas de reduzido alcance territorial. A novidade foi o uso de
macadame, introduzido na construção da União e Indústria (Petrópolis-Juiz de Fora),
na Estrada da Maioridade (Santos-São Paulo) e em rodovias de Santa Catarina,
como a Dona Francisca (Joinville-Rio Negro), e a Graciosa (entre Antonina e
Curitiba.47
Dentre as citadas, a rodovia União e Indústria merece destaque. É
considerada a “primeira verdadeira estrada de rodagem [...] de 144 km, ligando
Petrópolis a Juiz de Fora, construída de 1856 a 1860, que consagrou o nome de
Mariano Procópio Ferreira Lage”. (LIMA, p. 128) Originalmente Estrada Normal da
Serra da Estrela, era uma variante do Caminho Novo entre o Rio de Janeiro e Minas
Gerais, mandada alargar, na década de 1840, a fim de receber o tráfego de
diligências. Na ocasião, os trabalhos de ampliação foram feitos pelo Visconde de
Sepetiba, personalidade que, assim como Nicolau Vergueiro, merece figurar na lista
dos primeiros empreiteiros do Brasil e dos mais bem sucedidos.
Trabalharam na ampliação da Estrada Normal da Serra da Estrela e na
infraestrutura da colônia de Petrópolis, por onde a estrada passava, 500 famílias de
imigrantes alemães trazidos para Petrópolis na condição de colonos ao final da
década de 1830. Petrópolis estava, então, sendo organizada pelo major Júlio
Frederico Koeller, alemão naturalizado brasileiro. Esta importação de colonos
alemães para Petrópolis, onde o Imperador era proprietário da Fazenda do Córrego
Seco, precedeu à chegada dos primeiros imigrantes portugueses em São Paulo,
levados pelo Senador Vergueiro.
O empreiteiro da Serra da Estrela, Aureliano de Souza Coutinho, futuro
visconde de Sepetiba, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1841 e 1844,
presidente da província do Rio de Janeiro (1844-1848), e figura na Galeria dos
Brasileiros Ilustres, organizada por A. Sisson. É este autor que registra o destaque
do Visconde de Sepetiba como intermediário das negociações para o casamento de
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Segundo os autores dessa coletânea, a primeira “estrada digna desse nome havia sido a Calçada de Lorena,
construída entre 1788 e 1790”, subindo a Serra do Cubatão em cortes e aterros, depois do percurso em canoa
de Santos a Cubatão, e de outro percurso em canoa pelos rios Pequeno e Grande, para atingir São Paulo.
Seguiram-se a estrada que saía do Recife em direção ao São Francisco, aberta em 1800, a Rio-São Paulo
iniciada por volta de 1810 em Santa Cruz, e a Estrada do Comércio, que subia a Serra do Mar na direção de
Paraíba do Sul e prosseguia rumo ao oeste de Minas. Em 1814 duas outras realizações devem ser citadas: a
ligação São Paulo-interior da província em direção a Sorocaba e, no Rio, a estrada de lajões Estrela-Petrópolis,
cuja construção ficou a cargo do Coronel Aureliano de Sousa Coutinho, depois Visconde de Sepetiba, um áulico
do Clube da Joana.

D. Pedro II com D. Teresa Cristina de Bourbon, filha do rei das Duas Sicílias. Informa
ainda Sisson que, “ao deixar o ministério, S.M. o rei dos belgas conferiu-lhe a GrãCruz da Ordem Real de Leopoldo I”.
Como empreiteiro, o Visconde de Sepetiba não se restringiu às estradas de
rodagem, pois partiu dele a primeira proposta para mudar o curso do Rio São
Francisco. Realizou entre outras obras, o cais de Niterói e o canal de Magé. Como
presidente da província do Rio de Janeiro, Sepetiba apoiou uma iniciativa pioneira,
ou ousada para a época, propondo a emissão de letras do Tesouro provincial na
ocasião em que a província se debatia com dificuldades financeiras, em meados do
anos 1840. No relato da professora Maria de Fátima Silva Gouvêa, foi grande a
oposição a tal proposta, julgando-se que “[...] se as letras fossem criadas, a
crescente crise financeira da província nunca seria resolvida, já que se formalizaria
uma situação de déficit [...] [contudo] a Presidência da Província foi capaz de reunir
um número maior de deputados [...] finalmente conseguiu a aprovação dessa
proposta”. (GOUVEA, 2008, p.147)
A importância social de empreiteiros como Vergueiro e Aureliano Coutinho, ou
Mariano Procópio, e de muitos outros igualmente bem, ou melhor sucedidos, no
período pós-independência do Brasil, ainda não mereceu estudos de cunho
sociológico e político voltados para explicitar a diferenciação social em curso e a
emergência de segmentos burgueses no Brasil. Com base nas leituras realizadas,
julgamos que boa parte dos afortunados do período imperial, isto é, indivíduos que
lograram acumular propriedades e riqueza, alavancaram sua expansão patrimonial
em contratos de empreitada financiados ou garantidos pelo setor público. Mas este é
um tema para pesquisa posterior.
Por ora, cabe assinalar que os exemplos citados ao longo deste trabalho
convergem para apoiar a revisão em curso da história econômica do Brasil, a partir
de pesquisas regionais e de arquivos que são trazidos ao conhecimento público.
Assim:
A economia brasileira entre 1830 e 1889, apesar da efetiva centralidade da
produção cafeeira, foi relativamente diversificada e dinâmica. Ao longo do século
XIX certas características estruturais e vocações regionais criaram um mosaico de
relações de trabalho, de tecnologias, de produtos de mercado, de formas de
propriedade, o que contraria a imagem, que ainda tem ampla difusão, de uma
economia exclusivamente escravista, de monocultura e voltada para a exportação.
(PAULA, 2012, p.182)

Mudanças nas relações de produção geram, a médio ou longo prazo,
mudanças superestruturais na política e na cultura. A transição, embora lenta, do
escravo para o trabalhador livre, dos traficantes e proprietários de navios negreiros
para atividades vinculadas ao grande comércio e a contratos de obras públicas e, ao
final do Império, para as atividades financeiras, são evidências das mudanças
sociais que iam sendo introduzidas na estratificação da sociedade brasileira durante
o Segundo Reinado. Cabe acrescentar que muitos proprietários rurais, cafeicultores
e senhores de engenho, cuja fortuna foi construída com o trabalho escravo,
acabaram pobres e despojados de poder. Bom exemplo é o Barão de Vassouras.48
A história econômica dos transportes no século XIX pode ser uma trilha fértil
para a aquisição de novos conhecimentos que permitam melhor entender a
transição brasileira para o capitalismo, porque ali se constituiu, juntamente com o
comércio exportador e as finanças, um núcleo dinâmico de acumulação capitalista.
Ali também esteve presente a aliança, os vínculos materiais, entre as frações
emergentes da burguesia nacional e as finanças internacionais, sobretudo
britânicas.
Não se chegou, no Império, a implantar um bom sistema de estradas de
rodagem no Brasil. A partir da década de 1850, os melhoramentos materiais
privilegiaram o transporte ferroviário e a navegação fluvial e internacional, a
infraestrutura urbana, e projetos de colonização e atividades correlatas. As estradas
de rodagem ficaram por conta das províncias, salvo algumas exceções, e não
dispuseram dos recursos necessários à construção de uma boa e moderna,
segundo padrões da época, rede rodoviária.
Na coletânea organizada por Motoyama há uma triste conclusão sobre o
estado das rodovias brasileiras ao final do Segundo Reinado:
[...] por volta de 1880, a grande maioria das estradas brasileiras eram, na realidade,
caminhos de terra com não mais do que quatro metros de largura, simplesmente
raspadas no terreno e sem drenagem, atravessando os rios a vau ou por pinguelas
(pequenas e rústicas pontes de madeira). Permitiam apenas o tráfego de cavalos,
burros e carros de boi. Já havia, entretanto, ao menos cinco estradas
macadamizadas: as quatro acima mencionadas e também a Estrada Real de Santa
Cruz, partindo do Rio de Janeiro para Santa Cruz, ainda na mesma província em
direção a São Paulo. (MOTOYAMA, 1994, p.140)
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Ver: LOBO, 2011.

Em matéria de navegação fluvial, os anos de 1830 e 1840 fornecem exemplos
da atenção dada à construção de canais, no que parece ter sido uma modernização
importada da Europa. Registramos aqui o caso do Canal de Macaé,considerado
uma das maiores obras de engenharia da época, com largura média de 15 metros e
extensão de 106 km, interligando Macaé e Campos. Sua concepção e o projeto de
engenharia foram de autoria do engenheiro inglês John Henry Freese. A construção
e a manutenção por mais de uma década ficaram por conta de um empreiteiro
brasileiro, o barão de Araruama.49 Dizia-se, no Brasil, que o Canal de Macaé era o
segundo canal artificial mais longo do mundo em extensão, superado apenas pelo
de Suez (163km), e duas vezes maior do que o Canal do Panamá (82 km). Verdade
ou apenas mais uma gabolice dos defensores da modernidade importada?
Estaríamos assistindo ao nascimento da era dos assassinos econômicos?50
Assim como as estradas de rodagem, as melhorias portuárias foram de
pequeno porte e constituíram, em várias ocasiões, objeto de conflitos entre o
Governo central e as províncias. Estas não tinham recursos para as grandes obras
portuárias e o Governo central não teria grandes incentivos para descentralizar a
atividade portuária, pois a maior parte de sua receita tributária era proveniente da
alfândega do Rio de Janeiro.
Não havia [nos portos brasileiros], até a última década do século [XIX], cais para
atracação direta. Os navios ancoravam ao largo, e deles partiam barcos que vinham
acostar a pequenos cais. (MOTOYAMA,1994, p. 70)

No afã de ligar o Rio de Janeiro a outros portos brasileiros, o governo de D.
Pedro II inicialmente concedeu a empresários nacionais a navegação de cabotagem.
Merecem registro a Companhia Brasileira de Paquetes a vapor, que percorria todo o
litoral brasileiro, e a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, formada esta
pelo Barão de Mauá. (LIMA, 1988, p.129) A historiadora Eulália Lobo registra 12
companhias de navegação a vapor que recebiam subvenção estatal no início da
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José Carneiro da Silva, barão e depois visconde de Araruama, vinha de família proprietária de sesmarias e
engenhos de açúcar em Quissamã. Miliciano, apoiou D. Pedro I na fase das lutas pela emancipação política, foi
também comerciante e contratador de diamantes. D. Pedro II concedeu-lhe a honra de uma visita na fazenda de
Quissamã (1847). Disponível em: http://www.regiaodoslagos.com.br, acesso em: 19/10/2009; e
http://www.historia.uff.br, acesso em: 19/10/2009.
50
Titulo de livro de John Perkins, sobre financiamentos internacionais para grandes obras em países periféricos.

década de 1860, sendo que as duas maiores, acima citadas, concentravam quase
70% das subvenções federais.
A informal reserva de mercado para empresários nacionais, na navegação
fluvial e na cabotagem, não durou muito tempo. No gabinete liberal presidido por
Zacarias de Góis e Vasconcelos, sendo ministro do Império Joaquim José Rodrigues
Torres, foi promulgado o decreto n° 3.749 de 7/12/1866 abrindo os rios Amazonas,
Tocantins, Tapajós, Madeira Negro e São Francisco, a navios mercantes de todas
as nações. (TAPAJÓS, 1984, p.115) Na opinião do deputado Pereira da Silva, o
decreto de Zacarias foi feito para os estrangeiros. Já então:
Havia-se concedido liberdade de navegação de cabotagem aos estrangeiros, com
prejuízo da marinha mercante nacional, que começou a minguar, por não poder
arcar com a dos outros povos, que a derrocavam com o abatimento dos fretes de
transporte, e pequeno estipêndio de tripulantes. (SILVA, 2003, p. 365)

Os gastos do Tesouro Imperial com melhoramentos materiais, feitos através
do Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, excluídas estradas de ferro
e telégrafos, são indicadores de sua prioridade. Foram $85.610 contos de réis,
sendo $32,8 mil destinados a obras públicas e $52,7 mil canalizados para serviços
públicos (abastecimento de água, esgotos, iluminação pública e bombeiros). No
período de 1861 a 1881, estas despesas representaram 19% do gasto total efetuado
por aquele Ministério, segundo levantamento realizado pela historiadora Eulália Lobo
(s.d., p.155-160).
Mas o grande destaque da política imperial de melhoramentos materiais
foram as estradas de ferro, núcleo capitalista por excelência da atividade econômica
da época, juntamente com as atividades de mineração de empresas britânicas.
São clássicas as análises que apontam a centralidade da expansão das ferrovias na
constituição do modo de produção capitalista. [...] Foram as ferrovias, em suas
oficinas, que formaram o núcleo inicial do operariado industrial e que reuniram, no
mesmo espaço de trabalho, grupos de trabalhadores, submetendo-os tanto à
formação técnico-profissional quanto à socialização típica do mundo do trabalho
capitalista. Nesse sentido, não é surpresa que os ferroviários tenham se constituído
em uma categoria profissional politizada, mobilizada e combativa, participando de
expressivos momentos de luta dos trabalhadores protagonizada então pelos
gráficos, tecelões e portuários. (PAULA, 2012, p.211-212)

Neste estudo adotamos o entendimento que o impacto das ferrovias, entre
nós, extrapolou o setor de transportes (nova logística e redução de custos) e o
impulso em favor da adoção de novas técnicas de engenharia civil, os dois aspectos

citados com mais frequência na literatura especializada. Seus efeitos foram
abrangentes e sacudiram, de forma generalizada, os alicerces culturais e
institucionais da formação social brasileira. Com as estradas de ferro nascem as
primeiras empresas modernas, isto é, sujeitas a “forças que atuam no sentido de
levar o capital a agrupar-se em massas cada vez maiores”, inseridas em mercados
com natureza e dinâmica distintas dos mercados pré-capitalistas, porquanto dotados
de tendência monopolizante, graças à faculdade de obter “economias de capacidade
produtiva51 e economias de poder competitivo”.52
Não é entretanto na manufatura e sim na indústria do transporte que iremos
encontrar os resultados mais expressivos da influência concentradora da
maquinaria. A substituição da carroça e da diligência pela estrada de ferro, do barco
a vela pelo navio a vapor, evidencia o maior avanço do capitalismo moderno. O fato
de todas as ferrovias dirigidas pela iniciativa privada, a vapor ou elétricas, serem
empresas de capital acionário, e de todo o transporte marítimo, com exceção de um
percentual decrescente da navegação costeira e fluvial, ter adotado a mesma forma
tipicamente capitalista comprova a tendência concentradora desse segmento da
indústria. (HOBSON, 1996, p. 130-131)

Hobson observa ainda que, depois do transporte, passível de realizar
economias de capacidade produtiva, o setor empresarial onde as forças
concentradoras operam intensamente e em âmbito mais geral é o das finanças,
graças às economias de poder competitivo, isto é, às vantagens de que desfruta
uma grande empresa que concorre com outras menores, que lhe asseguram o
crescimento regular do market share e maior taxa de lucro, “sem aumentar
absolutamente a produtividade líquida da comunidade”. (1996, p.140)
Veremos, nos capítulos a seguir, que o Barão de Mauá concentrou esforços
em

setores

propícios

à

formação

de

empresas

modernas

dotadas

das

características apontadas por Hobson: transporte ferroviário e fluvial, minas e
finanças. Candidatou-se assim à posição de primeiro magnata brasileiro, a exemplo
do que ocorria nos Estados Unidos. Foi derrotado pela aliança de forças externas financistas, construtores e promotores de estradas de ferro e empresários do
transporte marítimo internacional - e forças internas - aspirantes a financistas,
empreiteiros e contratistas de obras públicas e burocratas do primeiro escalão. Sua
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Isto é, economias que resultam da maior subdivisão do trabalho e da maior eficiência da energia produtiva, e
que representam uma poupança líquida no gasto de energia humana para a produção de determinada
quantidade de mercadoria, do ponto de vista da comunidade produtora como um todo. (HOBSON, 1996, p.138)
52
Ver: HOBSON, 1996.

derrota fica evidenciada durante os quinze anos que decorrem entre o início da
construção da estrada de ferro Mauá (1852) e a inauguração da linha Santos-Jundiaí
sob o controle da São Paulo Railway Company, popularmente conhecida como “A
Inglesa”.
A derrota de Mauá e a progressiva desnacionalização do sistema nacional de
transportes desvirtuam os objetivos civilizatórios e de progresso material que se
propôs o governo imperial. As reformas capitalistas, concretizadas na introdução da
força motriz mecânica, o vapor das locomotivas e dos navios, e em novos marcos
jurídicos, passam a ser orientadas por interesses externos à nação. Enfim, na
década de 1870, o Brasil irá se tornar, graças ao endividamento externo e ao
controle do capital estrangeiro sobre os setores estratégicos para o capitalismo
moderno e para o desenvolvimento nacional, um campo privilegiado para aplicações
rentistas, que já anunciavam o primeiro processo de financeirização do capitalismo
industrial globalizado.

2.3. Reformas capitalistas e projeto ferroviário
O projeto ferroviário que tomou corpo na década de 1850, no Brasil, foi o
empreendimento que melhor representou e incorporou a dupla revolução em curso –
revolução tecnológica nos transportes, pela difusão das máquinas a vapor na
navegação e nas estradas de ferro, e revolução no modo de produção em ritmo
lento, segundo a descrição do historiador Nelson Werneck Sodré:
O processo brasileiro difere inteiramente do modelo do Ocidente europeu, que é o
modelo clássico.
O capitalismo brasileiro avança devagar, aproveita as brechas para avanços mais
rápidos, transige sempre com as relações políticas mais atrasadas e as econômicas
que as asseguram, manobra, recua, compõe-se. Gera uma burguesia tímida... que
sente a pressão do imperialismo mas receia enfrentá-la, pois receia mais a pressão
proletária. Os episódios de avanço são como patamares, duramente alcançados às
vezes. (SODRÉ, 1990, p. 30)

A opção por um sistema ferroviário de transportes já fora tomada na fase
regencial, quando foi autorizada a primeira ligação ferroviária entre o Rio de Janeiro
eoutras províncias do Brasil.Esta decisão foi objeto do Decreto n° 101 de
31/10/1835, que autorizava o Governo: “[...] a conceder a uma ou mais companhias,
que fizerem uma estrada de ferro da Capital do Império para as de Minas Gerais,

Rio Grande do Sul e Bahia, o privilégio exclusivo por espaço de 40 anos para o uso
de carros para transporte de gêneros e passageiros, sob as condições que se
estabelecem”.53
Além do privilégio de zona protegida (monopólio de zona), de 5 léguas para
cada lado da linha, o decreto n°101/1835 outorgou aos construtores vários
incentivos e favores, como o direito de desapropriação de terras e de uso das
madeiras e outros materiais existentes nas terras devolutas, a isenção de taxas de
importação e outros impostos (o dízimo), a isenção de recrutamento para os
empregados da companhia, por exemplo. Os mesmo incentivos já haviam sido
concedidos à Companhia de Navegação a Vapor Rio Doce.54
Na ocasião, os assuntos relativos a transportes eram de competência da
pasta do Império cujo titular, em 1835, era Antonio Paulino Limpo de Abreu, futuro
visconde de Abaeté. Em relatório ministerial encaminhado à Assembléia Geral
Legislativa, Limpo de Abreu informou ter encarregado ao Marquês de Barbacena as
diligências que deveriam ser feitas em Londres, com o propósito de contratar a
ligação Rio de Janeiro-Minas Gerais. Em princípio, portanto, avaliamos que havia,
desde esse primeiro decreto, interesses ingleses no caminho de ferro que faria a
ligação entre o Rio de Janeiro e a província das minas, Minas Gerais. Ninguém
melhor que o Marquês de Barbacena para esta tarefa junto aos ingleses,
certamente, pois se tratava de uma pessoa com ampla rede de contactos na capital
do Império Britânico; Barbacena fora também pioneiro na introdução de barcos a
vapor na Bahia, ao final da década de 1810.
Em 1840 o governo federal aceitou a proposta encaminhada pelo médico
inglês Thomas Cochrane, sogro de José de Alencar e primo-irmão do Almirante Lord
Cochrane, para implantar una linha férrea entre Rio de Janeiro e São Paulo, na
fronteira com Minas Gerais, com traçado coincidente com o velho caminho do ouro
incansavelmente trilhado há mais de um século. A proposta não foi adiante, o
concessionário não foi capaz de reunir os capitais requeridos para o financiamento
da obra. No entanto, Cochrane conseguiu revalidar a concessão em 1849, em favor
da sociedade que organizou a Imperial Companhia de Estrada de Ferro. Por isto,
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Cf. Decreto n° 101 de 31/10/1835.
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Decreto nº 24 de 17 de setembro de 1835.

quando o governo imperial decidiu retomar o projeto ferroviário, na década de
1850,deparou-se com alguns obstáculos derivados da concessão feita a Thomas
Cochrane.
Odilon Nogueira de Matos, grande estudioso das ferrovias paulistas, sustenta
a opinião que “a primeira concessão de estrada de ferro no Brasil” não foi a que
privilegiou T. Cochrane, mas outra, feita anteriormente pelo governo provincial de
São Paulo, de ligação entre o porto de Santos e a capital da província. Esta outorga
fora dada às firmas Aguiar, Viúva, Filhos & Cia e Platt & Reid em 1836 e 1838
respectivamente, que contrataram os estudos preliminares com o engenheiro inglês
Mornay, o mesmo indivíduo que solicitou e obteve quatorze anos depois, em 1852, a
concessão da E.F. Recife-São Francisco.55

Não teve continuidade o projeto

paulista, a linha partindo de Santos não foi construída naquela ocasião; é importante
registrar que a lei de 1838, do governo de São Paulo,” vedava a utilização do braço
escravo nos trabalhos da estrada”, vedação retomada na lei federal de 1852.56
Um reexame da questão ferroviária, sob a ótica da economia política e tendo
por universo a totalidade do território brasileiro, permite supor que, nos anos
compreendidos entre 1830 e 1840, ainda não estavam maduras as condições
objetivas requeridas para dar viabilidade ao projeto ferroviário. Era preciso algo mais
que o fim do tráfico, determinado por lei de 1831. Este algo mais deveria sinalizar a
disposição e a capacidade da sociedade para promover um ambiente geral, jurídico
e cultural, propício ao avanço das forças produtivas capitalistas, em complemento ao
dinamismo econômico e progresso material das lavouras de café.57
Assim, por exemplo, nos anos de governo regencial e no período que
sucedeu à maioridade de Pedro II, o clima interno era de instabilidade política, havia
várias rebeliões e levantes regionais contra o poder central. Na macroeconomia
reinava clima similar, de instabilidade, em razão das dificuldades de pagamento da
dívida externa, da desordem monetária observada e da impossibilidade de dar um
valor intrínseco ao papel-moeda em circulação.58 Eram então desconhecidas as
reais oportunidades e os efeitos concretos, para o Brasil, de manutenção do modelo
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Ver: leis da província de São Paulo de 18 de março de 1836 e de 30 de março de 1838.
NOGUEIRA DE MATOS, 1990, p. 60 e ss.
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De 1822 ao triênio 1834-1836, o volume das exportações de café, em sacas de 60 kg, foi multiplicado por seis!
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Ver: relatórios dos ministros da Fazenda, em especial o relatório apresentado à AGL em 1840, com análise
dos resultados do ano de 1839.
56

primário-exportador, na contramão dos notáveis avanços da indústria nos países
centrais, sobretudo Inglaterra e Estados Unidos.
O maior problema, contudo, diriam outros autores, era a indefinição sobre os
direitos de propriedade. Até então, os proprietários rurais eram donos tão somente
de escravos, pois os haviam comprado no mercado negreiro. A terra, embora
comercializada, fora recebida pelo sistema de sesmarias ou ocupada por posse.
Nessas condições, o fim do tráfico retiraria dos senhores feudais a única
propriedade legitimada pelo costume, pelo hábito, e pelo mercado. Até então,
hipotecas, penhores e outras dívidas, tinham o escravo como garantia. Sem ele,
como funcionaria o mercado de crédito operado por poucos bancos e muitas casas
bancárias?
Nos países centrais, a Inglaterra não se tornara ainda uma nação exportadora
de capitais para além dos domínios coloniais, e bancos como o dos Rothschild
testava, na França, a oportunidade de investimentos ferroviários.
Enfim, como indicador de maturidade das condições estruturais e conjunturais
do Brasil emancipado, o observador internacional sinalizaria que não eram boas as
relações das elites brasileiras com as autoridades britânicas.
Condições

objetivas

favoráveis

ao

projeto

ferroviário

brasileiro

só

despontaram na década de 1850, quando se inaugurou, em escala planetária, o
período denominado “Era do Capital” por Eric Hobsbwaun° Abriu-se então, para o
mundo e para o Brasil, uma fase expansiva do comércio mundial e facilitadora de
grandes transformações técnicas e sociais. Foi neste decênio, de 1850, que a
Inglaterra, vista como a fábrica do mundo, duplicou suas exportações, um ritmo
jamais visto anteriormente.
Diferentemente do ambiente que predominara até então, em 1850 o Brasil era
um país que gozava de estabilidade política e havia adotado, desde 1847, um
regime político similar ao figurino inglês, o parlamentarismo. A última revolução
liberal, a Praieira (Pernambuco, 1848) fora vencida. O modelo primário-exportador
demonstrava a viabilidade de sua permanência, graças ao novo produto de
exportação, o café, bem aceito nos Estados Unidos, o “[...] maior mercado individual
do café brasileiro. A maior parte do café do Brasil [contudo] era exportada para a
Europa, sobretudo para a Alemanha, os Países Baixos e a Escandinávia”.
(BETHELL, 2001, p.739) Nosso país havia se tornado, em duas décadas, o maior

vendedor mundial desse produto que passou a constituir mais de 40% das
exportações totais brasileiras.59
Despontou então a liderança política dos plantadores de café do Vale do
Paraíba e, sobretudo, dos cafeicultores fluminenses, sucessores dos senhores de
engenho nordestinos bem relacionados e fornecedores de açúcar à Inglaterra e à
Holanda. A presidência do Conselho de Ministros foi ocupada, sucessivamente, por
um baiano ‘apaulistado’, o marquês de Monte Alegre, por um fluminense, o visconde
de Itaboraí, e por um mineiro, o marquês do Paraná,60 um dos grandes estadistas do
Império.
Em relação à moeda e às finanças públicas, houve avanços que propiciaram
a construção de cenários favoráveis à estabilidade monetária e ao equilíbrio das
contas públicas. Pareciam superados os tempos difíceis de desordem monetária e
de proliferação de moeda falsa de cobre, os primeiros vinte anos pós-independência,
quando a moeda doméstica se desvalorizou mais do que 50% e quando moedas
contrabandeadas circulavam com desenvoltura. A reforma monetária de 1846 fixou a
paridade de 9 mil réis por libra-ouro (ou 27 pences por mil réis), para o mil réis que
era, desde 1833, a unidade monetária do Brasil (Lei de 8 de outubro), e decretou a
livre conversibilidade da moeda-papel em moeda metálica..
A Lei n° 401, de 11 de setembro de 1846, autorizadora da reforma monetária
citada, é também vista como a lei de entrada da economia brasileira no padrão-ouro.
Ela facilitou a circulação da moeda-papel, emitida pelo poder público e por alguns
poucos bancos do Rio de Janeiro, Pará, Maranhão e Bahia, o que não deixaria de
impactar positivamente as trocas comerciais, entravadas desde o fechamento do
Banco do Brasil, em 1829. Moeda e sistema de transportes funcional são os dois
ingredientes básicos para o crescimento econômico, condições necessárias, mas
não suficientes, contudo, para o progresso material autossustentável.
A crença no padrão-ouro, segundo Polany, tornou-se a religião daqueles
tempos. Acreditava-se então que as notas bancárias, a moeda-papel, eram
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Entre 1822 e o final da década de 1840, as exportações de café, em volume, haviam sido multiplicadas por
dez, passando de 186 mil sacas para mais de 2 milhões de sacas de 60 kg. O valor da saca exportada foi
reduzido em percentual maior do que 60% no mesmo período. O movimento combinado de volumes crescentes
e preços decrescentes produziu, em 1849, a receita de 2.462 mil libras esterlinas, contra apenas 789 mil libras
em 1822.
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Mineiro nascido em Jacuí (1801), senador do Império entre 1842 e 1856, Conselheiro de Estado, ministro
titular de três pastas civis, presidente do chamado Gabinete da Conciliação, era diplomado em direito pela
Universidade de Coimbra.

representantes legítimos do nobre metal, derivando desta representatividade o seu
valor real. Polany enfatiza também o papel internacional da haute finance e sua
disposição para comandar os sistemas políticos e econômicos. Não adepto desta
crença, o Barão de Mauá defendeu, em 1857, outro ponto de vista – os meios de
pagamento deveriam acompanhar a expansão da renda nacional. Mauá antecipou,
na verdade, opinião coerente com o modelo IS-LM, que só seria formalizado um
século depois.
No rol das expectativas otimistas prevalecentes naqueles primeiros tempos de
modernização capitalista, figurava também o sempre almejado e jamais atingido
equilíbrio das contas públicas. Esta expectativa ganhou um reforço considerável
depois da não renovação do Tratado de Comércio de 1810-1812 e 1825-1827 com a
Inglaterra e da promulgação das tarifas Alves Branco, assim conhecidas por terem
sido adotadas quando era ministro da Fazenda Manoel Alves Branco, 2º visconde
com grandeza de Caravelas, o primeiro defensor emérito de tarifas protecionistas de
estimulo à industrialização brasileira, segundo constatamos nos relatórios por ele
encaminhados à Assembleia Geral Legislativa em 1844 e 1845.61
A não renovação daquele Tratado permitiu adotar novas tarifas de alfândega,
as Tarifas Alves Branco, sendo aumentados para até 60% os direitos sobre produtos
importados com similar nacional, e de 30% sobre mercadorias sem similar nacional.
Celso Furtado e outros autores enfatizam que este foi um momento histórico, de
resgate da soberania brasileira sobre a política monetária interna, opinião que
compartilhamos. É necessário, contudo registrar que, se resgate houve, ele foi de
certa forma neutralizado pela adesão ao padrão-ouro em momento de fragilidade
das contas externas, pois a dívida externa não vinha sendo paga, mas apenas
rolada.62
As mudanças decorrentes das novas taxas alfandegárias propiciaram
considerável aumento da receita pública, que passou da média de 18,8 mil contos
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Baiano nascido em Maragogipe (1797), senador do Império entre 1837 e 1855, Conselheiro de Estado,
ministro titular de todas as pastas civis em diferentes gabinetes da Regência e do Segundo Reinado, presidente
do primeiro Conselho de Ministros em 1847, era diplomado em direito pela Universidade de Coimbra e, segundo
A. Sisson, propôs como epitáfio para seu túmulo, pouco antes de morrer, a seguinte frase: “nasci pobre e pobre
morrerei; mas nasci na mediania social, e fui elevado ao fastígio das posições pela magnanimidade de um
príncipe que não pergunta pelos avós dos servidores do estado”.
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Segundo Pandiá Calógeras (1910), a dívida de 3,686 milhões de libras, contraída em 1824 e 1825 com os
banqueiros ingleses, destinava-se em parte a fornecer lastro metálico, em libra-ouro, à moeda brasileira em
circulação. Tais empréstimos foram do tipo 75 (desconto de 25% no ato de recebimento do empréstimo) e 85. Os
recursos assim obtidos foram usados para cobrir os gastos internacionais das missões diplomáticas do Brasil,
por isto apenas 600 mil libras deram entrada no Banco do Brasil.

de réis, no quinquênio 1841-1845, para 26,5 mil e 35,2 mil contos de réis nos dois
quinquênios seguintes, respectivamente. Houve então, por uma década, equilíbrio
nas contas públicas, mas o déficit ressurgiu a partir de 1858, tornou-se crônico e
crescente, e atingiu 30% da receita em 1865.63 Daqui por diante o Estado irá
recorrer mais intensamente ao lançamento de títulos de dívida na bolsa de valores,
que fora organizada em 1848 “por iniciativa do Estado, visando a um maior controle
do volume dos negócios e melhor avaliação da cotação dos títulos da dívida
pública”. (LEVY, 1994, p.90)
No plano institucional, o projeto ferroviário foi grandemente impulsionado por
três leis históricas promulgadas em 1850, leis que simbolizam o espírito reformista
ou revolucionário daqueles tempos, versando sobre o direito de propriedade sem o
qual não há classe senhorial ou burguesa. À propriedade de escravos, até então
indispensável como penhor ou hipoteca, substituiu-se a propriedade da terra e os
títulos de propriedade mobiliária. Certamente não foi por acaso que estas leis foram
promulgadas quase ao mesmo tempo, no curto espaço de três meses. Delas
resultou a adoção do primeiro Código Comercial, o fim do tráfico de escravos e o
regime de propriedade privada da terra.
O Código Comercial, aprovado pela Lei n°° 556 de 25-6-1850 tratava de
regulamentar a atividade comercial privada. Além disso, sem alarido algum, vinculou
o curso do câmbio, no mercado livre, às taxas adotadas nas negociações feitas
naPraça do Comércio.
Art. 33. O resultado das negociações que se operarem na Praça determinará o curso
do câmbio e o preço corrente das mercadorias, seguros, fretes, transportes de terra
e água, fundos públicos, nacionais ou estrangeiros, e de outros quaisquer papéis de
crédito, cujo curso possa ser anotado.

As grandes linhas desse Código Comercial foram propostas pela Associação
de Negociantes da Praça do Comércio do Rio de Janeiro, precursora da atual
Associação Comercial do Rio de Janeiro.64
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Ver: CASTRO CARREIRA, 1980, p.861.
Fato curioso, e sintomático do cosmopolitismo reinante, é que a Praça do Comércio, e a Sociedade dos
Assinantes da Praça, que reunia os negociantes do Rio de Janeiro, organização civil que propusera as grandes
linhas do Código Comercial, tinha a diretoria composta por 2 membros brasileiros, 2 ingleses, 1 português, 1
americano, 1 francês, 1 espanhol e 1 alemão.
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No pioneiro e excelente trabalho de Maria Bárbara Levy, a autora registra
que, em 1865, as companhias organizadas reuniam um capital de 236,6 mil contos
de réis, sendo 57% desse capital pertencente ao setor de serviços financeiros:
bancos, casas bancárias e empresas de seguros. Em segundo lugar, as “empresas
de transporte – ferroviário, marítimo e terrestre – absorviam 24,9% do capital” das
companhias até então organizadas. (LEVY, 1994, p.55)
As medidas de repressão ao tráfico de africanos no Império foram adotadas
pela Lei n° 581, de 4 de setembro daquele ano de 1850, regulada pela de número
731 de 14 de novembro. Tais normas passaram à história como Lei Euzébio de
Queiroz, nome do ministro da Justiça que as assinou. A partir de então, a
importação de escravos foi tratada como crime equivalente à pirataria, ficando
estabelecido que autores e cúmplices desse ato, agora definitivamente proibido,
estariam sujeitos a sanções penais. A lei Euzébio de Queiroz foi o primeiro passo
efetivo para acabar com a escravidão, pois a de7 de novembro de 1831 não fora
cumprida.
O deputado Pereira da Silva conta que para o fim do tráfico muito concorreu a
posição de Paulino de Sousa, visconde do Uruguai, que “não quis sofrer por mais
tempo injúrias que desmoralizavam o Governo brasileiro. Referia-se o visconde aos
insultos dos cruzeiros ingleses [...] que ofendiam a dignidade e a independência do
império americano”. E conta também que partiu de Euzébio de Queiroz solicitação
para que “as duas Câmaras fizessem sessões secretas para a solução do
melindroso assunto”. (2003, p. 228)
A Lei de Terras, de n° 601, é de 18 de setembro do mesmo ano. Ela fixou
as modalidades de propriedade da terra, que deveriam obedecer a regras de
mercado (compra e venda), e proibiu a doação de terras devolutas, cláusula nem
sempre respeitada nos textos legais de concessão ferroviária. Para Nelson Werneck
Sodré, esta Lei de Terras “dá sentido e define como classe a seus proprietários”
(1990, p. 92), inaugurando assim longo processo de transformação das relações
sociais de produção.
Maria Bárbara Levy, autora de diversas obras sobre a história econômica do
Brasil, captou corretamente o espírito das normas legais cujo conteúdo acabamos
de resumir. Para ela:

O ano de 1850 é de tal forma assinalado por importantes medidas de caráter
jurídico-político que se impõe como um marco no processo de transição pelo qual
passava o país. Até então o Brasil apenas se ajustara ao capitalismo internacional;
a partir daí, estrutura novos princípios de direito que interferem diretamente sobre a
propriedade e, consequentemente, sobre o caráter capitalista da acumulação (LEVY,
1994, p. 51-52).

Duas dessas três leis que revolucionaram as instituições brasileiras,
produziriam efeitos diretos favoráveis ao iminente surto ferroviário. O fim do tráfico
viabilizou reunir capitais e poupanças até então aplicados no comércio de africanos,
e torná-los disponíveis para aplicações outras, como as ferrovias. O Código
Comercial definiu as modalidades de associação de capitais, amplamente utilizadas
pelas sociedades anônimas construtoras de estradas de ferro.

Mas também a Lei

de Terras foi importante para o sucesso do programa ferroviário, pois permitiu a
legalização e a emissão de títulos de propriedade privada da terra, documentos úteis
ao processo de desapropriação das terras lindeiras aos caminhos de ferro e de
demarcação das zonas protegidas.
De fato, a decisão de retomar o programa ferroviário, “cuja discussão nas
Câmaras ocupou em grande parte as sessões de 1851 e 1852” (OTONI, 1982,
P.73), levou rapidamente à sanção de um novo marco legal, o Decreto nº. 641, de
junho de 1852, que autorizou o Governo a conceder a uma ou mais companhias, isto
é, sociedades anônimas, a construção total ou parcial de um caminho de ferro entre
o Município da Corte e os pontos mais convenientes das províncias de Minas Gerais
e São Paulo.65 Comparativamente ao decreto de 1835, deve-se registrar a retirada
da Bahia como ponto de destino da linha férrea que sairia da Corte em direção a
outras províncias. Em seguida, como seria de esperar, ficou preservado o conjunto
de isenções e favores dispensados às companhias ferroviárias, segundo a norma de
1835. A terceira observação é quanto à formulação de um novo instrumento de ação
pública, fiscal, um novo incentivo: a garantia de juro mínimo para os capitais
aplicados na construção das estradas de ferro.
Art.1º. § 6º O Governo garantirá á Companhia o juro até cinco por cento do capital
empregado na construcção do caminho de ferro, ficando ao mesmo Governo
faculdade de contractar o modo e tempo do pagamento d'este juro.
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Ver no apêndice a íntegra do decreto 641. Quaisquer outras ligações férreas, nas demais províncias do Brasil,
embora estivessem igualmente sujeitas às determinações desta norma – que era uma lei geral, nacional –,
deveriam ter os contratos submetidos à aprovação do Corpo Legislativo, a quem cabia decidir “sobre a
conveniência das linhas projetadas, a oportunidade das empresas, e a responsabilidade do Tesouro” (art. 2º).

O Decreto n° 641/1852 tem sido considerado, pelos estudiosos do tema, a lei
geral, de âmbito nacional, marco jurídico fundador do programa ferroviário brasileiro,
ao mesmo tempo em que foi a lei específica que autorizou a construção da Estrada
de Ferro D. Pedro II.
Na impossibilidade de estudar todas as estradas de ferro determinadas pelo
Governo imperial, optamos pela formulação de amostra representativa das grandes
opções da política setorial. Esta amostra compreende as estradas de ferro
inauguradas no período 1852-1867, que denominamos ferrovias pioneiras e
constituem o objeto do próximo capítulo . Aqueles quinze anos foram decisivos para
os rumos que tomaria o capitalismo brasileiro, são o período de uma virada histórica
marcada pelo abandono do projeto de industrialização e de perda de soberania, a
ela se sobrepondo os interesses da haute finance.
Em matéria de volume de investimento, de impulso imprimido às relações
capitalistas de produção e de reorganização do aparelho de Estado, as estradas de
ferro ocuparam um papel central, ainda pouco estudado pela historiografia brasileira.
Em torno da construção ferroviária delinearam-se, nesse período, os três grupos que
disputariam a posse e a dominação de parte do território brasileiro: capitalistas e
proprietários rurais nacionais, banqueiros e financistas do Império Britânico, e o
Governo imperial brasileiro.
Assim, logo em 1860 o aparelho de Estado foi reformulado e deu lugar a um
novo ministério, a Secretaria dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas/MACOP66 para o qual foram transferidas funções que, até então, tinham
estado sob a alçada da Secretaria dos Negócios do Império. Passaram para a órbita
do MACOP, além das ações de apoio à agricultura e à pesquisa agrícola, a
formulação e a supervisão dos projetos de povoamento e colonização e de
implantação de melhoramentos materiais, isto é, os assuntos relativos a estradas de
ferro e de rodagem, companhias de navegação a vapor, empresas de colonização,
correios e telégrafos, ensino industrial, equipamentos urbanos, e outros.
Do ponto de vista da política macroeconômica e da formação bruta de capital
fixo, este ministério foi o mais importante, e o mais político, do Império. Até então, o
orçamento governamental era destinado majoritariamente a funções de natureza
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Cf. Decreto n° 1.067 de 28/07/1860.

regaliana, guerra e dívida pública. Com o passar dos anos e a intervenção maciça
do Estado como empresário e promotor de melhoramentos materiais, e na
continuidade dos projetos de povoamento e colonização, a Secretaria dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas foi absorvendo uma parcela crescente
dos recursos fiscais. Nos primeiros anos da década de 1860, o percentual médio do
gasto fiscal a cargo do MACOP ficou em torno de 12%, regrediu durante a guerra do
Paraguai e tornou-se claramente ascendente nos anos 1870, ao final dos quais já
era de 27,8%. Manteve-se nesse patamar até o final do Império.67
Do ponto de vista do investimento, o capital investido em estradas de ferro
superou 500 mil contos de réis, montante maior do que o capital investido nos mais
de 600 estabelecimentos industriais, estimado em 400 mil contos de réis, entre os
quais predominavam as unidades de produção têxtil.
A engenharia político-institucional do programa ferroviário privilegiou a
formação de sociedades anônimas estrangeiras, companhias constituídas e
incorporadas inicialmente em Londres, onde eram captados os recursos de
formação do capital requerido pela construção. Com o avanço do programa e a
multiplicação dos projetos ferroviários, empresários e empreiteiros de outros países
foram atraídos para o Brasil.
José Roberto de Souza Dias, professor da Universidade Federal de Santa
Catarina, destacou a influência do modelo belga sobre os padrões adotados no
Brasil. Registrou também que a Bélgica foi o primeiro país que formulou uma política
ferroviária e a financiou com recursos públicos até 1850, mas duas décadas depois
o número de estradas de ferro pertencentes ao capital privado era duas vezes
superior ao das estatais. A exemplo da Bélgica, foram os investimentos públicos que
viabilizaram as primeiras grandes realizações ferroviárias no Brasil, como veremos.
Da análise da legislação e dos contratos firmados entre o Estado e as
companhias ferroviárias, constatamos a eventualidade de convergência dos
interesses vinculados à extração mineral com o programa ferroviário, constatação
esta que nos levou à elaboração de um capítulo não previsto inicialmente, sobre
ferrovias e minérios.
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Em 1885, a despesa do MACOP foi 50% maior do que o montante destinado aos dois ministérios militares,
Marinha e Guerra. Devido aos encargos da dívida pública, o maior percentual do gasto público localizava-se na
Fazenda, responsável por 42% da despesa orçamentária total do Império. Era o caminho da bancarrota e da
moratória externa de 1898.

A opção política de permitir a construção de estradas de ferro por sociedades
constituídas no estrangeiro (na Inglaterra inicialmente) foi o eixo condutor da
desnacionalização progressiva do sistema ferroviário brasileiro, assumindo graves
contornos ao final do século. Nessa ocasião, empresários ingleses, norteamericanos, franceses e belgas tornaram-se proprietários da quase totalidade da
malha ferroviária brasileira e controladores do espaço econômico nacional.
A influência inglesa predominou nas zonas de açúcar, mas também esteve
presente nos dois últimos estados do Sul onde se localizavam depósitos conhecidos
de carvão. Os belgas, associados a franceses, orientaram-se para a Bahia, São
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Os norte-americanos, depois de vários
contratos de empreitada na construção ferroviária e de fornecimento de locomotivas
(sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo), obtiveram concessões no Rio
Grande do Sul.
Foi nos Estados Unidos (no Maine), que se constituiu em 1906 a Brazil
Railway Company, truste aqui representado por Percival Farqhuar. Com ele
chegaram os interesses de Chicago, do National City Bank e de financistas como W.
Morgan Shuster, os Speyers e Kuhn Loeb & Co. Diz o mais recente biógrafo de
Percival Farqhuar que o grupo dominou, além de portos e ferrovias, a indústria de
carne bovina na Argentina Uruguai e Chile. No Brasil, ocuparam inicialmente as
indústrias de carne e de madeira, a extração de ferro e de borracha, controlando
portos do Norte ao Sul, e imensa parcela da malha ferroviária. Para Kamp, em 1905
Farqhuar desembarcou em um país que era o Brasil de Mauá, e quando partiu, em
1952, a cidade onde ele chegara “tornara-se o Rio de Janeiro de Farqhuar. E o
mesmo se poderia dizer do Brasil”. (KAMP, 2009, p.36)
As participações inglesa, norte-americana e franco-belga nos negócios
brasileiros, e, sobretudo no empreendimento ferroviário a partir das reformas
capitalistas da década de 1850, parecem ter sido típicas do que foi caracterizado,
mais tarde, como imperialismo dos países centrais.68
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Harry Magdoff, autor de clássico estudo sobre o imperialismo norte-americano, distingue entre o velho e o
novo imperialismo. Traços do velho imperialismo acompanharam o desenvolvimento capitalista das grandes
potências, como a Inglaterra, e apontam para: necessidade imperiosa de dominar um mercado mundial, luta pelo
controle das fontes externas de matérias primas, corrida às colônias e tendências de concentração do capital. O
novo imperialismo, mais próximo da definição de Lenine, como sendo uma etapa específica do desenvolvimento
capitalista, só aparece ao final do século 19, após a adoção de novas fontes de energia e as novas tecnologias
surgidas de inovações técnicas na química e na física, que passaram a exigir maiores volumes de investimentos
e grandes unidades de produção (siderurgia, eletricidade, indústria química e de petróleo (MAGDOFF, 1970, p.
25-26)

Os casos de intervenção direta do Estado no programa ferroviário, por meio
de empresas estatais, foram relevantes e estratégicos, a exemplo da estatização da
Estrada de Ferro D. Pedro II em 1865. Mas também no Sul, observa o professor
José Roberto Dias, predominaram objetivos políticos na montagem da rede gaúcha
configurada a partir do projeto básico apresentado pelo engenheiro J. Ewbank da
Câmara.
O objetivo do projeto era a construção de uma rede ferroviária que pudesse
satisfazer as necessidades estratégicas, políticas e econômicas, da região sul e do
Império. Evidentemente, a preocupação básica era com a segurança das fronteiras
meridionais, até então extremamente vulneráveis ao contrabando e às eventuais
agressões militares dos países platinos. (DIAS, 1986, p. 31)

***
Exemplos e evidências acumulados durante a realização desta pesquisa,
induziram à formulação de várias hipóteses no campo da economia política. Uma
delas é que a construção dos caminhos de ferro no reinado de Pedro II,
desvinculada de mitos que a ornamentam e, ao mesmo tempo, a desfiguram, como
o mito do desenvolvimento, poderia ser matéria-prima para uma breve introdução à
economia política do Brasil imperial. Laços sólidos foram construídos, na ocasião,
através de interesses comerciais, vinculando oligarquias e segmentos da burocracia
imperial aos financistas e industriais das potências centrais. Percebe-se, por parte
das companhias ferroviárias tanto inglesas quanto de outros países, o recurso a um
número significativo de pessoas dispondo de competência técnica e de situação
políticamente confortável na Corte. Como de certa forma voltamos a ver em nosso
país ao final do século XX.
Surgiu, na época ferroviária, uma figura social particular: o caçador de
concessões, na feliz expressão cunhada pelo historiador Evaldo Cabral de Mello.
Tratava-se, na verdade, de um corretor, também empreiteiro algumas vezes, ao qual
era outorgada uma carta de concessão de linha ferroviária que ele não iria nem
construir nem operar, mas simplesmente negociar no Brasil, em Londres, em Nova
Iorque ou em Paris.
A ampla pesquisa que fizemos sobre a legislação ferroviária editada durante o
Império (ver Anexos) levou-nos a supor que as atividades de empreitada de obras
públicas, isto é os melhoramentos materiais da época, estiveram inseridas em
múltiplas redes de influência política e econômica que se articulavam por ocasião da
elaboração dos estudos preliminares e da negociação dos contratos. Esta

observação, que nos remete às relações sociais de produção e às classes sociais
embrionárias

do

capitalismo,

ajuda

também

a

esclarecer

as

fontes

de

enriquecimento privado na época.
Há indícios que a acumulação de riqueza (moeda e títulos de propriedade)
esteve ligada às atividades financeiras e aos contratos com o Estado, mais do que à
produção agrícola. Particularmente durante a década de 1850 e seguintes. Há
também sinais de articulação entre personalidade da época e os interesses
econômicos de empresas e grupos estrangeiros.
A hegemonia inglesa, que fora questionada no período regencial e ao longo
dos anos 1840, momento histórico em que elites e seus líderes forjaram sonhos e
aspirações de progresso e soberania e testaram possibilidades de criação de
indústrias modernas, parece ter sido soldada e recorrentemente reestruturada à
sombra da Côrte e dos áulicos, por ocasião dos investimentos em estradas de ferro.
Antes de prosseguir, cabe ainda registrar que as ferrovias pioneiras, das
quais nos ocupamos no capítulo seguinte, foram decididas em época que coincide
com o auge do período imperial – a década de 1850, e este é um dos raros pontos
de consenso na historiografia brasileira.
Ou porque o capital destinado ao tráfico da escravatura tivesse outra aplicação, ou
pelo concurso de outras circunstâncias, a tendência às empresas animou as forças
inativas do país (...) a ponto tal que foram excedidos os limites da prudência e da
reflexão, sendo necessária a intervenção dos poderes públicos para coibir os
69
desmandos. (CASTRO CARREIRA, 1980, p. 378-379)

Ao final da década seguinte, os anos 1860, uma outra realidade começou a
despontar, aparecendo indícios de inserção do Brasil em
dependência neocolonial, com excessivo

novo padrão de

endividamento externo, grandes e

sucessivos déficits públicos, submissão total ao padrão-ouro e fragmentação do
poder de Estado. Qual o papel das ferrovias na formatação deste novo padrão de
dependência? Eis a pergunta que faremos de forma recorrente daqui por diante.
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O Senador Castro Carreira informa que nos anos 1850 foram organizadas 62 empresas industriais,
incorporados 14 bancos de depósitos e descontos, e alguns de emissão, criadas 3 caixas econômicas,
organizadas 20 companhias de navegação a vapor, fundadas 24 companhias de seguro, 4 de colonização, 8 de
estradas de ferro, 3 de rodagem, 4 de carris urbanos com tração animada, 8 de mineração, 3 de transportes e 2
de gás. (1980, p. 378-379)

CAPÍTULO 3
FERROVIAS PIONEIRAS
Esta importante linha de comunicação [a estrada de ferro de D.
Pedro II], a todos os respeitos a mais próspera das estradas de ferro
do Brasil, prolongou-se no ano findo até a estação de Entre-Rios,
avançando mais 50,6 kilômetros para o interior do país, para onde a
aguardam os mais brilhantes destinos, e para onde a deve levar a
riqueza e a civilização, fazendo prosperar a lavoura, o comércio e
outros ramos da indústria.
Conselheiro e Senador Dantas

Para os fins deste estudo, pioneiras são as seis ferrovias cuja construção e
inauguração se situaram entre 1852 e 1867, anos que consideramos decisivos para
definir a configuração institucional da política ferroviária e, por extensão, a trajetória
futura da economia brasileira.
• E. F. Mauá (Imperial Companhia de Navegação e Estrada de Ferro de
Petrópolis), inauguração em maio de 1854;
• E. F. Recife-S.Francisco (Recife & São Francisco Railway Company),
inauguração em fevereiro de 1858;
• E. F. D. Pedro II (Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II), inauguração em
março de 1858;
• E. F. Cantagalo, inauguração em abril de 1860;
• E. F. Bahia-S.Francisco (Bahia & São Francisco Railway Company),
inauguração em junho de 1860;
• E. F. Santos-Jundiaí (São Paulo Railway Company), inauguração em
fevereiro de 1867.
Das seis ferrovias assinaladas duas foram construídas por iniciativa do Barão
de Mauá, aquela que tomou seu nome e a linha entre Santos e Jundiaí. Duas foram
originadas de concessões provinciais, depois federalizadas e entregues a
companhias incorporadas em Londres, são as ferrovias do açúcar, construídas em
Pernambuco e na Bahia. No Rio de Janeiro, e com traçado concorrente à ferrovia

de Mauá, foram organizadas a primeira sociedade de economia mista, a E.F. de D.
Pedro II, e a E.F. de Cantagalo, com ponto inicial em Porto das Caixas.
Em 1867, a quilometragem aberta ao tráfego por estas seis ferrovias somava
651,4 km, as receitas gerais eram de 5.615 contos de réis e as despesas gerais
atingiam 2.881 contos de réis. Estimamos que os recursos financeiros efetivamente
desembolsados, nesse período inaugural, atingiram 8 milhões de libras esterlinas,
divididos entre capitais externos, captados em Londres, e capitais nacionais obtidos
no Brasil. Mas se trata apenas de uma estimativa.

Esse montante, investido ao

longo de pouco mais de uma década, correspondia, aproximadamente, ao valor
anual das exportações de café e de açucar.
TABELA 1 - FERROVIAS PIONEIRAS, 1867
Extensão, despesa geral e receita geral (em contos de réis)

Ferrovia
D.Pedro II

Km

Receita

Despesa

197.4

2.523

1.117

139

1.236

305

Recife-S.Francisco

124.9

599

414

Bahia-S.Francisco

123,5

278

506

Cantagalo

49,1

267

172

Mauá

17,5

709

365

Total

651,4

5.615

2.881

Santos-Jundiaí

Fonte: Relatório MACOP, 1867, p.84.

3.1. Estradas do café: D. Pedro II e Cantagalo
Duas décadas decorreram entre a decisão de construir uma linha férrea
partindo da capital do Brasil (1835) e o início de de construção da E.F. D.Pedro II
(1855), renomeada Central do Brasil após a proclamação da República. Este prazo
longo pode ser explicado por razões internas ao Brasil e por fatores vinculados à
conjuntura internacional, conforme expusemos no capítulo precedente.
A autorização legislativa para estabelecer uma ligação férrea entre o
Município da Corte e os pontos mais convenientes das províncias de Minas Gerais e

São Paulo foi dada pelo Decreto n° 641, de junho de 185270 que foi a lei geral
norteadora do programa ferroviário nacional e, ao mesmo tempo, a lei específica que
determinou a construção da E.F. D. Pedro II. Como vimos, o Decreto n° 641
incorporou, em seu artigo 1º, um novo incentivo ao conjunto de privilégios e favores
que poderiam ser outorgados às companhias de construção ferroviária: “Art.1º. § 6º O Governo garantirá á Companhia o juro até cinco por cento do capital empregado
na construcção do caminho de ferro, ficando ao mesmo Governo faculdade de
contractar o modo e tempo do pagamento d'este juro”.
Uma condição foi imposta para a captação de recursos no mercado acionário
(ações ou promessas de ações negociáveis): a formação de uma “sociedade legal
com estatutos aprovados pelo Governo”, estatutos estes que só foram aprovados
em maio de 1855.71 Os três anos decorridos entre a autorização e o início da
construção devem-se às dificuldades enunciadas nos relatórios dos ministros do
Império à Assembleia Geral Legislativa; no período foram titulares desta pasta o
baiano F.rancisco Gonçalves Martins, Visconde de São Lourenço, e o Conselheiro
Pedreira, Visconde do Bom Retiro, considerado grande amigo de SMI, o Imperador
D.Pedro II.
Com base nos relatórios ministeriais e na autobiografia do primeiro vicepresidente da companhia, Cristiano Ottoni, pode-se dizer que a construção da E. F.
Pedro II foi disputada por, pelo menos, três grupos de interesse. Havia, primeiro,
grupos nacionais, como o que se aglutinou em torno da família Teixeira Leite e de
seu patriarca, o Barão de Vassouras. Um segundo grupo era formado por brasileiros
com ligações em Londres, organizado em torno do 2º Visconde de Barbacena e do
Dr. Thomas Cochrane. O terceiro era constituído por banqueiros, capitalistas e
políticos britânicos. Por isto, provavelmente, a outorga da construção da E.F.
D.Pedro II exigiu duas licitações.72
No primeiro certame sagrou-se vencedor o grupo organizado pelo 2º Visconde
de Barbacena, mas esta licitação foi anulada em razão do embargo colocado por
Thomas Cochrane. No segundo leilão, a anulação resultou da recusa de assinatura
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Depois disso, e no mesmo ano de 1852, promulgaram-se as autorizações para construção da linha de
Pernambuco e de uma ligação, que não teve início nesta fase inicial, entre o município de Petrópolis e o Rio
Paraíba do Sul.
71
Decreto n° 1.599 de 9 de maio de 1855.
72
Nas outras linhas pioneiras, veremos, não houve disputa nem certame, a outorga foi feita a quem se mostrou
interessado e aparentemente capacitado.

do contrato, por parte do governo, à vista de informações recebidas diretamente de
Londres, que o “persuadiram a adotar diverso e mais seguro expediente, o de
transferir para aquela praça o lugar da concorrência e a celebração final do contrato:
as poderosas reflexões do Conselheiro Sérgio Teixeira de Macedo justificam esta
resolução [...]” (Relatório do Ministério do Império, 1852, p. 48).
No relato feito durante a 1ª sessão da 9ª legislatura, o ministro Gonçalves
Martins explicitou haver pressões, “vindas de banqueiros londrinos, para que as
decisões iniciais de construção da E. F. D.Pedro II fossem tomadas em Londres”.
Exigiam ainda os banqueiros aumento do juro mínimo garantido para os capitais,
juro que fora fixado em 5% no Decreto nº 641/1852. Cedendo a tais pressões o
governo brasileiro expediu decreto, em 16 de março de 1853,conferindo poderes
extraordinários para adjudicar as obras e firmar contrato, ao Enviado Extraordinário
e Ministro Plenipotenciário na Inglaterra, Sérgio Teixeira de Macedo. Este
representante do Brasil em Londres outorgou a construção da linha a
concessionários representados por uma mesa diretora, ou diretoria provisória, em
16 de novembro de 1852.73
As decisões relativas ao traçado da E. F.D.Pedro II na direção de São Paulo e
de Minas Gerais, a definição dos prazos, de 90 anos para o privilégio e de 12 anos
para o término da construção, e a opção pela entrega das obras a uma firma inglesa,
Petto & Cia, foram tomadas em Londres, durante o ano de 1853, por acordo entre o
ministro brasileiro, Sérgio Teixeira de Macedo, e os banqueiros e capitalistas
britânicos, dentre os quais Goldsmith e Thompsonº No relatório encaminhado à
Assembleia, o Ministro do Império informa os detalhes dessa operação e afirma que
“o contrato está feito e assinado com todas as solenidades” (p.34). Adverte contudo,
o ministro, que a realização efetiva do acordo vai depender das condições do
mercado monetário, conturbado pela guerra do Oriente.74
Em 1854, o ministro Conselheiro Pedreira reportou a existência de um acordo
de empreitada com o Sr. Edward Price, para realização de estudos preliminares
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Durante a 9ª legislatura, 1852, foram retomados os contratos de empréstimo externo, interrompidos desde a
década de 1830. Em julho de 1852, o Brasil tomou empréstimo de 1.040.000 libras esterlinas, por contrato
firmado entre Sérgio Macedo e a Casa Rothschild, de Londres. Do valor nominal o governo brasileiro recebeu
954 mil libras esterlinas e pagou comissões de 3% sobre o total emprestado. Em 7-6-1853, sendo presidente do
Conselho de Ministros o visconde de Itaboraí, o serviço de empréstimos e encargos financeiros em Londres foi
transferido da Casa Goldsmith, Thompson e King para os Rothschild (CARREIRA CASTRO, p. 329-353).
Goldsmith e Thompson eram concessionários da linha D.Pedro II e faziam parte da diretoria provisória
constituída.
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orçados em 600 mil libras, com juros de 3% ao mês em caso de atraso nos
pagamentos. Estipula-se também que o trem terá 12 locomotivas e 100 vagões para
mercadorias, além de 40 carruagens para passageiros de 1ª, 2ª e 3ª classes.
Para financiar a construção da ferrovia começaram a ser emitidas no Brasil 60
mil ações, sendo 20% reservadas aos fazendeiros da província do Rio de Janeiro.
Na ocasião, a distribuição de ações e a organização dos estatutos da futura
Companhia Estrada de Ferro D.Pedro II foram entregues a uma comissão da qual
fez parte, entre outros, o Sr. Caetano Furquim de Almeida, fundador da Casa
Comissária Furquim & Irmãos e genro do Barão de Vassouras.
No curso das negociações, foi ficando claro que a garantia de juro mínimo de
5% não seria suficiente para atrair capital estrangeiro para a construção da E.F.
D.Pedro II. A colaboração do governo provincial do Rio de Janeiro, que assumiu em
1854 o adicional de 2%, permitiu ampliar esta taxa para 7%.75 Analisando-se, de
forma sincronizada, os fatos e decisões da época, a impressão que fica é que os
ingleses não estavam predispostos a financiar as ferrovias no Rio de Janeiro, pois
não chegaram sequer a autorizar recursos para os estudos prévios solicitados ao
empreiteiro Price.
Àquela altura, 1854, graças aos esforços e ao financiamento do Barão de
Mauá, a primeira linha férrea do Brasil estava sendo inaugurada entre o Porto da
Estrela (município de Mauá) e a Raiz da Serra de Petrópolis. O que sinalizou, no
tempo devido, que a futura D. Pedro II não gozaria do monopólio de acesso à Baía
de Guanabara, como seria depois o caso das linhas construídas em Pernambuco,
Bahia e São Paulo.
Confrontado com o impasse financeiro, Edward Price aconselhou o governo
brasileiro a antecipar os recursos para a cobertura dos estudos preliminares, por
conta do capital da sociedade ferroviária, que ainda não existia formalmente, mas
deveria ser constituída para construir a linha D. Pedro II.
Tantas idas e vindas, como acabamos de relatar sumariamente, levaram o
Governo brasileiro a solicitar a novação da concessão e a alteração de certas
cláusulas, como a redução do prazo de construção para 5 anos, em contrapartida do
aumento do juro para 7%; pelo menos foi este o argumento apresentado. Porque
não aceitaram as novas condições, e talvez por outras razões derivadas do mercado
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monetário, os concessionários ingleses pediram rescisão do contrato de concessão,
o que foi feito em janeiro de 1855. Em seguida a “legação brasileira de Londres
adjudicou a construção da primeira seção da E. F. D.Pedro II ao empresário inglês
Edward Price” (OTONI, 1983, p. 73-75) e assinou contrato para as primeiras 37
milhas, em 9 de fevereiro de 1855, antes, portanto, da aprovação dos estatutos da
companhia (ver apêndices sobre a legislação ferroviária).
Os atos constitutivos (contrato, estatutos, e outros) da Companhia Estrada de
Ferro D. Pedro II foram aprovados pelos decretos número 1.598 e 1.599, de maio de
1855, quando era chefe do gabinete ministerial o Marquês do Paraná. A concessão
dada a esta companhia dizia respeito à totalidade da linha, até São Paulo e Porto
Novo do Cunha em Minas Gerais. Nesses contratos é oportuno destacar:
a) a obrigatoriedade de subscrição de certo número de ações, por parte de
Edward Price, de até 8.297 ações (186,7 mil libras esterlinas) e de, no
mínimo, 889 ações (20 mil libras esterlinas); o contrato com Price tinha o
valor de 560 mil libras esterlinas, equivalente a pouco mais de 5 mil contos
de réis:
Decreto 1.598 de 9 de maio de 1855
Art. 3º A Commissão fará intimar por carta ao Agente ou Agentes de Edward Price
nesta Côrte a abertura da subscripção das referidas acções, e exigirá que declarem
por escripto, dentro do prazo aberto para a subscripção, se o dito Price pretende ou
não receber em acções a terça parte do pagamento das sommas que lhe forem
devidas pelo contracto celebrado em Londres em 9 de Fevereiro do corrente anno,
na fórma que lhe está garantida pela clausula 2ª.
Art. 4º No caso de declaração affirmativa, a Commissão reservará até 8.297 acções
para o dito Edward Price, que ficará obrigado a recebe-Ias ao par, e por conta da
terça parte dos pagamentos que lhe forem devidos na fórma do dito contracto.
Art. 5º No caso de declaração negativa a Commissão reservará todavia 889 acções
equivalentes a £ 20.000, que Edward Price está obrigado a receber na epoca da sua
emissão, nos termos do dito contracto.

b) o papel da garantia de juro mínimo, principal instrumento da política de
regulação e de incentivo à construção ferroviária:
Decreto 1.599 de maio de 1855
Art. 16. O Governo garante á Companhia, durante o prazo de 33 annos, a contar da
data em que for assignado este contracto, o juro de 5 por % ao anno, pagavel de 6
em 6 mezes nesta cidade sobre o capital gasto bona fide na estrada de ferro, até o
maximo declarado no art. 18 § 6º.
He alêm disto garantido á mesma companhia por igual numero de annos, e com
iguaes condições, o juro de mais 2 por cento que a Provincia do Rio de Janeiro pela
Lei Provincial nº 714 de 18 de Outubro de 1854 poz á disposição do Governo para a
realisação da mesma estrada.
Este juro será pago pela Thesouraria da referida Provincia, e sómente debaixo da
responsabilidade desta, sobre o capital que for effectivamente despendido com a
construcção da estrada de ferro no municipio da Côrte, e na mesma Provincia,
dentro dos seus limites com as de Minas Geraes e S. Paulo até o maximo declarado
no § 6º do art. 18. O juro de 5 por cento por parte do Governo e o de 2 por cento por
parte da Provincia do Rio de Janeiro correm desde o dia em que se verificar

qualquer entrada de fundos ou chamada sobre a quantia que effectivamente entrar
para o cofre da companhia.
Esta com tudo não poderá fazer chamadas senão á proporção que os trabalhos da
estrada o exigirem, e só depois de ter provado perante o Governo a sua
necessidade.
Art. 17. Se a companhia em qualquer tempo julgar conveniente renunciar a garantia
do juro, pode-lo-ha fazer, indemnisando ao Governo geral e o da Provincia do Rio de
Janeiro de quaesquer desembolsos que ambos tenhão feito por conta da mesma
garantia.
Neste caso cessão a ingerencia que o Governo tem sobre os negocios da
companhia e a parte de lucros que lhe compete na conformidade do Art. 23; salvo
porêm o direito que lhe fica de regular a tarifa de transportes pelo art. 38, direito que
subsistirá, bem como o de manter a policia e segurança da estrada.
Art. 23. O Presidente será livremente nomeado e demittido pelo Governo Imperial,
devendo com tudo ser Accionista de cincoenta acções pelo menos. Os cinco
Directores serão eleitos pela Assembléa geral dos Accionistas, e de entre elles
designará o Governo o Vice-Presidente.

A E.F. D.Pedro II foi a terceira linha férrea brasileira aberta ao tráfego, pois a
inauguração do trecho inicial, entre o Campo de Santana e Belém, atual Japeri, foi
realizada em 29 de março de 1858. Desse ponto a linha se direcionava para Barra
do Piraí, onde chegou em agosto de 1864. Em Barra do Piraí originava-se o ramal
para São Paulo, em direção à Cachoeira Paulista. O prolongamento para além de
Barra do Piraí na direção do Paraíba do Sul e do Porto Novo do Cunha, em Minas
Gerais, formou a denominada Linha do Centro. Depois de transitar por várias
cidades de Minas, esta linha central chegou a Belo Horizonte em 1895, tendo então
a extensão de 640 km, dos quais 462 km em bitola larga, até Lafaiete.
Foi este, sem dúvida, o principal caminho de ferro construído no Brasil no
século XIX. Devido à extensão e ao número de ramais que para ele afluíram ou dele
se originaram, e por atender a uma região com agricultura próspera, conforme relata
a nota em epígrafe deste capítulo, a E.F D. Pedro II foi a espinha dorsal da malha
ferroviária brasileira. Mas, conforme vimos, não foram poucas nem pequenas as
dificuldades levantadas até o começo das obras.
Além de se tornar a espinha dorsal da malha ferroviária nacional, a ferrovia de
D. Pedro II permaneceu estatal até a década de 1990, ano em que os grandes
grupos internacionais passaram a controlar a totalidade da malha ferroviária
brasileira. Historicamente, a Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II foi a segunda
empresa não-financeira constituída com recursos do Estado, precursora das
sociedades de economia mista do século XX.

Depois das iniciativas de Mauá e do Governo brasileiro, coube a Cândido
Rodrigues Torres, barão de Itambi, a iniciativa do terceiro caminho de ferro da
província do Rio de Janeiro, a E.F.Cantagalo.76 O Barão de Itambi esteve associado,
nesse empreendimento, ao 2º Visconde de Barbacena e ao Barão de Nova Friburgo,
um dos homens mais ricos do império do Brasil.77
Autorizada pela lei provincial 848 de 3 de novembro de 1855, a E.F.
Cantagalo foi aberta ao tráfego em 23 de abril de 1860 e se situava em zonas de
antigas lavouras de cana, substituídas depois pela cafeicultura. Era a terra do
lendário ‘mão-de-luva’, faiscador português clandestino, preso e devolvido a
Portugal. Ali fora descoberto ouro no século XVIII.78
A via férrea de bitola larga partia de Porto das Caixas, tomava a direção de
Cantagalo, zona integrante do vale do café, e dirigia-se a Nova Friburgo, local da
primeira colônia estabelecida com imigrantes estrangeiros em 1817, depois de
atravessar terras hoje pertencentes a Itaboraí e a Cachoeiras de Macacu.
Porto das Caixas, atual Itaboraí, era um porto fluvial localizado próximo aos
rios Aldeia e Macacu, de onde o café e outros gêneros alimentícios eram
embarcados para a Baía de Guanabara. Ana Maria dos Santos, em estudo sobre a
“Vida Econômica de Itaboraí Século XIX”, relata:
[...] em 1857 o porto local era o terceiro em importância da Província, com
movimentos de barcos duas vezes por dia e com um número de comerciantes maior
que o da Vila de Itaboraí e suas vizinhanças. A história de Porto das Caixas tomará
novos rumos a partir da construção das estradas de ferro na região. Os antigos
caminhos terrestres de acesso a Porto das Caixas e adjacências eram criticados
pelas suas más condições, com pontes destruídas, estradas alagadas, causando
prejuízos às tropas de mulas que faziam esse transporte. Da mesma forma que os
rios, com diversos trechos obstruídos a navegação, causavam danos aos artigos e
atraso nas entregas [...] Com a inauguração do primeiro trecho da ferrovia, entre
Porto das Caixas e Cachoeiras, a partir da atuação de Cândido José Rodrigues
Torres, o Barão de Itambi, um dos diretores da Estrada de Ferro Cantagalo, Porto
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das Caixas amplia ainda mais sua importância como entreposto comercial.
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Este contrato foi renovado e o trecho até a raiz da serra de Friburgo foi convertido em estrada de ferro. Depois a
concessão foi transferida para os barões de Nova Friburgo e de Itambi e para Joaquim José dos Santos Jr.
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A linha até Cantagalo é emblemática, pois sinaliza a disposição dos
cafeicultores mais ricos do Rio de Janeiro, e próximos ao poder político, para
participar do programa ferroviário. No livro “E o Vale Era o Escravo”, Ricardo Salles
destaca em Cantagalo, como famílias que “constituíam grandes núcleos de poder
econômico e político no Vale do Paraíba, o proprietário da fazenda Val das Palmas,
Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, talvez o dirigente saquarema
de maior capacidade intelectual”, concunhado do Visconde de Itaboraí. E enfatiza a
figura de Clemente Pinto, “principal proprietário da região de Cantagalo, [que] era
considerado ‘o verdadeiro imperador do Brasil’, como o chamou um diplomata
francês [...]”. (SALLES, 2008, p.45)
Na verdade, os cafeicultores de Cantagalo financiaram só o primeiro trecho
da linha, até Cachoeiras. O prolongamento a Vila Nova, atual Itambi, distrito de
Itaboraí, correu por conta do Tesouro da província do Rio de Janeiro, sendo as
obras entregues aos empreiteiros ingleses Rouland Cox e William. Após o término
das obras, em 1862, Porto das Caixas perdeu a função portuária de entreposto
regional, devido ao surgimento de nova ligação ferroviária entre Vila Nova e Niterói.
A chegada a Muri se deu em 1873; nos 36 km entre Cachoeiras de Macacu e
Muri abandonou-se a bitola larga e adotou-se a bitola estreita (1,10m). Ali foi
aplicado, pela primeira vez, o sistema de tração tipo Fell. Locomotivas francesas e
outros equipamentos eram de segunda mão, trazidos de linhas desativadas na
Europa, na fronteira entre França e Itália. Em 1876 foi aberto ao tráfego o trecho
Nova Friburgo-Macuco (em Santa Maria Madalena), passando por Conselheiro
Paulino, Cantagalo, Cordeiro, Andrade e Val das Palmas.
Concluída a linha até Macuco, a Estrada de Ferro Cantagalo passou a ter a
extensão de 152,5 km, dos quais mais da metade haviam sido financiados pela
província do Rio de Janeiro. Quando foi desfeita a parceria entre a província e os
capitalistas regionais, a estrada de ferro foi encampada e transferida à E. F.
Leopoldina; ao final do século foi incorporada pela Leopoldina Railways.80
A E.F. D. Pedro II expandiu-se nas zonas que constituem atualmente a
Região Metropolitana, o Médio Paraíba e o Centro-Sul Fluminense. A linha de
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Cantagalo atendeu a Região Serrana e espraiou-se, fusionando-se com outras
linhas, para o Norte e o Nordeste do Rio de Janeiro, e também para as Baixadas
Litorâneas. Ambas contribuíram para a expansão da produção e da exportação do
café da província do Rio de Janeiro (cf. tabela ao final desta seção), e para a
redução dos custos de transporte desta mercadoria.
Tendo em vista que várias outras linhas regionais servindo o território do Rio
de Janeiro foram também compradas pela E.F.Leopoldina, depois Leopoldina
Railway, a disputa pela posse e controle do espaço econômico do Rio de Janeiro
ficou restrita a dois grupos. No final do século XIX havia, de um lado, o Estado, com
a poderosa E. F. D. Pedro II, e, de outro, o capital inglês e norte-americano, com a
também poderosa Leopoldina Railway, que absorveu o impressionante número de
38 ferrovias nas províncias de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
O grupo da Leopoldina Railway acabou por monopolizar o transporte
ferroviário nas regiões Norte e Nordeste Fluminense. Nas Baixadas Litorâneas havia
concorrência ou complementariedade entre as duas malhas.81 As áreas em volta da
cidade do Rio de Janeiro e na direção do Médio Paraíba e do Centro-Sul da
província continuaram a desfrutar do atendimento da E.F de D. Pedro II, não só para
cargas, mas também para o transporte de passageiros. Ao longo das linhas,
progredia também o telégrafo, meio importante de comunicação do qual não nos
ocupamos neste estudo.
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TABELA 2 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ
Brasil, 1831-1890
(toneladas anuais e valor médio em mil libras esterlinas)

Toneladas
anuais

Valor*
1.000LE

1831-35

46.980

2.001

1836-40

69.900

2.428

1841-45

85.320

2.058

1846-50

120.120

2.473

1851-55

150.840

4.113

1856-60

164.160

5.635

1861-65

153.300

6.863

1866-70

192.840

6.737

1871-75

216.200

10.488

1876-80

219.900

12.103

1880-85

311.760

11.359

1886-90

307.800

14.381

*Valor médio, nominal, não ajustado pela inflação.
Fontes: Anuário Açucareiro para 1938.
Affonso de Taunay. Pequena história do café no Brasil (1727-1937).
Dados retirados de: EISENBERG, 1977.

3.2 Estradas do açúcar: de Recife e Salvador ao São Francisco
A Companhia Estrada de Ferro Recife-São Francisco foi a primeira sociedade
inglesa integrante de nosso sistema ferroviário, a ela se seguindo a Companhia
Estrada de Ferro Bahia-São Francisco. Ambas serviam a zonas dedicadas à
produção e à exportação de açúcar, atividade econômica sujeita às oscilações do
mercado internacional e à conjuntura interna, conforme sugerem os dados do
quadro abaixo.

TABELA 3 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR
Brasil, 1831-1890
(toneladas anuais e valor médio em mil libras esterlinas)

Valores
Toneladas

Anuais

1.000 LE

1831-35

66.176

1.091

1836-40

79.010

1.321

1841-45

87.979

1.265

1846-50

112.830

1.651

1851-55

127.874

1.882

1856-60

98.864

2.445

1861-65

113.551

1.944

1866-70

109.001

1.718

1871-75

169.337

2.353

1876-80

167.761

2.355

1880-85

238.074

2.646

1886-90

147.274

1.537

Fontes: Anuário Açucareiro para 1938.
Affonso de Taunay. Pequena história do café no Brasil (1727-1937).
Dados retirados de: EISENBERG, 1977.

Pernambuco era a província líder na produção de açúcar, sua participação
nas exportações brasileiras deste produto oscilava, na época, entre 50% e 60%,
chegando a 80% no quinquênio 1886-90. A Inglaterra foi durante largo tempo o
principal destino do açúcar brasileiro, sendo superada pelos Estados Unidos no
ultimo quinquênio imperial.
A linha entre Recife e o Rio São Francisco deu ensejo à primeira concessão
para a construção de uma estrada de ferro no Nordeste brasileiro, outorgada aos
irmãos Edward e Alfred de Mornay, pelo decreto 1.030, de 7 de agosto de 1852.
Saía do Recife para “um dos pontos da extensa navegação do Rio São Francisco,
passando por Água Preta e Garanhuns”. O processo legislativo de outorga foi muito
rápido, pois em 11 de setembro do mesmo ano de 1852, o Parlamento brasileiro

ratificou o decreto de concessão e seus anexos. Na ferrovia baiana, ao contrário,
tudo foi muito lento, veremos.
Em anexo ao decreto 1.030, figuravam as condições do contrato entre o
Governo imperial e os concessionários. Tratava-se então do primeiro contrato
assinado entre um concessionário privado e o Governo imperial, o que o alçou à
condição de paradigma, uma espécie de modelo para futuros contratos em outras
províncias do Brasil. Nas condições desse contrato, que supomos ter sido formulado
em Londres, segundo os padrões da época, destacamos:
− privilégio de zona de 5 léguas de cada lado da linha, por 90 anos, para o
trecho Recife-Água Preta; na zona protegida não poderia haver
embarque/desembarque de mercadorias/passageiros por outro caminho de
ferro; outras estradas poderiam por ali passar e ter Recife como ponto de
partida; prazo de 2 anos para iniciar as obras, contados a partir da
incorporação da empresa;
− direito de desapropriar bens imobiliários particulares, de receber
gratuitamente terras devolutas,82 e de acesso a bens incluídos em
sesmarias e posses, desde que paga a indenização adequada-isenção dos
direitos de importação para máquinas, equipamentos, material rodante e
outros insumos, incluído o carvão de pedra, até 10 anos depois da
conclusão das obras da linha integral;
− proibição de trabalho escravo, isenção de recrutamento, dispensa da
Guarda Nacional; no caso de estrangeiros, estes podem gozar de todas
as vantagens garantidas aos ‘colonos úteis e industriosos’;
− possibilidade, para o Governo ou para a Companhia, de estabelecer linha
telegráfica ao longo do caminho de ferro;
− garantia de juro de 5%, devida a partir da conclusão parcial das obras,
por seções; a garantia cessa depois de a empresa realizar renda líquida de

82

Cláusula7ª: “Poderá a Companhia usar do direito de desapropriar na fórma das Leis em vigor, o terreno de
dominio particular que for necessario para leito do caminho de ferro, estações, armazens e mais obras
adjacentes; e pelo Governo lhe serão gratuitamente concedidos para os mesmos fins os terrenos devolutos e
nacionaes, e bem assim os comprehendidos nas sesmarias e posses, salvas as indemnisações que forem de
direito. Tambem o Governo lhe concederá o uso das madeiras e outros materiaes existentes nos terrenos
devolutos e nacionais, e de que a Companhia tiver precisão para a construcção do caminho de ferro. Os favores
deste Artigo são extensivos aos caminhos transversaes”. Em principio, cláusula 7ª contrariava a Lei de
Terras/1850 que proibiu ao Governo ceder gratuitamente terras devolutas.

5% por três anos consecutivos; quando a renda líquida atingir 8%, a
empresa fará o ressarcimento ao Governo dos pagamentos efetuados para
garantia de juro; quando os dividendos atingirem 12% haverá redução do
preço do transporte;83
− após 30 anos, o Governo teria o direito de resgate, a preço equivalente ao
termo médio do rendimento dos últimos 3 anos;
− desacordos deveriam ser resolvidos em tribunais de arbitragem.
A trigésima cláusula, ou condição merece destaque. Eis:
30ª - A Companhia terá a faculdade de explorar e abrir minas de carvão, pedra
calcaria, de ferro, chumbo, cobre, e de quaesquer outros metaes, ainda preciosos,
sem prejuízo de direitos adquiridos por outros; devendo quando as descobrir dirigirse immediatamente ao Governo, para que lhe sejão demarcadas as datas, e
estipuladas as condições do seu gozo; podendo a Companhia exercer esta
faculdade no seguimento da linha do caminho de ferro, e na mesma zona de cinco
leguas para cada hum dos lados.

Curioso que esta 30ª condição, importante para concessionários e para
acionistas/investidores, seja pouco citada nos estudos e pesquisas realizados até
hoje sobre nossas estradas de ferro. Na prática, esta cláusula significou a reserva de
um direito de propriedade sobre jazigos minerais, quando estes estivessem
localizados na zona protegida pela outorga de concessão ferroviária. Tratava-se de
uma vantagem adicional, um estímulo de natureza específica, capaz de atrair
empreendedores sem interesse direto no transporte ferroviário ou despojados dos
meios necessários a obras do porte de uma ligação ferroviária. .
A incorporação e lançamento de ações da Recife & São Francisco Railway
Company, em Londres, só ocorreram em fevereiro de 1856. Entrementes, o capital
autorizado, que era de 875.123 libras esterlinas, passou para 1,2 milhão de libras84
após os estudos e plantas preliminares à obra. A garantia de juro foi ampliada para
7%, responsabilizando-se o governo provincial de Pernambuco pelos 2% adicionais,
a exemplo do procedimento adotado pelo governo provincial do Rio de Janeiro
poucos meses antes.
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Essas condições foram modificadas pelo decreto 1245 de 13 de outubro de 1853.
Ver nos anexos a legislação, sobretudo decretos 1.628 e 1.629 de agosto de 1855.

A leitura dos decretos de concessão da linha Recife-São Francisco, suas
condições contratuais e as muitas alterações introduzidas sinalizam divergências em
torno de questões financeiras: capital, garantia de juro, modalidades e valor da
indenização e do resgate, se necessários, por exemplo. Esta é a peculiaridade
central das negociações feitas entre o Governo brasileiro e os empresários ingleses,
visando tornar efetiva a construção dessa primeira linha no Nordeste. Conflitos
dessa natureza foram recorrentes e se mantiveram por longos anos, mesmo depois
da inauguração da linha.
Apesar da aquiescência do Governo brasileiro a exigências de aumento do
capital garantido e da taxa de juro, entre outras, a Recife & São Francisco Railway
não conseguiu vender as ações correspondentes à totalidade do capital autorizado.
A realização do capital de 780 mil libras só foi possível graças à subscrição feita pela
Casa Mauá em Londres, de 300.000 libras, montante que Mauá considerou
“incompatível com o estado de nossas finanças na ocasião”. (MAUÁ, 1998, p.140;
BESOUCHET, 1978, p.72)
Argumentava-se, em Londres, haver dificuldades para obter recursos
destinados a investimentos ferroviários no Brasil. Por isto, em 1857, a Recife & São
Francisco Railway Co dirigiu-se ao governo brasileiro para obter, por empréstimo,
400 mil libras que ainda lhe faltavam para completar o capital acionário. Este pedido
originou um empréstimo externo do governo brasileiro junto à Casa Rothschild, nos
termos do decreto 912 de 16-7-1857. (CASTRO CARREIRA, 1980, p. 389)
No caso da linha de Pernambuco, a hesitação dos capitalistas ingleses
poderia ser atribuída, em parte, à incerteza sobre as perspectivas econômicas da
região, mais voltada para a produção de açúcar, às voltas com problemas de mãode-obra, após o fim do tráfico, e com dificuldades de competir com a produção do
Caribe. Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, aponta o atraso da tecnologia
açucareira até, pelo menos, a introdução de engenhos centrais.85 (BUARQUE DE
HOLANDA, 2004, p. 122-131)
Pode-se, contudo, aventar uma hipótese alternativa, utilizando-se as
informações de Maurice Dobb sobre a evolução do capitalismo. Diz este autor que,
entre1857 e 1858, uma parte dos capitais ingleses esteve voltada para a construção
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“[...] afirmava o presidente da província de Pernambuco em 1878 que, ‘excetuados os melhoramentos em
alguns engenhos, os processos de fabrico do açúcar são os mesmos de 200 anos atrás, não dá para pagar os
gastos de produção aos que precisam empregar braços livres’”. ( BUARQUE DE HOLANDA, 2004, p. 122-131)

de linhas férreas e outras grandes obras públicas na Índia, um país cuja população
era então estimada em 200 milhões de pessoas! No Brasil mal atingíamos 10
milhões de indivíduos não escravos, e certamente não éramos competitivos em
matéria de dimensão do mercado interno, um fator de peso para a atração de
capitais estrangeiros.
Iniciadas as obras da linha Recife-São Francisco, em setembro de 1855, o
primeiro trecho, Recife-Cabo,86 foi aberto ao tráfego em 8 de fevereiro de 1858.
Quatro anos depois a linha chegou a Una, atual Palmares (www.antf.org.br). O
prolongamento, Palmares-Garanhuns, foi concluído em 1887, financiado e
administrado pelo Governo brasileiro.
Há evidências que esta primeira empresa ferroviária inglesa a instalar-se em
nosso país, teve dificuldades em se adaptar a nossas leis e dispunha, aqui, de
aliados que a protegiam. Em “Notícias sobre as estradas de ferro do Brasil”, o
engenheiro Manoel da Cunha Galvão informa que a autorização para funcionar no
Brasil e a aprovação dos estatutos da Recife-São Francisco Railway precederam a
constituição da sociedade. Para ele, houve fraudes durante o processo de
constituição da empresa. Assim, a “21ª cláusula do decreto 1030/1852, que
autorizava cessar a garantia de juro quando a renda líquida operacional da
companhia atingisse 5% do capital por 3 anos consecutivos, foi retirada do decretolegislativo 670 que aprovou o contrato”. (GALVÃO, 1869, p.241)87
Na ótica bastante cavalheira do barão de Mauá, a Recife & São Francisco
Railway caiu em mãos de “maus empreiteiros no Brasil”. Depois de muitos
desacertos, ou malfeitos, que acabavam por derrubar o preço das ações da
companhia, o Governo brasileiro foi autorizado pela Assembleia a permutar as ações
com garantia de juro de 7% por apólices da dívida pública interna, de 6% de renda88.
Esta operação recebeu parecer contrário do Conselho de Estado e foi sustada, mas
depois de 20% dos acionistas brasileiros já terem trocado suas ações pelas apólices

86

Em Recife a linha partia da localidade de Cinco Pontas, em direção à confluência dos rios Uma e Pirangi.
Plantas e estudos prévios foram feitos pelo engenheiro Dortwick. Pelo Governo imperial a supervisão ficou a
cargo do engenheiro Lane. Na Legação de Londres, a auditoria das contas financeiras cabia a John Morgan,
depois concessionário na Bahia.
87
Disponível em: http:// www.books.google.com.br, acesso em 16/03/2011.
88
A autorização para a permuta foi dada pela lei 1.083 de 22-8-1860, art. 5º, o relatório do ministro da Fazenda,
Silva Paranhos [depois Visconde do Rio Branco], declara que nenhuma transação se efetuou em Londres, mas
que no Tesouro se permutaram 35.483 ações das 60.000 emitidas pela EF D. Pedro II, 13.253 das 60.000 da
estrada de Pernambuco e 1.000 das 90.000 da Bahia. (Dados do Senador Liberato Castro Carreira apud
MAUÁ,1998, p. 141)

da dívida. “A execução desta lei salvou-me de um prejuízo avultadíssimo”, diz Mauá
(MAUÁ, 1998, p.140-141).
Exemplo do grau das hostilidades entre a diretoria da Recife & São Francisco
Railway e o Governo brasileiro, é a carta enviada pelo presidente da empresa,
chairman Rol Benson, ao chefe da legação brasileira em Londres, Francisco Ignacio
de Carvalho Moreira, Barão de Penedo, em 14 de março de 1861, reclamando de
publicação feita em jornais do Brasil acerca das práticas ilegais adotadas pela
empresa para oferta pública de ações.89
Este e outros problemas foram levantados e enfatizados no relatório da
Comissão nomeada pelo Governo para apurar os fatos relativos à Recife & São
Francisco Railway, presidida pelo engenheiro Manoel Buarque de Macedo.
O contrato celebrado não contém algumas das cláusulas essenciais e favoráveis ao
Estado, que se encontram em todas as concessões seguintes de estradas de ferro
garantidas de que tenho conhecimento. O mais notável desses defeitos é sem
dúvida o silêncio que guarda o contrato sobre o que se deve entender por custeio da
90
estrada nos ajustes de contas da garantia. (GALVÃO, 1869)

Outras características da pioneira ferrovia pernambucana ligam-se a decisões
tomadas por ocasião da assinatura do contrato de concessão da Recife-São
Francisco, que permitia, por exemplo, que outra ferrovia adotasse o mesmo ponto
inicial de linha, Recife. Desta forma, em 1870 o governo de Pernambuco pôde
outorgar ao Barão de Soledade concessão para uma linha do Recife ao Limoeiro,
transferida à Great Western of Brazil Railway Company em 1875,91 empresa
também inglesa que acabou por monopolizar o transporte ferroviário de Pernambuco
ao Rio Grande do Norte e só foi encampada ao final da década de 1940.
Por razões que ainda nos escapam, a malha ferroviária particular, de uso nãopúblico, construída em Pernambuco, foi excepcionalmente extensa. Diz-se que as
linhas da Great Western totalizavam 890 km em território pernambucano, em 1922,
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And all others whom may concern take notice that the Pernambuco and São Francisco Railway Company
limited hold His Imperial Majesty Government in Brazil and all other persons whom it may concern, responsible
for all domage that has or may accrue to this Company in consequence to the Public annoncement made by them
or their agent, in the Diario or elsewhere, that the recent call made by the Company is illegal, and also will hold
the Government responsible for the non payment of any calls already or hereafter to be made on the shares
th
purchased by or on their behalf. Dated this 14 day of March 1861. Rol Benson (Chairman) – W.H Bellany
(Secretary). (Anexo 5, Relatório MACOP 1861, sendo ministro Manoel Felizardo de Souza Mello)
90
Para Manoel Galvão, o contrato com Mornay não foi aprovado pelos deputados, a Assembleia delegou este
poder ao Governo e o aprovou por resolução. Disponível em: http:// www.books.google.com.br, p. 217 e ss,
acesso em: 16/03/2011)
91
Decreto 6.009 de 20 de outubro de 1875.

enquanto as ferrovias particulares das usinas atingiam 1.163 km, ou seja, 30% a
mais.92
Diferentemente do que ocorria em Pernambuco, a primeira estrada de ferro
construída na Bahia foi, em parte, produto do esforço de brasileiros com
representatividade social e política. O concessionário original, que recebeu privilégio
exclusivo, por 90 anos, para a construção de um caminho de ferro entre Salvador e
Juazeiro (Decreto nº°1.299 de 19-12-1853), foi Joaquim Francisco Alves Branco
Moniz Barreto, filho do General Domingo Alves Branco Moniz Barreto e sogro de
Francisco Otaviano.93
Na carta de concessão, Salvador94 era o ponto de partida da EF Bahia-São
Francisco, seguindo na direção de Juazeiro ou outro lugar da margem direita do rio
São Francisco, passando por Alagoinhas, região onde foi descoberto petróleo. Em
1860 foi inaugurado o trecho Salvador-Aratu, a chegada à cidade de Alagoinhas
deu-se em 1863, com a linha perfazendo então 123 km.
O prolongamento para Juazeiro demorou 13 longos anos até ser iniciado em
1873, sob a responsabilidade do Governo imperial. Os trilhos chegaram a Serrinha
em 1880 e a Vila Nova da Rainha (depois renomeada Senhor do Bonfim)95 em 1887;
a cidade de Juazeiro, à margem do rio São Francisco e a 575 km de Salvador, foi
alcançada em 1896.
Como era praxe na época, o concessionário original, Moniz Barreto, negociou
o seu privilégio e o transferiu a uma empresa incorporada em Londres em 1855, a
Bahia & São Francisco Railway Company, que teve autorização para o capital de
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Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br, acesso em: 16/03/2011.

Joaquim Francisco foi jornalista, revolucionário na juventude, seu pai, o General Moniz Barreto, integrou as
forças militares que apoiaram D. Pedro I na guerra da independência, na Bahia. Francisco Octaviano, o genro,
foi deputado e Conselheiro de Estado, representou SMI D.Pedro II na assinatura do Tratado da Tríplice Aliança,
em Buenos Aires, em 01/05/1865. Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em:
03/05/2011.
94
Na gestão do visconde de São Lourenço como presidente da Bahia, lei provincial 450 de 21/06/1852,
concedeu-se privilégio exclusivo por 40 anos à empresa Junta da Lavoura, para abertura de uma estrada de
madeira ferrada até Juazeiro, com base em estudos feitos pelo engenheiro polaco André Przwodowsky, onde se
indicou Cachoeira como ponto de partida, por melhor servir à zona então de grande comércio da Chapada
Diamantina. (PINHO, 1937, p. 298-301)
95
A região que Senhor do Bonfim centraliza é uma rica província mineral. A história da formação de Senhor do
Bonfim está diretamente relacionada à busca de ouro e pedras preciosas e à introdução da criação de gado no
sertão baiano.Em fins do século XVI, portugueses pertencentes à Casa da Torre, organizavam expedições com
destino ao rio São Francisco e às minas de ouro de Jacobina, iniciando a ocupação do interior da província e a
formação de vias de comunicação com o litoral. Disponível em: http://www. Wikipedia. Acesso em: 03/05/2011.

1.800.000 libras esterlinas, garantia de juro de 5% depois aumentado para 7%. Os
estatutos e o contrato foram aprovados em maio de 1855.96
As obras, contudo, só começaram em 1859. Durante pelo menos dois anos
houve polêmica entre baianos e pernambucanos sobre a viabilidade de duas
ferrovias no Nordeste, em províncias tão próximas. Segundo relato de Wanderlei
Pinho, biógrafo do barão de Cotegipe, o ministro em Londres, Sérgio Teixeira de
Macedo, foi grande adversário da ferrovia da Bahia97 e mesmo depois de removido
da embaixada de Londres continuou a atacar, pela imprensa, a ferrovia da Bahia.
Esta linha foi afinal iniciada graças ao esforço da bancada baiana e ao empenho do
presidente da província da Bahia, João Maurício Wanderley, Barão de Cotegipe,
ministro da Fazenda do Brasil após a morte do Marquês do Paraná, em 1856.
A Estrada de Ferro Bahia-São Francisco serve ainda como exemplo de que
surgiram, na época, alternativas de financiamento ao programa ferroviário.
Conforme relato de Pinho (1937, p.312), o barão de Cotegipe propôs que o governo
provincial se tornasse acionista da empresa construtora, adquirindo ações que só
receberiam prêmio quando os dividendos fossem maiores do que 6%. No entanto,
diz o autor, tal proposta e outros esforços do governador “encontraram na
assembleia provincial uma surpreendente oposição”.
A hipótese de fraca viabilidade econômica desta ferrovia encontra apoio ainda
no pequeno aporte financeiro realizado pelo Barão de Mauá e na expressão por ele
utilizada para referir-se ao fato. Segundo Mauá, o aporte, de 10 mil libras esterlinas,
foi feito “mais ao amigo do que à ideia”, e lhe foi integralmente devolvido
(MAUÁ,1998 p.144).
Assim como ocorrera com a ferrovia de Pernambuco, a E.F. Bahia-São
Francisco seguiu um itinerário que não foi julgado o mais recomendável do ponto de
vista de incentivo ao crescimento econômico e à incorporação de novas áreas
propícias às lavouras da época.
O traço desta estrada de ferro não foi dos mais convenientes; começou na capital da
província, e seguiu marginando sua extensa baía, dotada de imensos portos, e
prestando fácil, e cômoda navegação. [...] Por isto os gêneros ali produzidos seguem
utilizando os antigos meios de transporte, mais barato. A estrada deveria ter
começado no extremo da baía, na vila de São Francisco, de onde poderia penetrar
vantajosamente pelo interior da província. (Relatório MACOP de 1862, p. 27-28)
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Cf. decretos nº 1.602, 1.614 e 1.615 de maio de 1855.
Ver: PINHO, 1937, p. 315 e ss.

Complementando a observação acima, o ministro da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas, General Manoel Felizardo de Sousa e Mello, registrou a convicção
de que: “[...] não poucas vezes se acham em oposição os interesses gerais com os
particulares, o que leva homens notáveis a aconselhar que as estradas de ferro
sejam construídas pelos governos”. (Relatório MACOP 1862, p. 28)
Na verdade, e evitando nos estendermos demais sobre este tópico, a linha de
Salvador a Juazeiro foi cronicamente deficitária até o fim do Império.

Em 1866,

outra linha foi autorizada na província e adotou Cachoeira como ponto inicial,
conforme recomendação anterior para a Bahia-São Francisco. Tratava-se da E.F.
Paraguaçu, um tram road concedido a John Morgan, ex-cônsul inglês na Bahia e
assessor da Legação Brasileira na capital britânica. Para executá-la foi incorporada
em Londres a Paraguassu Steam Tram Road Company.
O projeto de Morgan não foi adiante, faliu. Em 1872 a concessão foi
repassada a Hugh Wilson e a linha renomeada Central da Bahia.98 A ligação até
Feira de Santana foi entregue ao tráfego em 1875, dirigindo-se dali para a Chapada
Diamantina. Coincidência, fortuita ou não, os operários da construção da estrada de
ferro eram chamados ‘garimpeiros’ pela população local.
Sobre o Rio Paraguaçu, ligando as cidades de Cachoeira e São Félix, foi
inaugurada em 1885 a Ponte Imperial Pedro II, com o comprimento de 365 metros,
hoje considerada monumento histórico. Foi totalmente executada na Inglaterra e há
dúvidas quanto à sua conveniência, pois “levando em conta apenas a finalidade
principal de escoamento da produção mineral da Chapada Diamantina, a ponte não
era necessária”.99 Estas duas linhas férreas, as mais importantes da Bahia,100 foram
resgatadas pelo Governo e, em seguida, arrendadas a particulares que as
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Entre Cachoeira a Curralinho havia açúcar e café. Depois de Curralinho havia terras próprias para algodão E
depósitos de salitre. Em seguida vinha Lençóis, centro do grande comércio de minas de diamante da Bahia
(Relatório MACOP, 1875, p. 103).
99
Disponível em: http://www.transportes.gov.br. Acesso em: 30/06/2011.
100
Durante o Império foi ainda construída na Bahia a E.F. de Santo Amaro, entre esta cidade e Jacu. Tratava-se
de linha concedida a Hugh Wilson e feita para atender aos usineiros da região nos anos 1880. A estação de Jacu
foi ligada a Bom Jardim por uma via férrea particular construída pelos proprietários da fábrica Central de Bom
Jardim, o visconde de Oliveira e o barão de Jeremoabo. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br.
Acesso em: 30/06/2011.

transferiram para a empresa franco-belga Compagnie Impériale des Chemins de Fer
Fédéraux de l´Est Brésilien.

3.3. Estradas do Barão de Mauá: Petrópolis (vulgo Mauá) e Santos-Jundiaí
Irineu Evangelista de Sousa, nobilitado Barão de Mauá em 1854, e mais tarde
Visconde, nasceu em 1813 no Rio Grande do Sul. Por razões de família veio para o
Rio de Janeiro pré-adolescente, aos 10 anos, adquiriu experiência comercial e
financeira como empregado da empresa pertencente a José Pereira de Almeida,
depois Barão de Ubá, e, a partir de 1829, na firma do inglês Carruthers de quem foi
sócio e amigo por toda a vida.
A promulgação de novas tarifas aduaneiras em 1845, com sentido
protecionista e industrializante, pelo ministro da Fazenda Alves Branco, influiu nos
projetos empresariais de Mauá e o incentivou a sair dos negócios de
importação/exportação, passando a investir na indústria, metalurgia e construção
naval, e nos serviços públicos.
O empreendimento inicial foi o estaleiro de Ponta d´Areia que fabricou,entre
outros produtos do ramo metalúrgico, “num período de onze anos, cerca de 72
navios – alguns dos quais auxiliariam transportes de tropas brasileiras nas guerras
contra Rosas e Oribe;

outros prestariam serviços assinalados na guerra do

Paraguai; outros ainda iniciariam na costa do Brasil o sistema de navegação a
vapor, concorrendo com navios ingleses”. Foi fechado em 1862, quando se
evidenciou a força dos argumentos livre-cambistas e a orientação governamental
antiprotecionista (MAUÁ, 1998, p. 44-46).
O primeiro contrato obtido para a Ponta d´Areia foi “a fundição dos tubos de
ferro para o encanamento do [rio] Maracanã”, uma operação que representava, de
fato, ainda na primeira metade do século XIX, a substituição de produto importado tubos de ferro até então comprados na Europa – por um similar nacional.101 É
provável que uma operação dessa natureza, na época, fosse contrária aos
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Ver: Relatório de 1846, de Joaquim Marcelino de Brito, Ministro do Império, p. 46.

interesses de comerciantes e de transportadores marítimos envolvidos em negócios
de comércio internacional.102
Logo em 1851, pensando em captar recursos tornados ociosos após o fim do
tráfico, Mauá organizou o Banco Comercial e Industrial do Brasil, sociedade anônima
da qual ele foi o primeiro presidente. Com capital de 10 mil contos de réis divididos
em 20 mil ações, 618 acionistas, percebeu-se logo que surgia, naquele que foi
considerado o segundo Banco do Brasil, a “associação de maior fundo que existe na
América Meridional”. (MAUÁ, 1998, p.118).
Este segundo Banco do Brasil teve vida curta, pois foi obrigado a fundir-se
com o Banco do Comércio, na gestão fazendária do visconde de Itaboraí.103 Outra
fosse a história do Banco do Brasil, ele se teria tornado um adequado instrumento
de crédito capaz de oferecer financiamento ao programa ferroviário brasileiro, pois
em 1853 o Banco do Brasil de Mauá já realizara o capital de 8 mil contos de réis,
montante equivalente a 70% do valor da primeira distribuição de ações feita pela
E.F. D.Pedro II. (MAUÁ, 1998, p.118; OTONI, 1983, p.89)
A importância que, corretamente, Mauá atribuía ao crédito como elemento de
poder e de alavancagem de atividades produtivas, levou-o a nova tentativa no ramo
das finanças, a Casa Bancária Mauá, Mac Gregor & Cia, que não dispunha do poder
de emissão monetária. Quando este estabelecimento foi interditado, pelo decreto
1.487 de 13-12-1854, o fato surpreendeu Mauá, pois se tratava, segundo ele de “[...]
decreto proibindo o que a lei não proibia e, além disso, dando o governo ao decretolei efeito retroativo! Espantoso arbítrio, que feria todos os princípios aceitos como
dogma inatacável no regime governativo das sociedades civilizadas”. (MAUÁ, 1998,
p. 218)
Foi então, diz Jorge Caldeira, que Mauá aprendeu mais uma lição: “Apesar de
toda a fachada parlamentarista, no governo brasileiro só acontecia o que o
Imperador queria, mesmo que o líder do ministério não quisesse”. (CALDEIRA,
1995, p. 312)
Terceira tentativa no ramo das finanças foi transformar a casa bancária em
sociedade comercial limitada, com capital de 20 mil contos, com uma estrutura que
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Outros interesses poderiam ter sido contrariados pela iniciativa de Mauá, pois se sabe que, desde novembro
de 1844, os trabalhos preliminares do encanamento foram confiados, pela província do Rio, então presidida pelo
Visconde de Sepetiba, ao engenheiro Pedro Toulois.
103
Ver: decretos 683 e 688 de 5 e 7 de julho de 1853, respectivamente.

lhe “permitiria tornar-se a primeira empresa brasileira a atuar no mercado
internacional de capitais, concorrendo com grandes bancos.” Mauá concentrou
então os esforços em operações de transferência de fundos entre o Brasil e países
da Europa, e “entrou forte no mercado de câmbio”. (CALDEIRA, 1995, p.313)
Assim, foi possível a Mauá atender ao pedido do ministro da Fazenda Souza
Franco, em 1857, e socorrer o Governo quando este se viu confrontado com um
ataque especulativo contra a moeda nacional e com os riscos iminentes de forte
desvalorização cambial. Mauá venceu e conseguiu estabilizar o câmbio. Mas venceu
contra a posição de Itaboraí, então presidente do estatal Banco do Brasil, e contra o
barão Lionel de Rothschild, que saiu perdendo dinheiro no jogo do câmbio. Esta
vitória lhe sairia muito cara, conforme veremos.
Em outras operações internacionais o barão de Mauá prestou auxílio e
assistência ao Governo brasileiro. Com base na própria experiência escreveria mais
tarde em sua autobiografia: “[...] as empresas brasileiras, [se] amparadas pelo
crédito do governo imperial, não teriam por certo de arrastar-se abatidas aos pés da
usura desapiedada de maus elementos financeiros da praça de Londres; [...]”.
(MAUÁ, 1998, p. 219)
Aos fatos já relatados somou-se o incêndio da fábrica de Ponta d´Areia, em
24 de junho de 1857, cujos autores não foram identificados. A boca pequena,
contudo, falava-se que “fora obra dos ingleses”.
O bom entendimento das iniciativas do barão de Mauá no setor ferroviário
ficaria prejudicado sem a exposição dos eventos acima resumidos, contemporâneos
à concepção e ao início da construção das estradas de ferro de Petrópolis e SantosJundiaí, que abordamos a seguir.
O primeiro trecho da linha férrea de Petrópolis, vulgo E. F. Mauá, ia de Porto
da Estrela (atual porto de Mauá-Magé) à Raiz da Serra (Inhomirim). Foi iniciado em
agosto de 1852 e entregue ao tráfego em 1º de maio de 1854, no dia seguinte à
inauguração oficial104. Foi esta a primeira estrada de ferro a operar no Brasil, com
traçado escolhido por Mauá, segundo ele mesmo conta.105
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A concessão inicial foi da província do Rio de Janeiro em 27/04/1852. O privilégio de zona foi outorgado pela
lei provincial nº 602 de 23/09/1852. (MAUÁ, 1998, p. 119)
105
Na verdade, o traçado escolhido coincidia com o antigo Caminho de Inhomirim, trilha que servia ao trânsito de
ouro entre Minas Gerais e Estrela, vila onde funcionava a Real Fábrica de Pólvora da Estrela, outrora Fábrica de
Pólvora do Jardim Botânico. Disponível em: http://www.imbel.gov.br. Acesso em: 30/06/2009.

Tratou-se também, na ocasião, da primeira experiência brasileira de
integração intermodal, pois da Estrela ao Rio de Janeiro o transporte de passageiros
e de mercadorias era feito pela mesma empresa de Mauá, a Companhia Navegação
a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis, utilizando embarcações produzidas na
fábrica de Ponta d´Areia. A subida da serra de Petrópolis, em diligências, foi
contratada a terceiros, mas havia uma passagem única, ou bilhete integrado para as
operações.
Em dezembro de 1852, a Companhia Navegação a Vapor e Estrada de Ferro
de Petrópolis recebeu privilégio, por 80 anos, para construir uma ligação ferroviária
de Petrópolis até o Rio Paraíba, nas imediações do ponto denominado Três Barras,
e daí até o Porto Novo do Cunha (decreto 1.088). Mauá não exerceu este privilégio.
Supomos que sua decisão deveu-se a:
− a assinatura, em novembro de 1853, do contrato de outorga das obras da
ferrovia D. Pedro II a concessionários ingleses, com traçado previsto para
chegar a São Paulo e a Minas Gerais (Porto Novo do Cunha);
− a autorização dada ao Comendador Mariano Procópio Ferreira Laje, em 1854,
para uma rodovia macadamizada, a União e Indústria, entre Petrópolis e o rio
Paraíba do Sul, com traçado similar ao da E.F. de Petrópolis; esta notícia foi,
de início, bem recebida por Mauá, na expectativa de que ela pudesse vir a
alimentar sua pequena via férrea inaugurada em 1854;106
− a demora do Parlamento em atender à solicitação de garantia de juro para a
pequena via férrea que Mauá inaugurou em 1854; em 1856 a votação na
Câmara mostrou uma maioria a favor da garantia... mas o Senado arquivou a
resolução da Câmara temporária. (MAUÁ, 1998, p. 125-126);
− a concessão ao 2º visconde de Barbacena, em 1856, de uma ligação entre
Porto das Caixas e Cantagalo, depois transformada em via férrea e
transferida ao barão de Itambi, irmão do visconde de Itaboraí.107
Em 1865 a Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II encampou a rodovia União e
Indústria e ampliou seu próprio poder de mercado. Sobre este fato, escreveu Mauá:

106

Nessa ocasião, animou-se Mauá a solicitar garantia de juro para sua ferrovia, levantando-se então no
Senado, contra seu pedido, “um vulto eminente de nossa política”. Este vulto eminente poderia ser o Visconde de
Itaboraí, opina Cláudio Ganns. (1998, p. 126)
107
Colocando-se no mapa as três estradas de ferro autorizadas na província do Rio de Janeiro, observa-se que
a de Mauá fixou “encurralada”, tendo à esquerda a E. F. de D. Pedro II e à direita a E. F. Cantagalo.

Parecia que um mau fado pesava sobre a companhia Mauá, que, sem o menor
auxílio dos cofres públicos, hasteara a bandeira do grande melhoramento, pois,
enquanto a outra, de simples rodagem, era amparada com os favores mais
excepcionais que jamais foram concedidos a empresa alguma no Brasil –
empréstimo de seis mil contos depois perdoados – encampação do seu contrato
com dispêndio de mais três mil contos dos cofres públicos, e afinal um contrato com
a estrada de ferro D. Pedro II, por dez anos – que lhe assegurava nova
recomposição do seu capital -, a estrada de ferro de Petrópolis (talvez por tê-la o
público crismado com o nome de Mauá) era entregue ao extermínio! (MAUÁ, 1998,
p. 127)

Em 1883, alguns anos depois de falir e cinco anos antes de morrer, Mauá
transferiu os direitos da E.F. de Petrópolis à E. F. Príncipe do Grão-Pará, por valor
que equivalia à metade do capital inicialmente investido. Mais tarde, na República, a
ferrovia fluminense sonhada por Mauá para atingir o Rio das Velhas, foi incorporada
à Leopoldina Railway Company. Não nos estenderemos sobre tais operações,
descritas com excelência e muitos detalhes por Mauá (1998) e por Suevo (2004),
esta a melhor e mais completa obra compilada até hoje sobre a malha ferroviária do
estado do Rio de Janeiro.
A pergunta que nos fazemos hoje – de onde partiam, em última instância, os
golpes contra Mauá? –, talvez ele também a fizesse durante certo tempo. Não
indicou claramente, mas em várias ocasiões apontou o Estado, como a fonte de
seus infortúnios. O Estado, este ente abstrato, atrás do qual se escondem até hoje
os inimigos do progresso soberano do Brasil.
Por muito tempo, Mauá manteve fé no modelo inglês de progresso e na livre
associação de capitais. Em várias ocasiões associou-se a banqueiros e empresários
da Grã-Bretanha. E foi de lá, do Império Britânico, que partiram os maiores golpes
financeiros que recebeu e que o abateram. Um desses golpes foi desferido por
ocasião de construção da linha Santos-Jundiaí, que passamos a relatar.
Santos-Jundiaí foi o filet mignon das ferrovias pioneiras, porque foi a linha que
manteve o monopólio de acesso ao porto de Santos durante sete décadas e porque
foi, ça va de soi, a mais rentável de todas as ferrovias da época. Tratava-se de uma
linha excepcionalmente bem traçada, o que lhe permitiu cumprir a função esperada
de qualquer ferrovia no Brasil – servir como eixo de penetração nas terras do sertão
brasileiro, muitas delas sem exploração nem valor econômico, em virtude das
deficiências do transporte em lombo de bestas, caro e inseguro.
José da Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre, José Pimenta Bueno,
Marquês de São Vicente, e o Barão de Mauá foram as pessoas autorizadas, em abril

de 1856, para incorporar uma empresa ‘fora do país’ [sic] encarregada de construir o
trecho Santos-Jundiaí da linha Santos-São João do Rio Claro. Esta autorização
continha, na verdade, uma hábil manobra jurídica, a mais hábil que pudemos
localizar nesse tempo das ferrovias pioneiras. Separava-se, nos atos jurídicos, a
concessão da linha e a autorização para construção do trecho inicial da mesma
linha, fazendo de Mauá e de seus sócios meros empreiteiros e intermediários,
reduzidos ao papel que Edward Price tivera na construção da E. F. D.Pedro II.
Em outras palavras, a Companhia que Mauá, Monte Alegre e São Vicente
foram autorizados a incorporar fora do país, em abril de 1856, já era concessionária
antes de ter nascido, desde setembro de 1855, da ligação ferroviária Santos-Rio
Claro,108 da qual o trecho Santos-Jundiaí fazia parte.

Recebera também a

Companhia, os privilégios e favores que acompanhavam qualquer concessão
ferroviária na época, como a prioridade para exploração de minérios e de metais
preciosos. Além do mais, o ato de concessão estipulava que a Companhia nascia
com direito às mesmas condições contratuais dadas à E.F. Recife-São Francisco.109
Decreto nº 1.759, de 26 de Abril de 1856
Autorisa a incorporação de huma Companhia para a construcção de huma Estrada
de ferro entre a Cidade de Santos e a Villa de Jundiahy, na Provincia de S. Paulo.
Tendo em attenção o que Me representárão o Marquez de Mont'Alegre, o
Conselheiro José Antonio Pimenta Bueno, e o Barão de Mauá: Hei por bem
Determinar o seguinte: Art. 1º Ficão autorisados os referidos Cidadãos para
incorporarem huma Companhia fóra do Paiz, a qual se encarregue de construir, usar
e costear, mediante as condições a que se refere o Artigo seguinte, huma Estrada
de ferro, que, partindo das visinhanças da Cidade de Santos, onde for mais
conveniente, se approxime da de S. Paulo e se dirija á Villa de Jundiahy na
respectiva Provincia. Art. 2º A' sobredita Companhia, se for incorporada na
conformidade do Decreto Nº 838 de 17 de Setembro de 1855, e das condições que
com este baixão, assignadas pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do
Imperio, serão concedidos os privilegios e favores constantes das mesmas
condições.

O decreto nº 838 de 17 de setembro de 1855, acima referido, autorizava o
Governo a conceder favores a uma Companhia que, no intervalo das sessões do
Corpo Legislativo, tomasse “por empreza huma estrada de ferro entre a Cidade de
Santos e São João do Rio Claro, na Província de S. Paulo”. [sic].
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Cf.: Resolução da Assembleia Geral Legislativa/decreto nº 838 de 12 de setembro de 1855 e decreto nº 1.759
de 26 de abril de 1856. Anterior a eles, a lei provincial nº 495 de 17 de março do mesmo ano.
109
Cf.: Resolução da Assembleia Geral Legislativa/decreto nº 838 de 12 de setembro de 1855 e decreto nº 1.759
de 26 de abril de 1856. Anterior a eles, a lei provincial nº 495 de 17 de março do mesmo ano.

Há evidências que permitiriam vincular interesses ingleses às duas ferrovias,
de Pernambuco e de São Paulo. De saída, elas tiveram direito a idênticas condições
contratuais. O engenheiro Edward Mornay, concessionário da linha de Pernambuco,
fora também responsável, ao final dos anos 1830, pelos estudos preliminares de
uma ligação ferroviária entre Santos e São Paulo, ligação que a província de São
Paulo havia contratado com as firmas Aguiar, Viúva, Filhos & Cia e Platt & Reid.110
Nos dois casos houve aporte de recursos e risco de grandes perdas financeiras
para a casa bancária de Mauá, a contragosto do Barão, conforme seu próprio relato.
Lembramos que na ferrovia de Pernambuco Mauá quase perdera 300 mil libras, na
de São Paulo ele perderia muito mais.
Historiar a construção da ferrovia Santos-Jundiaí coloca-nos, de fato, perante
um momento emblemático do programa ferroviário brasileiro, quando desponta a
sombra de um poder externo e despótico, desconhecido, mas de certa forma
antecipado nos eventos já relatados sobre a construção e primeiros anos de
operação da linha Recife-São Francisco. O segundo grande embate entre
banqueiros europeus liderados por Rothschild e o nosso até então próspero
industrial e aspirante a banqueiro, Barão de Mauá, vai ocorrer durante a formação
da São Paulo Railway Company e ao longo da construção do trecho Santos-Jundiaí.
A Companhia Santos & Jundiaí Railway foi incorporada em Londres. Na
divulgação, em 22 de dezembro de 1859,111 da lista dos principais acionistas,
encabeçada por Mauá e os sócios ingleses da Casa Bancária Mauá, Mac Gregor &
Cia, havia nomes de prestígio. “Mas o que chamava a atenção eram os nomes dos
sócios menores. A nata dos investidores judeus de Londres estava toda lá: o barão
Lionel Rothschild (mil ações) [...]”. (CALDEIRA, 1995, p. 362)
As obras de construção da Santos-Jundiaí foram iniciadas em 1860, tendo a
casa bancária de Mauá como agente financeiro da ferrovia. “Mauá achava-se pronto
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Em 1832, a firma de Santos, Aguiar, Viúva, Filhos & Cia., associada aos comerciantes ingleses Samuel
Phillips & Cia., estabelecidos no Rio de Janeiro, se propunha a constituir uma empresa destinada a construir
"um caminho ou por terra ou por rios, ou por ambos, do Porto de Santos até Porto Feliz e suas ramificações",
com a finalidade de conduzir, da melhor forma e pelo menor preço, os gêneros das províncias de São Paulo,
Goiás, Mato Grosso e de uma parte de Minas Gerais. Em 1836, a mesma firma Aguiar, Viúva, Filhos & Cia.,
juntamente com Platt & Reid, submeteu à Assembleia Legislativa de São Paulo, [proposta que] tinha por escopo
ligar Santos a uma das cidades de Itu, Piracicaba ou Porto Feliz. A autorização foi concedida pelas leis 51, de 18
de março de 1836 e 115, de 30 de março de 1838. No entanto, com a morte do gerente da firma de Santos,
Frederico Fomm, o intento se inviabilizou.
111
Nesta ocasião, a Companhia já dispunha de garantia de juro de 7%, capital autorizado de 2 milhões de libras
esterlinas (decretos nº 1.749, de 26 de abril de 1856, e nº 2.499, de 29 de outubro de 1859). Meses depois o
capital autorizado foi ampliado de 650 mil libras. Privilégio de zona e outros, por 90 anos.

para financiar este grande projeto com um banco que não podia dar crédito a mais
ninguém – a não ser a ele mesmo”. (CALDEIRA, 1995, p. 375)
Há sinais, da parte de Mauá, de que a Santos-Jundiaí foi o seu maior sonho
em matéria de realização ferroviária, a menina de seus olhos”, diz Jorge Caldeira.
Mas ela acarretou também o maior tombo e os maiores prejuízos financeiros para
ele. Referindo-se aos adiantamentos de verba e às operações comerciais realizadas
e necessárias para concluir a estrada de ferro, diz Mauá: “Foi ela, porém, a causa
primordial da minha ruína; - tal é a justiça dos homens!”.
Analisando estes fatos, Lídia Besouchet escreve:
Sobre os ombros do banqueiro brasileiro caiu todo o peso da nova empresa,
enquanto os banqueiros ingleses recebiam lucros imediatos. Todos esses sacrifícios
não impediram que os defensores dos Rotschild realizassem uma propaganda
difamatória contra Mauá. Lutaram anos a fio tentando indenizações, subornos,
chicanas jurídicas para desacreditar o nome de Mauá. Data dessa época a inimizade
entre Mauá e Penedo. (BESOUCHET, 1978, p. 77)

Sobre os conflitos que deram lugar aos prejuízos incorridos por Mauá, Odilon
Nogueira de Matos, autor de estudo bastante amplo e geral sobre a evolução
ferroviária de São Paulo, nada diz. No relato, nem sempre muito claro, que compõe
sua Autobiografia, Mauá refere-se a pagamentos imprevistos exigidos pela Casa
Rothschild e que receberam o apoio, inexplicável, de Reynell de Castro, seu sócio
na casa bancária, e de Carvalho Moreira, o Barão de Penedo,112 chefe da legação
em Londres. (MAUÁ, 1998, p. 150-163 e 264-268) Refere-se ainda a “operações
fraudulentas” e ao conluio entre empreiteiros e diretores ingleses.
Queixa-se também da decisão do presidente de São Paulo, Homem de
Melo
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, de ordenar a macadamização da rodovia Santos-São Paulo, cujo eixo

coincidia com o traçado da linha férrea. Além de gerar descrédito quanto ao futuro
da ferrovia e de provocar queda no preço das ações da Companhia, para Mauá
deve-se a Homem de Melo o aumento do preço da jornada diária de trabalho dos
cinco mil operários contratados na obra ferroviária, motivo invocado pelos
empreiteiros da Santos-Jundiaí para exigir suplementação de verba.
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Segundo Caldeira, o barão de Penedo, nomeado embaixador em Londres em 1855, acertou-se com o barão
Rotshchild, tornou-se obediente e logo comprou uma bela casa em Londres, onde dava muitas festas
(CALDEIRA, 1995, p. 360).
113
Soube-se, depois, que Homem de Melo era acionista do London & Brazilian Bank.

Segundo Caldeira, em 1867, quando foi inaugurado o trecho Santos-Jundiaí,
a companhia devia ao barão de Mauá adiantamentos feitos no valor de 497 mil libras
esterlinas (CALDEIRA, 1995, p. 442), quantia que Mauá procurou receber nos
tribunais do Brasil e da Inglaterra, sem sucesso. Na verdade, ele já perdera a
posição de principal acionista da São Paulo Railway desde meados de 1863, quando
vendeu suas ações. Nessa ocasião, a Companhia ferroviária passou a ser
“dominada pelos maiores acionistas do banco que lhe fazia concorrência”.
(CALDEIRA, 1995, p. 415), o London & Brazilian Bank.
Em que pesem os fatos relatados acima, a E.F. Santos-Jundiaí passou à
história com a denominação que lhe foi dada pelos paulistas – a Inglesa. Manteve
por décadas o privilégio de zona, recebeu a subvenção de garantia de juro mínimo
até os anos 1870, devolvendo-a parcialmente aos cofres públicos até 1889, quando
então renunciou àquela subvenção. Foi uma das raras empresas ferroviárias que
não caiu sob o jugo de outro império, ferroviário, que foi montado por Percival
Farqhuar no início do século XX, e até atrapalhou seus planos de construir uma
ligação ferroviária entre Mayrink e Santos, mais voltada para a exportação de carne.
Juntamente com a E.F. D. Pedro II, a ferrovia Santos-Jundiaí obedeceu a um
traçado adequado às necessidades de crescimento da economia brasileira,
constituindo uma das ferrovias de penetração da época, talvez a mais importante,
porque sua construção viabilizou a expansão da cafeicultura paulista e a ascensão
daquela província à situação de prestigio e riqueza que a caracterizaram desde os
anos 1870. Ali foram traçadas as verdadeiras ferrovias do café.

***

Este capítulo, sobre as ferrovias pioneiras do Brasil, foi obra de um esforço
investigativo que procurou desvendar comportamentos políticos de elites com
interesses explicitados nas fases que precedem as decisões de investimento em
ferrovias, e ao longo da construção e entrada em operação das primeiras linhas
férreas. Orientamos a pesquisa no sentido de dar visibilidade a certos traços
culturais que emergiam e se cristalizavam, aos poucos, sinalizando paradigmas
possíveis no relacionamento entre atores políticos e mundo empresarial, nacional e

estrangeiro. Alguns desses traços permanecem até os dias atuais, é provável que
suas raízes tenham sido lançadas no século marcado pelas primeiras ferrovias.
Para os que dedicaram décadas de sua vida profissional ao serviço público,
como foi o meu caso, não é surpresa alguma constatar dificuldades no
entendimento da racionalidade das decisões públicas, das decisões que envolvem
poder de Estado. Frequentemente, as matérias que são publicadas, noticiadas,
correspondem em parte a fatos ocorridos e de amplo conhecimento público, mas
somente em parte, pois há inúmeros casos em que se pode levantar dúvidas sobre
a veracidade dos fatos divulgados, e muitos outros casos em que as reais
motivações das decisões tomadas pelo Estado constituem segredo de poucos,
guardado a sete chaves. Sobre estes últimos, o máximo que se consegue é a
elaboração de hipóteses que jamais serão verificadas, por questões de prudência e
de autopreservação.
As observações que fazemos a seguir, finalizando este capítulo, restringemse a práticas observadas por autores que merecem nosso respeito. Elas são, por
outro lado, recorrentes em nossa história econômica e administrativa. São
comumente atribuídas a vícios insanáveis de nossa cultura institucional.
A primeira observação diz respeito à prática de privatizar lucros e vantagens
e socializar, através do orçamento público, os custos diretos e sociais do programa
de investimentos em ferrovias. Ao longo da implantação do programa ferroviário
imperial, eficaz instrumento de privatização de lucros e socialização de prejuízos foi
o sistema de garantia de juro mínimo aos investimentos na construção ferroviária,
um sistema que hoje parece ressurgir de forma análoga, as parcerias públicoprivadas, PPP’s.
A taxa de juro mínimo garantido, de 7%, foi bem maior do que a aplicada na
França (4%), destinava-se a proteger acionistas estrangeiros e brasileiros das
companhias ferroviárias contra dois riscos: riscos de variação dos preços das
ações na Bolsa de Valores e risco cambial. Uns e outro determinavam a
rentabilidade das aplicações dos acionistas das novas sociedades, permitindo
colocar em segundo plano os resultados operacionais das companhias ferroviárias,
dos quais decorre o montante de dividendos a distribuir. Em tal sistema, as
empresas ficam ‘poupadas’ das pressões ligadas à busca de eficiência mediante
minimização dos custos de implantação e de operação.

Afastadas do rigor econômico-financeiro geralmente exigido pelos acionistas
de uma sociedade anônima, as diretorias das empresas tiveram ampla liberdade de
ação para se autoconceder bons salários e para distribuir favores, financeiros ou
não, ao conjunto de intermediários, no setor público e privado, cujos serviços eram
correlatos

à

operação

ferroviária:

construtores,

empreiteiros,

fornecedores,

banqueiros e financistas e burocracia estatal.
Outro grupo, direta ou indiretamente beneficiário da construção de caminhos
de ferro, foram os proprietários de terras lindeiras, contíguas à linha e às estações
ferroviárias, terras que se valorizavam à medida que o trem delas se aproximava e
propiciava a geração de economias externas. É provável, mas é preciso aprofundar
a investigação, que um estímulo dessa natureza, não sujeito a contrapartidas
tributárias, do tipo contribuição de melhoria, tenha propiciado o surgimento de linhas
férreas majoritária e cronicamente deficitárias, em razão de insuficiência de
produção comercial transportável e/ou de excessiva densidade da malha
implantada.
Formas distintas de desperdício de recursos ocorreram ao longo do tempo.
Inúmeros foram os casos de troca de bitola larga para estreita, como ocorreu na
linha Recife-São Francisco, em 1905, décadas após a chegada dos trilhos à atual
cidade de Palmares e de sua extensão ao município de Garanhuns. A troca do leito
ferroviário foi feita por iniciativa da concessionária Great Western,114 sucessora da
Recife & São Francisco Railway Company.
Práticas patrimonialistas também puderam ser identificadas. Situa-se aqui a
lei de 22 de agosto de 1860, que autorizou trocar as “ações das estradas de ferro
garantidas pelo governo, por apólices da dívida pública interna de 6% ou por títulos
da dívida externa de 4½ %”.115 Beneficiaram-se, na época, várias personalidades
do Império, entre as quais o marquês de Olinda e o barão de Mauá. Na mesma
época os irmãos Otoni acataram a encampação de sua Companhia de Comércio e
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A Great Western arrendou a linha sul de Pernambuco que era, na ocasião, constituída por três ferrovias:
Recife-São Francisco (concluída em 1862), Sul de Pernambuco (Una/Palmares-Imperatriz, concluída em 1894) e
Central de Alagoas (Imperatriz-Maceió, terminada em 1884). As duas primeiras passaram à propriedade da
Great Western em 1901, a última foi incorporada em 1903, quando então a Great Western trocou a bitola da
Recife-São Francisco, de 1.60m para métrica. Cf. Ralph MENNUCCI GIEBRECH. Disponível em:
http://www.estacoesferroviarias.com.br. Acesso em: 25/09/2011.
115
Castro Carreira esclarece que foram permutadas 35.483 ações da Companhia Pedro II das 60 mil emitidas,
13.253 ações das 60 mil emitidas pela Companhia da Estrada de Pernambuco, e apenas 1.000 das 90.000 da
Bahia, que importaram em 9.688 apólices de 1 conto de réis, três de 600 mil réis e seis de 400 mil réis. Esta
operação foi sustada por iniciativa do Conselho de Estado, mas depois de feita a troca das quase 50 mil ações
indicadas acima, no valor total de quase 14 mil contos de réis em apólices da dívida pública. (1980, p.391)

Navegação do Mucuri. (CASTRO CARREIRA,1980, p.388) Pouco depois Mariano
Procópio repassou ao Governo central a estrada de rodagem União e Indústria,
eximindo-se da dívida externa contraída, pois esta também foi repassada ao
orçamento público.
Prática também patrimonialista foi o apoio dado à E.F. Cantagalo pela
província do Rio de Janeiro. Primeiro ofereceu garantia de juro, depois assumiu
financeiramente o prolongamento da linha a partir de Cachoeira de Macacu,
encampou a ferrovia em 1877 e a transferiu alguns anos depois à Leopoldina
Railway Company. A E.F. Cantagalo atravessava terrenos próximos às propriedades
do visconde de Itaboraí (município de Itaboraí), de seu irmão, barão de Itambi
(distrito de Itambi, em Itaboraí) e de seu concunhado, visconde do Uruguai
(fazendeiro em Val de Palmas). A contabilização desses ganhos e perdas é difícil no
caso de empresas que acabaram desnacionalizadas, como foi o caso da E.F.
Cantagalo, pois os registros contábeis formais saem do país e são guardados pela
matriz, estrangeira.
Algumas províncias, entre as que se comprometeram com o adicional de 2%
para elevar a 7% o juro garantido, não tinham condições financeiras de arcar com tal
compromisso, que acabou transferido para o Governo central. Este foi o caso das
províncias de Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. Também São Paulo pode ser
incluído nesse grupo, considerando-se o caso da E.F. Sorocabana.
Curiosidade histórica, praticamente desconhecida nas ciências sociais da
época, foi o recurso ao decreto secreto, isto é, assinado mas não publicado no
Diário Oficial, conforme relato de Cristiano Otoni em sua Autobiografia. Segundo
Otoni, a nomeação do engenheiro Lane, inglês, para o cargo de supervisor técnico
das obras da E.F. D.Pedro II, foi assinada pelo Imperador e pelo Ministro do Império,
Conselheiro Pedreira, mas não foi publicada no Diário Oficial.

Foram ainda

levantadas suspeitas de que Lane cobrava comissão para atestar a finalização e o
aceite das obras da E.F. D. Pedro II, relata Otoni (1983, p.87), primeiro vicepresidente desta empresa, mas também um dos que jamais obteve “forte apoio e
confiança inteira do governo [...]”, pois, “com esta não podia contar, continuando
Pedreira a jurar nas palavras e ver pelos olhos do seu Lane”. (Ibidem, p.89).
Detectam-se ainda, por parte de alguns empresários, o emprego de métodos
que não podem ser considerados lícitos, pois envolvem a distribuição de presentes
de grande valor. A origem do nome do município de Porto Real, por exemplo, “está

ligada à presença da Família Real na região e à mansão situada às margens do Rio
Paraíba do Sul, com um pequeno porto para o acesso do Imperador, seus familiares
e amigos, mansão que foi presenteada ao Imperador pelo Conde Wilson”. (SUEVO,
2004, p.52)
Na mesma linha de raciocínio, Jorge Caldeira refere-se às aplicações
financeiras do Barão de Penedo, ministro do Brasil em Londres, aplicações que
foram entregues aos bons cuidados do Barão Lionel de Rothschild e lhe permitiram
desfrutar de uma vida assaz confortável em Londres. É Caldeira também quem
afirma que o Barão de Penedo “só fazia o que mandava o Imperador... [e que o
Imperador] viveria até o fim de seus dias na Europa gastando o dinheiro que Penedo
juntou com ajuda dos Rothschild”. (1995, p. 54)
Na verdade, são muitos os autores que apresentam a construção ferroviária
como o grande negócio do século XIX. Uma atividade econômica que envolveu
centenas de milhões de libras esterlinas e que se espraiava por vários setores
econômicos, da construção civil às finanças internacionais. Um negócio capaz de
promover tanto o desenvolvimento como o subdesenvolvimento. Um elemento de
progresso material para os países e de enriquecimento privado para os indivíduos
envolvidos.
Um negócio nos moldes capitalistas, com ganhadores e perdedores, em
busca da realização de objetivos que, naquele tempo, extrapolaram o transporte
ferroviário, veremos a seguir.

CAPÍTULO 4
FERROVIAS E MINÉRIOS

Quando se arrancava uma touceira de capim, e se sacudiam as
raízes, caía ouro em pó de mistura com a areia.
Pelos anos de 1720, Francisco de Faria Ibernaz e seu irmão
paulista, já estabelecido ao norte, nas minas de Itambé, sem
bússola, apenas guiado pelo cume de Itabira (Cauê), atravessaram
dez léguas de florestas e encontraram em uma nascente, ‘Fonte da
Prata’, grande quantidade de ouro de coloração argentina. Tal foi a
origem da povoação de Itabira
Saint Hilaire

A vinculação entre o mapa ferroviário e a localização dos jazigos minerais, no
Brasil, raramente é noticiada com riqueza de detalhes pela literatura ferroviária ou
pela imprensa. Quando há notícias, elas são sempre discretas. Na verdade, à
exceção de ferrovias explicitamente construídas para o transporte de minério, como
Carajás e a Vitória-Minas, nas demais o interesse mineral ficou opaco, relegado a
um segundo plano, sob o biombo da agricultura de exportação.
Ainda recentemente116 foi incluída no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) a construção da ferrovia Leste-Oeste, com mais de 1.500 km de
extensão, divulgada como necessária à exportação de grãos e minérios. Na
verdade, pode-se supor que a empresa Bahia Mineração será a principal beneficiária
deste projeto ferroviário, que vai viabilizar a exploração das minas de ferro de
Caetité para fins de exportação pelo porto de Ilhéus.
As jazidas de Caetité foram oficialmente detectadas em 2005 e no mesmo
ano, em 23 de junho, foi divulgada em Londres a sociedade de João Carlos
Cavalcanti, o responsável pela descoberta oficial da mina de Caetité, com o grupo
indiano que tem à frente um dos maiores megabilionários do mundo, o indiano dono
da Mittal, Lakshmi Mittal. Aparentemente este é o principal sócio de João Carlos
Cavalcanti no projeto de Caetité. Para entender a formação da Bahia Mineração,
contudo, é preciso remontar no tempo e esclarecer as ligações dos principais
acionistas com o meio político e mineral.
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As informações que seguem foram extraídas de: http://www.portaldogeólogo.com.br, acesso em: 07/03/2011;
e http://www.arcelormittalbrasil.com.br, acesso em: 07/03/2011.

A presença do grupo Arcelor Mittal no Brasil começou em 1988, quando foi
constituída a Fundação Arcelor Mittal Brasil, fundaçãoesta que criou, em 1991, o
Prêmio Arcelor Mittal de Meio Ambiente e o celebrou com festa em Belo Horizonte,
em 22 de novembro daquele ano. Na ocasião já fora anunciado o programa de
Fernando Collor de venda das estatais estratégicas, entre as quais a Companhia
Vale do Rio Doce. Em 1994 o grupo comprou a Acesita e formou a Arcelor Mittal
Acesita, com sede em Minas Gerais, na região ferrífera.
A Acesita, por sua vez, foi um empreendimento tocado por Percival Farqhuar
ao final da década de 1940, beneficiado pela “cobertura favorável do império
jornalístico de Assis Chateaubriand”.Nessa empreitada, Farqhuar associou-se a
“Amintas Jacques de Morais e Athos Rache, obteve empréstimos garantidos por
Pedro Rache, diretor do Banco do Brasil”. Ainda:
Percival comprou 1,4 mil hectares de terra quase toda plana, a 100 km das minas de
Itabira, e 390 km do porto de Vitória. A Acesita seria a materialização de sua crença
de que uma siderúrgica integrada – dona das próprias jazidas de ferro, manganês,
carvão e energia hidrelétrica – seria capaz de produzir aços especiais e ferro-gusa
de alta qualidade e competitivos, mesmo que o custo do transporte fosse alto.
(KAMP, 2009, p. 148 e ss.)

Naqueles anos Farqhuar foi amigo de Olivio Gomes, pecuarista e fundador da
fábrica Paraíba, pai do Senador Severo Gomes.117
O outro sócio da Bahia Mineração conhecido no mundo da Geologia como o
farejador de minérios,118 é João Carlos Cavalcanti, geólogo mineiro que fez várias
parcerias na exploração de minérios, com indivíduos do porte de Daniel Dantas, Eike
Batista e Antonio Ermírio de Morais.119 Filho de ex-ferroviário, Cavalcanti diz-se um
estudiosos de minérios. Assim como Mauá foi à Inglaterra analisar as indústrias
modernas inglesas, Cavalcanti foi à China visitar Baotu, quando era funcionário do
governo da Bahia, aí analisou rochas onde se encontra neodímio e pode constatar a
qualidade do minério que ele próprio havia localizado no Brasil. Cavalcanti atribui as
descobertas à sua própria intuição e conta que estudou os relatórios de
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Severo Gomes defendeu com vigor a distinção entre empresa nacional e empresa brasileira de capital
nacional; foi vítima de acidente aéreo em Angra dos Reis, em outubro de 1992, quando viajava em companhia de
Ulysses Guimarães; seu corpo e o de Ulysses Guimarães nunca foram localizados.
118
Cf. Nivaldo de Sousa. Disponível em: http://www. portalIG.com.br, acesso em: 05/04/12.
119
Cavalcanti criou também a World Mineral Resources Participações S/A (WRM), concessionária de minas de
terras raras, com 28 projetos para todo o Brasil.

exploradores do sertão baiano no século XIX, como Von Martius e Spix, e que
consultou as pesquisas da Companhia Brasileira de Pesquisas Minerais-CBPM.
O que nos interessa, no espaço desta tese, é constatar alguns traços de
comportamentos recorrentes na história econômica e política do Brasil. Não há como
deixar de perceber um paralelo nas histórias de vida de João Teixeira Soares, o
caçador de concessões sócio1 de Percival Farqhuar, e João Carlos Cavalcanti, o
farejador de minérios sócio de Daniel Dantas, de Eike Batista e do indiano Lakshmi
Mittal, que controla um dos maiores conglomerados do mundo em matéria de
exploração mineral e siderurgia.
Há também traços comuns nas histórias de empreendedores internacionais
como Farqhuar e Hugh Wilson, e o conglomerado Mittal. E é curioso que tanto
Farqhuar quanto o grupo indiano se tenham ligado a uma mesma empresa, a
ACESITA (Aços Especiais Itabira). Já o traço que liga Wilson a Mittal, através dos
tempos, é regional – suas incursões pelo sertão baiano, espaço de valiosos
depósitos minerais. Até parece que os grupos que controlam neste momento a
infraestrutura e o espaço mineral brasileiro são os mesmos que aqui estiveram do
final do século XIX até o governo de Vargas. Será?
Muitas outras histórias poderiam ser contadas sobre os minérios brasileiros
envolvendo barões (como os de Catas Altas e Cocais), empresas estrangeiras
(como a Imperial Brazilian Mining Association), ferrovias (como a Vitória-Minas e a
Central da Bahia) e lobistas ou testas-de-ferro brasileiros. Um destes personagens,
José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, primo do primeiro marido da Marquesa de
Santos, fundador da Companhia de Mineração Brasileira da Serra de Cocais, em
associação com a National Brazilian Mining Associacion, conseguiu chegar ao alto
posto de governador das Minas Gerais na regência do Padre Diogo Feijó. Um
indivíduo, testa de ferro ou não, associado a ingleses, governador das Minas Gerais!
Este foi o liberalismo brasileiro.
Mas não há espaço para tratar de tudo isto neste estudo, e se citamos alguns
exemplos é para ratificar a convicção que o objeto maior da cobiça de estrangeiros
sobre o território brasileiro advém dos minérios de nosso subsolo. Preservá-los para
os brasileiros e para a indústria nacional pode custar caro politicamente.
Nossas pesquisas sugerem que a busca de depósitos de carvão, ferro e turfa
sucederam, no século XIX, à busca de ouro e diamantes que caracterizou o século
XVIII e foi responsável pelo afluxo de grandes levas de escravos, até então

concentrados em zonas de açúcar e de tabaco. Entendemos, nesta pesquisa, que a
procura de minas de ferro e de carvão, entre outros minerais, e sua localização,
influenciaram muito, no século XIX, os rumos da construção ferroviária em nosso
país: quando se fala em transporte de minérios, fala-se em ferrovia, não há
modalidade alternativa para carga tão pesada em grandes quantidades e em
grandes distâncias. Há uma vinculação consubstancial entre ferrovias e minérios.

4.1. Lembranças instrutivas sobre o ciclo do ouro
Assim como a Holanda lucrara mais do que Portugal com o ciclo açucareiro
desenvolvido no Brasil,120 a Inglaterra foi o país que mais se beneficiou com a
descoberta do ouro brasileiro, na virada do século XVIII para o seguinte. Escreve
Roberto Simonsen:
De fato, o ouro do Brasil era, então, a maior massa aurífera que aparecera desde o
início dos tempos modernos. Lucrou, assim, a Inglaterra bem mais do que Portugal
com as descobertas dos bandeirantes paulistas. (SIMONSEN, 1969, p.268)

Pierre Vilar também correlaciona o ouro brasileiro com o progresso da
Inglaterra, e observa que este “país cunhou aproximadamente uns quatorze milhões
de libras esterlinas em ouro, em apenas 33 anos, de 1694 a 1727, aproximadamente
a mesma quantidade que havia cunhado entre 1558 e 1694, em 133 anos”. (VILAR,
1980, p. 284)
Observe-se ainda que, nos dois séculos anteriores aos setecentos,
expedições formadas por portugueses, espanhóis e outros estrangeiros haviam
tentado penetrar nos sertões do Brasil à procura de metais preciosos, e várias
lendas foram construídas sobre esse tema. Falava-se no Eldorado, montanhas
douradas, como as de Sarabuçu121 “[...] que devia estar em algum ponto entre São
Paulo e a Bahia”. (FIGUEIREDO, 2011, p. 50 e 75)
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Quando se tem em conta que os holandeses controlavam o transporte (inclusive parte do transporte entre o
Brasil e Portugal), a refinação e a comercialização do açúcar, depreende-se que o negócio do açúcar era mais
deles do que dos portugueses. Somente os lucros da refinação alcançavam aproximadamente a terça parte do
valor do açúcar em bruto. (FURTADO, 1963, p. 21)
121
Em 1671, Fernão Dias recebeu uma carta da Bahia enviada pelo governador geral, visconde de Barbacena.
De modo polido, quase poético, pedia a autoridade que o bandeirante voltasse ao sertão, desta vez não para
caçar índios, mas sim para descobrir as minas do Sabarabuçu. (FIGUEIREDO, 2011)

Durante longo tempo, a porta de entrada dessas expedições foi a Bahia e o
Rio São Francisco, sobretudo no percurso até o ponto de encontro com o Rio das
Velhas. Outro rio baiano utilizado pelos expedicionários foi o Rio Paraguaçu, o maior
rio genuinamente baiano, com cerca de 600 km de percurso, nascendo no Morro do
Ouro, Serra do Cocal, localizada em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina.
O outro caminho para as minas era por São Paulo, utilizado por paulistas e
por fluminenses. Rumavam para Guaratinguetá os contingentes paulistas e os
“portugueses que haviam desembarcado no Rio de Janeiro, indo de barco até
Parati” e de lá, a pé, para Guaratinguetá. Daí, “unidos, subiam o chamado Caminho
Geral do Sertão, que terminava nas minas”. (FIGUEIREDO, 2011, p. 135)
Coincidência, fortuita ou não, das seis ferrovias pioneiras inauguradas no
Brasil, três dirigiam-se ao Rio São Francisco e ao seu afluente Rio das Velhas. E o
primeiro tram road autorizado na Bahia foi o da Estrada de Ferro Paraguaçu (ou
Paraguassu)122, concedida em 1866 a John Morgan, contabilista inglês assessor do
Barão de Penedo em Londres, para tarefas de verificação contábil dos balanços das
estradas de ferro inglesas que operavam no Brasil. Morgan não pôde levar adiante o
projeto do tram road e faliu, repassando aquela concessão a outro empreiteiro inglês
residente no Brasil, Hugh Wilsonº123. Coincidência ou não, os operários da
construção do tram road de Paraguaçu, os trabalhadores braçais, eram chamados
garimpeiros.
A procura de minas e as primeiras descobertas feitas no fundo dos rios, no
século XVIII, concorreram, e muito, para a entrada de grande número de escravos
no Brasil, pelos portos de Salvador e do Rio de Janeiro. Em torno desse comércio
desenvolveu-se a atividade de comboieiros, comerciantes e transportadores de
escravos, agentes de crédito a exemplo dos que mais tarde se tornariam
comissários do café.
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A E.F. Paraguaçu, concedida pelo decreto 3.590 de janeiro de 1866, teve o nome alterado para Central da
Bahia por decreto de 26 de setembro de 1872, quando a concessão foi repassada a Hugh Wilson e obteve
autorização para prolongar a ferrovia até as margens do rio São Francisco. Partia da estação de Mapele,
pertencente á linha pioneira Bahia-São Francisco, e dirigia-se para Cachoeira, São Félix e Feira de Santana. O
primeiro trecho foi inaugurado em 1875. No início do século XX foi incorporada à Viação Geral da Bahia,
arrendada em seguida à Compagnie Impériale des Chemins de Fer Fédéraux de l´Est Brésilien.
123
Hugh Wilson foi concessionário de várias linhas férreas, na Bahia e em outras províncias do Nordeste. Na
Bahia, recebeu o privilégio da E.F. Santo Amaro, considerada a estrada dos usineiros no Recôncavo Baiano, da
linha denominada Animação Industrial, como cessionário do Visconde de Sergimirim e, talvez, da estrada de
ferro do Jequitinhonha, linha provincial concedida ao Comendador Cândido Freire de Figueiredo Murta, deputado
por Minas no final da década de 1850, personalidade do vale do Araçuaí

A dívida do comboieiro era o eterno pesadelo do mineiro. O comboieiro era o judeu
usurário, inexorável, desumano, que lhe arrancava o último real e lançava-o na
miséria. O mineiro temia e fugia ao maldito traficante de carne humana, o hediondo
vampiro que lhe sugava a fortuna; mas afinal a necessidade ou novas esperanças o
lançavam em suas garras... ‘São os comboieiros aqueles que aos portos da marinha
costumam ir buscar escravos para os vender nas Minas aos mineiros, roceiros e
mais habitantes delas. (SANTOS, 1976, p. 207-208)

Lucas Figueiredo faz uma estimativa útil à avaliação da participação do
escravo na geração de riqueza com a captação de ouro:
Afora os achados excepcionais, cada homem tirava a impressionante média de 200
gramas de ouro por ano. Assim, um paulista com cem escravos podia apurar
anualmente 20 quilos de ouro. Acostumados na pobreza, para os paulistas o
negócio era esplêndido (FIGUEIREDO, 2011, p.132)

A importância do escravo na economia mineira foi corretamente percebida por
Celso Furtado que deu o título de “Economia escravista mineira” ao 13º capítulo de
sua obra clássica “Formação Econômica do Brasil”. Ali ele observa que esta
economia “abriu um ciclo migratório europeu totalmente novo para a colônia”, e que,
contrariamente ao que se passou nos engenhos de açúcar, “os escravos em
nenhum momento chegam a constituir a maioria da população.” Contudo, é nesta
região que “os escravos chegam a trabalhar por conta própria, comprometendo-se a
pagar periodicamente uma quantia fixa a seu dono...” Registra ainda Furtado:
Outra característica da economia mineira, de profundas consequências para as
regiões vizinhas, radicava em seu sistema de transportes. [...] a população mineira
dependia para tudo de um complexo sistema de transporte. A tropa de mula constitui
autêntica infraestrutura de todo o sistema[...] tudo contribuía para que o sistema de
transporte desempenhasse um papel básico no funcionamento da economia. Criouse, assim, um grande mercado para animais de carga [...]
No Rio Grande e em Mato Grosso já existia uma economia pecuária rudimentar de
onde saía alguma exportação de couros. [...] A economia mineira abriu um novo
ciclo de desenvolvimento para todas elas[...] É um equívoco supor que foi a criação
de gado que uniu essas regiões. Quem as uniu foi a procura de gado que se
irradiava do centro dinâmico constituído pela economia mineira. (FURTADO, 1963,
p. 91-96)

Nos primeiros anos que sucederam à emancipação política do Brasil,

ocorreram disputas pelo controle das minas de ouro conhecidas. Destaca-se a que
foi travada em torno da mina de Gongo Soco, fornecedora de 13 mil quilos de ouro
entre 1826 e o ano de seu fechamento, 1856. Dois anos antes da abertura desta
mina, D. Pedro I concedera a primeira autorização para um estrangeiro, Edouard
Oxenford, "organizar no Brasil uma Companhia para explorar ouro em Minas Gerais,
através de compra de jazidas abandonadas". Assim, Gongo Soco foi vendida, pelo

barão de Catas Altas, à associação de ingleses representada por Oxenford, pelo
preço de 75 mil libras esterlinas (300 contos de réis, na época), sendo formada
então a Imperial Brazilian Mining Associationº
Oxenford promoveu, em 1828, a criação da National Brazilian Mining
Association, para atuar nas lavras da Fazenda Macaúbas, em Minas Gerais.
Associou-se nesta empreitada aos barões de Catas Altas e de Cocais. Apesar de o
Barão de Cocais, José Feliciano Pinto Coelho, ser primo do primeiro marido da
Marquesa de Santos, a National Brazilian Mining Association não obteve autorização
para se instalar no Império. Por isto, em 1833, sendo já deputado geral eleito por
Minas Gerais, Pinto Coelho constituiu a Companhia de Mineração Brasileira da
Serra de Cocais, na qual se associou aos ingleses da National Brazilian Mining, para
lavrar as minas da região. Em 1835 foi nomeado governador das Minas Gerais, pelo
Regente Feijó, em 1839 foi um dos apoiadores da maioridade de D.Pedro II.124
Outros grupos se mobilizaram, nas décadas após a Independência, para
ocupar terras do Sudeste brasileiro, em especial a região do Vale do Rio Doce. Um
desses grupos, tendo à frente Francisco Joaquim da Silva, organizou a Sociedade
de Agricultura, Comércio, Mineração e Navegação do Rio Doce125 (decreto imperial
de 6 de maio de 1825), com capital inglês e diretoria inglesa sediada em Londres.
Criticou-se na época,
[...] que, entre as concessões pleiteadas e concedidas, constava a doação pura e
simples à Sociedade de todas as terras minerais do Rio Doce e confluentes que
ainda não tivessem sido doadas. Com a oposição do Governo da Província a essas
condições inaceitáveis, o projeto morreu no nascedouro. (TEIXEIRA, 2010, p.81126
82)

As riquezas do subsolo e a busca de caminhos fluviais levou à promulgação
do decreto nº 24 de 17 de setembro de 1835:
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Cf. Disponível em: http://www.baraodecocais.mg.gov.br, acesso em: 03/11/2009. Em gesto aparentemente
paradoxal, em 1842 o Barão de Cocais foi aclamado Governador Interino de Minas Gerais, em Barbacena,
aceitando ser Comandante Chefe da Revolução Liberal de Minas, ao lado de Teófilo Otoni Limpo Abreu, Cônego
Marinho e outros. Por trás de tudo isso, estaria a disputa pelo ouro das Minas Gerais?
125
O Rio Doce é importante no espaço geográfico brasileiro, pois é o “segundo maior rio da costa brasileira,
localizado próximo aos principais centros políticos e econômicos da Colônia e que serviu de caminho para
importantes penetrações territoriais [..] permaneceu abandonado por mais de dois séculos e [...] [aí] viveram os
últimos selvagens do nosso litoral”. (AGNELLI apud TEIXEIRA, 2010)
126
Segundo Teixeira, nova tentativa foi feita em 1832, ‘dessa vez da Companhia Brasileira do Rio Doce, que
planejava levantar capital inglês e brasileiro para estabelecer a navegação no Rio Doce com baldeação nas
cachoeiras. Mais uma vez, a desconfiança contra estrangeiros fez o plano fracassar’.

Art.1º. O Governo fica autorizado a conceder carta de privilégio exclusivo da
navegação por barcos de vapor ou outros superiores que se descobrirem, por
espaço de 10 anos, à Companhia denominada do Rio Doce, para navegar não só o
dito rio e seus confluentes, mas também diretamente entre o mesmo rio, e as
Capitais do Império e da Província da Bahia, contanto que na navegação de
cabotagem sejam os barcos embandeirados à brasileira e tripulados conforme a lei.

Este decreto de criação da Companhia do Rio Doce serviu de paradigma ao
primeiro ato autorizativo do programa ferroviário brasileiro, o Decreto nº 101 de 31
de outubro de 1835, que facultou ao Governo conceder às companhias ferroviárias
os privilégios concedidos à do Rio Doce. Ao conceder, em 1852, a prioridade de
registro das minas descobertas na zona protegida, às companhias ferroviárias, na
prática o Governo ofereceu valioso instrumento àqueles que já haviam mapeado
nossos metais preciosos. Não por acaso, certamente, os concessionários ingleses
da linha Recife-São Francisco foram os responsáveis diretos pela introdução desta
“cláusula mineral” nos contratos de concessão ferroviária.127
Enfim, pode-se afirmar que ouro e metais preciosos, escravos e pecuária
foram as principais fontes de acumulação primitiva e comercial da economia
brasileira a partir da segunda metade do século XVII. Os estrangeiros que, desde
aquela época, participaram da procura de minérios e metais preciosos (ingleses,
holandeses, belgas, franceses, portugueses e espanhóis, sobretudo) puderam juntar
suficiente acervo de informações para articular mais tarde, nos sertões do Brasil, a
exploração mineral e atividades correlatas.
A correlação entre minérios e os caminhos de ferro não escapou a um dos
principais pesquisadores das ferrovias brasileiras, Fernando de Azevedo. É dele a
observação “que os traçados das primeiras linhas férreas do Brasil fundamentaramse nos velhos caminhos que cortavam o país”: a estrada de “Garcia Rodrigues Pais,
filho do governador das esmeraldas, ligando Vila Rica a Irajá e ao Rio; as balizas do
caminho que de Taubaté ia às Minas Gerais de Cataguazes”; o caminho de
Inhomirim, da E.F. vulgo Mauá; em São Paulo, a Mogiana seguia para Goiás “sobre
os velhos rastros do Anhanguera, e a Sorocabana se ajustava aos primeiros lances
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Cf. capítulo III e cláusula 30ª da concessão da E.F. Recife-São Francisco, que permitia explorar e abrir minas
[...] devendo, porém, quando as descobrir, dirigir-se imediatamente ao Governo para que lhe sejam demarcadas
as datas, e estipuladas as condições do seu gozo; podendo a Companhia exercer esta faculdade no seguimento
da linha do caminho de ferro, e na mesma zona de cinco léguas para cada hum dos lados (Decreto 1030 de
07/09/1852).

do longo itinerário de Antônio Raposo e dos conquistadores de Guaíra”.
(AZEVEDO,1958, p. 37)
Admitimos, portanto, até aqui, que o traçado das estradas de ferro pioneiras
coincidia, ou se aproximava muito, dos percursos feitos até então para chegar às
minas dos sertões brasileiros. Assim, nas primeiras décadas do programa ferroviário,
grande número de pedidos de concessão de linhas adotava, como ponto final, algum
local de Minas Gerais e do Rio São Francisco, mas miravam também na direção de
Goiás e de Mato Grosso.

4.2. Minérios do século XIX: ferro, carvão e petróleo
O Governo português transladado para o Brasil empenhou-se, logo, na
pesquisa e exploração de ferro e de carvão mineral, insumos essenciais à
metalurgia e ao funcionamento de máquinas a vapor, típicas da revolução industrial
daquela fase histórica. No Sul conta-se que foram os tropeiros os primeiros a
localizar o carvão de pedra, em Santa Catarina, ao final do século XVIII, com a ajuda
dos indígenas que conheciam as “pedras que queimavam”.
D.João VI tratou de incentivar estudos sobre as possibilidades minerais do
Rio Grande do Sul e, por volta de 1813, convidou o naturalista alemão Friedrich
Sellow para vir ao Brasil como pensionário do governo, para pesquisar jazidas de
ouro, prata e carvão mineral. Foi Sellow quem analisou, em 1827, as jazidas de ouro
de Caçapava, de prata em Aceguá e de carvão no vale do Jacuí.
Muitos outros estrangeiros foram convidados por D.João VI para visitar e
pesquisar os recursos naturais brasileiros. São de amplo conhecimento público as
visitas ao Brasil dos cientistas alemães Johann Baptiste Von Spix e Von Martius, que
acompanharam a Princesa Leopoldina depois esposa de D.Pedro I, e do francês
Auguste de Saint-Hillaire.
Também o professor Alcides Goularti Filho nos conta que foi um belga, “o
geólogo Jules Parigot, após passagem pelo sul de Santa Catarina, quem publicou
em 1841 um relatório descrevendo as dimensões da área dos terrenos
carboníferos”, com os seguintes termos, nas palavras do próprio Parigot:
Na província de Santa Catarina encontra-se um terreno carbonífero, considerável
pela sua extensão. Este terreno ocupa uma grande parte dos sertões, que começa
na província do Rio Grande e segue a direção da serra principal até provavelmente a

província de São Paulo onde, segundo observações, devem estar os seus limites do
norte. Assim a extensão deste terreno do norte ao sul será de cem léguas, a sua
largura média andará de oito a dez léguas. (BRASIL, 1841, p. 21)

Além de Santa Catarina, Parigot
Minas Gerais, Alagoas e São Paulo.

fez pesquisas nas províncias da Bahia,

Sabe-se que, nas terras catarinenses, ele

constatou ser de boa qualidade o carvão existente e obteve concessão para explorar
suas minas. Depois disso embarcou para a Bélgica, onde esperava reunir capitais e
constituir uma companhia belgo-brasileira. Nunca mais voltou ao Brasil. Deixou-nos
os relatos “Memória sobre o carvão de pedra no Brasil e Minas de carvão de pedra
em Santa Catarina”.
Antes de Parigot, empresários nacionais acalentaram propósito similar; em
1832 eles organizaram uma pequena empresa e dirigiram memorial ao presidente
da província, solicitando auxilio e autorização para extração de carvão. Sem
sucesso, a empresa acabou se dissolvendo. Para o presidente de Santa Catarina na
época, Nunes Pires, a valorização econômica do carvão dependia de capitais e de
capacidade técnica que inexistiam no Brasil de então.
Na verdade, quando se fala em minérios, fala-se em ferrovia. O transporte de
minérios, mais do que o de qualquer outra mercadoria, exige via férrea, sendo
impraticável o uso de outra modalidade capaz de deslocar produtos minerais através
de longos percursos. Pode-se até afirmar que as ferrovias nascem da necessidade
do transporte de minérios, como observa Hélio Suevo:
A origem do transporte feito sobre trilhos pode ser contada a partir do século XVI,
nas minas da Alsácia e outras da Europa Central. [...] O aparecimento da locomotiva
e com ela as vias férreas, está associado tradicionalmente ao engenheiro inglês
Richard Trevithick, que, em 1804, construiu após várias tentativas uma locomotiva
de quatro rodas, que deslizando sobre trilhos de ferro fundido puxou cinco vagões
com dez toneladas de carvão, a uma velocidade de oito quilômetros por hora, em
uma mina do País de Gales (SUEVO, 2004, p. 12)

Efetivamente, na comparação entre transporte rodoviário e ferroviário este se
apresenta como o mais apropriado em duas situações básicas – no transporte de
grandes e pesadas massas e nos percursos de longa distância. Fora isso, as
vantagens pendem para o rodoviário, quer na forma de carruagens e carroças do
século XIX, quer na modalidade que as sucedem, os veículos automotivos. O

transporte rodoviário, além de exigir infraestrutura menos dispendiosa, proporciona
maior flexibilidade operacional e permite o que se chama “porta a porta”.
A comparação da ferrovia com o transporte fluvial ou marítimo é mais
complexa. Em primeiro lugar porque a localização e o percurso dos rios independem
da vontade humana, bem como sua adequação à navegabilidade. Em segundo
lugar, em se tratando de minérios, são necessárias embarcações com a potência
adequada para suportar seu peso e condições favoráveis de transporte entre a mina
e o porto.
Na França, ainda como exemplo, foi James de Rothschild que criou, em 1845,
a Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte, direcionada para as zonas de minas
e para a Bélgica e a Grã Bretanha. Na mesma ocasião foi organizada, pelos
Rothschild, a Reunião Financeira, sindicato de bancos direcionado a aplicações
financeiras em ferrovias. 128
Nos relatórios dos ministros do Império há várias referências à importância da
mineração para a economia brasileira. Na década de 1850, que corresponde ao
apogeu do Império, o ministro Sérgio Teixeira de Macedo levou ao conhecimento da
Assembleia Geral, em 1859, que o Governo estava, a suas expensas, explorando a
mina de carvão de pedra do Arroio dos Ratos,129 na província do Rio Grande do Sul.
Diz ainda que o Governo autorizou a dotação de 8 mil contos de réis, em favor da
presidência da província de Santa Catarina, alocados aos trabalhos de exploração
do jazigo carbonífero existente nas margens do Rio Tubarão. Além disso, Sérgio
Macedo anuncia a descoberta de petróleo, em terrenos situados às margens do Rio
Maraú, na Bahia. Mas há dúvidas, diz ele, se a substância mineral descoberta na
Bahia é realmente petróleo, betume glutinoso [sic] ou maltho dissolvido em nafta
[sic].130
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Disponível em: http://www.archivesnationales.fr, acesso em: 02/02/2011.
A descoberta das minas de carvão de Arroio dos Ratos, a 54 km de Porto Alegre, foi informada à Assembleia
Geral Legislativa em 1857 pelo Conselheiro Pedreira, grande amigo de D. Pedro II, que era então o titular da
pasta do Império. Dizia ele tratar-se de “minas com qualidade superior às do Herval, podendo ser de grande valia
para a navegação interna, além de úteis para forjar e caldear o ferro”. (p. 119 e ss.) No quinquênio 1855-1860 o
governo retirava, anualmente, de Arroio dos Ratos 600 toneladas de carvão. Na ocasião o ministro Pedreira
relatou também os achados de ‘um mineiro’ em local denominado Tiririca, SC, e a descoberta de antracito nas
fraldas do morro do Francês, em Fernando de Noronha (ver: Relatório do Império 1857; e
http://ww.arroiodosratos.rs.gov.br. O indivíduo a que se refere o ministro pode ser o mineiro inglês Ebenezer
Ebaus, que percorreu, em 1850, o itinerário de São Pedro do Sul a Santa Catarina e havia atestado a boa
qualidade dos minérios ali existentes [...] Mas, diz o presidente de Santa Catarina, “é distante do porto da barra
de Laguna, há problemas de transporte e de mão-de-obra” [...]. (Relatório 1856, de João José Coutinho)
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Ver: Relatório do ano de 1858 encaminhado à Assembleia Geral Legislativa na 3ª sessão da 10ª legislatura,
publicado em 1859, pelo ministro do Império, Sérgio Teixeira de Macedo.
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Naqueles anos chegou ao Brasil, para uma visita de estudos e pesquisas, o
barão Von Tschusdi, naturalista suíço que mais tarde foi nomeado ministro
plenipotenciário no Brasil. A Von Tschudi não agradou o traçado do ramal Sul da
Companhia D. Pedro II, em direção ao leste para Porto Novo do Cunha. Disse ele:
A prolongação em sentido Leste não corresponde aos interesses do país [...] dentro
de 25 anos a estrada de ferro atravessará [...] uma região inteiramente pobre de
culturas agrícolas [...] ela entra em concorrência com duas outras estradas, a
estrada de rodagem União e Indústria e a de ferro de Cantagalo. (TSCHUDI, 1980,
p.116-117)

Como sabemos, não foi possível deter a continuação da ferrovia estatal
D.Pedro II em direção a Minas Gerais. Por isto, representantes do setor privado
recorreram ao Governo de Minas Gerais para obter autorização de construção de
uma linha férrea, provincial, entre Porto Novo do Cunha e a cidade de Leopoldina.
Dizia-se em Minas, na época, que a exaustão das minas de ouro iria contribuir para
esvaziar a província de capital e de trabalhadores, e que as estradas de ferro
poderiam ser uma alternativa de investimento para os capitalistas ingleses. A ligação
solicitada, Porto Novo do Cunha-Leopoldina, deveria passar por Cataguases,131
região próxima aos depósitos de minério de ferro, o que poderia constituir mais um
atrativo para investidores estrangeiros, segundo se esperava.132
Na ocasião, relata Helio Suevo (2004, p.126), o Governo de D.Pedro II “tomou
a iniciativa de autorizar e/ou promover a constituição, em Londres, de uma empresa
com capitais inglêses e brasileiros”, para aquela finalidade de ligar Porto Novo do
Cunha e Leopoldina, passando por Cataguases. É possível que esta decisão
imperial estivesse fundamentada, corretamente, na escassez de capitais brasileiros.
De fato houve um grande empobrecimento das finanças públicas e privadas na
segunda metade da década de 1870, em razão da crise de 1864 e da guerra do
Paraguai. Possível, mas não comprovada, esta hipótese, que carece de mais
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Ver: lei provincial nº 1.826 de 10 de outubro de 1871, e decreto federal nº 4.914 de 27 de março de 1872,
outorgando a concessão desta linha ao luso-brasileiro Antonio Paulo de Melo Barreto, visconde do Melo Barreto
em Portugal.
132
Relatório do presidente da província de Minas Gerais, em 1873, Senador Joaquim Floriano Godói, propõe
entregar as estradas de ferro de Minas Gerais às companhias inglesas extratoras de ouro, começando por duas
linhas, Ouro Preto-Itabira e Ouro Preto-EF D. Pedro II. Ele informa que foram contratadas6 estradas de ferro em
Minas Gerais, com garantia de 7% de juros. Godói (homônimo do pai) nasceu em São Paulo e formou-se na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

estudos, pois o quinquênio 1870-1875 foi um período marcado pela febre ferroviária,
com notável expansão dos trilhos em grande número de províncias.
Também é provável que a febre ferroviária daqueles anos tenha sido
financiada com recursos externos, necessários ao Brasil certamente, pois a dívida
externa havia superado os limites aceitáveis da época. Teríamos então registrado,
na década de 1870, um movimento similar ao da década de 1970, quando novos
empréstimos e novos investimentos foram favorecidos pela premência de fazer
frente a compromissos da dívida externa! É possível, mas é uma hipótese que
requer, igualmente, o devido aprofundamento.
A E.F.Leopoldina, autorizada para ligar um ponto da E.F.D.Pedro II, Porto
Novo do Cunha, às cidades de Cataguases e Leopoldina, foi o núcleo inicial da
futura Leopoldina Railways que, na virada do século, depois de constituída em
Londres, sob leis inglesas, absorveu a E.F.Leopoldina e mais de outras 30 estradas
de ferro, asfixiadas pelo peso da dívida externa!
Na prática, a dinâmica da propriedade ferroviária encaminhava-se para a
transferência de controle do espaço econômico mineral da Região Sudeste, para
ingleses, aos quais se somaram franco-belgas e norte-americanos em curto espaço
de tempo. Tal transferência não é objeto central de nosso estudo, mas é importante
registrá-la na medida em que ela foi um dos efeitos, e não o menos importante, das
decisões tomadas nas primeiras décadas do programa ferroviário brasileiro.
Perdemos ali, na virada dos anos 1860 para a década seguinte, a posse do território
conhecido como Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.
Sobre o petróleo, as primeiras concessões que localizamos datam de 1858,
beneficiaram José de Barros Pimentel e Frederic Hamilton Sauthworth.133

Ao

primeiro foi permitido criar uma companhia de extração do mineral betuminoso
Bituminous Shalk, próprio para fabrico de gás de iluminação e carvão de pedra, em
terrenos às margens do Rio Maraú, rio baiano que termina na Baía de Camamu, a
terceira maior do litoral brasileiro. Ao segundo foi concedida autorização para extrair
o então denominado Illuminating vegetable turf, próprio para o fabrico de gás de
iluminação, em terrenos situados às margens do Rio Aracaí, Bahia.
Veremos que o privilégio concedido a José de Barros Pimentel, médico e
jornalista alagoano, aluno da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, acabou em
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Decretos nº 2.266 e nº 2.267,ambos de 2 de outubro de 1858.

mãos de duas personalidades inglesas, Grant e Walsingham, depois de transitar
pela carteira do Conde Wilson, Edward Pellew Wilson, conhecido no Rio de Janeiro
como o Rei do Carvão!
O Conde Wilson recebeu duas autorizações sucessivas. Primeiro, o Decreto
nº 4.386 de 30 de junho de 1869 autorizou-o a lavrar carvão de pedra, turfa e outros
minerais nas margens do Rio Maraú, Bahia, a mesma região do privilégio dado a
Pimentel em 1858. Por isto é lícito supor que o jornalista alagoano, Pimentel, tenha
mantido seu privilégio pelo espaço de dez anos e em seguida o tenha repassado ao
Conde Wilson.
No ano seguinte, alteração introduzida no Decreto nº 4.386 retirou do
concessionário, Conde Wilson, a faculdade de lavrar carvão de pedra, mas ampliou
de 30 para 90 anos o prazo autorizado de extração da turfa e do petróleo. Ao
mesmo tempo, este decreto,134 assinado por Diogo Velho Cavalcanti de
Albuquerque,135 determinava que as terras devolutas fossem vendidas ao Conde
Wilson pelo preço mínimo estabelecido na lei de terras de 1850. Um valor que nos
parece altamente vantajoso, quando confrontado com a inflação da década de 1860
e a desvalorização da moeda nacional, o mil-réis.
Teria sido aquela operação de venda de terras devolutas ao Conde Wilson
um sinal verde para a especulação imobiliária na região? É possível, pois logo em
1872, uma estrada de ferro falida, a Estrada de Ferro de Paraguaçu, teve a
concessão transferida para o empreiteiro inglês Hugh Wilson, e deu origem à E.F.
Central da Bahia. Doze anos depois, em 1884, o Conde transferiu, para John
Cameron Grant e Lord Walsingham, as concessões de que era titular, em particular
as concessões de turfa às margens do Rio Maraú.136
É curioso registrar que a renúncia do Conde Wilson à mineração de carvão de
pedra no sertão baiano, ocorreu pouco antes da assinatura de um contrato, entre
uma companhia ferroviária inglesa e o empreiteiro Hugh Wilson, para construção da
Estrada de Ferro D. Pedro I, nas zonas litorâneas de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul, como veremos na próxima seção. Haverá ligação entre os dois
fatos? Fica a pergunta.
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Decreto nº 4.457 de 21 de janeiro de 1870.
A cuja família José de Barros Pimentel estava ligado indiretamente, por laços de matrimônio.
136
Decreto nº 2.328 de 25 de novembro de 1884.
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A procura de carvão foi mais intensa, no século XIX, do que a de ferro, por
razões de mercado, segundo entendemos. De certa forma, o programa ferroviário
reflete esta prioridade, como veremos a seguir.

4.3. Estradas de ferro do carvão
A largada para o controle de terras onde se localizavam os depósitos de
carvão da Região Sul, foi dada pelo 2º Visconde de Barbacena, filho do Marquês de
Barbacena. Em 1861 o governo provincial de Santa Catarina vendeu ao Visconde
terras devolutas situadas em Passa Dois, em local próximo das cabeceiras do rio
Tubarão. Em seguida, Barbacena obteve “permissão para constituir uma sociedade
visando a pesquisa e a lavra de jazidas carboníferas que viesse a descobrir em suas
terras”, e contratou o profissional inglês James Johnson para estudar as jazidas de
Tubarão.137 Esse contrato foi prorrogado por dez vezes, sinalizando que não havia
pressa, por parte do concessionário, em explorar efetivamente o carvão de Tubarão.
Enquanto o Visconde de Barbacena postergava a exploração dos jazigos de
Santa Catarina, o Governo imperial tomava outras providências. Passou a explorar
diretamente as minas do Arroio dos Ratos, conforme vimos, e fez uma primeira
concessão para lavra nas minas de Candiota, Rio Grande do Sul, à qual se seguiu a
autorização para a construção de uma linha férrea. Ao outorgar a estrada de ferro de
Candiota, o Governo federal deu um importante indício de que não tinha a intenção
de oferecer garantia de juro às estradas de carvão,138 compreende-se esta decisão,
pois são a lavra e a comercialização do minério que, em geral,dão rentabilidade ao
binômio ferrovia-porto.
Esta primeira concessão gaúcha foi feita à firma Cunha Plant & Company,
autorizada a construir uma estrada de ferro ou um tram road partindo da Cidade do
Rio Grande até os terrenos carboníferos do Candiota, na província de São Pedro/
Rio Grande do Sul. Nesta outorga, cujos efeitos não se concretizaram, localizamos o
embrião da futura E.F.Rio Grande- Bagé, que
[...] passava por Pelotas, Pedras Altas e Candiota, onde ramais partiram rumo às
minas de carvão [...] A bacia do rio Candiota, na altura do km 225, era das áreas
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Ver: ZUMBLICK, 1987, p.19, e decreto provincial nº2.737 de fevereiro de 1861.
Ver: decreto federal nº 3.924 de 3 de agosto de 1867.

mais ricas do trajeto, tanto pelo potencial do seu solo como por sua riqueza mineral.
Toda a zona de influência da ferrovia era privilegiada por grande variedade de
minerais valorizados na época, como o óxido hidratado de ferro natural e o
139
carbonato de cal. (DIAS, 1986, p. 126)

Depois de Candiota foram autorizadas na Região Sul, em 1871, duas
estradas destinadas ao serviço de minas de carvão: a Estrada de Ferro Porto
Alegre-São Leopoldo-Novo Hamburgo e a ligação interprovincial da Estrada de Ferro
D. Pedro I. Em 1874, foi a vez da Estrada de Ferro D.Teresa Cristina, em Santa
Catarina. Damos a seguir um pequeno resumo dos principais eventos ocorridos em
torno dessas três linhas ferroviárias.
Começando pela Estrada de Ferro Porto Alegre-Novo Hamburgo, anotamos
que a concorrência aberta pelo presidente da província de São Pedro/RGS para a
construção desta linha férrea foi ganha pelo inglês John Mac Ginity, em 1871; a
concessão e o contrato de construção foram ratificados pelo governo imperial.140
Mac Ginity já recebera, alguns anos antes, “permissão por tres annos para
explorar, em minas de chumbo, ferro e carvão de pedra nos municípios de Porto
Alegre e S. Leopoldo, na Provincia de S. Pedro”. (Decreto nº 4.064 de 4 de janeiro
de 1868)141
De posse da carta de concessão, Mac Ginity obteve o aval do Governo
federal e organizou em Londres a Porto Alegre & New Hambourg Railway Cy,
primeira companhia ferroviária estrangeira, inglesa, a instalar-se no Rio Grande do
Sul. A inauguração da linha e sua abertura ao público foram feitas em 1874. Nesta
primeira batalha por uma ferrovia a serviço do transporte de carvão no Rio Grande,
capitalistas ingleses venceram concorrentes franceses, representados estes
porJules Villain. (DIAS, 1968, p.52-54)
A Porto Alegre & New Hambourg Railway Company seguiram-se outras
empresas ferroviárias estrangeiras instaladas no Rio Grande. Destacamos: Southern
Brazilian RGS Railway Company Ltd (Rio Grande-Bagé), Compagnie Impériale du
chemin de fer du RGS (Bagé-Cacequi), RGS Railway Company (Uruguaiana-
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A concorrência para a linha Rio Grande-Bagé, em 1874, foi vencida por Higino Correa Durão, que a transferiu
em 1878 para Miguel Gonçalves da Cunha e James Gracie Taylor, e estes a repassaram à Compagnie Impériale
des Chemins de Fer du Rio Grande do Sul. A estação de Candiota, perto das jazidas, foi inaugurada em 1884. A
linha foi construída em partes, pela Southern Brazilian RGS Railway Company, sucessora das concessões
anteriores. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br.
140
Ver: leis provinciais 599 de 1867 e 685 de 1869, e decreto federal nº 4.830 de 23 de novembro de 1871.
141
Esta permissão foi dada no ano seguinte à autorização de construção da E.F.de Candiota (1867).

Cacequi), Brazil Great Southern Railway Company (Rio Quaraí-Itaqui), e a
Compagnie Auxiliaire, por exemplo.
Na excelente análise que realizou sobre as estradas de ferro do Rio Grande
do Sul, o professor José Roberto de Souza Dias enfatiza: “Comprovou-se que a
introdução dos interesses britânicos no estado gaúcho não representava um fato
isolado, mas integrado ao processo geral de ordenação da economia brasileira na
órbita do capitalismo inglês”. (DIAS,1986, p. 64)
Apenas em 1871 o Governo atendeu ao pedido que lhe fora feito dez anos
antes pelo engenheiro Sebastião Antônio Rodrigues Braga Jr., para construir e
operar a Estrada de Ferro D. Pedro I. Através do Decreto nº 4.689 de 10 de fevereiro
de 1871, concedeu-lhe o Governo autorização para construir uma via férrea
interprovincial, entre Florianópolis e Porto Alegre. Tamanha demora no atendimento
de uma solicitação que se tornava, então, corriqueira, indica que o candidato ao
status de concessionário, ou a própria linha férrea, não eram bem vistos na Corte,
supomos. Mas poderia também sinalizar conflito de interesses envolvendo
personalidades com prestígio junto ao Governo.
De fato, arrastaram-se por muitos anos as decisões relativas à ferrovia
D.Pedro I, para cuja construção foi organizada em Londres, como de hábito, uma
sociedade anônima com capitais ingleses, D.Pedro I Railway Company. Para os
trabalhos de construção da estrada foi então contratado o empreiteiro Hugh
Wilson,142 em acordo considerado “um monstruoso ajuste de empreitada por
Cristiano Otoni”. Via-se logo, diz o autor,
[...] que não cuidava de organizar empresa séria de viação, mas especulação
financeira e jogo de Bolsa, com o fim de enriquecer o concessionário, arredondar as
fortunas dos organizadores, repartindo os lucros com os empresários, e sendo todos
indiferentes à sorte futura dos acionistas. (OTONI, 1983, p. 258)

Nos estudos preliminares providenciados pelos ingleses em 1883, depois de
terem sido beneficiados pela garantia de juro de 7%, a estrada é apresentada como
via férrea que deveria “ligar o melhor porto marítimo da província de Santa Catarina
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Hugh Wilson aparenta ser um dos maiores caçadores de concessões ferroviárias, depois de João Teixeira
Soares. Entre outras, obteve concessão para a E.F. Central da Bahia e para a EF Central de Alagoas, zonas de
petróleo e de carvão, sobretudo nas proximidades do Rio Maraú, cuja foz está na terceira maior baía do Brasil, a
baía de Camamu vista como “Polinésia brasileira”.

e a capital da de São Pedro do Rio Grande do Sul, com percurso entre a Serra Geral
e o Oceano” (traçado indicado no decreto de outorga e Relatório MACOP 1876).
De janeiro de 1883 a dezembro de 1886, o governo mudou de posição
relativamente à oportunidade de se fazer esta estrada. Em 1886, através do decreto
nº 9.689, de 24 de dezembro, anunciou a decisão de declarar caduca a concessão
outorgada em 1871. Mesmo sendo crítico da gestão da companhia D.Pedro I, Otoni
considerou arbitrária a declaração de caducidade e apontou os prejuízos financeiros
em que o Tesouro imperial poderia incorrer:
Estou persuadido que o Tesouro há de pagar, e pagar grandes somas; porque o
especulador inglês quando tem direito a cem contos, não se contenta com menos de
mil: tem sempre muito com quem reparta (grifo do autor) Inspire Deus o Ministério
para que por ajuste amigável ou por arbitramento, resolva a questão antes que
intervenha a Legação Britânica, impondo-nos humilhações semelhantes à do caso
Wharing Brother and Company. (OTONI, 1983, p. 258)

Efetivamente, sem que a empresa tenha saído do papel, a estrada de ferro D.
Pedro I gerou enorme prejuízo para o governo imperial, que foi obrigado, em 1890, a
indenizar os concessionários com o montante de 4 mil contos de réis. (OTONI, 1983,
p.268-269) Pagos, presume-se, ao empreiteiro e aos acionistas da sociedade
formada em Londres quase duas décadas antes. Curiosamente esta ferrovia, cuja
indenização custou o dobro do investimento da E.F. Mauá, é muito pouco citada na
literatura ferroviária.
Nas

etapas

prévias

à

construção

da

ferrovia

D.

Tereza

Cristina

reencontramos a presença do 2º Visconde de Barbacena, concessionário e acionista
desta que é conhecida como a Estrada do Carvão.
A Estrada de Ferro D. Teresa Cristina ligava as cabeceiras do Rio Tubarão ao
lugar “denominado Passo do Gado, ou onde começa a navegação do mesmo rio,
podendo prolongar-se até á cidade da Laguna, e com um ramal, para o porto de
Imbituba, ou outro que melhores condições ofereça”. (Decreto 5.774, de 21 de
outubro de 1874) Através da lei provincial nº 740 de maio de 1874, o privilégio de
construção desta linha foi outorgado ao 2º Visconde de Barbacena, e foi
acompanhado da garantia de juros anuais de 7% sobre o capital de 4 mil contos de
réis. Ainda no ano de 1874, o governo concedeu fiança por 30 anos à garantia de
juros, até o máximo de 3.300 contos de réis.
De posse da carta de concessão, e da fiança imperial, Barbacena organizou
em Londres, em 1876, a companhia The Donna Thereza Cristina Railway Company

e contratou, para as obras de construção, a firma inglesa James Perry & Company.
No mesmo ano,1876, foi constituída em Londres The Tubarão Coal Mining
Company, sociedade mineradora autorizada a funcionar no Brasil.
Assim como ocorrera com John Mac Ginity no Rio Grande do Sul,
permissionário das minas de chumbo, ferro e carvão de pedra nos municípios de
Porto Alegre e São Leopoldo, ao mesmo tempo em que recebeu concessão de
exclusividade da rota Porto Alegre-São Leopoldo por via férrea, o 2º Visconde de
Barbacena tornava-se em 1876, acionista e representante no Brasil tanto da
companhia mineradora inglesa quanto da estrada de ferro que transportaria o
minério. Uma situação em princípio favorável, mas que não foi devidamente
aproveitada.
De fato, a construção da Estrada de Ferro D.Teresa Cristina demorou oito
longos anos, só foi entregue ao tráfego em setembro de 1884. É provável que sua
construção tenha sido forçada pelas circunstâncias, é uma hipótese. O fato é que
em 1886, a ferrovia concorrente, a Estrada de Ferro D.Pedro I, teve a concessão
cassada por caducidade, o que garantiu, para a estrada promovida por Barbacena, o
monopólio do transporte do carvão de Santa Catarina. Se houve como supomos
competição entre o grupo liderado por Barbacena e o grupo representado por H.
Wilson, a vitória foi daquele. Assim como o pai, poderoso no Brasil e na Inglaterra, o
2º Visconde sabia acumular forças nos dois continentes.
Surpreendentemente, em 1887, a Tubarão Coal Mining entrou em liquidação
e abandonou a mina de Tubarão, repassando os terrenos vinculados à mina e ao
porto de Imbituba, aos sócios brasileiros Lage & Companhia. De nada adiantou esta
mudança de titularidade, pois a extração ficou interrompida, a exploração da mina de
Tubarão só foi retomada em 1917. Até aquele ano marcado pela Primeira Grande
Guerra, o Brasil permaneceu consumindo o carvão Cardiff, caro, procedente da
Inglaterra, transportado nos navios da Wilson & Sons cujo principal sócio, o Conde
Wilson, era amigo dileto do imperador e costumava colocar à disposição de SMI a
mansão de Porto Real. (SUEVO, 2004, p.52)
No Paraná, onde foram localizadas minas de ferro, as evidências indicam
que, lá também, houve concorrência entre dois ou mais grupos pelo controle das
minas e do binômio ferrovia-porto. Como fato inicial registramos, em 1867, a
autorização para explorar as minas de ferro da Baía de Paranaguá, dada a
Guilherme Schuch de Capanema, alemão naturalizado brasileiro. Em seguida,

Antonio Pereira Rebouças Filho e sócios obtiveram a outorga da linha AntoninaCuritiba, jamais concretizada. Enfim, uma nova concessão foi dada a terceiros para
construção da linha Paranaguá-Curitiba.143
Segundo relato de Rubens Habitzreuter (2000), o projeto de Rebouças
fracassou por falta de financiamento, e os direitos de construção foram repassados
ao Barão de Mauá, que também não teve sucesso. Verdadeiros iniciadores da
ferrovia, Scherer, Pêcego Jr. e Lemos Jr. foram autorizados por uma lei provincial (nº
304) e por um decreto imperial (nº 5.053), de 26 de março de 1872 e de 14 de
agosto do mesmo ano. A diferença entre o projeto destes e o de Rebouças consistia
no ponto inicial da linha férrea: o porto de Antonina ou o porto de Paranaguá. O
litígio foi encerrado com a promulgação do decreto imperial nº 5.912, de 1º de maio
de 1875, que fixou o Porto D. Pedro II, na Baía de Paranaguá, como ponto de
partida da ferrovia.
Apesar da solução dada pelo governo imperial, a construção da ferrovia não
foi iniciada logo. As obras só começaram em 1880, após transferência da concessão
à Compagnie Générale des Chemins de Fer Brésiliens, associada à Compangnie
Anonyme de Travaux Dyle et Bacalan, empresa de construção com sede em Lovai
na Bélgica.144 Com 110 km e muitas obras de arte, a estrada de ferro ParanaguáCuritiba teve como diretor-geral, a partir de 1882, o engenheiro João Teixeira
Soares, mais tarde sócio de Farqhuar e do grupo ranco-belga Chemins de Fer
brésiliens. O trem inaugural percorreu os trilhos em 2 de fevereiro de 1885.
Nas províncias do Sul do Brasil, a disputa por terras e privilégios imperiais em
regiões de minérios, iniciada em 1861, é emblemática das mudanças em curso na
configuração predominante do sistema político brasileiro. O Estado central, pioneiro
e construtor da que viria a ser a espinha dorsal da malha ferroviária brasileira,
garantidor do lucro privado, mas também supervisor e fiscal dos investimentos e
obras ferroviários, foi sendo despojado, pouco a pouco, dos instrumentos de
intervenção no setor.
As associações de capitais lideradas por investidores e empreendedores
nacionais, como foi o caso do Barão de Mauá nas duas ferrovias que lhe coube
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Ver: decretos nº 4.674, de janeiro de 1871, dando concessão a Antônio Pereira Rebouças Filho e outros, e n.
7.035 de outubro de 1878 onde são dados como concessionários José Gonçalves Pêcego Jr., José Maria da
Silva Lemos e Pedro Aloys Scherer.
144
Cf. HABITZREUTER, 2000, p.104-135, e decretos nº 6.504 de 27 de junho de 1877 e nº 7420 de 12 de
agosto de 1879.

iniciar, mas também do Barão de Nova Friburgo, deixaram de vicejar, manifestandose tão somente como empreendimentos particulares de um indivíduo ou de um
pequeno grupo de pessoas. Este parece ter sido o caso das províncias do Rio de
Janeiro, Bahia e Pernambuco, onde proliferaram vias voltadas para atender um
grande engenho de açúcar e ramais de ligação com a ferrovia troncal, postos a
serviço de uma ou de algumas fazendas.
No Sul os conflitos pela titularidade da estrada de ferro, da mina, e do binômio
ferrovia-porto prolongaram-se durante duas décadas, como vimos. E em todos
casos, sem exceção, o controle das vias férreas e do espaço econômico por elas
servido, passou ao controle de estrangeiros. Primeiro os ingleses, depois os norteamericanos e os franco-belgas.
A tentativa do Governo central de construir no Rio Grande do Sul uma ferrovia
estatal, por razões estratégicas, de segurança e defesa nacional, frustrou-se. A linha
Porto Alegre-Uruguaiana, realizada com recursos públicos, foi aberta em 1883 e
privatizada quinze anos depois, na modalidade de arrendamento à Compagnie
Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil, aqui representada por João Teixeira
Soares,145 acionista minoritário da Companhia, e por Alphonse Spée, este na
qualidade de procurador de bancos e capitalistas europeus.146
***

A malha ferroviária brasileira, de São Paulo até o Rio Grande do Sul, onde
haviam sido localizados depósitos de ferro, carvão e outros minerais e metais
preciosos, acabou açambarcada pela Brazil Railway Company, no começo do século
XX. No Brasil esta holding, integrante de poderoso truste, foi representada por
Percival Farqhuar, a quem esteve associado o engenheiro brasileiro João Teixeira
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Sucedendo ao arrendamento, foi organizada a Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil, sociedade
anônima com capital constituído por 9.000 ações, das quais 200 eram de propriedade de João Teixeira Soares.
(DIAS, 1986, p.99-120)
146
A privatização e desnacionalização da E.F. Porto Alegre-Uruguaiana pode ter sido uma consequência da
instalação, perto de Santa Maria, da Colônia Philipson, uma iniciativa da ICA-Jewish Colonization Association, à
frente da qual figuravam nomes de banqueiros importantes, como o barão Maurice de Hirsch, Rotschild,
Goldsmid, Cohen, Cassel, Reinach, Goldshimidt, entre outros. Para Philipson foram transferidos judeus com
problemas de perseguição em vários países, entre os quais a Rússia czarista. Franz Philipson, vice-presidente
da ICA, assumiu a presidência da Compagnie Auxiliaire, arrendatária da ex-estatal Porto Alegre-Uruguaiana.
Disponível em: http://www.firgs.org.br, acesso em: 07/11/2010.

Soares. A figura de Farqhuar, cuja imagem vem sendo maquiada por seus
admiradores, representa melhor do que qualquer outra ilustração, a trajetória de
imersão do Brasil na esfera imperialista mundial. Ou, utilizando a expressão
cunhada por Samuel Pinheiro Guimarães, a inserção do Brasil, desde a
independência, nas estruturas hegemônicas de poder.
Quem foram a Brazil Railway e Percival Farqhuar? Para Paulo Ramos
Derengoski, a Brazil Railway
[...] era propriedade do Grand Trust Farqhuar, ou simplesmente Sindicato Farqhuar,
do notório agente do serviço secreto inglês Percival Farqhuar, cujos tentáculos se
estendiam por vários países do mundo, principalmente Ásia e África. Aquele truste,
diz Derengoski, havia construído a Canadian Pacific Railway e, no Brasil, já nasceu
ligado à Companhia Light & Power, cuja história registra jogadas obscuras na área
das concessões. Em 1905, Percival Farqhuar veio ao Brasil a convite do então
147
Ministro de Obras Lauro Müller. (DERENGOSKI, 2000, p.28)

Para seu mais recente biógrafo, em livro patrocinado pela empresa espanhola
ENDESA, Percival Farqhuar foi um empreendedor norte-americano, natural de York
(Pensilvânia), descendente da família de escoceses, Seus primeiros amigos foram
feitos em “seleta mesa de pôquer”, no mundo das finanças e no “Partido Democrata”
estadunidense, pelo qual foi eleito deputado muito jovem. Sua carreira como
empreendedor é iniciada em Cuba, para onde foi quando a Ilha foi ocupada pelos
Estados Unidos depois da Guerra Hispano-Americana, “disposto a participar de
todas as concorrências do serviço público”. Seu domínio ferroviário na América do
Sul estendeu-se por 5 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. (KAMP,
2009)
Relata KAMP que a lista das empresas de Farqhuar no Brasil (e na contígua
Bolívia) é extensa, além das ferrovias controladas pela Brazil Railway Company,
estavam listadas na porta de seu escritório na Rua Broad: South Brazil Lumber &
Colonization Cy, São Paulo Development & Colonization Cy, Amazon Land &
Colonization Cy, Bolivia Development & Colonization Cy, Guapore Rubber Cy, Port
of Para Cy, Para Construction Cy, Companhia Navegação do Amazonas, Thereza
Cristina Line, Bahia Tramway, Light & Power Cy, e Rio de Janeiro Hotel Cy. (KAMP,
2009, p.28)
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Paulo Ramos Derengoski é membro do Conselho Consultivo da Associação de Comunicação Educativa
Roquette Pinto (de assessoria à Empresa Brasileira de Comunicações/TV Brasil).

Retiramos também de Kamp a informação que, associados a Farqhuar e a
Pearson, empreendedores nas áreas ferroviária e energética, estavam interesses de
Chicago, do National City Bank, e os banqueiro Kuhn, Loeb & Co, e os Speyers.
Acrescenta nosso autor: “[...] na Europa, há uma expectativa geral de que os
interesses de Chicago vão dominar inteiramente o mercado de carnes da América
do Sul”. (2009, p. 32)
A economista e professora da UFRJ, Ana Célia Castro, também liga o início
das atividades de Percival Farqhuar ao setor elétrico e ao grupo canadense Light &
Power. Em sua obra clássica, As empresas estrangeiras no Brasil, informa que a
companhia “RJTLP The Rio de Janeiro Tramway, Light & Power foi primeiramente
incorporada em Nova Jersey (Estados Unidos), em maio de 1904, mas
reincorporada definitivamente em Toronto (Canadá) no ano seguinte...” por iniciativa
do americano Percival Farqhuar. Complementa com a informação que
Farqhuar valeu-se dos contatos com o Departamento de Estado e da intervenção de
diplomatas norte-americanos junto ao Barão do Rio Branco e a Lauro Muller, então
Ministro da Indústria, Transporte e Obras Públicas.” Enfim, conclui: “Eram muitos os
tentáculos da RJTLP, que em pouco tempo monopolizaria os serviços de bondes,
gás, iluminação elétrica e telefones na capital do país. (CASTRO, 1978, p.110-111)

Na mineração, diz Castro,
[...] as companhias inglesa e norte-americanas dividem o setor... É muito elevado o
número de empresas nesse setor, sendo as mais importantes... a famosa Itabira Iron
Ore Corporation, de propriedade de Farqhuar, que tem um controvertido papel na
história da siderurgia no Brasil. (CASTRO, 1978, p.105)

Para concluir, convém registrar que há evidências de que o império sulamericano e brasileiro de Percival Farqhuar não resultou simplesmente das
iniciativas de trustes, embora poderosos e englobando setores minerais, ferroviário,
siderúrgico

e

de

carnes,

geograficamente

representados

por

Chicago

e

financeiramente pelo National City Bank. O professor Dias, da UFSC, considera que
Percival Farqhuar foi um dos pioneiros da penetração do capitalismo norteamericano na América Latina, representando primeiro os capitais de Wall Street e,
em seguida, os capitais europeus.
Na América do Sul e no Brasil, as incursões empresariais de Farqhuar não
podem ser desvinculadas das conferências internacionais americanas, sendo a

primeira destas reuniões realizada em Washington, em 1889-1890, onde foi
colocada a proposta de uma ferrovia panamericana. Na 2ª reunião, realizada no
México, em 1901, formou-se a Comissão Pepper, cujo relatório foi encaminhado ao
Presidente Roosevelt em 1904, sugerindo “que os Estados Unidos aplicassem
capitais em ferrovias na América Latina, como forma de ampliar sua presença no
Continente”. No ano seguinte à divulgação dos resultados daquela 2ª Conferência
Internacional Americana, Percival Farqhuar desembarca no Brasil em 1905, o ano
em que constitui a Brazil Railways Company, da qual João Teixeira Soares é
acionista, na cidade de Portland (Estados Unidos), e é também o ano em que se
realiza a 3ª Conferência Internacional Americana, que debateu e aprovou o relatório
da Comissão Pepper.
Sua primeira providência foi comprar a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande,
aquela cuja concessão inicial fora dada ao engenheiro João Teixeira Soares, no
apagar das luzes do Segundo Reinado de Pedro II, e final do Império do Brasil. Em
seguida Farqhuar partiu para a aquisição das ferrovias paulistas, e daí continuou
para o Sul, comprando praticamente toda a malha ferroviária de São Paulo ao Rio
Grande do Sul. O controle desta malha completou-se em 1910, quando Farqhuar
comprou 70% das ações da franco-belga Compagnie Auxiliaire, associada também a
João Teixeira Soares, e a incorporou à Brazil Railway Company. Com a ferrovia São
Paulo-Rio Grande, Farqhuar recebeu: [...] uma doação contratual por parte do
2
governo brasileiro de 15.894km numa área de 656.776 alqueires. Terras férteis
cobertas por florestas de araucárias, consideradas devolutas e desabitadas, o que
não era verdade. (KAMP, 2009, p. 115)

No Paraná organizou duas empresas dedicadas à derrubada das florestas de
araucária, preparadas para a exportação em serraria de sua propriedade. Loteou as
áreas lindeiras à ferrovia, expulsando posseiros e pequenos proprietários ali
instalados há muito tempo. Ora, diz Paulo Derengoski,
[...] a história ensina que não se brinca com o campo[... foi nesse tremedal de
sociopatologia provocado em grande parte pela ação do truste que] a guerra do
Contestado encontrou seu combustível[...]. Uma luta messiânica, mas também
monarquista, anti-imperialista, social e anti-oligárquica. (DERENGOSKI, 2000, p. 2529)

Em 1911, o grupo de Farqhuar apropriou-se ainda do chamado Domínio dos
Descalvados, propriedade até então da companhia belga Société Industrielle et
Agricole au Brésil. Ali Farqhuar constituiu a Brazil Land, Cattle and Packing
Company, um quase ‘feudo capitalista’ se possível fosse unir estas duas
expressões. Em sua passagem pelo Brasil esta fazenda foi visitada por Theodore
Roosevelt, que conta:

Certa tarde nos detivemos na sede da grande e longíqua empresa “Brazil Land and
Cattle Company”, (Sindicato Farquahar), sob a direção de Murdo Mackenzie –
cidadão e criador que não encontraríamos melhor nos Estados Unidos. Há nesta
fazenda cerca de setenta mil cabeças de gado. Fomos calorosamente recebidos por
Mac Lean, administrador da fazenda, e pelo seu assistente Ramsey, velho amigo do
Texas. Entre os outros auxiliares todos muito cordiais, havia alguns belgas e
franceses. Os trabalhadores eram paraguaios e brasileiros e uns poucos índios.
Formavam um grupo disposto; todos conduziam armas que sabiam manejar com
habilidade, de vez que a fazenda não dispunha de outro meio de defesa contra
ladrões de gado, que atravessando constantemente a fronteira da Bolívia, davam
margem a refregas repetidas. Os vaqueiros eram do tipo com o qual já estávamos
bastante familiarizados: pele bronzeada, magros, mal-encarados, chapéus
deformados, camisas e calças surradíssimas, avental de couro com franjas e
pesadas esporas nos pés descalços. São excelentes cavaleiros e laçadores e não
têm medo de homens nem de feras. (apud SAVIO, 2009)

Também Minas Gerais sediou Farqhuar e seu grupo, na Itabira Iron Ore
Company, constituída, em 1911, para garantir as reservas de minério de ferro e o
controle da estrada de ferro Vitória-Minas, entre Minas Gerais e o Espírito Santo148
que já fora iniciada desde 1904. Graças às pressões nacionalistas que tomaram
força após a Primeira Guerra Mundial, o projeto da Itabira Company e de Farqhuar
não chegou a ser concluído.
Nos governos de Getúlio Vargas foram cassadas as concessões de Farqhuar.
Em suas derradeiras tentativas de atuação empresarial no Brasil, contudo, Farqhuar
associou-se a brasileiros e organizou, ao final dos anos 1930, a Companhia
Brasileira de Mineração e Siderurgia, a fim de driblar cláusula do novo Código de
Minas que proibia a mineração no Brasil por estrangeiros.
A queda de Vargas propiciou a construção da fábrica da Acesita (Aços
Especiais Itabira), última empresa promovida por Percival Farqhuar com sócios
brasileiros. No governo Dutra recebeu homenagens, sendo condecorado, em 1949,
com a Ordem do Cruzeiro do Sul, no Itamarati, ocasião em que foi saudado “como
empreendedor admirável que tem contribuído decisivamente para o progresso
brasileiro desde 1905...”. (KAMP, 2009, p.150) Doente, retirou-se para os Estados
Unidos, deixando o Brasil em 30 de outubro de 1952.
A história econômica recente do Brasil, na fase neoliberal iniciada em 1990,
quando foram privatizados e desnacionalizados os setores de energia e transportes
(rodoviário, ferroviário e marítimo) e quando a exploração de petróleo foi aberta a
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companhias estrangeiras, lembra, tristemente, décadas do período imperial e as da
República Velha. Décadas em que o Governo brasileiro foi perdendo, aos poucos, a
posse e o controle sobre seu espaço econômico e sobre o território nacional, em
proveito de grandes empresas e trustes internacionais.
A captura do Estado e a degeneração das práticas políticas constituem
apenas um capítulo desse processo que, para a nação, é sempre um processo de
decadência social, de empobrecimento e de abdicação da soberania nacional.
Nesse contexto, as aspirações históricas nacionais são relegadas para plano
secundário, vencidas pela força da cultura alienígena e pela infinita cobiça dos
conglomerados e grupos econômicos que se instalam no Brasil com objetivos de
curto prazo, visando simplesmente lucros superiores aos obtidos nos países de
origem e o controle de nossos mercados e matérias primas.

CAPÍTULO 5
PAPEL DO ESTADO NA CONSTRUÇÃO FERROVIÁRIA
O Governo geral foi o real promotor da construção de caminhos de ferro no
Brasil imperial. Praticou intervenções diretas criando e administrando empresas
ferroviárias, conforme será apresentado na primeira seção deste capítulo. Garantiu
rentabilidade mínima de 7% aos investimentos feitos na implantação das
concessionárias ferroviárias, concedeu isenções tributárias sobretudo de direitos de
importação,

regulamentou

desapropriações

e

outras

atividades

correlatas,

normatizou e supervisionou o setor, um conjunto de atividades que agrupamos sob o
título genérico de regulação, analisadas na segunda seção.
A elevação do juro mínimo de 5% para 7%, autorizada desde a primeira
concessão a um particular, para construção da E.F. Recife-São Francisco,
pressupunha que os 2% adicionais seriam pagos pelos cofres provinciais. Na
realidade as províncias mostraram-se incapazes de cumprir este compromisso e
repassaram os pagamentos devidos aos cofres do Tesouro imperial.
Em duas ocasiões pelo menos o Governo resgatou ações emitidas pelas
concessionárias, trocando-as por apólices da dívida pública.

Esta prática foi

adotada, parcialmente, no caso da ferrovia pernambucana, e integralmente no caso
da E.F. D. Pedro II que se tornou, assim, a primeira estatal não-financeira criada
durante o Segundo Reinado.
Tendo em vista a importância e as dimensões assumidas pelo programa de
transportes e de comunicações, e por projetos ligados às atividades agrícolas e de
colonização, o Governo retirou estas ações do Ministério do Império e criou um novo
ministério, a Secretaria de Negócios (ou ministério) da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas (MACOP), cujo funcionamento foi iniciado em 1860. Este foi um órgão
marcadamente político, tendo a maioria dos titulares escolhidos dentre os membros
da Assembleia Geral Legislativa. Em pouco tempo o MACOP tornou-se o segundo
ministério mais importante do Governo, pela ótica do gasto orçamentário.

TABELA 4 - PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS
NO GASTO ORÇAMENTÁRIO TOTAL
PERÍODO 1852-1880 (contos de réis) – BRASIL/GOVERNO GERAL
1852-53
1853-54
1854-55
1855-56
1856-57
1857-58
1858-59
1859-60

31.654
36.234
38.740
40.243
40.374
51.756
52.719
52.606

1860-61
1861-62
1862-63
1863-64
1864-65
1865-66
1866-67
1867-68
1868-69
1869-70

52.358
53.050
57.000
56.494
83.346
121.856
120.890
165.985
150.895
141.594

7,4
14,3
13,3
13,7
12,6
7,1
9,5
7,6
8,5
9,7

1870-71
1871-72
1872-73
1873-74
1874-75
1875-76
1876-77
1877-78
1878-79
1879-80

100.074
101.581
121.874
121.481
125.855
126.780
135.801
151.493
181.469
150.134

16,3
21,5
20,8
21,5
21,1
23,1
24,6
27,8
26,2
27,8

1880-81
1881-82
1883-84
1884-85
1885-86
1886-87

138.583
139.471
153.058
154.257
158.496
153.623

26,5
26,7
27,2
31,1
31,6
28,1

Fonte: dados primários extraídos de: BUESCU ,1984, p.96-97.

A desproporção entre a variação do gasto orçamentário total (+200%) e a
variação dos gastos do Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas
(+1.000%), entre 1861 e 1887, é um bom indicador do esforço financeiro do Estado
no apoio às atividades agrícolas e de colonização, e aos projetos de transportes e
de comunicações. No interior do MACOP, 63% da despesa realizada nas décadas
de 1860 e 1870 concentraram-se em ferrovias, na implantação do telégrafo que
acompanhava os trilhos do trem, e na subvenção às companhias de navegação a
vapor, conforme os dados do quadro abaixo.
TABELA 5 – GASTO TOTAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - PERÍODO 1861-1880
GASTO EM RUBRICAS SELECIONADAS (contos de réis) – BRASIL

Gasto total MACOP

450.313

Estrada de ferro D. Pedro II

118.612

Subvenção às companhias de navegação a vapor

55.870

Garantia de juros de estradas de ferro

38.107

Correios e Telégrafos

36.911

Construção, resgate e despesas diversas com ferrovias

34.700

Subtotal Transportes e Comunicações

284.200

Fonte: dados primários retirados de LOBO. s.d., p.155-160

Contrariamente ao que apregoavam, e ainda apregoam, os adversários da
intervenção estatal, os gastos da estrada de ferro D. Pedro II não constituíram um
peso excessivo para o orçamento público, como se poderia imaginar à vista dos
dados acima que incluem tanto despesas de custeio, cobertas fartamente por receita
operacional desde o início dos anos 1860, quanto as despesas de capital.

Além

disso, deve-se considerar as economias externas geradas por esta que foi a primeira
ferrovia de penetração e a primeira via moderna de ligação entre a Corte e as
províncias de São Paulo e Minas Gerais.
De acordo com as informações retiradas da obra clássica do Senador Castro
Carreira, História Financeira e Orçamentária do Império do Brasil, o Governo geral

investiu 103 mil contos de réis na construção da ferrovia D. Pedro II e 88 mil contos
de réis em outras 9 linhas férreas, duas das quais eram prolongamentos da estradas
inglesas situadas em Pernambuco e na Bahia.149
Por outro lado, o Estado garantiu o juro de 7% para o capital de 147 mil
contos de réis aplicados por concessionárias ferroviárias, e 4% ou 5% para o capital
de 20 mil contos de réis. Segundo Castro Carreira, o montante dos juros pagos foi
de 111,7 mil contos de réis, dos quais 55 mil direcionados para as duas ferrovias
pioneiras do Nordeste, na Bahia e em Pernambuco.150
Como o Estado ainda assumiu os juros devidos pelos cofres provinciais e
assumiu despesas de resgate e indenizações diversas, estimamos que o gasto total
do Tesouro imperial com o programa de estradas de ferro, ficou em torno de 400 mil
contos de réis. Esta cifra corresponde, grosso modo, a quatro anos da arrecadação
tributária realizada durante a década de 1870, década a partir da qual houve forte
aceleração da construção ferroviária.
Observe-se ainda que as despesas a cargo do Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas superaram largamente o gasto conjunto dos dois
ministérios militares, Guerra e Marinha, a partir de 1877.
Os incentivos e subvenções ao programa ferroviário foram ampliados a partir
do decreto N. 2.450 de 24 de setembro de 1873, do qual não nos ocupamos nesta
pesquisa, já demasiado ampla e complexa. Registramos adiante que esse decreto
criou outra modalidade de incentivo, a subvenção quilométrica, e repassou às
assembléias provinciais autorização para concedê-lo, sob determinados condições.

5.1. Ação empresarial
Com o investimento de 195,6 mil contos de réis, equivalentes a 40% do
capital total aplicado em ferrovias, o Governo geral implantou 26% da quilometragem
aberta ao tráfego, que totalizou 8.930 km de vias férreas em dezembro de 1888.
(CASTRO CARREIRA, 198, p.829)
Sob a ótica empresarial, pode-se dizer que a ação do Estado foi pautada por
objetivos variados, definidos segundo as necessidades do contexto histórico e
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CASTRO CARREIRA, 1980, p.830
Id.ib., p.831.

social. Fundamentado em argumentos mais pragmáticos do que ideológicos, o
Estado imperial procurou atender ao objetivo político de integração e controle do
território nacional, em 1855, quando decidiu construir por conta própria, mas
associado a capitais privados, a E.F.D.Pedro II, conforme relatamos no capítulo 3.
Perseguiu este mesmo objetivo quando encampou integralmente esta ferrovia e
trocou as ações de particulares por apólices da dívida (1865), mas também quando
não cedeu a capitais privados a tarefa de realizar os prolongamentos na direção de
Minas Gerais e de São Paulo.
Sobre a construção da E.F. D. Pedro II, nossa posição difere da adotada por
grande número de estudiosos, segundo os quais esta estrada foi construída para
atender aos interesses da cafeicultura. É claro que ela serviu também ao transporte
do café plantado no vale do Paraíba do Sul, assim como serviu ao transporte de
passageiros da área que viria a ser a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para
o Governo, contudo, que decidira construí-la nos idos da década de 1830, prevalecia
o objetivo político de integração territorial, de modernizar as comunicações entre a
capital do Império e as províncias ao sul e ao norte do Rio de Janeiro.
Considerações puramente econômicas teriam o efeito provável de entregar a
construção da E.F..D.Pedro II ao grupo liderado pelos Teixeira Leite, família do
patriarca Francisco José Teixeira Leite, o histórico Barão de Vassouras.
Também objetivos políticos prevaleceram na decisão de construir as ferrovias
do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana a Porto Alegre e a Bagé. A decisão de levar
os trilhos até Uruguaiana decorreu de considerações estratégicas, pois se tratava de
um município que faz fronteira com dois países, Argentina e Uruguai, e que fora
invadido por tropas paraguaias em 1865. Mas era também o único município gaúcho
originado do movimento farroupilha. Segundo DIAS (1986), a malha do Rio Grande
do Sul obedeceu a um projeto, um plano sistemático, escapando assim à tendência
predominante no país.
O objetivo do projeto apresentado em outubro de 1872 pelo engenheiro J. Ewbank
da Câmara[...] era a construção de uma rede ferroviária que pudesse satisfazer as
necessidades estratégicas, políticas e econômicas da região sul e do império.
Evidentemente a preocupação básica era com a segurança das fronteiras
meridionais, até então extremamente vulneráveis ao contrabando e às eventuais
agressões militares dos países platinos. (DIAS, 1986, p.31)

Outro foi o objetivo das ferrovias de Baturité e Sobral, no Ceará. Na primeira,
tratou-se de um resgate, para evitar a falência, e a segunda foi programada para
minimizar os efeitos da grande seca de 1877, servindo não só como frente de
trabalho, mas também como meio de transporte rápido de alimentos e outros bens
necessários às populações da região. Teríamos ai, então, a predominância de
objetivos sociais. Mas não é desacertado supor que objetivos políticos e militares
também estivessem associados às duas ferrovias cearenses, tendo-se em vista a
ocorrência e difusão nos sertões nordestinos, na década de 1870, do movimento
insurrecional popular conhecido como “Quebra-Quilos”.151 Também sujeita a um
objetivo de cunho social parece ter sido a construção da linha estatal de Paulo
Afonso, ligando o alto ao baixo São Francisco, entre Piranhas (AL) e Petrolândia
(PE), para transportar alimentos a fretes bastante módicos.152
Mas é provável que tenha sido outra a natureza dos objetivos vinculados à
construção dos prolongamentos das ferrovias inglesas Recife-São Francisco e
Bahia-São Francisco153. Aí, provavelmente, houve pressão dos concessionários para
que o Estado, ao assumir os prolongamentos, concorresse para ampliar a
viabilidade econômica do tronco original, trazendo mais mercadorias do interior das
províncias e operando como ramal alimentador da linha inglesa. Mas é provável,
também, a influência dos movimentos ‘quebra-quilos’, pois os dois prolongamentos,
em Pernambuco e na Bahia, tiveram inicio na segunda metade da década de 1870,
quando tomava corpo aquela insurreição popular; em tais circunstâncias, com efeito,
a ferrovia é a única modalidade de transporte apta a deslocar rapidamente tropas
‘pacificadoras’.
Postas de lado situações específicas e singulares, a racionalidade
multifacetada adotada pelo Estado brasileiro na criação de empresas e de linhas
ferroviárias pode ser considerada correta e adequada às circunstâncias da época.
Por um lado, porque os objetivos políticos, de controle do território e de integração
da capital às províncias do Sul e do Norte, e os objetivos sociais, de criação de
frentes de trabalho e de transporte de alimentos a preços módicos, são justos e
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Este movimento pode ser visto como a primeira manifestação popular anti-imperialista, segundo nos parece.
Lutaram contra a concentração fundiária, contra os impostos excessivos e as leis de recrutamento militar e a
implantação do novo sistema de pesos e medidas. Ver: SOUTO MAIOR, 1978.
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Deve-se contudo atentar para o fato de que esta linha foi construída na década de 1870, tempo dos ‘quebraquilos’. Como particularidade, registra-se que a principal mercadoria transportada era o sal.
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O prolongamento pernambucano, 146 km entre Palmares e Garanhuns, teve um custo considerado anômalo,
110 contos de réis/km, contra 66$/km do trecho baiano.

pertinentes, consubstanciais à natureza política do Estado. Por outro lado, sob a
ótica financeira e econômica, é importante ressaltar que a E.F. D. Pedro II
parcialmente se autofinanciou, graças à renda líquida obtida entre 1858 e 1889.
Segundo Castro Carreira:
Todas estas estradas, à exceção da de D. Pedro II, e Baturité, deram déficits...; se
porém não têm elas correspondido nos lucros diretos ao fim de sua criação, os têm
vantajosamento compensado nos indiretos, levando às diversas localidades que
atravessam, a civilização e a prosperidade, que mais tarde produzirão interesses
reais. (CASTRO CARREIRA, 1980, p.833)

A ocorrência sistemática de elevado déficit público justificou, nos primeiros
anos da República, a transferência de ferrovias estatais para o controle do setor
privado. Na ocasião, mais de mil quilômetros de estradas estatais foram
privatizadas, permanecendo na esfera federal as estradas de ferro D.Pedro II, Paulo
Afonso e Rio do Ouro. No Sul, a grande beneficiária da tendência privatizante foi a
empresa franco-belga Compagnie Auxiliaire, não obstante os objetivos estratégicos
que haviam orientado a construção da malha gaúcha. No Nordeste, prevaleceu o
arrendamento à Great Western, vista como ‘o polvo inglês’ que monopolizou o
transporte ferroviário de Sergipe e Alagoas em direção ao norte.154
Além de ser o mais importante investidor do programa ferroviário,
desenvolvendo aí uma racionalidade multifacetada, a ação empresarial do Estado foi
estratégica na formação de técnicos qualificados e aptos a exercer funções de
mando no aparelho estatal. Há documentos indicando que, na E.F. D. Pedro II, os
principais postos de direção foram ocupados por engenheiros brasileiros, assim
como ocorreu no Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas, onde foi criado, em 1862, um Corpo de Engenheiros Civis. São
essencialmente os engenheiros a serviço do Estado que se mobilizaram para criar,
também em 1862, a primeira associação profissional não-empresarial – o Instituto
Politécnico Brasileiro – que teve por objetivo estudar e difundir conhecimentos
teóricos e práticos dos diferentes ramos de engenharia e das ciências e artes
acessórias.

154

Dificilmente o Estado brasileiro terá recuperado, através do arrendamento,o capital investido na construção e
o gasto realizado para subvencionar aquelas linhas, aproximadamente 80 mil contos de réis. Abriu mão de um
patrimônio superior a 10 milhões de libras esterlinas para evitar um déficit que, anualmente, situava-se em torno
de 100 mil libras esterlinas!

A presidência do Instituto Politécnico coube inicialmente a servidores do
Estado, destacando-se os nomes de Guilherme Schuch de Capanema (1862), Pedro
de Alcântara Bellegarde (1863), Antonio Manoel de Melo (1864) e Manoel Felizardo
de Souza e Melo (1865 e 1866), todos militares ou filhos de militares, à exceção de
Capanema. Contudo, a partir de 1867, a presidência do Instituto Politécnico foi
assumida pelo Conde d´Eu, que aí permaneceu até 1889, por razões que não
conseguimos identificar. Sabe-se, porém, pela leitura de relatórios ministeriais que,
em algum momento a partir do final da década de 1860, engenheiros brasileiros
trabalhando em órgãos estatais começaram a se sentir desprestigiados e mal pagos.
É provável que já estivesse aflorando o que consideramos a contradição mais do
que outras responsável pela dinâmica da sociedade brasileira desde aquela época:
a contradição entre os interesses imperialistas e os interesses nacionais.
Metaforicamente, talvez possamos considerar a E.F.D.Pedro II como a
empresa que representou, no sistema ferroviário brasileiro, os interesses nacionais;
e a São Paulo Railway como porta-voz dos interesses imperiais. Mas só uma nova
pesquisa pode aprofundar tal suposição, mediante a análise comparativa da gestão
das duas empresas e de suas opções comerciais e tecnológicas. Em linhas gerais,
contudo, há evidências que as ferrovias inglesas cumpriram, no Brasil, o papel de
suporte e centro difusor da cultura britânica, material e imaterial. A E.F. D. Pedro II,
por outro lado, desempenhou a função histórica, ainda não suficientemente posta
em relevo, de vetor central da formação de uma cultura tecnológica e administrativa
nacional, e de base institucional e técnica para a encampação das estradas de ferro
inglesas no fim da Segunda Guerra Mundial.155
No conjunto de ferrovias pioneiras, a E.F. D. Pedro II destacou-se não apenas
pela capacidade de autofinanciamento parcial e pelo apoio oferecido à engenharia
nacional, mas também por ter dado a devida atenção às necessidades de
deslocamento da população. Em 1866, esta ferrovia transportou 405 mil
passageiros, sendo 75% em terceira classe, e em 1892 os passageiros
transportados chegaram a 10 milhões. Já em 1913, em plena era Farqhuar, a
Central do Brasil transportou 34 milhões de passageiros, enquanto o movimento de
passageiros da São Paulo Railway era de apenas 3,5 milhões.156
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Não houve espaço neste estudo, já suficientemente amplo e abrangente,
consoante o objetivo implícito de esboçar alguns traços culturais do Estado
brasileiro, para aprofundar a contribuição da E. F. D. Pedro II à ideologia estatista,
que sobrevive e perdura até nossos dias, mais por necessidade de opor
contrapartidas políticas e culturais à ação das potências imperiais do que por opção
ideológica. Concordando com Celso Furtado, entendemos que, na sociedade
brasileira, os desequilíbrio de poder entre capital e trabalho não permitem que os
antagonismos sociais viabilizem soluções para certos problemas estruturais... Sem
a intervenção do Estado a tendência seria de agravamento das tensões sociais. Nas
palavras de Furtado:
[...] a sociedade carece de um grupo de assalariados que, por sua colocação
estratégica no sistema econômico e por sua organização, venha a capacitar-se para
modificar o sistema de forças que define a distribuição da renda.[...] Tudo leva a
crer que a transformação da sociedade brasileira se fará principalmente por via da
ação política, posto que, enquanto a relação de forças dentro do próprio sistema
econômico evolui lentamente, os problemas engendrados pelas desigualdades
sociais assumem gravidade alarmante. (FURTADO, 1981, p.70 e 72)

O sucesso que, do nosso ponto de vista, marcou a ação empresarial do
Estado no Brasil Império, esteve ausente de sua ação regulatória, como veremos a
seguir.

5.2. Ação regulatória
Em 1893, algumas dezenas de estradas de ferro eram fiscalizadas pelo
Governo federal, segundo dados do relatório do Ministro de Transportes (Viação e
Obras Públicas), Antônio Francisco de Paula Souza, e se encontravam enquadradas
no sistema de incentivos do decreto 641, de junho de 1852, e das normas jurídicas
complementares e sucessoras deste decreto que, conforme vimos, foi o marco
jurídico inicial do programa ferroviário brasileiro.157
Na esfera da regulação jurídica, a primeira crítica que se pode levantar é
quanto ao casuísmo permitido pela legislação e à prevalência dos termos contratuais
sobre as leis e os decretos promulgados. Na verdade o decreto 641/1852 limitou-se
a autorizar o Governo a distribuir favores e incentivos, na medida em que os
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considerasse necessários e adequados. Pairou a indefinição sobre o prazo da
concessão e sobre a extensão e tempo de duração dos privilégios, que acabaram
ficando por conta do arbítrio governamental e dos termos do contrato assinado entre
concessionários, empresários e governos, federal ou provincial. Este é um traço
cultural que perdura até nossos dias e tem estado presente, por exemplo, na
legislação sobre parcerias público-privadas, modalidade de concessão onerosa aos
cofres públicos, produtora do binômio privatização de lucros/socialização de
prejuízos.158
Não havia regras exatas para a definição de tarifas, apenas a indicação de
que “os preços de transporte seriam fixados pelo governo em tabela organizada de
acordo com a Companhia, cujo máximo não deveria exceder o custo das conduções
da época” (artigo 1º do decreto 641/1852). A partir de um certo montante de
dividendos obtidos na operação ferroviária, deveria haver redução de tarifas, mas
este montante não era fixado em lei geral e deveria resultar de acordo entre o
Governo e a Companhia. Tampouco os sistemas contábeis de apuração de custos e
de lucros eram sistematizados e uniformes, acabando por gerar muitos conflitos
entre as empresas e os órgãos de fiscalização, sobretudo na E.F.Recife-São
Francisco, a primeira empresa ferroviária inglesa instalada no Brasil.
O resgate das companhias particulares era permitido, após um certo tempo,
mas se o Governo ‘assim o julgasse conveniente’, devendo então “convencionar-se
com a Companhia sobre a época e a maneira de o realizar” (artigo 1º do decreto
641/1852).
Sobre terras e a utilização de recursos naturais, a legislação era altamente
permissiva, estabelecendo inclusive a cessão gratuita de terrenos devolutos, o que
era no mínimo incompatível com a filosofia da Lei de Terras, de 1850, contrária à
concessão gratuita de terras devolutas! Madeiras e outros materiais existentes nos
terrenos devolutos e nacionais poderiam ser utilizados, mas apenas – dizia o decreto
641/1852 – na construção do caminho de ferro. Nossas florestas acabaram sendo
queimadas para serem transformadas em lenha utilizada pelas locomotivas a vapor,
em grande número de casos. Outras vezes transformaram-se em produto de
exportação.
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Os conflitos mais agudos, entre governo e empresas particulares, ocorreram
por ocasião das prestações de contas e do cálculo das quantias devidas pelo
governo como garantia de juros. Como não havia padronização e as empresas
tinham liberdade para classificar seus gastos, houve vários casos em que se
verificou superdimensionamento do custeio, a fim de esconder lucros e aumentar as
cotas de subvenção dos governos. Muitas delas remetiam os saldos mensais para
Londres, em lugar de esperar a apuração semestral, tornavam assim mais complexa
e sujeita a controvérsias a contabilização de receitas e despesas, sempre que
houvesse oscilações na taxa de câmbio. Outra fonte de conflito, citada nos relatórios
ministeriais, eram gastos de investimento superiores ao capital autorizado pelo
governo e protegido por garantia de juros.159
Entre os economistas que se debruçaram sobre a questão ferroviária no
século XIX, e não foram muitos, há dois consensos. Em primeiro lugar, todos
concordam que a garantia de juros foi necessária para atrair capital estrangeiro.
Segundo, todos são críticos com relação a esta subvenção que, na prática,
apresentou um comportamento distinto das expectativas. Em tese, a garantia de
juros destinou-se a proteger os capitais investidos, isto é, os financiadores da
construção ferroviária, garantindo-lhes rentabilidade mínima por certo tempo, até
que a linha férrea estivesse concluída e dispusesse de um mercado estável e de
receitas capazes de cobrir gastos de custeio e gerar dividendos para os acionistas.
Na prática, a garantia de juros significava que, no caso de os dividendos (a renda
líquida) não atingirem a remuneração mínima exigida para o capital dos acionistas,
cabia ao Estado complementar tal remuneração até o limite de 7%. Grosso modo, o
sistema funcionava como uma carteira de poupança avalizada e remunerada pelo
Tesouro imperial.
Depois da fase inicial, de construção e operação ferroviária, esperava-se que
os lucros se expandissem. Ficou acordado por isto, nos contratos, que, a partir de
certo patamar mínimo de lucratividade sustentável, 8% ou 9% em geral, a empresa
devolveria ao governo as quantias que lhe haviam sido repassadas como
subvenção. Após a devolução integral das quantias repassadas pelo Governo, se os
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lucros se mantivessem elevados e maiores do que 8% ou 9%160, e se não fosse
conveniente reduzir tarifas, o Governo permaneceria na posição de ‘sócio’ com
direito a uma parcela dos lucros excedentes.
Na prática tudo foi muito diferente. Raras foram as empresas que puderam
dispensar a subvenção governamental. Talvez tenham sido apenas duas – São
Paulo Railway,e Jundiaí-Campinas, a Paulista. A São Paulo Railway, por exemplo,
dispensou a garantia depois de ter devolvido ao Estado, integralmente, o montante
da subvenção recebida. Recusou-se, no entanto, a repartir seus lucros com o
Estado, conforme estipulado no contrato.
Além da subvenção sob forma de juro mínimo, o Estado realizou outras
intervenções financeiras de apoio ao capital privado, como a troca de ações das
estradas de ferro inglesas de Pernambuco, Bahia e São Paulo por apólices da dívida
pública com juros de 6%. É provável que essa troca tenha sido feita em benefício de
bancos e de casas bancárias, como a de Mauá, que manifestavam preferência por
riqueza líquida e por operações de curto prazo e ganhos rápidos.
Na verdade, os erros da atividade regulatória do Estado começavam com a
própria outorga da concessão, feita de maneira arbitrária, sem licitação, salvo em
casos excepcionais. Em geral a outorga era feita a residentes no Brasil, nacionais ou
estrangeiros, que, uma vez detentores dos direitos outorgados pelo Governo,
dirigiam-se aos ‘mercados’ para constituir a empresa que se encarregaria da
execução do contrato. Verificando a inexistência de recursos internamente, tais
indivíduos dirigiam-se a Londres para aí formar as sociedades anônimas e transferir
a estas os direitos outorgados. Depois de constituída a empresa, o Governo as
autorizava a operar no Brasil e aprovava-lhes os estatutos. Como sempre, cada
caso era um caso.
Ao longo da pesquisa identificamos, aleatoriamente, situações anômalas.
Assim, nos estatutos de The Northern Railway Company Limited, por exemplo,
figurava uma cláusula que lhe permitia emprestar dinheiro com ou sem garantia,161
equiparando-se, assim, não apenas a uma casa bancária ou a um comissário dos
antigos tempos, mas também a um agiota legalizado. Outro exemplo de arbítrio que
pode ser citado é a concessão feita a Augusto Eugênio de Lemos, em 1882, para
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Decreto n. 9.951 de 9 de maio de 1888.

implantar uma linha férrea entre Pedregulho e Irajá, em cujo contrato figurava uma
cláusula proibindo a transferência da concessão. Depois de tantas transferências
feitas e legalizadas, porque proibir esta? Fica a pergunta.
Muitas concessões caducaram,162 ou porque o concessionário não desse
continuidade aos procedimentos exigidos, ou porque o Estado tivesse decidido
cumprir a lei, isto é, não prolongar os prazos estipulados no contrato inicial, caso da
E.F.D. Pedro I, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em outras situações,
como foi o caso da E. F.Dona Teresa Cristina, estes prazos foram prorrogados
sucessivamente por longos anos.
Há evidências de que foi arbitrário e talvez caótico o processo burocrático de
distribuição de concessões ferroviárias. Para Ralph Mennucci Giesbrecht, um dos
principais pesquisadores do programa ferroviário do Império,
A quantidade de ferrovias projetadas ou dadas em concessão pelos Governos a
interessados que já existiram no Brasil é simplesmente espantosa. Talvez seja
impossível de se as [sic] enumerar. ... Elas vão desde uma simples concessão
assinada cujos projetos finais nunca foram apresentados até alguns trechos de linha
que chegaram a ser assentados e com estações construídas, mas que jamais
tiveram tráfego oficial – no máximo, um ou outro teste de linha. O que dá para se
perceber em inúmeros casos, principalmente os que receberam concessão mas
jamais avançaram, é que existia uma espécie de mercado de concessões: o
interessado pedia e recebia uma concessão governamental para construir uma
estrada de ferro não com a intenção de construí-la, mas sim com a pretensão de
163
vende-la para um interessado com dinheiro e vontade para fazê-la.

Ao longo desta pesquisa levantamos a hipótese que, em muitos casos e
momentos diversos, o pedido de concessão de linha ferroviária era feito com o
propósito de desfrutar das vantagens anexas à concessão, sobretudo a exploração
de recursos naturais, como madeiras, e a apropriação de jazidas minerais.
Casualmente, fomos levados a identificar situações em que coincidiram o
concessionário ferroviário e o beneficiário da exploração mineral. São exemplos
John Mac Ginity e Luiz Matheus Maylaski. Mac Ginity recebeu permissão para
explorar as minas de chumbo, ferro e carvão de pedra nos municípios de Porto
Alegre e São Leopoldo,164 e foi também o vencedor da licitação para construção da
E.F.Porto Alegre-Novo Hamburgo, depois ampliada para Porto Alegre-São Leopoldo,
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na segunda metade dos anos 1860. Maylaski obteve permissão para explorar carvão
de pedra e petróleo nas comarcas de Sorocaba, Itapetininga e Itu, sendo ao mesmo
tempo concessionário da E.F. Sorocabana, no início da década de 1870.
Por outro lado o Conde Wilson,165 cujo irmão ou primo, Hugh Wilson, foi
beneficiado por várias concessões de estradas de ferro,
[...] recebeu permissão para explorar turfa, carvão e outros minerais na margem do
Rio Maraú, em junho de 1869, permissão que posteriormente foi transferida a John
Grant, sendo ali montada uma destilaria que produzia ‘petróleo nacional inexplosivo’
denominado brazolina, óleos lubrificantes, velas de parafina, sabão e ácido sulfúrico,
conforme notícia publicada no Auxiliador da Indústria Nacional, de 1886, sete anos
166
antes de a fábrica ser fechada.

Pedro Carlos da Silva Telles, de cujo livro retiramos estas informações,
observa ainda que a fábrica de Maraú não foi a única a produzir combustíveis
líquidos no Brasil no século XIX. A Companhia de Gás e Óleos Minerais de Taubaté,
formada no início da década de 1880, possuía uma destilaria que produzia xistos
betuminosos para gás de iluminação e diversos óleos, sendo provavelmente dirigida
por engenheiros escoceses, acrescenta Silva Telles.
Registramos ainda que Taubaté é a terra natal de Monteiro Lobato e que por
ali passava uma estrada de ferro também inglesa, a São Paulo and Rio de Janeiro
Railway167, vista como a continuação da E.F.D.Pedro II, pois completava a ligação
férrea entre as capitais das duas províncias. Contudo, apesar desta condição de
trecho complementar, a São Paulo & Rio Railway foi construída com bitola métrica,
entre Cachoeira Paulista e a cidade de São Paulo, onde também terminavam os
trilhos da E. F. Sorocabana. O exemplo é citado como mais uma irracionalidade dos
políticos e do Estado brasileiro, embora a estrada de ferro fosse inglesa.
É provável que, na época, as autoridades governamentais não tenham
percebido as conexões espaciais, políticas e econômicas das muitas concessões
ferroviárias outorgadas e que, aparentemente, obedeciam a razões de mercado e a
busca de progresso. Mas também não é improvável que certos membros do governo
estivessem a par da existência de grupos poderosos, em geral estrangeiros,
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determinando a configuração espacial da rede ferroviária brasileira e orientando-se
por objetivos desvinculados especificamente do transporte de mercadorias e de
passageiros. Miravam nossos minérios e nosso ouro, como continuam a fazê-lo na
atualidade.168
Responsabilizar políticos e fazendeiros por traçados sinuosos e pela adoção
de bitolas diferenciadas é, no mínimo, tirar conclusões apressadas de fatos isolados,
atitude desaconselhada sobretudo em se tratando de empresas estrangeiras, cujos
proprietários e financiadores detinham, há mais de um século, mapas e sistemas de
localização das minas existentes no Brasil. As bitolas, por outro lado, seguiam
padrões das fábricas estrangeiras de locomotivas.
Outra situação, pelo menos curiosa, que localizamos por acaso,foi a outorga
de subvenção a linhas férreas de cujo traçado o governo tinha boas razões para
discordar. Assim ocorreu com a E.F.Central de Alagoas, cujo concessionário era
Hugh Wilson.
Seu traçado é inaceitável pois tem o grande inconveniente de atravessar ruas mui
populosas da capital de Alagoas[...] não obstante o perigo que desse traçado
resulta, para a população da cidade de Maceió, esta parte construída da estrada
central já foi recebida pelo governo da província e é hoje a 1ª seção daquela
importante via férrea. (Relatório MACOP, 1876, p. 190)

Apesar de ocorrências e exemplos como os acima citados, a título ilustrativo,
em geral os estrangeiros não eram responsabilizados pelos descaminhos do
programa ferroviário, atribuindo-se as mazelas tornadas públicas às elites
brasileiras, ao sistema corrompido de governo ou a vícios de sociedade com
passado colonial. Havia também, na época, aqueles que consideravam os
brasileiros como ‘raça inferior’.
Em 1898, Joaquim Murtinho expressou sua desaprovação e implicitamente
justificou o programa de privatização ferroviária com as seguintes palavras:
Um grande número de estradas de ferro com garantia de juros são outros tantos
parasitas que nos sugam e nos hão de sugar a seiva durante muitos anos ainda
(MURTINHO, Relatório da Fazenda 1898, p. XVII).
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A ALL (América Latina Logística), monopolista do transporte ferroviário de Mato Grosso do Sul ao Rio
Grande, passando por São Paulo, depois de descumprir o contrato de concessão feito a partir de 1996 e de
desativar vários trechos ferroviários, criou uma empresa de mineração, em janeiro de 2012, a Vetria Mineração,
para extrair, transportar e comercializar o minério de Urucum/Corumbá, associada aos grupos Triunfo e Vetorial
Mineração.

Da leitura que fizemos de dezenas, ou talvez mais de uma centena de
decretos e contratos de concessão ferroviária, ficou a impressão de que o Governo
geral ‘perdeu os freios do negócio’ ao longo da década de 1870. Isto é, não
conseguiu dar racionalidade e convergência às muitas solicitações de concessão
ferroviária que recebia, autorizando-as sem a necessária reflexão. Tal postura,
altamente permissiva, liberou forças e interesses desvinculados dos objetivos de
progresso e de modernização civilizatória e abriu o território brasileiro à concorrência
predatória entre grupos estrangeiros que já disputavam o mercado global.
Para finalizar este capítulo, transcrevemos a opinião de dois ilustres
economistas, acerca do sistema imperial de concessões e de garantia de juro
mínimo aos investimentos ferroviários. Anibal Villela, ex-presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA, enfatizou o caráter discricionário do sistema de
concessões e respectiva legislação, que demonstrou ser “facilmente corruptível[...]
as concessões eram muitas vezes dadas como favores a pessoas influentes que as
vendiam como um privilégio monopolista”. José Roberto de Souza Dias, ex-diretor
do Ministério dos Transportes e professor da Universidade de Santa Catarina, autor
do melhor estudo sobre as ferrovias do Rio Grande do Sul, assinalou:
Repetiam-se [no RGS] as mesmas situações que condicionaram o surgimento de
outras estradas no Brasil. O sistema de garantia de juros, responsável pela atração
de capitais, era intrinsecamente viciado e carregava a contradição básicaentre os
interesses dos acionistas e os da nação. Esse sistema justificará a precariedade
das ferrovias, seus trajetos tortuosos, suas bitolas estreitas, seus carros e
locomotivas em constantes reparações. (DIAS, 1986, p. 150)

Em 1873, com o objetivo de facilitar a expansão das ferrovias, o Governo
promulgou novo marco regulatório, complementar ao de 1852. A lei n.º 2.450, de
setembro daquele ano, criou a subvenção quilométrica e a delegou às autoridades
provínciais, dispensando ainda a necessidade de autorização prévia do Parlamento.
Ao mesmo tempo, foi permitido financiar os incentivos governamentais com
operações de crédito, autorizadas automaticamente até o limite de 100 mil contos de
réis. A mesma lei determinou que, em cada provincia,uma única ferrovia poderia ser
beneficiada pela subvenção, e desde que ela constituisse uma ligação entre o litoral
(o porto, na verdade) e regiões produtivas no interior. Mas, nessa ocasião, três
ferrovias servindo o porto de Recife já haviam sido autorizadas. Na verdade, há

evidências permitindo situar Pernambuco e São Paulo como exemplos de províncias
onde o poder britânico foi exercido com mais desenvoltura, ao longo do Império.
Assim, relatórios do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas
comprovam que as empresas inglesas Recife & São Francisco Railway e Santos &
São Paulo Railway negaram-se sistematicamente a ampliar sua capacidade de
transporte, a fim de fazer frente ao aumento de demanda, na década de 1880. Em
outras palavras, ao limitar a expansão da oferta de serviços ferroviários, estas
empresas poderiam estar visando assegurar a continuidade de tarifas elevadas, por
um lado, e, por outro lado, as condições materiais necessárias à concessão de
favores especiais, de vantagens competitivas, a outras empresas, por razões que
não nos cabe discutir neste espaço.
Uma personagem prestigiosa na época imperial, o engenheiro Cristiano Otoni,
acusou a Companhia D.Pedro I e o engenheiro inglês Hugh Wilson, de praticarem
“especulação financeira e jogo na bolsa de valores, a fim de enriquecer o
concessionário, arredondar as fortunas dos organizadores, repartindo os lucros com
os empresários, e sendo todos indiferentes à futura sorte dos acionistas.”O parecer
de Otoni sobre a E.F.D.Pedro I, aquela que, sem nunca sair do papel, custou aos
cofres daRepública uma indenização de 4 mil contos de réis169, pagos em 1890, não
foi publicado nem exposto aos senadores, segundo ele próprio informa em sua
autobiografia, na qual, entretanto, incluiu este parecer170, que nos é útil para obviar a
acusação de ̶julgar acontecimentos do século XIX depois de analisá-los sob lentes
do século XX ou XXI.
Diria ainda o engenheiro Cristiano Otoni acerca das práticas imperiais de
concessão ferroviária:
Decretar uma estrada de ferro que há de imobilizar importante capital, sem algum
estudo do ponto de vista técnico... não é ato de boa prudência. Mas quando se
compromete a fortuna pública, limitando-se o Governo a autorizar a concessão,
pode-se esperar que os capitais privados não se associem sem algum exame da
necessidade da linha e de seus recursos de tráfego, e convém deixar-lhes alguma
liberdade.
Mas, a meu ver é erro prometer-se auxilios pecuniários, subvenção ou garantia de
juros, sem estudar definitivamente o projeto...
Parece-me erro ainda maior confiar o traçado a empresários de construção
(indivíduos ou companhias) que, especulando com a garantia, tem interesse em
exagerar o orçamento.
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Quantia equivalente a 300 ou 400 mil libras esterlinas, na época.
OTONI (1983), Anexo F.

Este último erro não deixa de o ser, por estar consignado em regulamento
promulgado pelo hábil engenheiro Buarque de Macedo. Homero dormitou. (OTONI,
171
1983, pp.258-259)

Epopeia ou não, a construção ferroviária dos tempos imperiais tem sido
contada, frequentemente, em termos apologéticos e laudatórios dos capitais
britânicos e paulistas. Que os tempos eram épicos, de guerra pelo controle do
espaço econômico brasileiro, não duvidamos. Quanto ao papel de capitalistas
ingleses e dos cafeicultores paulistas, vários autores já o questionaram.172 De nossa
parte, interessa sublinhar que o maior aporte de recursos ao programa ferroviário
imperial veio dos cofres públicos e da E.F.D.Pedro II, como investimento direto, na
construção, e como subvenção ao capital particular, sobretudo ao capital inglês173.
Aliás os ingleses não aplicariam, na época, um único ceitil em atividade produtiva
não-financeira que não estivesse blindada por garantias oferecidas pelo Tesouro do
Império do Brasil.
As incontáveis perdas e prejuízos causados aos cofres públicos e à
sociedade pelo programa ferroviário a cargo do setor privado, nacional e estrangeiro,
ainda não foram estimados. É bem provável que se tenham elevado a mais de uma
dezena de milhões de libras esterlinas, isto é, a um montante que correspondia, em
1889, a 1/3 da dívida externa brasileira.
Tão grave quanto a distribuição de subsídios nem sempre justificados e a
concessão de terras, recursos naturais e minerais a empresas ferroviárias, foi a
decisão de recorrer a financiamento externo para equilibrar o orçamento público
onerado pelo programa ferroviário. Enfim, um terceiro aspecto que assume
relevância naquele contexto, foi a dependência tecnológica que poderia ser
transitória e se tornou permanente, graças à presença maciça de empresas
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estrangeiras no setor.

O fato de ser este ‘o figurino’ da época, não deve ser

empecilho à análise de seus efeitos muitas vezes danosos.
Não percorreremos as diferentes correntes de pensamento e ideologias sobre
o tema do desenvolvimento. Adotamos a linha de Celso Furtado, para quem a
dependência é uma manifestação do subdesenvolvimento, uma componente da
matriz institucional dos países subdesenvolvidos, juntamente com o desemprego e a
concentração de renda e de propriedade.

***

Entre 1860 e 1896 o investimento estrangeiro no Brasil situou-se em torno de
80 milhões de libras esterlinas, com média anual pouco maior do que 2,2 milhões.
Dentre os países inversores, destacaram-se-se Inglaterra (80%), França (5%),
Alemanha (5%), Bélgica (3%) e Estados Unidos (2,5%).174 Os investimentos ingleses
orientaram-se preferencialmente para os serviços básicos, neles incluídas ferrovias,
seguros, bancos e comércio exterior, que absorveram em torno de 90% do total de
recursos provenientes da Inglaterra.
O fluxo anual dos investimentos estrangeiros apresentou tendência crescente
na segunda metade do século XIX. Inicialmente foi de 1,7 milhões (1860-1875),
passando depois a 2 milhões (1876-1885) e a mais de 3 milhões entre 1886 e 1896.
Ao mesmo tempo em que a participação inglesa decaía de 93,6% para 62,3%,
aumentava a dos outros quatros países – Alemanha, Bélgica, França e Estados
Unidos175176.
Não pode haver dúvidas de que o ingresso de capital estrangeiro foi
importante para a economia brasileira, e particularmente para as ferrovias,
responsáveis pela ampliação do espaço econômico e pela redução dos custos de
transporte. Concordamos com a observação de Ana Célia Castro, segundo a qual a
contribuição do capital estrangeiro na construção de caminhos de ferro foi maior nas
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províncias das regiões Sul e Nordeste, do que nas de economia mais dinâmica,
situadas na região Sudeste do Brasil. Destaca essa autora que, no Sul, as estradas
de ferro tiveram, entre outras finalidades, a de integrar as zonas de colonização,
receptoras de imigrantes. É possível. Mas seria necessário aprofundar os estudos
para determinar a vinculação entre a localização das colônias e a dos jazigos
minerais, conhecidos desde épocas bem anteriores à intensificação dos fluxos
migratórios.
Concordamos também, em parte, com a afirmação segundo a qual “as
estradas de ferro constituem uma síntese das conveniências do capital externo e
das necessidades da acumulação interna”. (CASTRO, 1976, p.54) Em princípio, há
evidências de que a acumulação interna poderia ter sido feita mediante outra
trajetória, mais acolhedora da produção voltada para bens de consumo interno
(alimentos e vestuário) e mesmo de bens de capital, como os setores de indústria
naval e metalurgia, precocemente relançados pelo Barão de Mauá.
Registre-se, também, no caso das ferrovias, que “o recurso ao financiamento
externo não significava que inexistisse no setor capacidade autofinanciadora.Antes
pelo contrário: podiam-se contrair empréstimos precisamente em decorrência da
capacidade de saldar dívidas”. (CASTRO, 1976, p.44) E, completaríamos nós,
porque toda a dívida externa era garantida pelo Estado. Em se tratando de
investimentos, o retorno era altamente vantajoso para os padrões da época, graças
ao sistema de garantia do juro mínimo de 7%.
O capital estrangeiro investido em ferrovias, em torno de 20 milhões de libras
esterlinas até o ocaso do Império, foi praticamente equivalente ao capital investido
pelo Estado imperial. Juntos, capitais estrangeiros e estatais financiaram cerca de
80% do capital aplicado no programa ferroviário imperial, sendo os 20% restantes
originados no setor privado nacional. Mas, além dos investimentos diretos, o Estado
foi impelido a outros gastos no programa ferroviário, como aqueles destinados à
garantia de juro mínimo e aos encargos da dívida externa contratada por
construtores de estradas de ferro. Deste modo, não fica difícil induzir que a maior
parte do ônus financeiro do programa ferroviário recaiu sobre os cofres públicos. Na
verdade, com erros e acertos, o Estado foi o principal artífice do programa ferroviário
brasileiro, durante o Segundo Reinado, e seu principal agente financiador. O que
não impediu a República, nas suas duas primeiras décadas, de privatizar e
desnacionalizar a maior parte da malha. Como viria a ocorrer, quase um século

depois, na década de 1990, sob argumentos muito similares, de redução do déficit
público e de ganhos de eficiência.
O relevante papel do Governo na construção de estradas de ferro não tem
sido devidamente salientado na literatura ferroviária e nos textos de historiadores e
cientistas sociais. Fala-se mais dos vícios culturais da burocracia, do que dos
aspectos positivos da atuação estatal. Como exceção deve ser citado José Murilo de
Carvalho, que, ao analisar o orçamento governamental do Império, diz:
Este esforço se faz fundamentalmente na direção de investimentos que
maximizavam as vantagens da economia de exportação, sobretudo do café. O
governo trabalhava, no entanto, sob vários constrangimentos [....] Não foi casual
que os investimentos se tivessem orientado para a construção de estradas de ferro...
Para a construção de estradas havia maior disponibilidade de recursos externos, via
empréstimos ao governo ou via investimento direto de capitais, sobretudo ingleses...
Durante todo o século XIX, o principal alvo dos investimentos ingleses na América
Latina, após os empréstimos governamentais, foram as estradas de ferro... No jogo
entre governo e proprietários aparece assim um terceiro jogador, cuja ação não
pode ser desprezada. (MURILO DE CARVALHO, 2003, p. 286)

Tal registro coincide de certa forma, com observações que fizemos no
primeiro capítulo deste estudo, relativamente à inserção passiva do Brasil nas
estruturas hegemônicas de poder mundial e às restrições que daí decorrem para o
exercício da soberania estatal, eternamente limitada e pressionada por interesses
estrangeiros e por seus representantes no Brasil. Tais pressões foram exercidas,
preferencialmente, sobre os instrumentos de ação regulatória do programa
ferroviário e explicam, acreditamos, grande parte dos desacertos verificados.

CONCLUSÕES
Chame-lhe progresso
Quem do extermínio secular se ufana
Eu modesto cantor do povo extinto
Chorarei nos vastíssimos sepulcros
Que vão do mar aos Andes, e do Prata
Ao largo e doce mar das Amazonas
(...)
Virão nas nossas festas mais solenes
Miríades de sombras miserandas
Escarnecendo, secar o nosso orgulho
De nação; mas nação que tem por base
Os frios ossos da nação senhora,
E por cimento a cinza profanada
Dos mortos, amassada aos pés de escravos,
Não me deslumbra a luz da velha Europa
Gonçalves Dias, Os Tymbiras

A ideologia dominante no alvorecer do capitalismo percebia o Brasil como
país atrasado, comparativamente aos tipos-ideais de civilização. A fim de superar o
dito atraso, as políticas públicas do Governo imperial orientaram-se para a
construção do progresso e para a modernização das instituições. As divergências,
no interior das classes dominantes, restringiam-se, então, à escolha do melhor
modelo – o francês, o inglês ou o norte-americano?
Observa o cientista político Emir Sader que, por ter nascido de um pacto de
elite, o liberalismo constitucional brasileiro fez surgir um Estado “condenado, desde
o começo, a ser a ideologia do livre cambismo primário-exportador [...] destinado a
reciclar o estatuto colonial e perpetuar a escravidão [...]”.177 Na verdade, as decisões
alinhadas ao pacto das elites que promoveram nossa emancipação política não
conduziram à ruptura com o modelo primário-exportador, uma herança colonial.
Nesta continuidade inscreve-se a permanência do latifúndio e do regime escravo,
seus complementos indispensáveis frente à fraca disponibilidade de técnicas e de
máquinas modernas e o tamanho restrito da população apta ao esforço produtivo. A
incorporação de novas terras mais férteis compensava, de certa forma, o atraso
técnico e a baixa produtividade agrícola.
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O programa ferroviário do Império inseriu-se no conjunto de políticas que
perseguiam o progresso e a modernidade, ao mesmo tempo em que procuravam
garantir a integridade do território nacional e sua ocupação econômica.
Particularmente ao longo do Segundo Reinado, elas devem ser agrupadas em duas
grandes categorias. Um primeiro grupo reuniu as ações visando o povoamento e a
colonização, entendida esta como a criação de colônias e a atração, para elas, de
imigrantes estrangeiros (os colonos), em número capaz de assegurar um fluxo
crescente de mão-de-obra adaptado à ocupação econômica desejada do território
nacional. Um segundo grupo de políticas destinou-se a promover os melhoramentos
materiais suscetíveis de alavancar a expansão da produção, isto é, o provimento das
condições básicas gerais de apoio ao crescimento econômico.
A ação do Estado, em apoio aos objetivos citados, foi de cunho
marcadamente liberal, privilegiando regras de mercado e princípios da livre
competição e garantindo, sobretudo a partir da década de 1850, liberdade de
circulação aos fluxos internacionais de produtos e de capitais. Em matéria de
supervisão e de regulação, adotou-se a prevalência do contrato particular sobre leis
gerais de âmbito nacional, o que dificulta uma avaliação geral das ações
empreendidas e dos resultados obtidos.
Segundo diferentes autores, a continuidade do trabalho escravo até 1888 não
retira das políticas estatais do Império a feição liberal. A extinção do trabalho
escravo foi uma preocupação permanente do Governo geral e de elites provinciais.
Foi encaminhada lentamente para que não se tornasse um obstáculo à continuidade
do modelo primário-exportador, do qual dependia o crescimento e o dinamismo da
economia brasileira.
Observamos que também nos Estados Unidos o liberalismo clássico conviveu
com o regime de trabalho escravo até a década de 1860, sobretudo em zonas
econômicas onde predominaram grandes propriedades rurais voltadas ao cultivo de
produtos de exportação. Poucos anos depois do fim da Guerra Civil e da extinção do
trabalho escravo nos Estados Unidos, decretou-se no Brasil a Lei do Ventre Livre
que concedia liberdade aos filhos dos escravos. Neste ano, 1871, a população
escrava representava 15% da população total brasileira, segundo o Censo de 1872.
O programa ferroviário, idealizado na fase regencial, foi efetivamente
colocado em marcha no início da década de 1850, a década das grandes reformas
que anunciaram a emergência do capitalismo, isto é, de novas relações sociais de

produção. Antecedendo o decreto n. 641/1852, marco jurídico inicial do programa
ferroviário, destacam-se a Lei de Terras, a promulgação do Código Comercial e a
Lei Eusébio de Queirós que declarou o fim do tráfico negreiro e a criminalização de
atividades dessa natureza.
Aqueles anos, meados da década de 1850, foram também anos de
efervescência cultural e de publicação das primeiras obras sobre nossa história,
como a História do Brasil, de Varnhagen. Foi a fase áurea do Romantismo, escola
literária e poética na qual se destacam os nomes de Gonçalves de Magalhães,
Gonçalves Dias e José de Alencar. Avultava, em muitos corações, o sonho de uma
pátria soberana. Nesse contexto, as ferrovias devem, ou podem ser vistas como a
expressão material de sonhos e utopias não só de progresso e de modernidade,
mas também de soberania. Tudo desfeito em espaço pouco superior a uma década,
ao longo dos quinze anos decisivos, o período 1852-1867.
O decreto n. 641 de 1852 foi a norma jurídica que autorizou o Governo a
conceder a construção de caminhos de ferro a uma ou mais companhias
(sociedades anônimas previstas no Código Comercial) organizadas com esta
finalidade e compromissadas por meio de contrato firmado com o Governo. Ali se
estabeleceu, como exigência absoluta, a não utilização de trabalho escravo tanto
nas obras de construção quanto nas empresas formadas para gerir o transporte
ferroviário. Os trabalhadores livres empregados nas duas vertentes de atividade
poderiam ser brasileiros ou estrangeiros.
No elenco de direitos e favores outorgados às empresas concessionárias,
destacam-se o privilégio de zona e a garantia de juro mínimo aos capitais
empregados na construção ferroviária, e um conjunto de outros incentivos relativos à
desapropriação de terras e à utilização de recursos naturais, a isenções tributárias e
à política tarifária.
O caráter liberal do decreto manifesta-se tanto na proibição de emprego de
mão-de-obra escrava quanto na delimitação de privilégios e favores, para os quais
se estabeleceram limites sem definir quantidades precisas em termos, por exemplo,
de prazo de duração da concessão e outras exigências de natureza financeira
particularmente. Embora se tenha destinado expressamente a autorização da
concessão do trecho inicial da E.F. D.Pedro II, o decreto n. 641/1852 funcionou
como marco geral do programa ferroviário.

Decorridos pouco mais de 40 dias da publicação do decreto, foi editado um
segundo que merece destaque e referência histórica, pois nele se explicita
claramente, pela primeira vez, o que denominamos “cláusula mineral dos contratos
de concessão ferroviária”, isto é, a autorização concedida aos concessionários para
explorar depósitos de minerais e metais preciosos localizados a uma distância de
até cinco léguas de cada lado da linha do trem. O decreto n.1030, de 7 de agosto
de 1852, autorizou a construção da primeira linha ferroviária de Pernambuco, entre
Recife e Una, outorgada aos irmãos Edward e Alfred Mornay, dois ingleses que
haviam sido responsáveis, junto ao governo de São Paulo, pelos estudos iniciais de
construção da ferrovia Santos-Jundiaí.
A identificação de uma cláusula mineral nos contratos de concessão
ferroviária, e observações de cunho similar retiradas de outras leituras, chamaram
nossa atenção para a possibilidade de ocorrência de vínculos entre a busca de
concessões e a procura (mundial) por minérios. Após reflexão e pesquisa, julgamos
que o traçado de um grande número de ferrovias brasileiras, naquele período, foi
influenciado de fato pela localização de jazigos minerais, localização conhecida de
ingleses e de outros estrangeiros aliados à família real de Portugal, há mais de um
século.
Na verdade, o serviço ferroviário foi especialmente disputado nas zonas ricas
em carvão mineral, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas também nas
linhas da Bahia e do Espírito Santo direcionadas para Minas Gerais. Paralelamente
à concessão ferroviária, eram outorgadas concessões para lavras minerais, nem
sempre efetivamente exploradas. Muitas vezes as minas concedidas permaneceram
inexploradas durante longos anos, o que nos permite supor que as concessões eram
utilizadas preferencialmente como reserva de direitos de propriedade.
Não nos foi possível ler toda a legislação ferroviária, no espaço desta
pesquisa, pois identificamos aproximadamente 800 leis e decretos relativos à
concessão ferroviária, editados entre 1852 e 1887. Esta média, de 23 normas
jurídicas por ano, refere-se apenas a atos do Governo geral (governo federal,
diríamos hoje); e seria bem mais elevada se incluíssemos os atos emanados dos
governos provinciais. Fica registrada aqui, no entanto, a convicção da importância
da análise da legislação para uma melhor compreensão do programa ferroviário
brasileiro no século XIX.

Tendo em vista o objetivo central desta pesquisa, a análise da relação entre
Estado e construção ferroviária no século XIX, restringimos nosso foco às ações do
Governo geral em matéria legislativa e econômico-financeira. O propósito de
desenvolver uma visão menos descritiva e mais compreensiva do duplo objeto de
análise exigiu-nos um esforço de aprofundamento da história econômico-social do
Brasil e, particularmente, das características mais gerais do Estado nacional, desde
sua formação, em 1822, ao final do Império.
Em todas as fases do ciclo político daquele século foi marcante a influência
inglesa sobre a sociedade e sobre a economia do Brasil. O país esteve efetivamente
inserido no que se convencionou denominar estruturas hegemônicas de poder
centralizadas no Império Britânico, mas das quais participaram diversas outras
nações, a exemplo dos Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Alemanha e França,
entre outras. Este contexto internacional e globalizante marcou decisivamente o
sistema ferroviário nacional e, em decorrência, o processo interno de acumulação de
capital e a configuração das novas relações sociais de produção.
Elemento central mas não exclusivo do sistema político, o Estado nacional
brasileiro conviveu com um duplo polo de poder e se expandiu na situação de
mediador de convergências e de conflitos entre os interesses internacionais e o
empresariado brasileiro. Este é o pensamento de eminentes pensadores brasileiros,
por nós compartilhado. Uma tal situação marcou a racionalidade da intervenção
estatal na economia, particularmente nos campos estratégicos da política monetáriofinanceira e da infraestrutura de transportes e energia, representada esta pela
exploração do carvão mineral, combustível essencial às máquinas a vapor, típicas
da revolução industrial em curso.
A dependência externa foi reforçada ao longo dos anos 1850, após a
renegociação da dívida externa, que se acumulava desde 1824, e o contrato de
exclusividade firmado entre o Tesouro Imperial e a Casa londrina dos Rotschild em
1853, outorgando aos banqueiros londrinos o papel de agentes financeiros do
Governo brasileiro em Londres. Acordado em 1853, este contrato foi assinado em 20
de junho de 1855, em Londres.
Londres foi também a cidade escolhida como local de incorporação de grande
número das sociedades anônimas formadas para operar como concessionárias do
transporte ferroviário no Brasil. Durante décadas, as ações das companhias
ferroviárias brasileiras dependeram do mercado de capitais britânico, parte de sua

diretoria aí residia, e até os documentos contábeis das concessionárias eram
reunidos e guardados em Londres, onde se fazia a prestação de contas aos
acionistas.
A intensa participação de empresas inglesas no sistema ferroviário nacional e
a forte posição dos banqueiros londrinos no financiamento desse programa não só
reforçaram como ampliaram a dependência externa. Até então comercial e
financeira, a dependência torna-se também tecnológica e cultural. Pouco a pouco as
políticas públicas regulatórias passam a incorporar aspirações ou exigências dos
investidores internacionais, cuja influência parece ter extrapolado a esfera dos
poderes legislativo e executivo, ampliando-se para o judiciário. É o que deduzimos
da análise minuciosa das seis primeiras ferrovias colocadas em tráfego, as ferrovias
que denominamos pioneiras, e de leituras complementares que abrangeram todo o
período imperial.
No período 1852-1867 foram feitas as obras e inaugurados os serviços das
seis primeiras estradas de ferro do Brasil. Apenas as três linhas férreas implantadas
na província do Rio de Janeiro ficaram sob o controle do capital nacional. Nas
demais províncias, Pernambuco, Bahia e São Paulo, o acesso ferroviário ao porto
exportador foi monopolizado por empresas inglesas.
As decisões políticas da época, as alianças tecidas em torno de interesses
materiais determinaram o desenvolvimento e a configuração do sistema ferroviário e
as estruturas de poder político no comando da economia e da sociedade. Daí
considerarmos esse período como “os quinze anos decisivos para a economia
brasileira”. A exemplo do que ocorreria mais tarde, no século XX, ao longo dos
governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, cujas decisões
estratégicas condicionam e condicionarão por longo tempo as escolhas públicas e
sociais em matéria de destinos da Pátria.
Registramos um certo desinteresse inicial no financiamento de obras
ferroviárias no Brasil por parte dos capitalistas estrangeiros. É provável que a
iniciativa ousada do Visconde de Mauá, inaugurando a primeira estrada de ferro, em
1854, com recursos próprios e captados junto a amigos por meio do lançamento de
ações, tenha funcionado como estopim, como advertência e sinal de que brasileiros
estavam dispostos a construir caminhos de ferro por sua conta e risco. O projeto de
Mauá além de grandioso – pois ambicionava atingir o Rio das Velhas por meio do
transporte
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empreendimentos financeiros e industriais. Seu fracasso foi anunciado pela perda de
controle acionário e gerencial sobre a E.F. Santos-Jundiaí, mais tarde alcunhada “A
Inglesa”.
Verificou-se de fato que, à exceção de Pernambuco e de São Paulo,
províncias exportadoras de açúcar, mas também de café no caso paulista, os
investidores ingleses não demonstraram, inicialmente, interesse em participar do
financiamento do sistema ferroviário. Imputamos esse desinteresse às dimensões
estreitas do mercado interno brasileiro, formado majoritariamente por uma
população de apenas 10 milhões de pessoas de baixa renda ou sem renda
monetária. Além disso, as zonas voltadas para o cultivo de produtos exportáveis
situavam muito próximas ao litoral.
Em realidade, mesmo naqueles tempos, as estradas de ferro já constituíam
uma modalidade de transporte mais adequada à circulação de grandes massas e/ou
ao percurso de grandes distâncias. Assim, qualquer estudo de viabilidade
econômica demonstraria na época que, na lógica empresarial de curto prazo, as
modalidades fluvial e rodoviária seriam mais adequadas à realidade brasileira.
Apesar disso, no espaço de dez anos aproximadamente, cinco das seis ferrovias
pioneiras eram inauguradas e operavam lucrativamente, sendo exceção a ferrovia
baiana, que ia de Salvador às margens do São Francisco em Juazeiro.
Contudo, mesmo as ferrovias rentáveis não proporcionavam lucros em
proporções capazes de atrair o capital estrangeiro para terras tão distantes e tão
pouco conhecidas, naquele período inicial. O capital investido nas três empresas sob
controle acionário estrangeiro restringiu-se a 5 milhões de libras esterlinas, em torno
de 50 mil contos de réis. Nesse total está incluída parcela, que não pudemos
quantificar, de recursos de brasileiros que, a exemplo do Barão de Mauá e de
outros, investiram em ações dessas empresas. Houve também um empréstimo
externo de 400 mil libras, feito pelo Governo brasileiro para repasse à linha de
Pernambuco, E.F. Recife-Una.
No conjunto de empresas brasileiras o capital efetivamente investido no
período foi por nós estimado em 3 milhões de libras esterlinas, aproximadamente 30
mil contos de réis, dos quais 40% obtidos por endividamento externo para
financiamento das obras da E.F. D. Pedro II, empresa de economia mista que foi a
mais importante das seis ferrovias pioneiras, primeira linha de penetração no interior

do território brasileiro e eixo inaugural de ligação moderna entre as províncias do Rio
de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Além da construção da E.F. D. Pedro II, o aporte decisivo do Estado ao
programa ferroviário consistiu na garantia de juro mínimo ao capital investido na
construção e no material rodante. Mais do que o total gasto com os pagamentos de
juros, cifra superior a 100 mil contos de réis segundo estimativa do Senador Castro
Carreira, valeu a garantia oferecida de rentabilidade mínima de 7%. Sem esta
garantia, teria sido difícil atrair capitais estrangeiros para investimentos ferroviários
no Brasil, pelas razões que já apresentamos. Este é também o pensamento
majoritário dos autores consultados. Mas foi sem dúvida uma prática de caráter
patrimonialista, consistindo na apropriação privada dos lucros e na socialização dos
prejuízos.
Outra contribuição relevante do Estado brasileiro consistiu em assumir
administrativa e financeiramente o prolongamento e a interiorização de certas vias
férreas, de maneira a ampliar o fluxo de mercadorias canalizadas para o sistema
ferroviário troncal. Tais prolongamentos beneficiaram particularmente as ferrovias
pioneiras das províncias de Pernambuco e da Bahia, mas também a linha de
Cantagalo na província do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a interiorização do
sistema ferroviário, iniciada ao final da década de 1860, foi financiada por
cafeicultores, aos quais foi igualmente concedida a garantia de juro mínimo. Em
muitas ocasiões, em São Paulo e alhures, a garantia ofertada pelas autoridades
provinciais acabou sendo coberta por recursos do Tesouro Imperial.
Intervenções do porte das que apontamos acima, em um Estado nacional
jovem, em formação e expansão, sujeito a pressões de oligarquias locais e das altas
finanças internacionais, facilitam a ocorrência de erros e de equívocos e,
eventualmente, favorecem o que hoje se denomina “malfeitos”. Tais fatos foram
relatados por diferentes autores e nós os incorporamos aos capítulos de
desenvolvimento do tema objeto dessa pesquisa.
Considerando ainda que o século XIX tem sido analisado como o período de
constituição das periferias mundiais, e do subdesenvolvimento que as caracterizou,
fica difícil atribuir às ferrovias brasileiras construídas no Império o papel genérico de
vetores de desenvolvimento. Em algumas regiões pode-se caracterizá-las como tal,
em outras não. Erros, vícios e malfeitos foram argumentos centrais para o amplo
programa de reestruturação e de privatização parcial do sistema ferroviário nacional,

na virada do século XIX para o século XX. Na ocasião houve aprofundamento e
consolidação da desnacionalização das ferrovias brasileiras, desnacionalização que
acabou provocando a perda de controle público sobre grande parte do espaço
econômico brasileiro, controle afinal repassado a trustes internacionais dos quais
Percival Farqhuar foi o principal representante.
Os efeitos sociais do programa ferroviário brasileiro extrapolaram o campo
específico dos transportes, no qual se verificou superacumulação de capital em
ferrovias, graças ao sistema de garantia de juros, e abandono das modalidades mais
econômicas – estradas de rodagem e navegação fluvial. A configuração institucional
e financeira da construção das estradas de ferro imperiais, em ambiente marcado
pela ideologia liberal, pela globalização da economia e pela transição, no Brasil, para
novas relações sociais de produção, produziram marcas indeléveis e estruturais em
nossa matriz cultural, particularmente no âmbito da estratificação social e de novas
formas de relacionamento entre o Estado e a sociedade.
Ao longo das décadas de 1850 a 1880 emergiram novos grupos ou classes
sociais que, mesmo não se tendo estruturados como burguesia clássica,
articularam-se com o Estado e ocuparam, no interior do aparelho de Estado,
posições de poder. Muitos desses novos grupos foram constituídos em torno do
negócio ferroviário, nas diferentes funções de empreiteiros e contratistas de obras
públicas, concessionários, executivos e acionistas das companhias ferroviárias.
Outros grupos emergiram de atividades correlatas ao aumento da produção
resultante do dinamismo exportador e de sua infraestrutura, o binômio ferrovia/porto.
Aí incluímos o setor financeiro e o grande comércio local e internacional. Há
evidências de que tais grupos detiveram grande parcela de poder político no final do
Império liberal, tema que poderá ser objeto de futuras pesquisas.
Por ora e para concluir, queremos reiterar a convicção de que a sociedade
brasileira de 1889 era qualitativamente distinta da sociedade de 1822. Ignorar as
transformações ocorridas e manter a denominação genérica de sociedade ou Estado
escravista para todo o período imperial constituem, além de provável equívoco, um
gesto de cumplicidade para com certas correntes de pensamento que tendem a nos
desqualificar como povo e como sociedade capazes, até aqui, de construir “o seu
caminho possível”, evitando bater cabeça em muros de sonhos arquivados. Mesmo
em tempos de dominação fomos capazes de preservar utopias e aspirações
históricas, e é com elas que temos avançado.

As ameaças que pairam, hoje, sobre o futuro do Brasil estão formuladas em
moldes similares à ideologia dominante no período imperial, destacando-se as ideias
de globalização, livre comércio e submissão a regras monetárias ditadas pelos
centros imperiais. Transportes e comunicações, mineração e finanças parecem estar
sendo entregues, uma vez mais, a conglomerados internacionais, organizados como
sociedades anônimas das quais se desconhece o acionista principal. A cultura
brasileira também se desfigura, diante da americanização dos costumes. De forma
análoga ao sistema de garantia de juro mínimo, as parcerias público-privadas
ameaçam avançar rumo ao estrangulamento financeiro do Estado nacional.
Além disso, “os eixos que articulam o poder atual no mundo a partir de três
grandes monopólios: das armas, do dinheiro e da palavra”178 também nos remetem
a um prudente olhar retrospectivo, àqueles tempos imperiais em que delegamos o
comando da Marinha imperial a um almirante inglês e a banqueiros estrangeiros as
operações comerciais e financeiras do Tesouro imperial brasileiro.
Talvez este seja um bom momento para exercitar a memória e refletir sobre
os traços culturais de que somos herdeiros. Se quisermos, hoje, antecipar
dificuldades futuras e traçar cenários e estratégias que nos permitam resistir e
acumular forças para mais um grande salto, a exemplo das realizações de 1822 e de
1930, deveríamos reler nossa própria história. Nas tarefas prioritárias de um
momento futuro, irá se destacar o resgate de nossas ferrovias, hoje em mãos de
conglomerados que, como de hábito, as utilizam como vetor de periferização por
dentro e de instrumento facilitador do monopólio do espaço econômico, do qual
apenas querem extrair riquezas naturais e minérios. Os caminhos de ferro são um
elemento fundamental para o exercício da soberania nacional: tal é a lição que nos
dá o século XIX.
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Cf. SADER, 2009, p.55.

APÊNDICE A - INFORME SOBRE A GUERRA DA BAHIA

Em Salvador surpreendi-me com a festa do Dois de
Julho, data da expulsão das tropas portuguesas da
Bahia, em 1823. É uma explosão de alegria e
comemoração cívica sem paralelo no Brasil.Mas, por
uma estranha contradição, o aeroporto de Salvador,
que homenageava a data histórica, mudou de nome
recentemente. Agora, chama-se Luis Eduardo
Magalhães...

Laurentino Gomes

A Bahia já fora sede da Conspiração dos Alfaiates (1798), movimento
centrado no ideal de criação de uma república democrática. Na província vizinha,
Pernambuco, houve em 1817 uma sedição e instituição da república, com o
propósito de introduzir no Brasil o plano de Washington (MONIZ BANDEIRA, 2000:
p.425). No Pará, a sedição militar de janeiro de 1821 levou o governo provincial a
declarar obediência às autoridades de Lisboa, em detrimento do governo do Rio de
Janeiro, exemplo que foi logo depois seguido pelas autoridades da Bahia.
Nesses eventos, em que se manifestou a adesão das províncias do Norte e
Nordeste do Brasil aos ideais de constitucionalização liberal de Lisboa, esteve
presente certa animosidade contra os ingleses, vistos como açambarcadores do
grande comércio depois da abertura dos portos e da celebração do Tratado de
Comércio e Navegação de 1810. Estreitaram-se, em decorrência, os laços históricos
que uniam portugueses e brasileiros.
A aliança entre brasileiros e portugueses, prevalecente nas províncias do
Norte e Nordeste do Brasil até 1821, começou, no entanto a ser desfeita na Bahia
quando ali chegou a notícia, em fevereiro de 1822, da nomeação do brigadeiro
Inácio Luis Madeira de Melo para o cargo de governador das armas da província,
dando força à crença e aos boatos que “dúvida não havia de que as Cortes
continuavam com a intenção de restituir a Portugal a supremacia política sobre o
Brasil...”. (MONIZ BANDEIRA, 2000, p.439)
Ocorre que a Bahia era uma província singular, de grande dimensão
territorial, onde residiam 15% da população brasileira e se localizavam os maiores e

mais produtivos engenhos de açúcar e plantações de tabaco. Era também o
principal porto de exportação desses produtos e porta de entrada dos escravos
levados às minas no século XVIII. Há 50 anos Salvador não era mais capital do
Reino, mas se conservaram, na Bahia, as redes de ligações pessoais entrelaçando
interesses locais e mercado internacional. É sintomático que dos oito ministros de
Negócios Estrangeiros de D. Pedro I, seis tenham sido baianos e nenhum de
Pernambuco, que era também uma zona açucareira.
Derrotadas pelo exército do General Madeira nos primeiros combates em
Salvador (fevereiro de 1822), as tropas brasileiras retiraram-se da capital e
passaram a se aglutinar nas cidades do Recôncavo: Cachoeira, Santo Amaro da
Purificação, São Francisco do Conde, Maragogipe e outras. Daí em diante sua ação
foi dirigida para isolar Salvador do interior da província, de modo a interromper o
fornecimento de víveres à capital Do Recôncavo Baiano, o capitão-mor da Vila de
São Francisco, Joaquim Inácio de Siqueira Bulcão, proprietário de vários engenhos
de açúcar e plantações de tabaco, lançou, em 13 de junho, uma proclamação
concitando as vilas do Recôncavo a aclamar a regência de D. Pedro, idéia que se
espalhou rapidamente e foi seguida por lideranças e povos das outras vilas
importantes da região.
Quando as forças terrestres enviadas do Rio e comandadas por Labatut, o
denominado ‘exército pacificador’, chegaram a Bahia, em outubro de 1822, as tropas
comandadas por Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque atingiam cerca
de 3 mil homens e já acumulavam vitórias militares importantes como a estratégica
Batalha do Funil. Chefiados e sustentados financeiramente pela elite senhorial, os
batalhões baianos eram formados por homens livres. É esta característica, de um
pequeno exército constituído por homens livres, e o fato de esta ter sido a única
frente de batalha das guerras entre portugueses e brasileiros onde a vitória coube
exclusivamente aos brasileiros, sem apoio ou auxílio de tropas estrangeiras (como
seria depois o caso do Pará, Maranhão e Pernambuco), que faz da guerra da Bahia
um evento singular.
No nosso entendimento, esta vitória foi estratégica para o objetivo de
integridade territorial e sinalizou a preferência do segmento de maior poder no
interior das elites dominantes ‘periféricas’ (fora do eixo central MG, RJ, SP), os

senhores de engenho baianos, por um governo independente e separado de
Portugal, sob a liderança de D. Pedro I.
Entende-se assim o gesto de D. Pedro de titular Barão da Torre de Garcia
d´Avila ao primogênito dos irmãos Carvalho e Albuquerque, no dia exato em que ele,
D. Pedro, foi coroado Imperador do Brasil, 1º de dezembro de 1822 (ver decreto no
apêndice A.I.1). Desconhecendo a totalidade dos fatos da guerra da Bahia, ou
minimizando suas decorrências políticas, os liberais do Rio de Janeiro e José
Bonifácio, conservador, iniciaram naquela ocasião um movimento de diferenciação
no interior das forças que apoiaram D. Pedro do Fico à coroação, opondo-se àquela
distinção nobiliárquica, talvez inoportuna, porém justa.
A guerra da Bahia só foi oficialmente encerrada em 2 de julho de 1823,
quando as tropas de Madeira abandonaram Salvador e tomaram o rumo de
Portugal, sendo então perseguidas por Lord Cochrane. Quando o exército brasileiro
entrou em Salvador, comandado não mais por Labatut, que fora rejeitado pelos
combatentes, mas por Luís Alves de Lima e Silva (tio do Duque de Caxias), passou
por um “arco do triunfo mandado erguer em frente do convento da Soledade”, e dali
as freiras

[...] saíram a engrinaldar com coroas de louro, verdes, os oficiais da comitiva do
coronel Lima e Silva, entre nuvens de flores lançadas sobre os guerreiros, aqueles
soldados brasileiros, descalços, maltrapilhos, quase em estado de nudez, mas
179
vitoriosos. (MONIZ BANDEIRA, 2007, p. 20) [grifos meus]

Além da obra de Moniz Bandeira, no qual baseamos esta exposição, há
poucos estudos relacionando a guerra da Bahia às decisões de emancipação
tomadas na Corte. Pensamos que por se tratar de vitória militar em tempos de
guerra, esta foi uma vitória que não deixou de produzir desdobramentos políticos de
elevado alcance. Para Zélia Cavalcanti, o liberalismo das forças nacionais baianas
significava apenas a conservação da liberdade de comércio adquirida e a
emancipação da tutela administrativa portuguesa e do fisco (CAVALCANTI, 1972, p.
179

No ano seguinte, 1824, a Bahia não aderiu à Confederação do Equador, movimento revolucionário com ideais
republicanos, desencadeado em Pernambuco, onde se chegou a proclamar a independência em julho do
mesmo ano, procurando irradiar-se dali para outros estados nordestinos. Os confederados foram derrotados
pela esquadra comandada por Lord Cochrane e por forças terrestres chefiadas pelo Brigadeiro Francisco de
Lima e Silva.

249). Mas é lícito supor que o apoio dos senhores rurais a D. Pedro I implicou ainda
o compromisso de manutenção do tráfico e da escravidão, e da integridade do
território brasileiro, base dos imensos latifúndios existentes no Nordeste e no Norte
do Brasil.
Por ocasião da comemoração do 1º Centenário da Independência, a
contribuição dos baianos à emancipação parece ter sido reconhecida, e foi
provavelmente em sua homenagem que se deram a ruas de Ipanema os nomes de
Barão da Torre, Garcia d´Avila, Visconde de Pirajá, Barão de Jaguaribe, Joana
Angélica e Maria Quitéria180.
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O morgado dos Carvalho de Albuquerque denominava-se Casa da Torre de Garcia d´Avila, o primogênito
herdeiro do morgado foi Antonio Joaquim, o Barão da Torre, irmão de Joaquim Francisco (o Visconde de Pirajá,
também conhecido como Coronel Santinho) e de Francisco Elesbão (o Barão de Jaguari(p)e), Todos foram
heróis vitoriosos na guerra pela independência do Brasil. Joana Angélica, nome de outra rua de Ipanema,
refere-se à Madre Superiora do Convento da Lapa, assassinada por soldados portugueses em 20 de fevereiro de
1822. Finalmente Maria Quitéria, também nome de rua em Ipanema, foi a mulher-soldado das tropas baianas,
vista como a Joana d´Arc brasileira, e é a patronesse do Quadro Complementar de Oficiais do Exército
Brasileiro. O fato de a historiografia omitir a participação dos Carvalho de Albuquerque entre os heróis vitoriosos
da Independênciatalvez se possa imputar ao fato de serem eles senhores de engenho e proprietários de
escravos. Preconceito ideológico?

APÊNDICE B - O PRIMEIRO CONSELHO DE ESTADO
DE D. PEDRO I
O primeiro Conselho de Estado de D. Pedro I, designado em novembro
de1823, foi formado por cidadãos da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Dentre eles, apenas o Marquês de Queluz, nascido em Portugal, não concorreu a
eleições para o Parlamento. Os demais foram todos eleitos nas eleições realizadas
em 1825, o que interpretamos como indicador de sua representatividade política e
prestígio social.
Baianos
Antonio Luis Pereira da Cunha, Marquêsde Inhambupe**
Clemente Ferreira França, Marquês de Nazaré*
José Egídio Alvares de Almeida, Marquês de Santo Amaro*
José Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas*
Luis José de Carvalho e Melo, Visconde da Cachoeira*
Mineiros
João Gomes da Silveira Mendonça, Marquês de Sabará*
João Severiano Maciel da Costa, Marquês de Queluz
Manuel Jacintho Nogueira da Gama, Marquês de Baependi*
Fluminenses
Francisco Vilela Barbosa,Marquês de Paranaguá*
Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá*
*eleitos senadores vitalícios em 1825
**eleitos deputados para a legislatura de 1826-1829

Primeiro núcleo estruturado com poder político, o Conselho de Estado de
1823 foi constituído por brasileiros natos, com fortes vínculos com a Casa de
Bragança e com D. Pedro. Possuíam sólida formação profissional, serviços

prestados à Coroa e gozavam de prestígio social (70% tinham mais do que 53
anos). Todos, menos um, receberam o título de marquês.
Quanto à formação profissional, quatro eram militares, quatro fizeram carreira
como magistrado, juiz ou advogado. Sem formação acadêmica havia apenas os
baianos Santo Amaro e Cachoeira. Três Conselheiros ocuparam por período maior
do que um ano as pastas dos Negócios Estrangeiros e da Fazenda: Baependi,
Ihambupe e Maricá.
Eram militares: Baependi, Sabará, Queluz e Paranaguá. Queluz, natural de
Mariana/MG (1769) havia sido Governador da Guiana Francesa no período 18091817; era neto do Coronel Maximiano de Oliveira Leite. Sabará, natural de
Sabará/MG (1781), era Inspetor da Fábrica de Pólvora. Baependi nascera em São
João d´El Rey/MG (1765), militar e professor, fizera o doutorado em matemática e
filosofia, em Coimbra; durante o governo de D. João VI ocupou o cargo de escrivão
do Tesouro e havia sido distinguido pelo rei com mudas de café trazidas da África;
foi por duas vezes ministro da Fazenda de D. Pedro I, servindo neste cargo durante
1 ano e alguns meses; o marquês de Baependi era genro do Coronel Brás Carneiro
Leão e pai do Barão de Santa Mônica, que se tornou genro do Duque de Caxias.
Apenas Paranaguá não era natural de Minas Gerais, mas da capital Rio de Janeiro
(1769); já ocupara pastas militares (Guerra e Marinha) e fora Ministro interino dos
Negócios Estrangeiros.
Magistrados, juízes e advogados predominavam entre os baianos. Atribui-se
a Caravelas, natural de Salvador/BA (1768) a redação da constituição outorgada por
D.Pedro I; fora oficial da Fazenda em Lisboa e, no Brasil, preceptor dos filhos do
Conde de Linhares181. Também naturais de Salvador eram Nazaré (1774)
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Viotti da Costa enfatiza que o político mais em evidência nessa fase foi o Marquês de Caravelas, formado em
Teologia e Direito pela Universidade de Coimbra, de onde veio para o Brasil em 1807 e foi nomeado oficial-maior
do Secretário dos Negócios do Reino. Após a emancipação foi indicado para ministro em várias ocasiões e
membro da Regência Trina Provisória após a abdicação de Pedro I (VIOTTI DA COSTA, 1999, p.57).

Inhambupe (1760), este foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante 1 ano, no
reinado de D. Pedro I. De Cachoeira (Bahia, 1764), genro do Coronel Brás Carneiro
Leão, pouco se sabe, consta que redigiu o manifesto no qual D. Pedro expôs à
nação as razões de fechamento da Constituinte, mas foi a pessoa que ocupou por
mais longo tempo (2 anos) o estratégico ministério dos Negócios Estrangeiros de D.
Pedro I, na fase de negociação dos acordos para reconhecimento da independência.
Santo Amaro, natural de Santo Amaro da Purificação/BA (1767), foi o mestre de
cerimônias da coroação de D. Pedro I em dezembro de 1822.
Fluminense da capital (1773), Maricá era filho de comerciante português e se
diplomara doutor em filosofia e matemática pela Universidade de Coimbra; era
conhecido por máximas como esta: ‘Ninguém mente tanto nem mais do que a
história’ (pt.wikipedia.org). Foi o titular que ficou mais tempo na pasta da Fazenda (2
anos), durante o governo de Pedro I.
Um bom texto, questionando se o Conselho de Estado não seria “o lócus da
alta cultura jurídica, em razão das atribuições constitucionais que adquiriu e do modo
como teria funcionado após a lei de 23 de novembro de 1841”, foi elaborado por
Cecilia Salles de Oliveira, como análise de artigo formulado por José Reinaldo de
Lima Lopes, tendo por tema a seção de Justiça do Conselho de Estado. Trata-se de
um enfoque jurídico procurando examinar se, na ausência de um Tribunal Superior
de Justiça, ou de uma Suprema Corte, o Conselho de Estado não teria
desempenhado esse papel no Brasil. Segundo a autora, sob certas condições seria
“possível considerar o Conselho e igualmente o Poder Moderador como
experiências específicas, formas históricas de manifestação do Estado liberal no
século XIX, que aparece por meio de configurações diferenciadas dependendo do
momento e do lugar, sem deixar entretanto de expressar os fundamentos da
sociedade burguesa à época.”

APÊNDICE C - LEGISLAÇÃO FERROVIÁRIA DE APLICAÇÃO
GERAL, CONSULTADA

− Decreto nº 100, de 31 de Outubro de 1835 (Lei Feijó) 182
Autoriza o Governo a conceder a uma ou mais companhias, que fizerem uma
estrada de ferro da capital do Rio de Janeiro para as de Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Bahia, carta de privilégio exclusivo por espaço de quarenta anos, para uso
de carros de transporte de gêneros e passageiros.
− Decreto nº 465, de 17 de Agosto de 1846
Mandando executar o Regulamento para a administração dos terrenos
diamantinos.
− Decreto nº 641, de 26 de Junho de 1852 (Lei de garantia de juros)
Autorisa o Governo a conceder a huma ou mais companhias a construcção
total ou parcial de hum caminho de ferro que, partindo do Municipio da Côrte, vá
terminar nos pontos das Provincias de Minas Geraes e S. Paulo, que mais
convenientes forem.
− Decreto nº 816, de 10 de Julho de 1855
Autorisa o Governo a estabelecer o processo para a desapropriação dos
predios e terrenos que forem necessarios para a construcção das obras e mais
serviços pertencentes á Estrada de ferro de Dom Pedro Segundo, e ás outras
estradas de ferro do Brasil, e a marcar as regras para a indemnisação dos
proprietarios.
- Decreto nº 1.664, de 20 de Outubro de 1855 (considerado lei geral)
Dá regulamento para execução do Decreto No. 816 de 10 de julho do corrente
ano sobre desapropriações para construção de obras e serviços das estradas de
ferro do Brasil.
182

Decreto nº 912, de 29 de Agosto de 1857 (considerado lei geral)

100, e não 101, é o número do decreto, como se vê: (a) Original do decreto guardado no Arquivo Nacional; (b) Coleção
das Leis do império do Brasil, desde a sua Independência, 1835. Vol. VI, Parte XIV, Ouro Preto. Tipografia de Silva, 1836,
págs. 412 e 413; (c) Coleção das Leis e Decretos do Império do Brasil (http://doc.brazilia.jor.br).

Autorisa o Governo para proporcionar á Companhia da Estrada de ferro de D.
Pedro II os meios de levantar por hum emprestimo, contrahido dentro ou fóra do
Imperio, hum terço do capital fixado para sua empresa.
Decreto nº 2.450, de 24 de Setembro de 1873 (Lei da subvenção

−

quilométrica)
Concede subvenção kilometrica ou garantia de juros ás Companhias que
construirem estradas de ferro, na conformidade da Lei nº 611 de 26 de Junho de
1852.
− Decreto nº 6.995, de 10 de Agosto de 1878
Estabelece bases geraes para a concessão das estradas de ferro com fiança
ou garantia de juros do Estado.

APÊNDICE D - LEGISLAÇÃO CONSULTADA DE CONCESSÃO
FERROVIÁRIA

− Decreto nº 1.030 de 7 de Agosto de 1852
O governo concede aos irmãos Eduardo e Alfredo de Mornay privilégio
exclusivo por 90 anos para a construção de um caminho de ferro na província de
Pernambuco entre a cidade do Recife e a povoação denominada Água Preta.
− Decreto nº 1.031, de 7 de Agosto de 1852
Concede a Mariano Procopio Ferreira Lage privilegio exclusivo pelo tempo de
cincoenta annos, a fim de incorporar huma companhia para construir, melhorar e
conservar duas linhas de estradas na Provincia de Minas Geraes.
− Decreto nº 670, de 11 de Setembro de 1852
Approva os privilegios concedidos a Eduardo de Mornay, Alfredo de Mornay,
e Mariano Procopio Ferreira Lage, a fim de organisarem, 0 1.º e 2.º huma
Companhia para construir hum caminho de ferro na Provincia de Pernambuco, e o
3.º outra Companhia para construir também, melhorar e conservar duas linhas de
estradas na Provincia de Minas Geraes.
−

Decreto nº 1.088, de 13 de Dezembro de 1852
Concede a Ireneo Evangelista de Sousa privilegio exclusivo por 80 annos

para a factura de huma estrada de ferro de Petropolis até o rio Parahyba, nas
immediações do ponto denominado - Três barras-, e d'ahi até o Porto novo do
Cunha.
− Decreto nº 725 de 3 de Outubro de 1853
Autoriza o Governo para modificar as condições que acompanham o decreto
de 7 de agosto de 1852, que concedeu a Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay,
privilégio exclusivo para construção de uma estrada de ferro na província de
Pernambuco.

− Decreto 1.243 de 13 de Outubro de 1853
Aprova os estatutos da Recife & São Francisco Railway Company,
incorporada em Londres, embora a empresa ainda não estivesse organizada. A
linha foi prolongada até o rio São Francisco, em ponto acima da cachoeira de Paulo

Afonso. O término da primeira seção será a confluência dos rios Una e Pirangi
(Una/Palmares). O prolongamento além deste ponto não goza de garantia de juro,
mas poderá obtê-la mais tarde quando forem feitos os estudos.
− Decreto n. 1245 - de 13 de Outubro de 1853
Modifica algumas das condições do Decreto n. 1030 de 7 de Agosto de 1852,
pelo qual foi concedido a Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay privilegio
exclusivo para a construcção da estrada de ferro da cidade do Recife á povoação
d'Agua Preta, na Provincia de Pernambuco.
−

Decreto nº 1.299, de 19 de Dezembro de 1853
Concede a Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto, privilegio

exclusivo pelo tempo de noventa annos para a construcção de huma estrada de
ferro na Provincia da Bahia, partindo da Cidade de S. Salvador, ou de qualquer
ponto do littoral ou de rio navegavel proximo della, e terminando na Villa do Joazeiro,
ou em outro lugar na margem do Rio de S. Francisco, que se julgar mais
conveniente.
− Decreto nº 1.598, de 9 de Maio de 1855
Ordena que a execução do contracto celebrado pelo Ministro Brasileiro em
Londres, para a factura de huma parte do caminho de ferro autorisado pelo Decreto
n.º 641 de 26 de Junho de 1852, seja commetida a huma Companhia da Côrte.
−

Decreto nº 1.599, de 9 de Maio de 1855
Approva os Estatutos da Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro II.

− Decreto nº 1.602, de 14 de Maio de 1855
Fixa provisionariamente o maximo do capital da Empreza da Estrada de ferro
da Bahia, contractada por Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto.
− Decreto nº 1.614,de 9 de Junho de 1855
Aprova estatutos da Estrada de Ferro da Bahia.
− Decreto nº 1.615, de 9 de Junho de 1855
Approva a convenção feita com Joaquim Francisco Alves Branco Muniz
Barreto, concessionario da Estrada de ferro, que partindo de qualquer ponto próximo

á Capital da Provincia da Bahia vá terminar na Villa do Joazeiro, ou em outro lugar
mais conveniente do Rio de S. Francisco, sob algumas das condições.
−

Lei nº 838, de 12 de Setembro de 1855
Autorisa o Governo a conceder favores á Companhia que no intervallo das

sessões do Corpo Legislativo tomar por empreza huma estrada de ferro entre a
Cidade de Santos e São João do Rio Claro, na Provincia de S. Paulo.
[...] Art. 1º Se nos intervallos das Sessões do Corpo Legislativo se organisar
alguma Companhia que se proponha a construir huma estrada de ferro entre a
Cidade de Santos e S. João do Rio Claro, na Provincia de S. Paulo, o Governo he
autorisado para fazer-lhe extensivas, na parte que for applicavel, as condições do
contracto celebrado com Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay, sobre a
construcção de igual estrada entre a Cidade do Recife e a Villa d'Agua Preta.
Decreto nº 2.123,de 13 de Março de 1856
Altera estatutos da Estrada de Ferro da Bahia.
− Decreto nº 1.733 de 12 de Março de 1856
Autoriza Companhia de carris de ferro, para transporte e condução de
gêneros desde o Largo de Mãe do Bispo até o morro da Boa Vista no caminho que
conduz à Gávea. Solicitação apresentada pelo Conselheiro Candido Batista de
Oliveira. Os carros serão puxados por animais. A Companhia
arrendará ao município os terrenos necessários. Deverá entender-se com a
companhia a ser formada pelo Dr. Cochrane.
−

Decreto nº 1.742 de 29 de Março de 1856
Autoriza Companhia de carris de ferro, para transporte e condução de

gêneros desde o Largo do Rocio até o lugar denominado Boa Vista na Tijuca.
Privilégio concedido ao Dr. Cochrane.
− Decreto nº 1.759, de 26 de Abril de 1856
Autorisa a incorporação de huma Companhia para a construcção de huma
Estrada de ferro entre a Cidade de Santos e a Villa de Jundiahy, na Provincia de S.
Paulo. Tendo em attenção o que Me representárão o Marquez de Mont'Alegre, o
Conselheiro José Antonio Pimenta Bueno, e o Barão de Mauá[...]

−

Decreto nº 2.124, de 13 de Março de 1857
Prorroga por dois anos o prazo para incorporação da Companhia construtora

da EF Santos-Jundiaí e altera outras condições do Decreto no 1.759.
− Decreto nº 1.980, de 28 de Setembro de 1857
Concede á Companhia que incorporarem Luiz de Carvalho Paes de Andrade,
e outros, privilegio exclusivo, por tempo de 66 annos, para construcção de huma
Estrada de ferro, ligando o porto de Tamandaré á parte inferior do rio Una, com a
extensão nunca maior de sete mil braças.
− Decreto nº 2.104, de 11 de Fevereiro de 1858
Autorisa a Companhia de Estrada de Ferro de D. Pedro II para realisar a terça
parte do seu capital por meio de emprestimo.
−

Decretonº 2.175, de 19 de Maio de 1858
Autorisa a organisação da Companhia da Estrada de Ferro de Nicterohy a

Campos, na Provincia do Rio de Janeiro e approva os respectivos estatutos.
− Decreto nº 2.251, de 18 de Setembro de 1858
Torna extensiva a garantia do juro de cinco por cento ao capital que for
despendido na construcção de hum ramal da Estrada de Ferro de D. Pedro II.
ligando a Cidade de Vassouras á mesma estrada no ponto que for mais conveniente
na margem do rio Parahyba.
− Decreto nº 2.324, de 29 de Dezembro de 1858
Aprova estatutos da Estrada de Ferro Tamandaré-rio Una
− Decreto nº 2.601, de 6 de Junho de 1860
Aprova estatutos da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.
− Decreto nº 2.834, de 12 de Outubro de 1861
Concede a Mauá a possibilidade de construção dos planos inclinados da
Serra de Petrópolis, com o privilégio de 90 anos para sua execução (SUEVO, 2004)
− Decreto nº 1.240, de 13 de Dezembro de 1861

Autoriza prolongamento da estrada entre Porto das Caixas e Niterói (SUEVO,
2004).
−

Decreto nº 3.905, de 3 de Julho de 1867
Concede á Companhia Ingleza The Paraguassú Steam Tram-road Company,

limited, autorisação para funccionar no Imperio. Em atendimento ao pedido de John
Charles Morgan, procurador da Companhia Ingleza The Paraguassú Steam Tramroad Company Limited...
− Decreto nº 3.924, de 3 de Agosto de 1867
Approva as condições para a construcção de uma estrada de ferro pelo modo
mais economico ou de um tram-road, partindo da Cidade do Rio Grande do Sul até
os terrenos carboniferos do Candiota na Provincia de S. Pedro (...) o Governo
Imperial contracta com Cunha Plant & Comp. a construcção de uma estrada de ferro
ou tram-road partindo da Cidade do Rio Grande do Sul até os terrenos carboniferos
do Candiota.
− Decreto nº 3.945, de 11 de Setembro de 1867
Concede á Campanhia União Valenciana a necessaria autorisação para
funccionar e approva os respectivos Estatutos.
−

Decreto nº 4.320, de 13 de Janeiro de 1869
Approva as clausulas para o contracto da transferencia do trafego da estrada

União e Industria para a estrada de ferro de D. Pedro II.
− Decreto nº 1.864, de 12 de Outubro de 1870
Autoriza o Governo a conceder a quem melhores condições offerecer,
permissão para a construcção de uma estrada, que, partindo do melhor ponto
maritimo da Provincia de Santa Catharina vá ter á Cidade de Porto Alegre, Capital
da de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
− Decreto nº 4.674, de 10 de Janeiro de 1871
Concede a Antonio Pereira Rebouças Filho e outros autorização para
organizarem uma companhia para o fim de construir uma estrada de ferro na
Provincia do Paraná.
− Decreto nº 4.689, de 10 de Fevereiro de 1871

Autoriza a construcção de uma estrada de ferro entre as Provincias de Santa
Catharina e de S. Pedro do Rio Grande do Sul, depois de approvados os estudos
definitivos. ... Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Sebastião Antonio
Rodrigues Braga, e de conformidade com a Lei nº 1864 de 12 de Outubro de 1870...
− Decreto nº 4.748, de 28 de Junho de 1871
Aprova os estatutos da Companhia Ferro Carril Niteroiense
− Lei nº 1.953, de 17 de Julho de 1871
Abrindo um credito de 20.000:000$000, para o prolongamento da estrada de
ferro de D. Pedro II, e dando providencias para o das estradas de ferro
subvencionadas pelo Thesouro Nacional.

Autoriza ainda o governo a

§ 1.º

Contractar com as companhias das estradas de ferro do Recife a S. Francisco, da
Bahia ao Joazeiro e de S. Paulo resgate das mesmas estradas por titulos da divida
publica...
− Decreto nº 4.830, de 23 de Novembro de 1871
Concede autorização á Companhia Brasileira Limitada da estrada de ferro de
Porto Alegre e Novo Hamburgo, para funccionar no Imperio.
− Decreto nº 4888, de 5 de Fevereiro de 1872
Concede à companhia inglesa The South Brazilian Railway Limited a
necessária autorização para funcionar no Império.
− Decreto nº 4.914, de 27 de Março de 1872
Concede ao Engenheiro Antonio Paulo de Mello Barreto autorização para
organizar uma companhia que se incumba de construir uma estrada de ferro
economica entre a estação do Porto Novo do Cunha e Santa Rita da Meia Pataca na
Provincia de Minas Geraes.
− Decreto nº 4.976, de 5 de Junho de 1872
Concede à Companhia da Estrada de ferro da Leopoldina autorização para
funcionar e aprova seus estatutos.
−

Decretonº 4.990, de26 de Junho de 1872

Concede à Companhia Ferro Carril de Montevidéu autorização para funcionar
e aprova seus estatutos.
−

Decreto nº 5.007 de 28 de Setembro de 1872
Aprova clausulas do contrato para estudos do prolongamento da EF da Bahia.

− Decreto nº 5.053, de 14 de Agosto de 1872
Concede a Pedro Aloys Scherer, José Gonçalves Pecego Junior e José Maria
da Silva Lemos autorização para construirem na enseada do Gato, no porto de
Paranaguá, na Provincia do Paraná, as obras que forem necessarias para o
melhoramento do mesmo porto.
Decreto nº 2.397, de 10 de Setembro de 1873
Manda construir estrada de ferro comunicando o litoral e a capital da província
de São Pedro do Rio Grande do Sul com as fronteiras, abre créditos para estudos e
início da construção
− Decreto nº 2.397, de 10 de Setembro de 1873
Manda construir estrada de ferro comunicando o litoral e a capital da província
de São Pedro do Rio Grande do Sul com as fronteiras, abre créditos para estudos e
início da construção
− Decreto nº 5.500, de 10 de Dezembro de 1873
Approva o contracto para exploração e estudos da linha ferrea de Porto
Alegre a Uruguayana.
− Decreto nº 5.538, de 31 de Janeiro de 1874
Concede á Companhia que Augusto da Rocha Fragoso incorporar, privilegio
por 50 annos para a construcção de uma estrada de ferro economica, que, partindo
do bairro de S. Christovão, nesta Côrte, e passando pela Cidade de Petropolis, vá
terminar no lugar denominado Aguas Claras, na freguezia de S. José do Rio Preto,
municipio da Parahyba do Sul.
− Decreto nº 5.774, de 21 de Outubro de 1874

Concede durante 30 annos fiança de garantia de juros de 7 % ao anno para o
maximo capital de 3.300:000$000, destinado á construcção da estrada de ferro
denominada « de D. Thereza Christina na Provincia de Santa Catharina.
− Decreto nº 5.899, de 17 de Abril de 1875
Altera a clausula 1ª das que acompanharam o Decreto nº 5774 de 21 de
Outubro de 1874, e addita outras.
− Decreto nº 5.912, de 1º de Maio de 1875
Concede durante trinta annos, fiança do juro de sete por cento garantido pela
Provincia do Paraná, sobre o capital de dous mil contos de réis; e bem
assim garantia de igual juro, e pelo mesmo espaço de tempo, sobre o capital
addicional de cinco mil contos de réis, tudo destinado á construcção de uma estrada
de ferro entre o porto de D. Pedro II e a cidade de Coritiba.
− Decreto nº 5.952, de 23 de Junho de 1875
Concede, durante 30 annos, fiança dos juros de 4%, garantidos por Lei da
Provincia de Minas Geraes, garantia addicional de 3% sobre o capital de
14.000:000$, destinado á construcção da estrada de ferro do Rio Verde.
− Decreto nº 5.975, de 4 de Agosto de 1875
Altera a clausula 3ª § 6º do Decreto nº 5774 de 21 de Outubro de 1874 e a 3ª
do de nº 5899 de 17 de Abril de 1875, relativos á Estrada de ferro de D. Thereza
Christina, na Provincia de Santa Catharina.
− Decreto nº 6.009, de 20 de Outubro de 1875
Permitte ao Barão da Soledade transferir á Great Western of Brazil Railway
Company Limited, o contracto celebrado com a Presidencia da Provincia de
Pernambuco em 16 de Julho de 1870.
− Decreto nº 6.343, de 20 de Setembro de 1876
Autoriza a Companhia da Estrada de ferro Thereza Christina a funncionar no
Imperio.
− Decreto nº 7.035, de 5 de Outubro de 1878
Eleva o capital afiançado e garantido da estrada de ferro do Paraná.

− Decreto nº 7.049, de 18 de Outubro de 1878
Approva os estudos definitivos para a estrada de ferro de D. Thereza
Christina, na Provincia de Santa Catharina, e eleva o capital garantido a
2.151:008$900.
− Decreto nº 7.055, de 26 de Outubro de 1878
Declara ser estrada geral para o serviço do Estado a via ferrea do Recife á
cidade de Caruarú, na Provincia de Pernambuco, e autoriza os estudos das
respectivas obras.
− Decreto nº 7.056, de 26 de Outubro de 1878
Concede a Miguel Gonçalves da Cunha e a James Gracie Taylor, a
construção da EF Rio Grande-Bagé, com garantia de juro de 7% sobre o capital de
12.137contos de réis por 30 anos.
− Decreto nº 7.420, de 12 de Agosto de 1879
Autoriza a José Gonçalves Pecego Junior e José Maria da Silva Lemos a
transferirem á companhia franceza, denominada - Compagnie Générale de Chémins
de Fer Brésiliens - os seus direitos e obrigações.
− Decreto nº 7.734, de 21 de Junho de 1880
Autoriza a Companhia - The Minas and Rio Railway - a funccionar no Imperio.
−

Decreto nº 7.934, de 11 de Dezembro de 1880
Autoriza a transferência da concessão dada a Miguel G. da Cunha e a James

G Taylor, à Compagnie Impériale du Chemin de Fer de Rio Grande do Sul.
− Decreto nº 8.120, de 21 de Maio de 1881
Approva, com modificações, os estatutos da Companhia - Estrada de ferro
Principe do Grão-Pará, e autoriza-a a funccionar.
− Decreto nº 8.264,de 24 de Setembro de 1881
Concede permissão a Compagnie Impériale du Chemin de Fer de Rio Grande
do Sul para funccionar no Imperio.
− Decreto nº 8.346, de 24 de Dezembro de 1881

Concede á Compagnie Impériale du Chémin de Fer de Rio Grande do Sul
privilegio para a construcção, uso e gozo de uma estrada de ferro que, partindo da
cidade do Bagé, termine na estação do Cacequy, da estrada do ferro do Porto
Alegre a Uruguayana, na Provincia do Rio Grande do Sul; e garantia de juros do 6 %
sobre o capital que fôr definitivamento fixado para a construcção da mesma estrada.
− Lei 3.141 de 30 de Outubro de 1882, aprova despesa orçamentária
[...]§ 1º Fica o Governo autorizado:

I. Para fazer as operações de credito

que forem necessarias, na fórma da Lei n. 2.450, de 24 de Setembro de 1873, afim
de tornar effectiva a garantia de juros até o capital de £ 4.000.000, que a Companhia
D. Pedro I Railway Limited tiver de levantar para a construcção de sua linha
principal, mandando proceder préviamente aos necessarios estudos por conta do
mesmo credito.
−

Decreto nº 8.842, de 13 de Janeiro de 1883
Concede á The D. Pedro I Railway Company, limited, a garantia do juro

annual de 6% sobre o capital não excedente a £ 4.000.000, que fôr fixado á vista
dos estudos definitivos.
− Decreto nº 8.860, de 27 de Janeiro de 1883
Concede á Companhia da estrada de ferro da Leopoldina autorização para
prolongar a mesma estrada de S. Geraldo até Itabira de Mato Dentro e approva os
planos dos primeiros 21 kilometros do referido prolongamento...
− Decretonº 8.887,de 17 de Fevereiro de 1883
Autoriza a fusão da Compagnie Impériale du Chemin de Fer de Rio Grande
do Sul, com a Southern Brazilian Rio Grande do Sul Railway Company.
− Decreto nº 8.971, de 7 de Julho de 1883
Autoriza a funcionar no Brasil a Southern Brazilian Rio Grande do Sul Railway
Company
− Decreto nº 9.951, de 9 de Maio de 1888
Concede á The Rio de Janeiro and Northern Railway Company limited
autorisação para funccionar no Imperio e approva os respectivos estatutos
− Decreto nº 862, de 16 de Outubro de 1890

Concede privilegio, garantia de juros e mais favores para o estabelecimento
de um systema de viação geral ligando diversos Estados da União á Capital Federal.
− Decreto nº 970, de 8 de Novembro de 1890
Concede á Companhia Geral de Estradas de Ferro no Brazil privilegio,
garantia de juros e outros favores para construcção do prolongamento da Estrada de
Ferro da Leopoldina, de Itabira a Jatobá.
−

Decreto nº 1.163, de 9 de Dezembro de 1892
Declara caduca a concessão feita á Companhia Geral de Estradas de Ferro

no Brazil para construcção, uso e goso de prolongamento da Estrada de Ferro
Leopoldina, de Itabira a Jatobá, e o trecho entre a estação Saude e a cidade de
Itabira.

APÊNDICE E - LEGISLAÇÃO AUTORIZANDO EXPLORAR
MINERAIS E METAIS PRECIOSOS
•

Decreto nº 465, de 17 de Agosto de 1846
Mandando executar o Regulamento para a administração dos terrenos

diamantinos.
•

Decreto nº 794, de 7 de Junho de 1851
Concede a Custodio Teixeira Leite, Joaquim Leite Ribeiro, Doutor Medardo

Rivani, José Joaquim de Carvalho, e Doutor Cesar Persiani, a autorisação que
pedem para emprehender a exploração das minas de ouro da Provincia de Mato
Grosso, no Rio Paraguay, desde a foz do do Cabaçal até suas cabeceiras e
confluentes, e igualmente em a localidade denominada - os Martyrios - ao Norte da
Provincia.
•

Decreto de 18 de Dezembro de 1851

Concede ao Conselheiro Caetano Maria Lopes Gama e ao Doutor Joaquim
José de Oliveira autorização para exploração dos minerais existentes no Rio Grande
ou Araguaia, compreendidos os afluentes, tanto na província de Mato Grosso como
na de Goiás, e igualmente das minas de cobre existentes às margens do Rio Jauru.
•

Decreto de 27 de Dezembro 1851
Concede a Irineo Evangelista de Sousa, João Maria Collaço de Magalhães e

Frederico Augusto de Vasconcelos Almeida Pereira Cabral autorização para lavrar,
por meio de uma sociedade, minas de prata e cobre nas províncias de São Pedro e
Santa Catarina.
•

Decreto nº 1.044, de 22 de Setembro de 1852
Concede a Candido Mendes d' Ameida, e a Constantitno Conde de Zabiclo, a

autorisação que pedem para incorporar huma Companhia com accionistas
nacionaes e estrangeiros, com o fim de explorar minas de combustiveis fosseis, de
cobre, e de quaesquer outros mineraes nas Provincias do Maranhão e Piauhy.
•

Decreto nº 1.078, de 4 de Dezembro de 1852
Concede ao Visconde de Barbacena, e a Antonio de Sousa Ribeiro faculdade

por dous annos para procederem juntos ou separados, á exploração do carvão de
pedra na Provincia do Rio de Janeiro.
•

Decreto nº 2.238, de 28 de Agosto de 1858
Concede á Companhia Metallurgica do Assuruá da Provincia da Bahia

faculdade para, durante o espaço de 30 annos, minerar ouro, e outros metaes no
perimetro de quatro legoas de sua propriedade, situadas no lugar denominado
Gentio do Assuruá, Termo de Chique-Chique, na referida Provincia*.
*Gameleira, Assuruá, foram nomes do atual município Gentio do Ouro na
Bahia. Margem direita do rio São Francisco.
•

Decreto nº 2.266, de 2 de Outubro de 1858
Concede* a José de Barros Pimentel faculdade para por meio de huma

Companhia extrahir o mineral bitunioso, que denomina Bituminous Shalk [bitume
glutinoso?], proprio para fabrico de gaz de illuminação, e carvão de pedra, em
terrenos situados na margem do rio Marahú da Provincia da Bahia.

*Concessão fica dependente da aprovação do Poder Legislativo, diz relatório
1858)
•

Decreto nº 2.267, de 2 de Outubro de 1858
Concede a Frederico Hamilton Sauthworth faculdade para extrahir o mineral,

que denomina Illuminating vegetable turf, proprio para o fabrico de gaz de
Illuminação, em terrenos situadas nas margens do rio Aracahy da Provincia da
Bahia.
•

Decreto nº 2.737, de 6 de Fevereiro de 1861*
Approva o contracto celebrado com o Visconde de Barbacena, para lavrar as

minas de carvão de pedra nas margens do Passa-Dous, Districto da Laguna, na
Provincia de Santa Catharina.

*Prazo prorrogado sucessivamente, dez vezes, até

1876.
•

Decreto nº 3.049, de 6 de Fevereiro de 1863
Concede a Luiz Bouliech permissão por 30 annos para lavrar a mina de

carvão de pedra descoberta ás margens do rio Jaguarão, e seus affluentes, na
Provincia de S. Pedro.
•

Decreto nº 3.779, de 12 de Janeiro de 1867
Concede a José Bernardo Teixeira permissão por trinta annos para lavrar

minas de ouro, soda, chumbo, e outros mineraes na Comarca do Ipú da Provincia do
Ceará.
•

Decreto nº 3.830, de 6 de Abril de 1867
Concede ao Bacharel Theophilo Carlos Benedicto Ottoni permissão por tres

annos para explorar minas de ouro e outros mineraes na Comarca de Jequitinhonha,
na Provincia de Minas Geraes.
•

Decreto nº 3.924, de 3 de Agosto de 1867
Approva as condições para a construcção de uma estrada de ferro pelo modo

mais economico ou de um tram-road, partindo da Cidade do Rio Grande do Sul até
os terrenos carboniferos do Candiota na Provincia de S. Pedro.
•

Decreto nº 3.938, de 28 de Agosto de 1867

Concede a Guilherme Schuch de Capanema privilegio por tres annos para
proceder á exploração de minas de ferro nas margens da Bahia de Paranaguá e nas
dos rios que nella desaguão, na Provincia do Paraná.
•

Decreto nº 4.064, de 4 de Janeiro de 1868
Concede a John Mac Ginity & C.ª permissão por tres annos para explorar, em

minas de chumbo, ferro e carvão de pedra nos municipios de Porto Alegre e S.
Leopoldo, na Provincia de S. Pedro.
•

Decreto nº 4.386, de 30 de Junho de 1869
Concede permissão a Eduardo Pellew Wilson para lavrar carvão de pedra,

turfa e outros mineraes nas margens do rio Marahú, na Provincia da Bahia.
Decreto nº 4.457, de 21 de Janeiro de 1870
Altera a concessão feita a Eduardo Pellew Wilson, para a extracção de
mineraes na Provinda da Bahia.
•

Decreto nº 1.864, de 12 de Outubro de 1870
Autoriza o Governo a conceder a quem melhores condições offerecer,

permissão para a construcção de uma estrada, que, partindo do melhor ponto
maritimo da Provincia de Santa Catharina vá ter á Cidade de Porto Alegre, Capital
da de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
•

Decreto nº 4.830, de 23 de Novembro de 1871
Concede autorização á Companhia Brasileira Limitada da estrada de ferro de

Porto Alegre e Novo Hamburgo, para funccionar no Imperio.
•

Decreto nº 5045, de 7 de Agosto de 1872,
Concede à companhia inglesa The Braganza Gold Mining Company

autorização para funcionar no Império
•

Decreto nº 9.328, de 25 de Novembro de 1884
Concede permissão a Eduardo Pellew Wilson para transferir a John Cameron

Grant e Lord Walsingham as concessões a que se referem os Decretos ns. 4.386 de
30 de Junho de 1869 e 4457 de 21 de Janeiro de 1870 para minerar na Provincia da
Bahia.

APÊNDICE E - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE
FERROVIAS SUBVENCIONADAS PELO GOVERNO GERAL COM
GARANTIA DE JURO MÍNIMO E/OU SUBVENÇÃO QUILOMÉTRICA183

- Linha Recife-Palmares, Recife & São Francisco Railway Company
Capital de 16,.7 mil contos de réis, juros recebidos como garantia, até 1889,
no valor de 20,3 mil contos de réis. Recife & São Francisco Railway Company,
concessionária desde 1852, obteve garantia de juro de 5% por 90 anos, acrescidos
de mais 2% em 1854 por conta do orçamento provincial, de fato pagos pelo governo
federal. Construiu 125 km, bitola larga. O prolongamento Palmares-Garanhuns, 145
km, foi feito por conta do Estado.
-

Linha Recife-Limoeiro, Great Wester of Brazil Railway Company

Capital de 5,4 mil contos de réis, juros recebidos no valor de 3 mil contos de
réis. Great Western of Brazil Railway Company, concessionária autorizada pelo
governo provincial em 1873, recebeu garantia de juros de 7% por 30 anos, para
capital máximo de 50 contos de réis / km construído, fiança do Governo Imperial que
foi quem, de fato, pagou os juros. Colocou em tráfego 141 km, incluído o ramal de

183

Fonte: CASTRO CARREIRA (1980).

Nazaré. Em 1882 foi declarada estrada de interesse geral para o serviço de Estado
e autorizado o prolongamento Nazaré-Timbaúba, sem garantia de juro (45 km) com
cláusula de reversão para o Estado terminado o prazo do privilégio184.
- Linha Bahia-Alagoinhas, Bahia & São Francisco Railway Company.
Capital de 16 mil contos de réis, juros recebidos no valor de 34,5 mil contos
de réis. Bahia & São Francisco Railway Company, concessionária desde 1853,
recebeu o privilégio por prazo de 90 anos, garantia de juros de 5% (mais 2% da
província da Bahia) por todo aquele prazo para o valor total do capital (1.800 libras
esterlinas). O ramal de Timbó teve garantia de juros de 6% por prazo de 30 anos. A
concessão original foi dada pela província da Bahia à Junta da Lavoura.
Prolongamento Alagoinhas-Juazeiro, de 453 km foi feito por conta do Estado central.
- Linha Central da Bahia, Paraguassu Steam Tram Road Company.
Capital de 13 mil contos de réis, juros recebidos no valor de 7,8 mil contos de
réis. Esta linha foi iniciada por companhia organizada em Londres.em 1866,
denominada Paraguassu Steam Tram Road Company, tendo por procurador John
Morgan (assessor contábil da legação brasileira em Londres). Faliu em 1872.
Concessão foi repassada a Hugh Wilson, que obteve garantia de juro de 7% sobre
o capital correspondente a 50 contos de réis / km construído, ficando limitado o
capital máximo a 13 mil contos de réis Mais tarde foi autorizada a construir linha
entre Cachoeira e a Chapada Diamantina, sem garantia de juro. Bitola larga,
extensão de 251 km, inaugurada em em 1876.
- Linha Campo Limpo-Bragança Paulista.
A Companhia E.F. Bragantina foi autorizada por lei provincial em 1873 e
recebeu da província de São Paulo, em 1888, garantia de juro de 7% sobre o capital
de até 2,3 mil contos de réis. A estação de Campo Limpo entroncava com a São
Paulo Railway Company. A abertura da linha completa ao tráfego, 52 km, ocorreu
em 1884, bitola métrica.

184

Pernambuco recebeu ainda as linhas Recife-Caruaru e Recife-Caxangá, por lei provincial de 1861; em 1879 a
concessionária inglesa Brazilian Street Railway Company foi autorizada a se instalar no Brasil.

- Linha São Paulo-Cachoeira, São Paulo & Rio Railway Company
Capital de 10,6 mil contos de réis, recebeu juros garantidos no valor de 6,5 mil
contos de réis. Concessão autorizada por lei provincial de 1870, garantia de juro de
7% por 90 anos sobre capital de 10,6 mil contos de réis. São Paulo & Rio Railway
Company foi organizada em Londres, construiu 231 km entre a capital, São Paulo, e
Cachoeira, no entroncamento com a E.F. D. Pedro II, bitola métrica (apesar de ligar
duas ferrovias de bitola larga), tendo sido inaugurada em 1877.
Saíam de São Paulo, para oeste a Sorocabana, à direita, para leste, a São
Paulo & Rio Railway. Estas duas empresas e a Mogiana receberam, até o final do
Império, 14,2 mil contos de réis, por conta da garantia de juros , para o capital
registrado de 13,6 mil contos de réis. As estradas de ferro Inglesa e Paulista
desistiram da garantia de juros com que haviam sido inicialmente beneficiadas. A
E.F. Ituana também foi privilegiada com juros no valor de 4 mil contos de réis, pagos
pela província de São Paulo.
- EF Minas e Rio, Minas & Rio Railway Company
Capital de 15,2 mil contos de réis, juros garantidos no valor de 6,9 mil contos
de réis. Minas & Rio Railway Company foi a construtora.
A linha iniciou com a concessão da E.F. do Rio Verde, autorizada por lei
provincial de 1874 com garantia de juro de 4%. Em 1875 o governo imperial afiançou
os juros e concedeu mais 3% por 30 anos, até o capital máximo de 14 mil contos de
réis, 90 anos de privilégio de zona de 20 km de cada lado do eixo da estrada . Em
1877 o capital foi elevado a 16,2 mil, com juro garantido de 7% afiançado e por
conta do governo imperial (Decreto 6683/setembro de 1877, www.saolourencoonline.com.br). A companhia The Minas and Rio Railway foi autorizada a funcionar
no Brasil por decreto 7.734, de junho de 1880, ano em que foi organizada em
Londres.
A linha completa, Cruzeiro-Tres Corações do Rio Verde (primeiramente
concedida ao Visconde de Mauá e a José Vieira Couto de Magalhães), foi aberta ao
tráfego em 1884, em bitola métrica e com 170 km, entroncando em Cruzeiro com a
E.F. D. Pedro II. Das ferrovias localizadas nas províncias do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais, esta foi a única que recebeu garantia de juros do Tesouro Imperial.
Segundo Castro Carreira a Minas & Rio Railway foi igualmente concessionária da

E.F. de Pitangui, favorecida por subvenção provincial (Pitangui era antiga região de
ouro)185 .
- EF Paranaguá-Curitiba, Compagnie Générale des Chemins de Fer
brésiliens.
Capital de 11,3 mil contos de réis, juros recebidos no valor de 6,4 mil contos
de réis.
A Companhia E.F. do Paraná foi a concessionária desta ferrovia, sendo a
construção autorizada por lei provincial em 1872, com juro de 7% para o capital de 2
mil contos de réis, por 50 anos, privilégio de zona de 20 km de cada lado do eixo da
estrada. Em maio de 1875 o governo imperial tornou-se fiador da subvenção
provincial e garantiu juro de 7% para o capital adicional de 5 mil contos de réis por
30 anos, ampliando o privilégio de zona para 90 anos. Após a organização da
empresa, o governo imperial ofereceu, em outubro de 1875, nova garantia de juro de
7%, para o capital adicional de 4,5 mil contos de réis, elevando para 11,5 mil contos
de réis o capital garantido e afiançado.
A concessionária foi autorizada, por decreto de agosto de 1879, a transferir os
direitos de construção da estrada para a Compagnie Générale des Chemins de Fer
Brésiliens, cujos estatutos foram aprovados pelas autoridades brasileiras em 1880.
Inaugurado o tráfego em 1883, a linha completa foi aberta em 1885 (110 km), com
bitola métrica. Foi construída com importantes e notáveis obras de arte... e uma
viação subterrânea de 1.690 metros em 15 túneis .
Esta estrada foi projetada por André Rebouças e construída pelo empreiteiro
e corretor Eng. João Teixeira Soares. A estação Lange parece ter sido denominada
inicialmente de Volta Grande, sendo o primeiro trecho aberto em 1883 entre
Paranaguá e Morretes (cf. http://www.estacoesferroviarias.com.br).

O mesmo

engenheiro JTS iria iniciar, em 1901, a E.F. Vitória-Minas, associado a Pedro
Nolasco. Antes, recebeu de Pedro II, em 1889, a concessão da E.F. São Paulo-Rio
Grande (1.403 km), ferrovia cujo controle foi repassado, em 1906, à Brazil Railways,

185

O Brigadeiro José Vieira Couto do Magalhães (site saolourenco-online), era natural de Diamantina, filho de
negociante de pedras preciosas, e foi presidente de quatro provincias (Pará, Goiás, São Paulo e Mato Grosso).

de Percival Farquhar. JTS representou Alphonse Spée, procurador da Compagnie
Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil, junto a ferrovias do Rio Grande do Sul.
Segundo Fernando de Azevedo, João Teixeira Soares foi ainda incorporador da
Companhia E.F. Noroeste do Brasil, ‘de capitais mistos brasileiro e franco-belga,
com concessão de garantia de juros pelo governo brasileiro’, sendo o trecho BauruItapura inaugurado em 1910 (AZEVEDO, s/data, p. 70). Em razão deste conjunto
de participações no programa ferroviário, supomos que o Sr. João Teixeira Soares,
engenheiro, corretor, concessionário, incorporador, titular de ações, executivo de
ferrovias repassadas ao capital estrangeiro, constitua um bom exemplo de caçador
de concessões,.
- EF Rio Grande-Bagé
Capital de 13,5 mil contos de réis, juros recebidos no valor de 6,2 mil contos
de réis. Construção autorizada por lei provincial de 1872 entre a cidade portuária de
Rio Grande e Alegrete. Em 1878, terminados os estudos, foi garantido privilégio de
zona por 90 anos, garantia de juros de 7% sobre o capital de 12,1 mil contos de réis
por 30 anos. Em 1880 foi autorizada a construir esta estrada, a Compagnie Impériale
du Chemin de Fer du Rio Grande do Sul. Esta empresa se uniu à norte-americana
Southern Brazilian Rio Grande do Sul Railway Company. Em 1884 a linha total de
283 km foi aberta ao tráfego, com bitola métrica. Em 1889 já fora autorizado o
prolongamento para Cacequi e Uruguaiana.
_____________
OBSERVAÇÕES
.i)Todas estas linhas tiveram a concessão original outorgada pela província e
depois foram federalizadas. Inicialmente são todas inglesas, depois entram capitais
norte-americanos e franco-belgas.
ii) A estrada de ferro inglesa que nunca saiu do papel, a E.F. D. Pedro I, de
Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, foi autorizada em 10 de fevereiro de 1871
sem subvenção nem garantia de juros, um evento singular. Em 24 de setembro de
1872 organizou-se em Londres outra sociedade, com capital de 50 mil libras, que
comprou esta concessão e contratou com Hugh Wilson & Sons uma empreitada em
que estes assumiam toda e qualquer responsabilidade, usando como porto São

Francisco ou Desterro. A empresa apresentou os documentos em 19 de dezembro
de 1884. Em fevereiro de 1885 o governo convidou todos.
iii) As informações acima foram majoritariamente retiradas da obra do
Senador Castro Carreira, História econômica e financeira do Império do Brasil.
Acrescentaram-se, eventualmente, informações colhidas de outras fontes, sobretudo
da legislação.

ANEXO A - DECRETO IMPERIAL DE 1O DE DEZEMBRO DE 1822
Decreto de Titulação do Barão da Torre de Garcia d`Ávila186

"Havendo respeito aos grandes merecimentos e distintas qualidades que
concorrem na pessoa do Coronel Comendador Antonio Joaquim Pires de
Carvalho e Albuquerque, Senhor da Torre de Garcia D'Avila na Província da
Bahia; e aos relevantes serviços que tem prestado com a maior honra,
patriotismo, decidido entusiasmo em bem do Estado e gloriosa causa da
Independência e Constituição do Império; e considerando também ser a Casa
tal, por sua antigüidade e nobreza que os que nela sucederem me poderão
sempre servir e aos meus Augustos Sucessores tão honradamente como deles
espero, e o fizeram os de quem ele descende, cuja memória Me é muito
presente; E por folgar outrossim que por todos estes motivos e pela muito boa
vontade que tenho de lhe fazer Mercê (sendo por certo de quem ele é) Me
saberá sempre merecer, continuando a prestar à Nação iguais serviços; Me praz
e Hei por bem de lhe fazer Mercê, como faço, do Título de Barão da Torre de
Garcia D'Avila, elevando por este modo o Título de Senhorio de que de tempos
antigos tem gozado a sua Casa e Família. Paço em o primeiro de Dezembro de
mil oitocentos e vinte dois, primeiro da Independência e do Império."
Ass: Imperador D. Pedro I
José Bonifácio de Andrada e Silva
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Pelo título de Barão da Torre, o agradecimento ao Imperador foi com as seguintes palavras: “Nada me resta, Senhor,
que de novo possa oferecer a Vossa Majestade, porque honra, vida e fazenda há muito dediquei à defesa da Pátria.”

ANEXO B - DECRETO Nº 641 DE 26 DE JUNHO DE 1852187
Autorisa o Governo para conceder a huma ou mais companhias a construcção total
ou parcial de hum cminho de ferro que, partindo do Municipio da Côrte, vá terminar
nos pontos das Provincias de Minas Geraes e S. Paulo, que mais convenientes
forem.
Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte Resolução da
Assembléa Geral Legislativa.

Art. 1º O Governo fica autorisado para conceder á huma ou mais Companhias a
construcção total ou parcial de hum caminho de ferro que, partindo do Municipio da
Côrte, vá terminar nos pontos das Provincias de Minas Geraes e S. Paulo, que mais
convenientes forem. Esta concessão comprehenderá o privilegio do caminho de
ferro por hum prazo que não excederá a noventa annos, contados da incorporação
da Companhia, tendo-se em vista o plano e orçamento da obra projectada debaixo
das condições seguintes.
§ 1º A Companhia empresaria terá o direito de desapropriar, na fórma da Lei, o
terreno de dominio particular que for necessario para o leito do caminho de ferro,
estações, armazens e mais obras adjacentes; e pelo Governo lhe serão
gratuitamente para o mesmo fim concedidos os terrenos devolutos, e nacionaes, e
bem assim os comprehendidos nas sesmarias e posses, salvas as indemnisações
que forem de direito.
§ 2º O Governo poderá conceder o uso das madeiras e outros materiaes
existentes nos terrenos devolutos e nacionaes, para a construcção do caminho de
ferro.
§ 3º Poderá tambem o Governo conceder a isenção de direitos de importação
sobre os trilhos, machinas, instrumentos e mais objectos destinados á mesma
construcção; bem como, durante hum prazo determinado, a dos direitos do carvão
de pedra que consumir a Companhia em suas oficinas, e costeio da estrada.
§ 4º Durante o tempo do privilegio não se poderá conceder outros caminhos de
ferro que fiquem dentro da distancia de cinco leguas tanto de hum, como de outro
lado e na mesma direcção d'este, salvo se houver accordo com a Companhia.
§ 5º Durante o mesmo privilegio, a Companhia terá direito a perceber os preços
de transporte, que forem fixados pelo Governo em huma Tabella organisada de
accordo com a Companhia, cujo maximo não excederá o custo actual das
187

Este e os decretos que se seguem foram transcritos sem alteração ortogáfica nem gramatical, e com a
formatação original.

conducções.
§ 6º O Governo garantirá á Companhia o juro até cinco por cento do capital
empregado na construcção do caminho de ferro, ficando ao mesmo Governo
faculdade de contractar o modo e tempo do pagamento d'este juro.
§ 7º Para o embolso dos juros despendidos pelo Thesouro Nacional estabelecerá
o Governo huma escala de porcentagem, que começará a receber logo que a
Companhia tiver feito dividendos de oito por cento pelo menos.
§ 8º Fixará o Governo de accordo com a Companhia o maximo dos dividendos,
dado o qual, terá lugar a reducção nos preços da Tabella de transportes.
§ 9º A Companhia se obrigará a não possuir escravos, a não empregar no serviço
da construcção e costeio do caminho de ferro se não pessoas livres que, sendo
nacionaes, poderão gozar da isenção do recrutamento, bem como da dispensa do
serviço activo da Guarda Nacional, e sendo estrangeiras participarão de todas as
vantagens que por Lei forem concedidas aos colonos uteis e industriosos.
§ 10º A Companhia não poderá emittir acções ou promessas de acções
negociaveis, sem que se tenha constituido em sociedade legal com Estatutos
approvados pelo Governo.
§ 11º O caminho de ferro não impedirá o livre transito dos caminhos actuaes, e
de quaesquer outros que para commodidade publica se abrirem; nem a respectiva
Companhia terá direito a qualquer taxa pela passagem nos pontos de intersecção.
§ 12º No contracto o Governo marcará o prazo em que deverá a Companhia
começar e acabar os trabalhos da construcção do caminho de ferro, comminando
huma multa de quatro a vinte contos de réis na falta de cumprimento em hum ou
outro caso; e sob pena de ficar sem effeito o mesmo contracto se a Companhia
deixar pela segunda vez de começar ou acabar a obra dentro do prazo que de novo
for
marcado.
§ 13º O Governo terá a faculdade de effectuar o resgate da concessão do
caminho de ferro, se o julgar conveniente, convencionando-se com a Companhia
sobre a epocha e a maneira de o realisar.
§ 14º Por meio dos necessarios Regulamentos, e de intelligencia com a
Companhia, providenciará o Governo sobre os meios de fiscalisação, segurança e
policia do caminho de ferro, bem como estatuirá quaesquer outras medidas relativas
á construcção, uso, conservação e costeio do caminho de ferro, podendo impor aos
infractores penas de multa até duzentos mil réis, e de prisão até tres mezes, e
solicitando do Corpo Legislativo providencias ácerca de penas mais graves e
proporcionadas aos crimes que possão affectar a sorte da empresa, as garantias do
publico, e os interesses do Estado.
Art. 2º Se apparecerem Companhias que se proponhão a construir caminhos de

ferro em quaesquer outros pontos do Imperio, poderá o Governo igualmente
contractar com ellas sobre as mesmas bases declaradas no Artigo antecedente.
N'este caso porêm serão os respectivos contractos submettidos á approvação do
Corpo Legislativo a fim de resolver sobre a conveniencia das linhas projectadas, a
opportunidade das empresas, e a responsabilidade do Thesouro.

Art. 3º O Governo restituirá a Thomaz Cochrane a quantia de quatro contos de
réis e o respectivo juro de seis por cento ao anno que pagou de multa pela falta de
cumprimento do contracto para a construcção da estrada de ferro que foi
reconhecido sem vigor.
Art. 4º Ficão sem vigor as disposições em contrario.
Francisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em vinte seis de Junho de mil oitocentos cincoenta e dous, trigesimo
primeiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Francisco Gonçalves Martins

Publicação:
•

+

Coleção de Leis do Império do Brasil - 1855 , Página 5 Vol. 1 pt. I (Publicação
Original)

ANEXO C - DECRETO Nº 1.030 DE 7 DE AGOSTO DE 1852

Concede a Eduardo de Mornay e Alfredo
de Mornay privilegio excclusivo pelo
tempo de 90 annos para a construcção
de hum caminho de ferro na Provincia de
Pernambuco, entre a Cidade do Recife e
a Povoação denominada Agua Preta.

Havendo-Me representado Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay ácerca da
utilidade da construcção de huma estrada de ferro na Provincia de Pernambuco,
que, partindo da Cidade do Recife, e passando pelo rio Serinhaem, na confluencia
deste com o Aramaragi, e pelas Povoações de Agua Preta e Garanhuns, vá terminar
em hum dos pontos da extensa navegação do rio de S. Francisco, pedindo, para a
incorporação de lima Companhia que realise a referida estrada, o privilegio
autorisado pela Lei de 26 de Junho de 1852; e Desejando promover quanto for
possivel, em beneficio da agricultura e do commercio da Provincia de Pernambuco,
os meios de mais facil communicação entre os pontos do seu territorio, que pelo
desenvolvimento de sua industria agricola podem admittir desde já tão importante
melhoramento: Hei por bem Conceder-lhes o privilegio exclusivo pelo tempo de 90
annos, para construcção unicamente de hum caminho de ferro, que deverá partir da
Cidade do Recife e terminar na Povoação d'Agua Preta, por meio de huma
Companhia de nacionaes e estrangeiros que para esse fim organisarem, sob as
condições que com este baixão, assignadas por Francisco Gonçalves Martins, do
Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do
Imperio, ficando porêm este contracto dependente da approvação da Assembléa
Geral Legislativa na fórma do Art. 2º da citada Lei. O mesmo Ministro o tenha assim
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em sete de Agosto de mil
oitocentos cincoenta e dous, trigésimo primeiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Francisco
Martins.

Gonçalves

Condições a que se refere o Decreto desta data, e com as quaes o Governo
contracta com Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay a construcção de huma
estrada de ferro na Provincia de Pernambuco
1ª O Governo concede aos ditos Ernpresarios o privilegio por hum prazo de 90
annos, contados da data da incorporação da Companhia, para a construcção e gozo
de hum caminho de ferro que parta da Cidade do Recife até o ponto denominado Agua Preta. - A incorporação deverá verificar-se dentro de hum anno da data deste
contracto.
2ª Durante o tempo do privilegio, não se poderá conceder empresas de outros
caminhos de ferro dentro da distancia de 5 leguas, tanto de hum como de outro lado,
e na mesma direcção deste, salvo se houver accordo com a Companhia. Esta
prohibição não comprehende a da construcção de outros caminhos de ferro que,

ainda partindo do mesmo ponto, mas seguindo direcções diversas, possão
approximar-se accidentalmente de algum ponto da estrada privilegiada, ou mesmo
corta-la, com tanto que dentro da zona privilegiada não possão receber mercadorias
e passageiros.
3ª Os pontos intermedios da linha contractada ficão dependentes de accordo
posterior entre o Governo e a Companhia, depois que esta houver procedido a todos
os exames e trabalhos preparatorios, apresentando a respectiva planta, que será
submettida á definitiva approvação do Governo.
4ª A Companhia poderá construir tambem linhas transversaes de ferro, de
madeira, ou de qualquer outra conveniente especie, quando julgue de utilidade para
facilitar o transito de generos e de passageiros para a linha principal; não gozando
porêm dos favores para aquelles caminhos que a esta são concedidos, excepto os
que forem expressamente designados no contracto.
5ª Os trabalhos da estrada deverão começar dentro do prazo de dous annos,
contados da data da incorporação; e a Companhia os concluirá no de doze. Na falta
de cumprimento desta obrigação, a Companhia poderá ser multada pelo Governo
em 10.000$ de réis, o qual lhe marcará mais hum anno para o começo ou ultimação
dos trabalhos, pagando a Companhia pela mora de cada hum semestre do novo
prazo 4.000$ de réis. Findo o anno, e imposta a multa do ultimo semestre, será esta
seguida da perda do contracto, salvo se a mora for proveniente de causa imprevista
ou invencivel por parte da Companhia.
6ª Quando a Companhia tiver perdido o direito ao contracto pela falta da
conclusão da obra, conservará a propriedade da parte feita, perdendo somente o
direito á continuação do gozo dos favores que pelo contracto lhe tinhão sido
concedidos; e será neste caso ainda responsavel pelo valor dos que já tiver
recebido, dando-se para este fim a hypotheca nas mesmas obras.
7ª Poderá a Companhia usar do direito de desapropriar na fórma das Leis em
vigor, o terreno de dominio particular que for necessario para leito do caminho de
ferro, estações, armazens e mais obras adjacentes; e pelo Governo lhe serão
gratuitamente concedidos para os mesmos fins os terrenos devolutos e nacionaes, e
bem assim os comprehendidos nas sesmarias e posses, salvas as indemnisações
que forem de direito. Tambem o Governo lhe concederá o uso das madeiras e
outros materiaes existentes nos terrenos devolutos e nacionais, e de que a
Companhia tiver precisão para a construcção do caminho de ferro. Os favores deste
Artigo são extensivos aos caminhos transversaes.
8ª Ficão isentos de direito de importação, dentro do prazo marcado para a
conclusão das obras, os trilhos, machinas e instrumentos que se destinarem á
mesma construcção, e bem assim os carros, locomotivas, e mais objectos
necessarios para começarem os trabalhos da empresa. A mesma isenção he
concedida ao carvão de pedra, durante o referido prazo, e o de mais 10 annos
depois das obras concluidas e a linha aberta ao publico em toda a sua extensão. O
gozo destes favores fica sujeito aos Regulamentos fiscaes para evitar qualquer
abuso.
9ª A Companhia se obriga a não possuir escravos, e a não empregar no
serviço da construcção do caminho de ferro senão pessoas livres, que sendo
nacionaes poderão gozar da isenção do recrutamento, bem como da dispensa do

serviço activo da Guarda Nacional; e sendo estrangeiros participarão de todas as
vantagens que por Lei forem concedidas aos colonos uteis e industriosos.
10ª Só terão direito de gozar da isenção do serviço activo da Guarda Nacional
e do recrutamento, os nacionaes empregados pela Companhia que estiverem
incluidos em huma lista entregue todos os seis mezes ao Presidente da Provincia, e
assignada pelo seu Director, não podendo, passado o primeiro semestre, ser nella
contemplado o individuo que não tiver tres mezes de effectivo exercicio. Convencida
a Companhia de qualquer abuso sobre este importante assumpto, em detrimento do
serviço publico, poderá ser multada pelo Governo na quantia de 4.000$ de réis, e
perderá mesmo este favor em caso de reincidencia, se o Governo o julgar
conveniente.
11ª O caminho de ferro não impedirá o livre transito dos caminhos actuaes, e
de outros que para commodidade publica se abrirem; nem a Companhia terá direito
de exigir taxa alguma pela passagem de outras estradas de qualquer natureza nos
pontos de intersecção.
12ª O Governo poderá fazer em toda a extensão do caminho de ferro as
construcções e apparelhos necessarios ao estabelecimento de huma linha
telegraphica electrica responsabilisando-se a Companhia pela guarda dos fios e
apparelhos electricos, e prestando-se a transportar gratuitamente os agentes da
telegraphia que viagem, em razão do seu emprego. A Companhia terá o direito de
fazer semelhante construcção se o Governo a não quizer executar por sua conta;
sendo neste caso gratuito o serviço prestado ao mesmo Governo.
13ª As malas do Correio e seus conductores, bem como quaesquer sommas
de dinheiro pertencentes aos Cofres Publicos, serão conduzidas gratuitamente pelo
caminho de ferro. Igual vantagem terão dous passageiros ao serviço do Governo em
cada viagem, e a carga não excedente de 10 arrobas. O que de mais accrescer a
Companhia se obriga a transportar mediante o abatimento de 20 por cento do preço
commum.
14ª Se o Governo mandar tropas para qualquer ponto, a Companhia se obriga
a por immediatamente sua disposição, por metade da tarifa estabelecida, todos os
meios de transporte que possuir, e a empregar tambem nesta conducção os
pertencentes ao Governo que forem apropriados ao serviço da linha.
15ª Por igual preço fará a Companhia transportar os presos e seus respectivos
guardas, prestando o Governo os carros proprios e com a necessaria segurança.
16ª O Governo garante á Companhia o juro de 5 por cento do capital que
empregar na construcção do caminho de ferro da linha principal. Por hum
Regulamento especial do Governo será designado o modo de verificarem-se as
despezas da construcção, do costeio, e a receita realisada; bem como as epochas e
fórma do pagamento do juro.
17ª A Companhia franqueará ao Governo, para o cumprimento do Artigo
anterior, o exame de todos os seus livros, proporcionando-lhe quaesquer outros
esclarecimentos de que possa precisar.
18ª Esta garantia he devida a contar do primeiro dia em que estiver concluida
cada huma secção da estrada, e franqueada ao publico, e somente pelo capital nella
despendido, cessando logo que por espaço de seis mezes sejão interrompidos os
trabalhos por culpa da Companhia; não devendo continuar a obrigação senão depois

que, continuados os trabalhos, se conclua a secção que foi interrompida, ou a que
foi começada de novo, quando os trabalhos tenhão parado no fim de cada huma
dellas. Cada secção constará pelo menos de tres leguas, e será fixada a sua
extensão de accordo com a Companhia.
19ª Cumprindo precisar a responsabilidade a que por este contracto se sujeita
o Governo mediante a garantia dos 5 por %, será fixado o maximo do custo da obra,
devendo ter lugar esta fixação depois que a Companhia apresentar os seus
trabalhos preparatorios, a planta e o orçamento, com os convenientes detalhes
explicativos, ficando tudo dependente da approvação do Governo Imperial. Se na
execução, porêm, as despezas forem menores do que as do maximo fixado, o
Governo se aproveitará desta reducção para a verificação da estipulada garantia; e
se excederem, correrá o excesso por conta da Companhia.
20ª A Companhia embolsará o Governo do que tiver despendido em virtude da
garantia estipulada do juro, depois que ella tiver realisado o dividendo de 8 por %,
guardada a seguinte escala de porcentagem.
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21ª A garantia cessa logo que a Companhia realisar o rendimento liquido de 5
por % em tres annos consecutivos.
22ª Durante o privilegio a Companhia perceberá os preços de transporte de
mercadorias e passageiros segundo huma Tabella que o Governo de accordo com
ellas, organisará, conforme as seguintes bases:
1ª Para os generos de exportação e de producção do Paiz o maximo do preço
não excederá de 20 réis por arroba, e legua de 18 ao gráo.
2ª Para os generos de importação o maximo será de 30 réis pelo mesmo peso
e distancia.
3ª O preço da conducção para os objectos de grande volume e de pequeno
peso, como sejão mobilias, caixões de chapeos, &c., poderá ser elevado ao duplo.
Tambem poderão ser sujeitos a huma Tabella especial os de conducção perigosa,
como seja a polvora, &c., e os que, em razão de sua fragilidade, como pianos, louça,
vidros, &c., ou por seu valor, como prata, ouro e joias, &c., obrigão a Companhia a
maior responsabilidade; estes preços deverão ser especificadamente declarados.
Em todos os casos, porêm, o Governo poderá elevar ao duplo o maximo do preço de
conducção, em quanto não se verficar a condição 21.
23ª Logo que a Companhia puder fazer dividendos de 12 por %, o preço de
transporte será reduzido, reformando o Governo as Tabellas, ouvindo para este fim
a mesma Companhia. De qualquer maneira haverá todos os 5 annos revisão das
referidas Tabellas, para receberem as modificações que o bem publico, conciliado
com o interesse da empresa, aconselhar.

24ª Não obstante as reducções no Artigo anterior declaradas, se a Companhia
fizer dividendo maior de 12 por %, metade deste excesso será destinado para
amortisação do capital da empresa, e formará hum fundo que será administrado
debaixo da fiscalisação especial do Governo.
25ª Se o Governo entender de conveniencia publica effectuar o resgate da
concessão do caminho de ferro, o poderá fazer mediante previa indemnisação da
Companhia, que será regulada da maneira seguinte:
1º Não poderá ter lugar este resgate, salvo de accordo com a Companhia,
senão passados 30 annos da duração do privilegio.
2º O preço do resgate será regulado pelo termo medio do rendimento liquido
dos ultimos tres annos.
3º A Companhia receberá do Governo huma somma em fundos publicos que
dê igual rendimento, descontadas quaesquer quantias resultantes da garantia do
juro que por ventura a Companhia deva ainda, e as de amortisação que possa ter
recebido por consentimento do Governo, ou que haja de receber na occasião.
26ª O Governo prestará á Companhia, por meio das Autoridades, toda a
protecção compativel com as Leis, a fim de que possa ella realisar a arrecadação
das taxas estabelelecidas, e protegerá com Regulamentos especiaes, não só a
segurança dos viandantes, como os conductores e empregados que a Companhia
tiver para fiscalisar a observancia dos seus Regulamentos; permittindo-lhe ter
Guardas-barreiras que serão Cidadãos Brasileiros morigerados, pagos pela
Companhia, e que podem andar armados, mas sujeitos á inspecção das Autoridades
locaes.
27ª Nos Regulamentos do Governo, de conformidade com o § 14 do Art. 1º da
Lei de 26 de Julho de 1852, serão tambem estabelecidas regras de policia e de
segurança em favor dos proprios caminhos, e do seu uso regular, para prevenir
qualquer perigo que venha ou de estranhos ou da propria Companhia, impondo o
Governo as convenientes multas, solicitando do Corpo Legislativo maiores penas, se
por experiencia reconhecer necessario.
28ª No caso de que o Governo queira que alguns Engenheiros seus se instruão
na construcção de caminhos de ferro, a Companhia os admittirá para que assistão a
todos os trabalhos da empresa.
29ª A Companhia não poderá emittir acções, ou promessas de acções
negociaveis, sem que se tenha constituido em sociedade legal, com estatutos
approvados pelo Governo.
30ª A Companhia terá a faculdade de explorar e abrir minas de carvão, pedra
calcaria, de ferro, chumbo, cobre, e de quaesquer outros metaes, ainda preciosos,
sem prejuizo de direitos adquiridos por outros; devendo quando as descobrir dirigirse immediatamente ao Governo, para que lhe sejão demarcadas as datas, e
estipuladas as condições do seu gozo; podendo a Companhia exercer esta
faculdade no seguimento da linha do caminho de ferro, e na mesma zona de cinco
leguas para cada hum dos lados.
31ª Podendo, não obstante a clareza de todas as estipulações deste contracto,
dar-se desaccordo entre o Governo e a Companhia, a respeito de seus direitos e
obrigações, reconhecendo o Governo a vantagem de huma qualquer decisão, esta
será dada por Juizes arbitros, dos quaes hum será da nomeação do mesmo

Governo, outro da Companhia, e o terceiro por accordo de ambas as partes; e se
este accordo não for possivel, será o terceiro Membro o Conselheiro d'Estado mais
antigo, e em igualdade de antiguidade o mais velho.
32ª O presente contracto ficará dependente, para seu complemento, de ajuste
posterior e definitivo entre o Governo e a Companhia, depois que esta apresentar os
trabalhos e esclarecimentos de que tratão as condições 3ª e 19ª; e então serão
consignadas as clausulas e condições que devão regular o systema da construcção
do caminho de ferro, de carros, machinas e locomotivas, de accordo com os ultimos
melhoramentos a bem da segurança dos passageiros e dos transportes, da
economia do costeio, da velocidade da marcha, e de todas as mais commodidades e
vantagens para o publico; devendo tal ajuste preceder ao começo da obra.
Rio de Janeiro em 7 de Agosto de 1852.
Francisco Gonçalves

ANEXO D - DECRETO Nº 1.299 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1853

Concede a Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto, preivilegio exclusivo
pelo tempo de noventa annos para a construcção de huma estrada de ferro na
Provincia da Bahia, partindo da Cidade de S. Salvador, ou de qualquer ponto do
littoral ou de rio navegavel proximo della, e terminando na Villa do Joazeiro, ou em
outro lugar na margem do Rio de S. Francisco, que se julgar mais conveniente.
Havendo-Me representado Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto
acerca da utilidade da construcção de uma estrada de ferro na Provincia da Bahia,
que partindo de qualquer ponto proximo á capital da mesma Provincia, vá terminar
na villa do Joazeiro, ou em outro logar na margem direita do rio de S. Francisco que
se julgar mais conveniente, pedindo para a incorporação de uma companhia que
realize a referida estrada o privilegio autorisado pela Lei de 26 de Junho de 1852 e
Decreto n. 725 de 3 de Outubro ultimo; e Desejando promover quanto fôr possivel,
em beneficio da agricultura e do commercio da Provincia da Bahia, os meios de mais
facil communicação entre os pontos do seu territorio, que pelo desenvolvimento de
sua industria agricola podem admittir desde já tão importante melhoramento: Hei por
bem, conformando-Me, por Minha Immediata Resolução de 8 de Outubro ultimo,
com o parecer da Secção do Conselho de Estado dos Negocios do Imperio, exarado
em sua Consulta de 4 do mesmo mez, Conceder-lhe o privilegio exclusivo pelo
tempo de 90 annos para a construcção de uma estrada de ferro, que deverá partir
de qualquer ponto proximo á capital da referida Provincia, e terminar na villa do
Joazeiro ou em outro logar da margem direita do rio do S. Francisco, que se julgar
mais conveniente por meio de uma companhia de nacionaes e estrangeiros que
para este fim se organizar, sob as condições que com este baixam, assignadas por
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em 19 de Dezembro de 1853, 32º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
CONDIÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA, E COM AS QUAES
O GOVERNO CONTRACTA COM JOAQUIM FRANCISCO ALVES BRANCO MUNIZ
BARRETO A CONSTRUCÇÃO DE UMA ESTRADA DE FERRO NA PROVINCIA DA
BAHIA
1ª O Governo concede ao dito emprezario o privilegio pelo prazo de 90 annos,
contados da data da incorporação da companhia que este deve organizar para a
construcção e gozo de uma estrada de ferro, que parta da cidade de S. Salvador, ou
de qualquer ponto do littoral ou de algum rio navegavel proximo della, e vá terminar
no Joazeiro á margem do rio de S. Francisco ou em algum outro logar da margem
direita do mesmo rio que se reconhecer prestar mais vantagens ás communicações
do interior da Provincia e de outras centraes para o littoral. A incorporação da
companhia deverá verificar-se dentro de um anno da data destas condições.

2ª Durante o tempo do privilegio não se poderá conceder emprezas de outras
estradas de ferro, na Provincia da Bahia dentro da distancia de cinco leguas, tanto
de um como de outro lado e na mesma direcção desta, salvo si houver accôrdo com
a companhia. Esta prohibição não comprehende a da construcção de outras
estradas de ferro, que, ainda que partindo do mesmo ponto, mas seguindo direcções
diversas, possam approximar-se accidentalmente de algum ponto da estrada
privilegiada, ou mesmo cortal-a; com tanto que dentro da zona privilegiada não
possam receber mercadorias e passageiros.
3ª Os pontos intermedios da linha contractada ficam dependentes de accôrdo
posterior entre o Governo e a companhia, depois que esta houver procedido a todos
os exames e trabalhos preparatorios, apresentando a respectiva planta, que será
submettida á definitiva approvação do Governo.
4ª A companhia poderá construir tambem linhas transversaes de ferro, de
madeira ou de qualquer outra conveniente especie, quando julgue de utilidade para
facilitar o transito de generos e de passageiros para a linha principal; não gozando
porém aquellas linhas dos favores que a esta estrada são concedidos, excepto os
que forem expressamente designados no contracto.
5ª Os trabalhos das primeiras 20 leguas desta estrada deverão começar dentro
do prazo de dous annos, contados da data da incorporação, e a companhia os
concluirá no de 12. Na falta de cumprimento desta obrigação a companhia poderá
ser multada na quantia de 10:000$ pelo Governo, e este lhe marcará mais um anno
para o começo ou ultimação dos trabalhos, pagando a companhia pela móra de
cada um semestre do novo prazo 4:000$000. Findo o anno, e imposta a multa do
ultimo semestre, será esta seguida da perda do contracto, salvo si a móra fôr
proveniente de causa imprevista, ou invencivel por parte da companhia.
6ª Quando a companhia tiver perdido o direito ao contracto, pela falta da
conclusão da parte da estrada, referida na condição antecedente, conservará a
propriedade da porção feita, perdendo sómente o direito á continuação do gozo dos
favores concedidos pelo contracto; e será neste caso ainda responsavel pelo valor
dos que tiver já recebido, dando-se para este fim a hypotheca nas mesmas obras.
7ª Poderá a companhia usar do direito de desapropriar, na fórma das leis em
vigor, o terreno de dominio particular que fôr necessario para leito da estrada de
ferro, estações, armazens e mais obras adjacentes; e pelo Governo lhe serão
gratuitamente concedidos, para os mesmos fins, os terrenos devolutos e nacionaes,
e bem assim os comprehendidos nas sesmarias e posses, salvas as indemnizações
que forem de direito. Tambem o Governo lhe concederá o uso das madeiras e
outros materiaes existentes nos terrenos devolutos e nacionaes, e de que a
companhia tiver precisão para a construcção da estrada de ferro. Os favores deste
artigo são extensivos aos caminhos transversaes.
8ª Ficam isentos de direitos de importação, dentro do prazo marcado para a
conclusão das obras, e nos 10 annos que a ella immediatamente se seguirem, os
trilhos, machinas e instrumento, que se destinarem á mesma construcção; e bem
assim os carros, locomotivas e mais objectos necessarios para começarem os
trabalhos da empreza. A mesma isenção é concedida ao carvão de pedra pelo

espaço de 60 annos contados da data da formação da companhia. O gozo destes
favores fica sujeito aos regulamentos fiscaes para evitar qualquer abuso.
9ª A companhia se obriga a não possuir escravos, e a não empregar no serviço
da construcção da estrada de ferro sinão pessoas livres, que, sendo nacionaes,
poderão gozar da isenção do recrutamento, bem como da dispensa do serviço activo
da Guarda Nacional; e sendo estrangeiros participarão de todas as vantagens que
por lei forem concedidos aos colonos uteis e industriosos.
10ª Só terão direito de gozar da isenção do serviço activo da Guarda Nacional e
do recrutamento os nacionaes empregados pela companhia, que estiverem incluidos
em uma lista entregue todos os seis mezes ao Presidente da Provincia, e assignada
pelo seu director; não podendo, passado o primeiro semestre, ser nella contemplado
o individuo que não tiver tres mezes de effectivo exercicio. Convencida a companhia
de qualquer abuso sobre este importante assumpto, em detrimento do serviço
publico, poderá ser multada pelo Governo na quantia de 4:000$; e perderá mesmo
este favor em caso de reincidencia, si o Governo o julgar conveniente.
11ª A estrada de ferro não impedirá o livre transito dos caminhos actuaes, e de
outros que para commodidade publica se abrirem; nem a companhia terá direito de
exigir taxa alguma pela passagem de outras estradas, de qualquer natureza, nos
pontos de intersecção.
12ª O Governo poderá fazer em toda a extensão da estrada de ferro as
construcções e apparelhos necessarios ao estabelecimento de uma linha
telegraphica electrica, responsabilisando-se a companhia pela guarda e
conservação dos fios, postes e apparelhos electricos a expensas suas, e prestandose a transportar gratuitamente os agentes da telegraphia que viajem em razão do
seu emprego. A companhia terá o direito de fazer semelhante construcção, si o
Governo a não quizer executar por sua conta, para o que terá em qualquer tempo a
preferencia, sendo em tal caso gratuito o serviço prestado ao mesmo Governo, para
o que terá a companhia sempre ás ordens deste um fio prompto e disponivel. Mas,
ou a construcção dos telegraphos se faça a expensas do Governo, ou da
companhia, a administração do fio pertencente ao primeiro correrá por conta delle,
que nomeará quem a deva exercer.
13ª As malas do Correio e seus conductores, bem como quaesquer sommas de
dinheiro pertencentes aos cofres publicos, serão conduzidas gratuitamente pela
estrada de ferro. Igual vantagem terão dous passageiros ao serviço do Governo em
cada viagem e a carga não excedente de 10 arrobas. O que de mais accrescer a
companhia se obriga a transportar mediante o abatimento de 20% do preço
commum.
14ª Si o Governo mandar tropas para qualquer ponto, a companhia se obriga a
pôr immediatamente á sua disposição, por metade da tarifa estabelecida, todos os
meios de transporte que possuir, e a empregar tambem nesta conducção os
pertencentes ao Governo, que forem apropriados ao serviço da linha.

15ª Por igual preço fará a companhia transportar os réos presos e seus
respectivos guardas, prestando ao Governo os carros proprios, e com a necessaria
segurança.
16ª O Governo garante á companhia o juro de 5% do capital que se fixar para o
emprego na construcção das primeiras 20 leguas da estrada.
17ª Por um regulamento especial do Governo será designado o modo de
verificarem-se as despezas do costeio e a receita realizada para se calcular o
rendimento liquido desta parte da estrada.
18ª A companhia franqueará ao Governo, para o cumprimento da disposição do
artigo antecedente, o exame de todos os seus livros, proporcionando-lhe quaesquer
outros esclarecimentos de que possa precisar.
19ª Esta garantia é devida a contar do primeiro dia em que estiver concluida cada
uma secção da estrada, e franqueada ao publico, e sómente pelo capital nella
despendido, cessando logo que por espaço de seis mezes sejam interrompidos os
trabalhos por culpa da companhia; não devendo continuar a obrigação sinão depois
que, continuados os trabalhos, se conclua a secção que foi interrompida, ou a que
foi começada de novo, quando os trabalhos tenham parado no fim de cada uma
dellas. Cada secção constará pelo menos de tres leguas, e será fixada a sua
extensão de accôrdo com a companhia.
20ª Para regular o pagamento do juro em quanto a estrada não chegar ao
referido termo (20 leguas), não se presumindo ter sido empregado em sua totalidade
o capital que se fixar, será este dividido pelo numero de leguas que a estrada tiver
desde o seu ponto de partida até onde finalisarem as primeiras 20 leguas, e á
proporção que se fôr concluindo cada uma das secções da estrada pagar-se-ha o
juro correspondente ao numero de leguas dessa secção.
21ª Para a verificação assim da despeza do costeio das 20 primeiras leguas da
estrada, como da receita que se realizar, e igualmente para a inspecção das obras
em relação á sua execução, em conformidade dos planos que se approvarem, o
Governo nomeará em Londres um director, o qual será o Ministro brazileiro alli
residente, ou quem suas vezes fizer, e na Bahia um inspector da estrada, o qual
será o Presidente da Provincia. Fica declarado que estes dous empregados, pelo
simples facto de suas nomeações, são considerados revestidos dos poderes que
aqui se lhes outorgam, independentemente de nomeação particular para este fim.
22ª O director brazileiro em Londres, tendo todos os direitos que competem aos
membros da directoria, será convidado para todas as sessões da mesma, assim
como para os trabalhos de suas commissões.
23ª Para o exame dos livros, e em geral de quaesquer contas das quaes possa
resultar onus maior no quantitativo do juro, o director brazileiro poderá nomear um
delegado seu, o qual será um negociante dos mais acreditados da praça de
Londres. Para este mesmo fim o inspector da estrada de ferro na Bahia poderá
nomear um delegado, o qual será um empregado da Thesouraria Geral da Fazenda,
escolhido d'entre os de maior categoria. Si porém se tratar de exames de machinas

ou da execução do plano da obra, os delegados assim do director como do inspector
serão Engenheiros dos mais idoneos. Esta disposição não embarga que o Governo
nomee inspectores especiaes para exercerem as funcções de que aqui se trata.
24ª Cumprindo precisar a responsabilidade a que por estas condições se sujeita
o Governo, mediante a garantia dos 5%, será fixado o maximo do custo da obra,
devendo ter logar esta fixação depois que a companhia apresentar os seus trabalhos
preparatorios, a planta e o orçamento com os convenientes pormenores explicativos,
ficando tudo dependente da approvação do Governo Imperial.
25ª Quando os dividendos da companhia excederem a 73/4% ao anno, o excesso
de taes dividendos será repartido igualmente entre o Governo e a companhia.
26ª O dinheiro assim recebido pelo Governo, depois de deduzido delle o
montante dos pagamentos feitos á companhia em razão da garantia do juro, si
algum tiver havido, será empregado na compra de fundos publicos brazileiros, ou em
acções da companhia da estrada de ferro como melhor julgar o Governo, e formará
com os juros accumulados um fundo destinado para qualquer pagamento futuro por
conta da garantia do juro.
27ª Quando tal fundo chegar a uma somma igual a 1/2% do capital da
companhia, multiplicado pelo numero de annos que ainda restarem do privilegio, a
deducção dos dividendos cessará.
28ª Si no fim dos 90 annos do privilegio, ou quando o Governo usar do direito que
tem pela condição 32ª de resgatar a estrada, ou em qualquer tempo que a
companhia declare renunciar á garantia do juro, houver um excesso desta somma
depois da deducção de todas as quantias pagas pelo Governo por conta da garantia
do juro, esse excesso será dividido em tres partes, uma das quaes pertencerá ao
Governo e as outras duas á companhia.
29ª Durante o privilegio a companhia perceberá os preços de transporte de
mercadorias e passageiros segundo uma tabella que o Governo de accôrdo com ella
organizará conforme as seguintes bases:
1ª Para os generos de exportação e de producção do paiz o maximo preço não
excederá de 20 réis por arroba e legua de 18 ao grau.
2ª Para os generos de importação o maximo será de 30 réis pelo mesmo peso e
distancia.
3ª O preço da conducção para os objectos de grande volume e de pequeno peso,
como sejam mobilias, caixões de chapéos, etc., poderá ser elevado ao duplo.
Tambem poderão ser sujeitos a uma tabella especial os de conducção perigosa,
como seja a polvora, etc., e os que em razão de sua fragilidade, como pianos, louça,
vidros, etc., ou por seu valor, como prata, ouro, joias, etc., obrigam a companhia a
maior responsabilidade: estes preços deverão ser especificadamente declarados.
Em todos os casos porém o Governo poderá elevar ao duplo o maximo do preço de
conducção, em quanto não se verificar a condição 28ª ou cessar a garantia do juro.

30ª Si os dividendos da companhia subirem a 12% reduzir-se-ha o preço do
transporte, reformando o Governo as tabellas, sendo ouvida a companhia.
Independente desta circumstancia haverá de cinco em cinco annos revisão das
mesmas tabellas, que serão modificadas de conformidade com o bem publico e com
os interesses da empreza.
31ª Si os mesmos dividendos excederem a 12%, metade deste excesso será
destinado para amortização do capital da empreza, e formará um fundo que será
administrado sob a fiscalisação especial do Governo.
32ª Si o Governo entender de conveniencia publica effectuar o resgate da
concessão da estrada de ferro, o poderá fazer mediante prévia indemnização da
companhia, que será regulada da maneira seguinte:
1º Não poderá ter logar este resgate, salvo de accôrdo com a companhia, sinão
passados 30 annos da duração do privilegio.
2º O preço do resgate será regulado pelo termo médio do rendimento liquido dos
cinco annos mais rendosos dos ultimos sete.
3º A companhia receberá do Governo uma somma em fundos publicos, que dê
igual rendimento, descontadas quaesquer quantias resultantes da garantia do juro,
que por ventura a companhia deva ainda, e as de amortização que possa ter
recebido por consentimento do Governo, ou que haja de receber na occasião.
33ª O Governo prestará á companhia, por meio das autoridades, toda a
protecção compativel com as leis, afim de que possa ella realizar a arrecadação das
taxas estabelecidas; e protegerá com regulamentos especiaes não só a segurança
dos viandantes, como os conductores e empregados que a companhia tiver para
fiscalisar a observancia dos seus regulamentos, permittindo-lhe ter guardasbarreiras, que serão cidadãos brazileiros morigerados, pagos pela companhia, e que
podem andar armados, mas sujeitos á inspecção das autoridades locaes.
34ª Nos regulamentos do Governo, de conformidade com o § 14 do art. 1º da Lei
de 26 de Junho de 1852, serão tambem estabelecidas regras de policia e de
segurança em favor das proprias estradas e do seu uso regular, para prevenir
qualquer perigo que venha ou de estranhos ou da propria companhia; impondo o
Governo as convenientes multas e solicitando do Corpo Legislativo maiores penas,
si por experiencia reconhecer necessario.
35ª No caso de que o Governo queira que alguns Engenheiros seus se instruam
na construcção das estradas de ferro, a companhia os admittirá para que assistam a
todos os trabalhos da empreza.
36ª A companhia não poderá emittir acções ou promessas de acções
negociaveis, sem que se tenha constituido em sociedade legal com estatutos
approvados pelo Governo.
37ª A companhia terá a faculdade de explorar e abrir minas de carvão, pedra
calcarea, ferro, chumbo, cobre e de quaesquer outros metaes, ainda preciosos, sem

prejuizo de direitos adquiridos por outros, devendo, quando as descobrir, dirigir-se
immediatamente ao Governo, para que lhe sejam demarcadas as datas e
estipuladas as condições do seu gozo; podendo a companhia exercer esta faculdade
no seguimento da linha da estrada de ferro, e na mesma zona de cinco leguas para
cada um dos lados. Todavia esta faculdade será executada de modo que não seja
distrahida quantia alguma do fundo capital da companhia, destinado para a
construcção e costeio da estrada de ferro, e não se confundam os interesses e as
administrações ou directorias de uma e outra empreza.
38ª Podendo, não obstante a clareza de todas as estipulações deste contracto,
dar-se desaccôrdo entre o Governo e a companhia a respeito dos seus direitos e
obrigações, seguir-se-hão neste caso as seguintes regras:
1ª Si o desaccôrdo entre o Governo e a companhia recahir sobre os planos ou
execução da obra na parte scientifica, nomearão por commum accôrdo tres
Engenheiros; e quando não possam combinar nessa nomeação, cada uma das
partes nomeará um Engenheiro, e quando os dous assim nomeados divergirem na
decisão, o Governo por intermedio do director brazileiro em Londres escolherá o
presidente effectivo, ou um dos ex-presidentes do Instituto dos Engenheiros civis de
Londres.
2ª Si porém a divergencia versar sobre direitos ou deveres e seus respectivos
interesses, a questão será decidida definitivamente por tres arbitros, um dos quaes
será nomeado pelo Governo, outro pela companhia, e o terceiro por accôrdo de
ambas as partes.
3ª Si porém não concordarem na nomeação deste terceiro arbitro, o Governo
Imperial apresentará tres nomes escolhidos d'entre os Conselheiros de Estado, e a
companhia outros tres nomes; destes seis se tirará por sorte um cujo voto será
decisivo.
4ª Quando aconteça que os tres arbitros nomeados por commum accôrdo, ou seja
na hypothese do § 1º ou na do 2º, divirjam entre si, será voto decisivo no primeiro
caso o presidente ou o ex-presidente do Instituto dos Engenheiros civis de Londres,
e no segundo um arbitro sorteado pela fórma declarada no § 3º.
5ª O acto do sorteamento será praticado em Londres sob a presidencia do Ministro
brazileiro, e em presença dos membros da directoria, os quaes assignarão
juntamente com elle o termo que se lavrar.
6ª Quando para a decisão de qualquer questão fôr necessario o arbitramento, uma
das partes fará aviso a outra dessa necessidade e do nome do arbitro escolhido. Si
dentro de 30 dias da dáta do aviso a outra parte deixar não só de nomear o seu
arbitro, como ainda de o communicar á primeira, o ponto da questão será
considerado como concedido em favor desta pela parte que assim ficou em falta.
39ª O presente contracto ficará dependente, para seu complemento, de ajuste
posterior e definitivo entre o Governo e a companhia, depois que esta apresentar os
trabalhos e esclarecimentos de que tratam as condições 3ª e 24ª; e então serão
declaradas as clausulas e condições que devam regular o systema da construcção

da estrada de ferro, de carros, machinas e locomotivas, de accôrdo com os ultimos
melhoramentos, a bem da segurança dos passageiros e dos transportes, da
economia do costeio, da velocidade da marcha e de todas as mais commodidades e
vantagens para o publico; devendo tal ajuste preceder ao começo da obra. Fica
entendido que no interesse da companhia, assim como no do Governo, a companhia
terá o direito de substituir, precedendo a approvação do Governo, qualquer modo de
tracção, ou impulso que possa ser inventado ou descoberto em vez das locomotivas
actualmente empregadas, offerecendo ao menos iguaes vantagens de segurança,
regularidade, velocidade e economia, ou para toda, ou parte da linha. Esta
disposição comprehende, dadas as referidas circumstancias, as alterações que
forem convenientes nos systemas de trilhos, carros e mais objectos da estrada de
ferro.
40ª A companhia transportará gratuitamente em qualquer tempo e em qualquer
direcção as Irmãs de caridade, em vagões de primeira classe, e cada anno durante
os cinco primeiros annos, da costa para o interior em carros de terceira classe, 1.500
colonos, que tiverem obtido concessões de terras, sendo distribuidas em porções
convenientes, tendo o Governo dado á companhia aviso prévio.
41ª Fica entendido que as presentes condições referem-se sómente á secção da
estrada de ferro desde seu ponto de partida até o em que terminem as primeiras 20
leguas.
42ª Quanto porém á continuação da mesma estrada do ponto em que terminarem
as ditas 20 leguas até o rio do S. Francisco, ficará dependente de novas
estipulações entre o Governo e a companhia, sem que se julguem obrigatorias as
condições acima referidas, ficando porém desde já declarado que em nenhuma
hypothese o concessionario e a companhia terão direito de reclamar do Governo
garantia de juro pelas despezas que houver de fazer com este prolongamento da
linha. Assegura-se todavia desde já á companhia para essa continuação os favores
das condições 7ª, 8ª e 37ª.
43ª Para realizar-se o prolongamento da estrada mencionado no artigo
antecedente, deverá a companhia apresentar ao Governo o plano da obra, as
plantas e todos os esclarecimentos necessarios dentro de seis annos, contados do
dia em que se abrir ao serviço publico todo o primeiro lanço comprehendido nas
primeiras 20 leguas, e quando o não faça dentro deste tempo perderá por isso o
direito á continuação da estrada, e o Governo a poderá contractar livremente com
outro emprezario ou companhia.
44ª Si o plano apresentado para a construcção da estrada não fôr approvado pelo
Governo dentro em quatro annos contados da sua apresentação, ou si dentro desse
mesmo prazo o Governo e a companhia não chegarem a um accôrdo sobre as
condições do contracto, em ambos estes casos ficará igualmente perdido o direito á
continuação da estrada, podendo o Governo contractal-a livremente com outra
companhia ou emprezario, sem que os concessionarios ou a companhia por elles
organizada possam exigir indemnização alguma a qualquer titulo que seja.
45ª A declaração do perdimento do direiro nas hypotheses dos dous artigos
antecedentes, será feita sobre resolução de consulta do Conselho de Estado.

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Dezembro de 1853.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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ANEXO E - DECRETO Nº 838 DE 12 DE SETEMBRO DE 1855
Autorisa o Governo a conceder favores á Companhia que no intervallo das
sessões do Corpo Legislativo tomar por empreza huma estrada de ferro entre a
Cidade de Santos e São João do Rio Claro, na Provincia de S. Paulo.
Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da
Assembléa Geral Legislativa:
Art. 1º Se nos intervallos das Sessões do Corpo Legislativo se organisar alguma
Companhia que se proponha a construir huma estrada de ferro entre a Cidade de
Santos e S. João do Rio Claro, na Provincia de S. Paulo, o Governo he autorisado
para fazer-lhe extensivas, na parte que for applicavel, as condições do contracto
celebrado com Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay, sobre a construcção de
igual estrada entre a Cidade do Recife e a Villa d'Agua Preta.
Art. 2º Ficão revogadas as disposições em contrario.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em doze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo
quarto da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

ANEXO F - DECRETO Nº 1.598 DE 9 DE MAIO DE 1855

Ordena que a execução do contracto celebrado pelo Ministro Brasileiro em Londres,
para a factura de huma parte do caminho de ferro autoprisado pelo Decreto n.º 641
de 26 de Junho de 1852, seja commetida a huma Companhia da Côrte.
Havendo o Ministro do Brasil em Londres contractado com Edward Price a
construcção, por conta do Thesouro Nacional, de parte do caminho de ferro, que
pelo Decreto nº 641 de 26 de Junho de 1852 o Governo foi autorisado a conceder á
huma ou mais Companhias; e não devendo a despeza que se tem de fazer com a
execução do referido contracto continuar a recahir sobre o Thesouro Nacional, Hei
por bem ordenar:
1º Que as concessões autorisadas pelo mencionado Decreto nº 641, sejão feitas
directamente a huma Companhia organisada nesta Côrte, com o fim de as obter nos
termos do contracto annexo.
2º Que para a organisação da dita companhia sejão emittidas, desde já, sessenta
mil acções de duzentos mil réis cada huma; ficando reservadas cento e trinta mil
para serem emittidas pela mesma Companhia opportunamente, onde e como
convier á execução do contracto.
3º Que a distribuição das referidas sessenta mil acções seja commettida a huma
Commissão de cinco Membros, que acceite e organise a subscripção das ditas
acções, de conformidade com as Instrucções que com este baixão, assignado pelo
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio.
4º Que pelo facto da subscripção se reputem approvados pelos accionistas
subscriptores não só o contracto a celebrar com o Governo, cujo teor he publicado,
mas tambem os Estatutos que devem reger a Companhia.
5º Que a Directoria da Companhia, logo que for eleita, se repute autorisada a
assignar o referido contracto em fórma obrigatoria.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em nove de Maio de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da
Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA
Art. 1º A Commissão encarregada da distribuição das 60.000 acções da estrada
de ferro de D. Pedro 2º, que devem ser emittidas para começo da execução da dita
estrada, logo que for nomeada, annunciará pelos Jornaes, com a antecedencia de

20 dias, o lugar de sua reunião e o dia em que ha de começar a receber os pedidos
de acções.
Art. 2º Os pedidos serão feitos em carta fechada, assignada pela propria pessoa
que pretender obter acções, ou por seu bastante Procurador, e serão recebidos
durante tres dias consecutivos desde as dez horas da manhã até as duas da tarde.
Art. 3º A Commissão fará intimar por carta ao Agente ou Agentes de Edward
Price nesta Côrte a abertura da subscripção das referidas acções, e exigirá que
declarem por escripto, dentro do prazo aberto para a subscripção, se o dito Price
pretende ou não receber em acções a terça parte do pagamento das sommas que
lhe forem devidas pelo contracto celebrado em Londres em 9 de Fevereiro do
corrente anno, na fórma que lhe está garantida pela clausula 2ª.
Art. 4º No caso de declaração affirmativa, a Commissão reservará até 8.297
acções para o dito Edward Price, que ficará obrigado a recebe-Ias ao par, e por
conta da terça parte dos pagamentos que lhe forem devidos na fórma do dito
contracto.
Art. 5º No caso de declaração negativa a Commissão reservará todavia 889
acções equivalentes a £ 20.000, que Edward Price está obrigado a receber na epoca
da sua emissão, nos termos do dito contracto.
Art. 6º Feitas as reservas que forem devidas, e findos os tres dias marcados para
o recebimento dos pedidos de acções, a Commissão examinará se os pedidos
excedem ou não ao numero das acções, a distribuir.
Art. 7º No caso de não excederem, attenderá a todos os pedidos, publicando
logo a lista nominal dos subscriptores, e do numero de acções dadas.
Art. 8º No caso de serem os pedidos superiores ao numero de acções a
distribuir, a Commissão escolherá d'entre os subscriptores aquelles que deverem ser
preferidos, e poderá reduzir o numero das acções pedidas como julgar conveniente,
com tanto que nenhum assignante possa ter mais de cem acções.
Art. 9º Serão preferidos até a quinta parte das acções a distribuir os fazendeiros
da Provincia do Rio de Janeiro, e no restante os capitalistas, os proprietarios, os
negociantes, e quaesquer outras pessoas que no juizo da Commissão pretendão as
referidas acções, para as conservarem como renda.
Art. 10. A Commissão entender-se-ha com o Banco Rural para o recebimento da
primeira chamada em conta corrente, e fazendo publicar pelos jornaes a lista dos
subscriptores preferidos, com a declaração do numero de acções com que forão
comtemplados, intimará os ditos subscriptores para que dentro de 8 dias depositem
no referido Banco dez por cento da importancia de suas acções, sob pena de serem
as mesmas acções distribuidas á outros pertendentes.
Art. 11. O Thesoureiro do Banco dará recibo das sommas recolhidas com
declaração do numero de acções a que correspondem.

Art. 12. Findo o recebimento, a Commissão convocará os accionistas para se
reunirem em dia e lugar determinado, a fim de procederem á eleição da Directoria da
Companhia da estrada de ferro de Pedro 2º, servindo neste acto de Presidente o da
Commissão, e de Secretarios os outros Membros della.
Art. 13. Os accionistas no acto da votação apresentarão o recibo da quota paga
por conta de suas acções, sem o que não serão admittidos a votar.
Os votos serão tomados e contados na fórma regulada nos Estatutos
organisados pelo Governo, e que pelo facto da subscripção se entende approvados
pelos accionistas, ficando salvo á Companhia o direito de propor as modificações
que se julguem convenientes.
Art. 14. Os ditos recibos não serão transferiveis, nem mesmo as acções depois
de emittidas, em quanto não estiver realisada a segunda chamada.
Art. 15. Feita a eleição da Directoria, entender-se-ha ella com o Ministro do
Imperio para a assignatura do contracto.
Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Maio de 1855. - Luiz Pedreira do Coutto
Ferraz.
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ANEXO G - DECRETO Nº 1.599 DE 9 DE MAIO DE 1855

Approva os Estatutos da Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro II.
Attendendo ao disposto no § 10 do Art. 1º do Decreto nº 641 de 26 de Junho de
1852: Hei por bem Autorisar a incorporação de huma Companhia para a construcção
da estrada de ferro de que tratra o referido Decreto, a qual se denominará Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro II. - e se regerá pelos Estatutos que
com este baixão assignados pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do
Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de janeiro em
nove de Maio de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia
e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

ESTATUTOS DA COMPANHIA DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II
CAPITULO I
Da Companhia
Art. 1º Fica creada huma Companhia ou Sociedade anonyma, que se denominará Companhia da estrada de ferro de D. Pedro II. - e que terá por fim fazer construir a
dita estrada de ferro pela fórma e tempo marcado no respectivo Contracto com o
Governo Imperial, e bem assim quaesquer ramificações que forem convenientes
para chamarem a concurrencia á linha principal.
Art. 2º O Contracto para a construcção da referida estrada de ferro de D. Pedro II,
tal qual for publicado, faz parte dos presentes Estatutos; e ambos entendem-se
acceitos e approvados por todos os que subscreverem acções da dita Companhia, e
que em qualquer tempo forem dellas possuidores.
Art. 3º A direcção geral da Companhia será nesta Côrte e Cidade do Rio de Janeiro,
poderá porêm ter agencias em Londres e outras praças da Europa ou da America,
em que convenha. Estas agencias serão munidas dos poderes que lhes forem
conferidos pela direcção geral para o manejo de quaesquer operações financeiras
da Companhia.
Art. 4º A Companhia existirá de direito na data em que forem subscriptas as
sessenta mil acções; que se hão de distribuir nesta Côrte. Sua duração será pelos
noventa annos, que tem de durar o privilegio da estrada de ferro de D. Pedro II,
salvo o caso de desapropriação na fórma do Contracto. Findo os noventa annos,
contados na fórma do mesmo Contracto, a Companhia poderá vender a propriedade
da estrada, que lhe fica garantida sem privilegio, e liquidar-se ou prorogar a sua

duração por prazo determinado como convier e for deliberado pela Assembléa Geral
dos Accionistas.

CAPITULO II
Do Capital da Companhia, direitos e deveres dos Accionistas
Art. 5º O capital da Companhia será de trinta e oito mil contos de réis, divididos em
acções de duzentos mil réis cada huma, ou o seu equivalente em dinheiro esterlino,
ao cambio de 27 pence por mil réis.
Art. 6º Este capital poderá ser augmentado por votação da Assembléa Geral dos
Accionistas, se o augmento for necessario para a construcção de toda linha
contratada. Qualquer augmento porêm não gosará da garantia de juros.
Art. 7º Serão desde já distribuidas nesta Côrte sessenta mil acções. Dez por cento
das ditas acções serão pagos immediatamente, na fórma das Instrucções do
Governo. As outras chamadas serão feitas segundo as necessidades da
Companhia, na razão do valor estimado das despezas que tiver de fazer com a
secção da estrada já contratada, ou com outras que haja de contratar ou mandar
construir.
A Directoria antes de fazer qualquer chamada deverá demonstrar ao Governo a
necessidade della; e hum prazo de 15 dias pelo menos será estabelecido para cada
huma, e annunciado pelas folhas diarias de maior circulação.
Art. 8º As cento e trinta mil acções que ficão por distribuir, e que completão o capital
de trinta e oito mil contos, poderão ser emittidas no Imperio ou fóra delle, nos
lugares em que a Companhia tiver agencias, se assim resolver a Directoria, com
approvação do Governo.
Art. 9º A emmissão de taes acções não poderá effectuar-se senão quando, pelo
progresso das obras da estrada contratada, se torne necessario maior capital do que
o representado pelas acções distribuidas nesta Côrte.
Art. 10. As referidas acções serão emittidas simultaneamente ou por partes.
Seu capital será realisado no todo no acto da emissão, ou por chamadas, conforme
for regulado pela Directoria, de accordo e com approvação do Governo.
Art. 11. Se pela baixa do juro no Imperio ou fóra delle as acções que houverem de
ser emittidas poderem ser vendidas com premio, a quantia que assim se obtiver
formará parte do capital da Companhia, e será descontada no capital dos trinta e
oito mil contos que teem juros garantidos; salvo o caso de haver a Companhia
despendido effectivamente, bona fide, na construcção das linhas principaes da
estrada contratada, todo o dito capital e alêm delle quantia igual ou superior ao
premio obtido. Se as despezas da Companhia excederem o capital fixado em menor
somma do que a obtida pelo premio na venda das acções, será a Companhia

idemnisada desse excesso pelo producto do dito premio, e o restante diminuido na
importancia do capital fixado.
Art. 12. A falta de pontualidade na realisação das quotas chamadas nos prazos
estabelecidos pela Directoria será punida com a exclusão do Accionista impontual,
que perderá em beneficio da Companhia as entradas anteriormente verificadas,
salvos os casos justificados á satisfação da Directoria, que poderá mandar receber
posteriormente as entradas impontuaes, exigindo nestes casos hum juro pela mora
nunca menor de 8 por cento durante o periodo em que occorra a impontualidade.
Fica entendido que a Directoria tem o direito pleno de declarar em commisso as
acções sobre que occorra impontualidade, devendo publicar que ficão nullas e de
nenhum effeito semelhantes acções, e effectuar a emissão de outras que as
substituão.
Art. 13. As acções serão ao portador, podendo porêm a direcção ou as agencias da
Companhia declarar no verso o nome do possuidor, quando o exija.
Art. 14. A transferencia realisa-se por qualquer modo válido em direito, quer patrio,
quer tambem estranho, nos lugares em que a Companhia tenha agencias.
Emquanto porêm não estiver recolhido o capital integral das acções emittidas, não
poderá o accionista transferir o seu direito por simples transmissão com endosso.
Art. 15. Tanto no escriptorio da direcção da Companhia nesta Côrte, como em cada
Cidade onde a Companhia tenha agencia, haverá hum registro nominal dos
possuidores de acções nas respectivas localidades, sendo ahi averbadas as
transferencias por acto lançado em livro competente; isto em quanto não estiver
realisado o valor das acções emittidas, e não pagas integralmente no acto da
emissão.
Art. 16. Nenhuma dessas acções poderá ser transferida senão depois de realisadas
duas prestações ou chamadas.
Art. 17. A taxa e mais despezas pela transferencia de huma acção não excederá em
caso algum a mil réis, ou o seu equivalente em dinheiro esterlino. A Directoria
regulará esta despeza.
Art. 18. No caso de extravio de huma ou mais acções da Companhia, a Directoria
precedendo os competentes annuncios, e outras cautelas legaes, que inutilisem
completamente os titulos perdidos, as substituirá por outros, que serão entregues a
quem de direito for.
Art. 19. Cada acção he indivisivel em relação á Companhia, que não reconhece
nenhuma subdivisão de huma só acção, devendo ser a mesma representada
perante a Companhia por huma unica pessoa, embora seja propriedade de diversos,
competindo ao legitimo possuidor de cada acção os direitos e obrigações que lhe
são inherentes.
Art. 20. Os credores ou herdeiros dos Accionistas não poderão sob pretexto algum
embargar a propriedade, ou quaesquer objectos pertencentes á Companhia, sendo-

lhes porêm livre o direito que lhes competir sobre os titulos ou acções da Companhia
que possuir qualquer Accionista.
Art. 21. A direcção da Companhia nesta Côrte e as agencias farão acompanhar de
huma guia qualquer numero de acções que tenha de ser remettido para ser
negociado em outro local onde haja agencias, ou vice-versa dessa localidade para
esta Côrte, a fim de serem logo averbadas taes acções, e terem a devida circulação
em qualquer das respectivas localidades, sob as garantias consignadas nestes
Estatutos.

CAPITULO III
Da administração da Companhia
Art. 22. A direcção e gerencia dos negocios da Companhia estará a cargo e sob a
responsabilidade de huma directoria composta de hum Presidente e cinco
Directores.
Art. 23. O Presidente será livremente nomeado e demittido pelo Governo Imperial,
devendo com tudo ser Accionista de cincoenta acções pelo menos. Os cinco
Directores serão eleitos pela Assembléa geral dos Accionistas, e de entre elles
designará o Governo o Vice-Presidente.
Art. 24. Em regra, os Directores serão eleitos por cinco annos; os primeiros
nomeados porêm funcionarão pelo tempo que a sorte designar. Em cada reunião
annual da Assembléa dos Accioniotas se procederá á eleição de hum Director,
designando a sorte os que devem ser substituidos nos primeiros quatro annos, e
depois a antiguidade.
Os Directores que sahirem podem sempre ser re-eleitos. Para a eleição exige se
maioria absoluta dos votos representados.
Art. 25. Os Directores deverão possuir pelo menos cem acções da Companhia, e em
quanto exercerem este cargo taes acções não serão transferiveis, nem por qualquer
fórma alienaveis. No caso de não serem satisfeitas pontualmente quaesquer das
entradas exigidas relativamente a estas acções, cessa por esse simples facto de ter
parte alguma na direcção da Companhia o Director impontual.
Art. 26. A Directoria não póde funccionar sem que estejão presentes tres Directores.
Art. 27. Nenhuma pessoa que exerça qualquer emprego de confiança da
Companhia, ou seja interessado directa ou indirectamente em algum Contrato com
ella, poderá ser Director: a acceitação de qualquer desses empregos, ou a
acquisição de interesse em algum Contrato, importa a perda do lugar de Director.
Art. 28. A Directoria tem plenos poderes administrativos em relação a todos os
negocios da Companhia, incluindo mesmo os poderes em causa propria, podendo

delegar nas agencias a parte de taes poderes que julgar conveniente a bem dos
interesses da Companhia, e revoga-los á sua vontade.
Art. 29. A Directoria, no exercicio dos plenos poderes que lhe são conferidos,
deverá:
1º Formular o Regulamento por que devem reger-se os Empregados da Companhia,
bem como dispor tudo quanto for de mister para a construcção e costeio da estrada
e suas dependencias.
2º Fazer os Contratos parciaes ou geraes, em referencia a qualquer secção para a
promptificação da estrada de ferro e suas dependencias, precedendo orçamento da
obra a realizar em qualquer caso, e procurando cumprir o mais exactamente que for
possivel o Contrato com o Governo Imperial.
3º Fazer a acquisição de tudo quanto possa interessar á Empreza, incluindo bens
moveis ou de raiz; bem como vende-los, ou por qualquer fórma aliena-los, quanto
convenha aos interesses da Companhia.
4º Fazer com o Governo, com outras Companhias, ou com quaesquer terceiras
pessoas, os contratos e arranjos que possa considerar uteis aos interesses da
companhia para pôr em actividade, e augmentar o trafico da linha ferrea.
5º Nomear e demittir livremente todos os Empregados que julgar necessarios e
desnecessario ao bom desempenho dos trabalhos e encargos da Companhia,
marcar-lhes os ordenados,e definir-lhes os respectivos deveres.
6º Prescrever o methodo da escripturção da Companhia, e fiscalisar tudo quanto
tiver referencia á mesma, para que seja conservada quanto for possivel em dia, e
com a maior clareza.
7º Finalmente decidir todas questões, dirigir e regular todos os negocios da
Companhia, com exepção dos actos reservados á Assembléa Geral, e
constantemente no cumprimento dos deveres de todos os seus agentes e
empregados.
Art. 30. A Directoria regulará o modo de suas decisões, e reunir-se-ha sempre que o
exijão os interesses da Companhia. Em todo caso haverá reunião ordinaria da
Directoria huma vez cada semana.
Art. 31. O voto da maioria decide as questões: no caso porêm de empate, terá o
Presidente tambem o voto de qualidade.
Art. 32. As actas serão registradas em livro competente, e assignadas pelo
Presidente do dia.
Art. 33. O Contrato com o Governo Imperial será assignado por toda a Directoria, e
os outros Contratos, que tiverem de ligar a Companhia, deverão ser assignados pelo
Presidente da Directoria, ou por quem suas vezes fizer, salvos os actos praticados

por delegação da Directoria, que o serão por quem estiver munido dos necessarios
poderes.
Art. 34. No caso de fallecer ou demittir-se algum Director, a Directoria escolherá
d'entre os accionistas que puderem ser votados para esse cargo, quem o deva
substituir até a primeira reunião da Assembléa Geral dos accionistas, em que será
eleito o mesmo ou outro individuo, que servirá pelo mesmo tempo que devêra servir
o substituido.
Art. 35. A Directoria no Rio de Janeiro poderá nomear agentes financeiros da
Companhia em Londres, ou em qualquer outra praça da Europa ou da America em
que convenha, a quem delegará os poderes que for de mister conferir-lhes para
representarem a direcção da Companhia nesses Paizes.
Art. 36. Nos logares onde houver agencias, e onde houver accionistas que
representem 5 por cento das acções emittidas, reunir-se-hão os mesmos
accionistas, logo que se dê essa hypothese, para nomearem huma Commissão de
tres Membros, que se entenderá directamente com a agencia a respeito dos
negocios da Companhia. Esta Commissão não vencerá estipendio algum, e reunirse-ha, sempre que julgue conveniente, para representar sobre quaesquer
assumptos que affectem os interesses dos accionistas locaes, ou da Empresa em
geral.
Art. 37. As agencias convocarão os accionistas residentes no Paiz em que ellas
funccionarem, para lhes apresentar o relatorio da Directoria e o balanço geral da
Companhia, que lhes serão remettidos opportunamente.
Art. 38. As gratificações dos Directores serão marcadas na primeira reunião da
Assembléa Geral dos Accionistas, e alteradas segundo as circumstancias, logo
depois da conclusão de cada secção da linha ferrea. A gratificação do Presidente
corresponderá ao duplo da quantia que se arbitrar a cada Director.

CAPITULO IV
Da Assembléa geral dos Accionistas
Art. 39. A Assembléa Geral dos Accionistas se reunirá huma vez em cada semestre,
para lhe ser presente o balanço das contas e o relatorio da Directoria. O balanço
conterá huma demonstração fiel e detalhada do estado da Companhia, assim no que
toca ao capital, como em referencia a todos os itens que o representem; o debito e
credito da Companhia, a demonstração da conta de ganhos e perdas; e finalmente
todas as explicações que possão orientar os Accionistas.
Art. 40. O balanço será submettido a huma commissão especial, sempre que assim
requeira qualquer Accionista. Poderá além disso algum Accionista examinar por si
os livros da Companhia, quer no Rio de Janeiro, quer nas localidades em que haja
agencias.

Art. 41. A Assembléa Geral será convocada pela Directoria por meio de annuncios
nas folhas de maior circulação, feitas com antecedencia de 15 dias pelo menos.
Art. 42. A Assembléa Geral se julgará constituida estando presentes Accionistas que
representem hum quinto das acções em circulação no Rio de Janeiro; quando porêm
deixem de comparecer Accionistas que representem esse numero de acções, a
Directoria fará nova convocação com as mesmas formalidade da antecedente, e
com a declaração de que qualquer numero de Accionistas presente constituirá a
Assembléa Geral nessa segunda reunião; o que effectivamente terá lugar.
Art. 43. A Assembléa Geral será presidida pelo Presidente da Companhia ou por
quem suas vezes fizer; os Directores formarão a mesa da Assembléa Geral,
servindo de Secretario o que for designado pelo Presidente.
Art. 44. A Assembléa Geral, convocada e constituida regularmente, representa a
totalidade dos Accionistas.
Art. 45. Os votos serão contados na razão de 1 por cinco acções até o numero de
20 votos, maximo que poderá representar hum Accionista por si, ou como
procurador de outro.
Art. 46. Os Accionistas ausentes poderão ser representados por seus procuradores,
que deverão ser tambem Accionistas da Companhia, para poderem votar na
Assembléa Geral.
Art. 47. Os Accionistas para terem voto deverão ter seus nomes registrados no livro
competente como taes trinta dias antes da convocação. Sendo permittida a
transferencia das acções por simples transmissão depois de pago integralmente o
capital das acções emittidas, só terão direito de votar os Accionistas que
depositarem suas acções no escriptorio da Companhia quinze dias antes da reunião,
entregando-se-lhes huma cautela de deposito.
Art. 48. Nenhum Accionista terá o voto como representante de acções cujas
entradas não tenhão sido feitas conforme forem exigidas.
Art. 49. A' Assembléa Geral compete:
1º Deliberar sobre qualquer proposta feita pela Directoria, ou por qualquer
Accionista.
2º Nomear hum ou mais Delegados especiaes para examinarem os Negocios da
Companhia, sempre que o julgar conveniente.
3º Escolher os Directores, na fórma do Art. 24.
4º Autorisar a Directoria para contrahir emprestimos e fixar o modo e condições dos
mesmos.
5º Resolver, sobre proposta da Directoria, ou de algum Accionista ácerca da
continuação da linha ferrea alêm dos limites fixados nos contratos celebrados com o

Governo, bem como a construcção de ramaes, canaes, estradas ordinarias, e
explorações de minas.
6º Resolver modificações nos presentes Estatutos.
7º Deliberar sobre a renuncia da garantia de juros por parte do Governo.
8º Decidir sobre o augmento do capital da Companhia alêm da quantia sobre que o
Governo garante o maximo do juro.
9º Resolver sobre a dissolução da Companhia, sua incorporação a outras, venda ou
cessão de parte de sua linha.
Art. 50. As decisões em Assembléa Geral serão tomadas pela maioria de votos
representados, porêm as decisões, de que tratão os §§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Artigo
antecedente só poderão ser tomadas em Assembléa Geral, expressamente
convocadas para semelhantes fins e por dous terços pelo menos dos votos
representados.
Art. 51. A convocação da Assembléa Geral extraordinariamente será feita com as
mesmas formalidades da ordinaria todas as vezes que a directoria o julgue
conveniente a bem dos interesses da Companhia.
Art. 52. A Directoria convocará tambem huma Assembléa Geral extraordinaria,
quando lhe fôr requerida para hum fim designado por accionistas que representem
huma decima parte do fundo social.
Art. 53. Nas reuniões extraordinarias não será permittida discussão sobre objecto
algum estranho ao da convocação.
Art. 54. Todas as resoluções votadas em Assembléa Geral, de conformidade com
os presentes estatutos e com o contracto que for celebrado com o Governo Imperial,
ligarão a companhia collectiva e individualmente sem reserva e sem direito de
appello.

CAPITULO V
Dos juros das acções, dos lucros, dividendos e das taxas de transito
Art. 55. Durante a construcção da linha ferrea os accionistas receberão juros á
razão de 7 por cento ao anno do capital que forem desembolsando.
Art. 56. Promptificada a linha ferrea, no todo ou em parte, serão fixadas pela
Companhia, de accordo com o Governo, as taxas do transito. Se os lucros liquidos
da Companhia não se elevarem a 7 por cento ao anno, será a differença preenchida
pela garantia prestada pelo Governo Imperial e pela Provincia do Rio de Janeiro, na

razão em que tocar a cada hum, de sorte que o dividendo aos accionistas nunca
será inferior a 7 por cento ao anno.
Art. 57. Logo que os lucros liquidos excederem de 8 por cento ao anno, terá o
Thesouro Nacional e provincial partilha na metade do excesso pela fórma designada
no contracto.
Art. 58. Logo que os lucros liquidos da Companhia excederem de 12 por cento ao
anno, as taxas sobre o transito deverão ser modificadas pela Companhia, de
accordo com o Governo, devendo começar qualquer diminuição no preço do transito
pelos generos destinados á alimentação publica; e em quanto ao preço das
passagens, deve a diminuição começar pelos passageiros de 2ª classe.
Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Maio de 1855. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
CONTRACTO PARA A CONSTRUCÇÃO, USO E CUSTEIO DA ESTRADA DE
FERRO DE D. PEDRO II
Art. 1º Sua Magestade o Imperador, em execução da Lei de 26 de Junho de 1852,
concede á companhia que se organisar nesta Côrte, em conformidade das
Instrucções que baixárão com o Decreto Nº 1.598 de 9 do corrente, privilegio
exclusivo por espaço de 90 annos, a contar da data deste contracto, para construir,
usar e custear huma estrada de ferro que se denominará de - D. Pedro Il. - debaixo
das seguintes clausulas:
Art. 2º A estrada de ferro partirá da cidade do Rio de Janeiro, no ponto que for
definitivamente adoptado pelo Governo, passará pelos municipios da Côrte e
Iguassú, transporá a serra do mar no lugar mais conveniente, e no espaço que
medeia entre a mesma serra e o rio Parahyba, dividirse-ha em dous ramaes, hum
dos quaes se dirigirá á povoação da Cachoeira na Provincia de S. Paulo, e outro ao
Porto Novo do Cunha nos limites da Provincia do Rio de Janeiro com a de Minas
Geraes.
Art. 3º Durante os 90 annos deste contracto não serão feitas pelo Governo
concessões para construcção de estradas de ferro dentro de 5 leguas de 18 ao gráo
de cada lado da estrada de ferro que se construir em virtude deste contracto,
excepto se a companhia nisso concordar.
Art. 4º A prohibição da clausula antecedente não impedirá a construcção de outras
estradas de ferro, que, posto comecem do mesmo ponto, tenhão todavia direcção
differente, ás quaes será permittido approximar-se e até cruzar a linha da estrada de
ferro deste contracto, comtanto que dentro da zona privilegiada nenhuma outra
companhia de estrada de ferro possa carregar ou descarregar generos ou
passageiros, recebendo frete ou passagem.
O Governo terá o direito de decidir se as estradas de ferro que tenhão para o futuro
de ser concedidas poderão usar da primeira ou das outras estações da linha deste
contracto; se porêm a companhia julgar que tal uso he prejudicial a seus interesses,
poderá recorrer ao juizo arbitral pela maneira estabelecida no Art. 54.

Art. 5º Se o Governo julgar conveniente prolongar as duas linhas deste contracto;
alêm dos limites nelle marcados, ou construir outras novas, será a companhia
preferida para estas empresas em igualdade de condições a qualquer companhia ou
pessoas que se proponhão toma-las, salvo o direito concedido para este mesmo fim
á companhia União e lndustria.
Art. 6º No caso de serem as empresas do artigo antecedente dadas a outra
companhia, por ter ella offerecido meIhores condições, a companhia da estrada de
ferro do D. Pedro II não poderá oppor-se á juncção das novas estradas e
ramificações ás suas linhas.
Neste caso terá o Governo o direito de regular a policia do serviço e a taxa das
tarifas que as novas linhas devem pagar á referida companhia D. Pedro II.
Por seu lado esta companhia adquirirá igual direito com igual onus ao uso das novas
linhas que se vierem juntar á da sua estrada.
Nenhuma das companhias poderá receber passageiros e mercadorias nas linhas
que lhes não pertencerem, salvo por mutuo consentimento, ficando sómente
estabelecido o direito de transito. Quaesquer questões que possão suscitar-se a
este respeito serão decididas por arbitros, pela fórma estabelecida no Art. 54.
Art. 7º A Companhia terá o direito de construir ramificações de ferro, de madeira ou
de qualquer material conveniente, assim como abrir canaes e estradas ordinarias
para chamar concurrencia á linha principal; não gosará porém por estas
ramificações, canaes, & c., de privilegio algum, nem da garantia de juro. Os unicos
favores que para este fim lhe são concedidos são os que vão marcados no art. 10.
Todas as despezas destas ramificações, quer no principio feitas para a sua
construcção, quer posteriormente empregadas no seu custeio, devem ser lançadas
em contas inteiramente distinctas das da estrada de ferro, que faz o objecto deste
Contracto.
Art. 8º A companhia terá o direito de desappropriar, na fórma da respectiva Lei, os
terrenos, edificios ou outros dominios particulares que possão ser necessarios para
o leito da estrada de ferro, e para as suas estações, armazens e mais obras.
Na avaliação dos terrenos e propriedades que forem desappropriados, o augmento
do valor produzido pela estrada de ferro não será levado em conta.
A companhia não ficará sujeita á desapropriação de nenhum dos terrenos que,
segundo este contracto, tiver previamente desappropriado ou adquirido.
Art. 9º O Governo concederá gratuitamente á companhia, para os fins do artigo
antecedente, as terras nacionaes devolutas, assim como as incluidas em sesmarias
e posses, salvas as indemnisações que forem de direito.
As desapropriações que se tornarem nescessarias no territorio da Provincia do Rio
de Janeiro serão reguladas pela respectiva Lei provincial.

Art. 10. O Governo tambem concederá gratuitamente á companhia o uso das
madeiras e outros materiaes existentes nas terras publicas de que ella possa
precisar para a construcção da estrada de ferro; não terá porêm a companhia o
direito de vender ou dispor de taes madeiras ou materiaes sem o consentimento do
Governo. Vinte por cento do producto bruto obtido pela venda destes objectos serão
levados ao credito do capital. Os favores desta clausula estendem-se ás linhas
transversaes, estradas ordinarias, canaes, & c., que possão ser construidos pela
companhia.
Art. 11. Dentro do prazo marcado para conclusão das obras deste contracto, e dos
dez annos subsequentes, os trilhos de ferro, machinas, materiaes para a
construcção de depositos, de casas e de officinas, os instrumentos e quaesquer
objectos destinados para a sua construcção, serão isentos de direito de importação.
A mesma isenção será concedida aos wagons, locomotivas e outros materiaes
nescessarios para sua construcção. Todo o carvão de pedra e coke precisos para o
serviço da estrada de ferro e suas officinas gosarão da mesma isenção pelo tempo
de 33 annos. O goso destes favores será sujeito a regulamentos fiscaes, que o
Governo poderá estabelecer para prevenir abusos. Organisar-se-ha huma conta dos
valores assim obtidos do Thesouro Nacional, que tenhão de ser restituidos pela
Companhia ao Governo nos casos adiante declarados.
Art. 12. He expressamente prohibido á companhia possuir ou empregar escravos
nas obras que tem de fazer. Somente pessoas Iivres poderão ser empregadas nas
obras, na conservação e reparo das estradas de ferro, e em todo o serviço a ellas
concernente. Relativamente porêm á 1ª secção da estrada de ferro guardar-se-ha o
disposto no art. 4º do contracto celebrado em Londres aos 9 de Fevereiro do
corrente anno com Edward Price.
Art. 13. Se as pessoas empregadas pela companhia na construcção, conservação e
custeio da estrada de ferro forem nacionaes, ficarão isentas do recrutamento, assim
como dispensadas do serviço activo da Guarda Nacional; se forem estrangeiras,
gosarão de todas as vantagens que são por lei concedidas aos colonos uteis e
industriosos.
Só os individuos cujos nomes estiverem incluidos em huma lista entregue
semestralmente ao Governo, e devidamente authenticada pelo administrador ou
agente da companhia, serão isentos do serviço activo da Guarda Nacional e do
recrutamento.
Passados os primeiros seis mezes, os individuos que não tiverem sido
effectivamente empregados pela companhia durante tres mezes não poderão ser
incluidos na referida lista.
Art. 14. Se a companhia for convencida de algum abuso voluntario das duas
precedentes clausulas, tomará della conhecimento no prazo de hum mez á secção
do Conselho d'Estado dos Negocios do Imperio, e poderá impor-Ihe huma multa até
a quantia de dous contos de réis.
No caso de reincidencia a multa poderá ser triplicada.

Art. 15. A companhia será obrigada a estabelecer em toda a extensão da estrada de
ferro hum telegrapho electrico, que terá o numero de fios, machinas e apparelhos
sufficientes para estar hum sempre prompto ao serviço do Governo. A indemnisação
a pagar aos empregados da companhia pelo serviço, prestado neste caso ao
Governo será posteriormente fixada por este, de accordo com a companhia.
Art. 16. O Governo garante á Companhia, durante o prazo de 33 annos, a contar da
data em que for assignado este contracto, o juro de 5 por % ao anno, pagavel de 6
em 6 mezes nesta cidade sobre o capital gasto bona fide na estrada de ferro, até o
maximo declarado no art. 18 § 6º.
He alêm disto garantido á mesma companhia por igual numero de annos, e com
iguaes condições, o juro de mais 2 por cento que a Provincia do Rio de Janeiro pela
Lei Provincial nº 714 de 18 de Outubro de 1854 poz á disposição do Governo para a
realisação da mesma estrada.
Este juro será pago pela Thesouraria da referida Provincia, e sómente debaixo da
responsabilidade desta, sobre o capital que for effectivamente despendido com a
construcção da estrada de ferro no municipio da Côrte, e na mesma Provincia,
dentro dos seus limites com as de Minas Geraes e S. Paulo até o maximo declarado
no § 6º do art. 18. O juro de 5 por cento por parte do Governo e o de 2 por cento por
parte da Provincia do Rio de Janeiro correm desde o dia em que se verificar
qualquer entrada de fundos ou chamada sobre a quantia que effectivamente entrar
para o cofre da companhia.
Esta com tudo não poderá fazer chamadas senão á proporção que os trabalhos da
estrada o exigirem, e só depois de ter provado perante o Governo a sua
necessidade.
Art. 17. Se a companhia em qualquer tempo julgar conveniente renunciar a garantia
do juro, pode-lo-ha fazer, indemnisando ao Governo geral e o da Provincia do Rio de
Janeiro de quaesquer desembolsos que ambos tenhão feito por conta da mesma
garantia.
Neste caso cessão a ingerencia que o Governo tem sobre os negocios da
companhia e a parte de lucros que lhe compete na conformidade do Art. 23; salvo
porêm o direito que lhe fica de regular a tarifa de transportes pelo art. 38, direito que
subsistirá, bem como o de manter a policia e segurança da estrada.
Art. 18. O capital da companhia, que tem garantia de juro, compõe-se das seguintes
verbas:
1ª O dinheiro despendido em levantar plantas e planos, em fazer orçamentos,
annuncios, impressões de livros, mappas e gazetas, portes de cartas e despezas de
viagens necessarias para principiarem os trabalhos.
2ª As sommas despendidas com quaesquer indemnisações devidas, com
acquisições de terrenos, e indemnisações aos proprietarios, ou outros prejudicados,
e com acção ou acquisição de todas as obras permanentes e fixas necessarias a
seu uso, como estações, armazens, telheiros, depositos, officinas, casas de

machinas, escriptorios, casas, reservatorios de agua, bombas, encanamentos,
plataformas, viradores, passadeiras, ponteiros, signaes, linhas telegraphicas, e todas
as outras cousas commummente consideraveis como constituindo e pertencendo ás
obras permanentes de huma estrada de ferro.
Entrão tambem nesta verba todas as machinas de méra applicação e utilidade local,
que sejão necessarias para os trabalhos de planos inclinados, como machinas fixas
de qualquer fórma, calabres, tambores, waggons-freios, & c., & c.
3ª O custo da primeira e completa andaina de machinas, locomotivas, waggons,
carretões para mercadorias na proporção de huma locomotiva para duas milhas
inglezas, e de 1 waggon de primeira classe, 2 de segunda, e 2 de terceira, e 12
carretões para mercadorias ou gado para tres milhas, e o de todo o machinismo
volante, que sempre se considera como formando parte do capital: a renovação,
porêm, augmento e reparo do machinismo volante serão considerados como
despezas regulares, que deverão ser lançadas nas contas correntes annuaes da
receita e despeza, e nunca addicionados ao capital.
4ª As despezas de administração durante os trabalhos de cada secção, e antes de
sua abertura ao publico, não excedendo a 2 1/2 por cento do custo da mesma
secção, serão tambem annexas ao capital; mas as que se fizerem depois da
abertura da secção ao publico pertencerão á conta corrente annual da receita e
despeza.
Nenhuma outra despeza, alêm das que ficão mencionadas, será considerada como
parte do capital que tem garantia de juro.
5ª Outrosim nas contas annuaes ou semestraes de receita e despeza nenhum
dispendio será contado senão o do custeio e conservação da estrada.
Se a companhia soffrer algum prejuizo por destruição de trabalhos emprehendidos
debaixo de sua propria responsabilidade, por perda nas ramificações, canaes, minas
ou outros trabalhos que não gozão da garantia de juro, por pagamento de multas,
custas de arbitramento, ou por fallimento de pessoas que tenhão transacções com a
companhia, taes prejuizos não serão contados, a fim de se considerarem diminuidos
os dividendos.
6ª Fica expressamente declarado que tanto a garantia do Governo como a da
Provincia do Rio não se extende em hypothese alguma alêm da quantia de trinta e
oito mil contos (38.000.000$), descontando-se deste capital, quanto á referida
Provincia, tudo quanto se despender na estrada de ferro fóra de seus limites, com as
de Minas Geraes e de S. Paulo; de maneira que ella não venha a pagar o juro de 2
por cento senão sobre a quantia que for realmente gasta na construcção da estrada
de ferro no municipio da Côrte, e dentro de seus limites com as mencionadas
Provincias.
Art. 19. Não obstante o maximo do capital fixado no Artigo antecedente, se a
somma que se despender na construcção da estrada de ferro for menor do que o
dito maximo, os Governos Geral e Provincial não garantem seus respectivos juros
senão sobre a quantia que for realmente despendida.

Se em qualquer tempo as acções que houver de emittir a companhia forem vendidas
acima do par, a quantia que se obtiver será descontada no capital fixado, salvo o
caso de haver a companhia despendido affectivamente bona fide na construcção da
estrada contractada todo o dito capital e alêm delle quantia igual ou superior ao
premio obtido. Se as despezas da companhia excederem ao capital fixado em
menor somma do que a obtida pelo premio na venda das acções, será a companhia
indemnisada desse excesso pelo producto do premio, e o restante será diminuido na
importancia do capital fixado.
Art. 20. Se em qualqner tempo a companhia precisar de maior capital do que o
maximo marcado no art. 18, pode-lo-ha procurar por qualquer meio que julgue
conveniente por sua conta e risco, e debaixo de sua unica garantia; salva a
disposição do artigo precedente.
Art. 21. Tanto as despezas annuaes e semestraes, como as que constituirem o
capital que tem garantia de juro, deverão ser despezas realmente e bona fide feitas,
devidamente provadas ao Governo, do modo e nas épocas que elle determinar. O
Governo terá o direito de mandar fazer os exames que julgar necessarios para
assegurar os meios mais adaptados e efficazes de levar a effeito a estrada de ferro
e suas obras, com a maior economia, tanto na construcção como na administração e
custeio.
Art. 22. Se em qualquer tempo, depois de completa e aberta toda a linha da estrada
de ferro, seu andamento for interrompido por seis mezes em alguma secção, por
qualquer causa que o Governo julgue que a companhia podia ter evitado, a garantia
e pagamento do juro por toda a linha cessarão, e só recomeçarão quando a linha
inteira for de novo posta em andamento.
Se antes da abertura de toda a linha alguma secção já aberta ao publico vier a
fechar-se por qualquer causa que o Governo julgue que a companhia podia ter
evitado, o juro que se pagar por essa secção cessará, e delle ficará exonerado o
Governo, não só pelos seis mezes em que ella estiver fechada, como por cada hum
dos seis mezes seguintes, em quanto ella assim continuar.
Art. 23. Quando os dividendos da companhia excederem a 8 por cento, o excesso
de taes dividendos se dividirá igualmente entre o Governo e a companhia, sendo a
parte destinada áquelle huma compensação pela responsabilidade a que se
submette pela garantia de juro. Da parte que pertencer ao Governo será deduzida
huma quota proporcional para a Provincia do Rio de Janeiro.
Esta divisão de interesses entre o Governo e a Companhia só terá lugar durante o
tempo em que subsiste a garantia de juro.
Art. 24. Se a Companhia descobrir na linha de seu privilegio algumas minas de
carvão, cal, ferro, chumbo, cobre, ouro, prata e quaesquer outros metaes, e se sobre
ellas não houver algum direito previamente adquirido por alguem, deverá
communica-lo immediatamente ao Governo para que lhe sejão marcadas as datas
de terras e estipuladas as condições de sua exploração.

Outrosim, se a companhia desejar obter alguma concessão ou compra de terras
incultas para remunerar os operarios que empregar, ou para alguma empresa
agricola, dirigir-se-ha ao Governo para obte-las nos termos mais favoraveis
permittidos por Lei ou Regulamentos do Governo.
Companhias separadas se formarão para o fim de explorar taes minas ou cultivar
taes terras, a fim de que os interesses dos accionistas da estrada de ferro e as
contas dos dividendos sejão inteiramente distinctos dos das empresas de mineração
ou agricultura. Estas companhias pagarão os mesmos direitos que pagão os
particulares.
Art. 25. A estrada de ferro e suas obras não impedirão em tempo algum o livre
transito das estradas actuaes, e por outras que para o futuro venhão a ser abertas
para a conveniencia do Publico.
He expressamente prohibido á companhia impôr encargo, imposto ou taxa de
qualquer natureza que seja pelo cruzamento de outra estrada ou caminho de
qualquer qualidade, por baixo por cima ou ao nivel da estrada deste contrato.
Nestes cruzamentos todas as obras necessarias serão construidas, conservadas e
reparadas á custa da companhia, salvo se a construcção de taes obras for exigida
pelo Governo depois de concluida a estrada de ferro, porque neste caso as
despezas com ellas feitas serão pagas pelo mesmo Governo.
Art. 26. No caso de precisar o Governo de parte das pontes, tuneis, aterrados ou
outras obras da companhia, deverá declara-lo antes de contratadas as obras, para
que possão ser feitas, de maneira que satisfação o fim que o mesmo Governo tiver
em vista. Estas obras porém deverão ser combinadas de sorte que não embaracem
o andamento da estrada de ferro. A companhia será plenamente indemnisada do
que despender com ellas.
Art. 27. As malas do correio e seus guardas, assim como quaesquer quantias de
dinheiro pertencentes ao Thesouro Nacional, serão transportadas gratuitamente
pelos carros da companhia, porêm ao cuidado e por conta e risco do Governo. As
sommas assim remettidas serão selladas em caixas. Pelo transporte de todos os
mais objectos pertencentes ao Governo pagará este 20% menos do que pagar o
publico por objectos semelhantes.
Art. 28. Para o serviço do correio huma divisão particular será feita em hum dos
waggons de passageiros de 2ª classe, com espaço para tres homens e com as
necessarias accommodações para receber as malas e dispo-las de maneira que o
serviço se facilite.
Se o Governo exigir para este serviço maior espaço do que o de hum waggon que
possa accommodar seis pessoas, a companhia fornece-lo-ha mediante huma
indemnisação por parte do Governo: no caso contrario o Governo empregará carros
seus.

Nas estações ou perto dellas terá o Governo o direito de fazer as obras necessarias
para o serviço da entrega das malas aos vehiculos ou pessoas que as tem de levar
aos differentes lugares.
Dous passageiros em serviço do Governo terão tambem passagem gratis todos os
dias nos waggons da classe correspondente á sua posição social, sendo a bagagem
de cada hum livre até o peso de tres arrobas, não comprehendidos os instrumentos
necessarios para preenchimento de suas obrigações.
Art. 29. Se o Governo tiver de mandar tropas para alguma parte, e quizer utilisar-se
da estrada de ferro, a companhia será obrigada a pôr immediatamente á sua
disposição, por metade dos preços da tarifa estabelecida, todos os meios de
transportes que possuir. Póde o Governo, não obstante, empregar para este
transporte vehiculos seus que forem apropriados ao serviço da estrada de ferro.
Neste ultimo caso o Governo pagará a quarta parte da tarifa estabelecida.
Art. 30. A Companhia transportará gratuitamente em qualquer tempo e para
qualquer direcção em waggons da 1ª classe as irmãs de charidade. Outrosim, nos
primeiros cinco annos transportará tambem gratuitamente, da costa para o interior, e
annualmente, mil e quinhentos colonos que tiverem concessões de terras e forem
enviados por conta e ordem do Governo, sendo a companhia avisada com
antecedencia.
Art. 31. Os colonos que forem remettidos por contas dos particulares, a fim de
serem empregados no serviço da lavoura, e que se apresentarem munidos de huma
guia da Repartição Geral das Terras Publicas, pagarão metade dos preços que
forem fixados para os passageiros da 3ª classe.
Art. 32. A Companhia transportará os presos e seus respectivos guardas em carros
pertencentes ao Governo, com a necessaria segurança, e receberá por este serviço
a metade do preço pago pelo publico por carros de 2ª classe.
Não obstante esta disposição, a companhia deverá ter pelo menos hum carro
proprio para a conducção dos ditos presos, e os transportará pelo mencionado preço
sempre que o requisitar a autoridade.
Art. 33. No fim dos 90 annos deste contrato cessa o privilegio concedido á
companhia; esta porém conservará a plenitude de seus direitos sobre a estrada de
ferro e seus pertences, podendo usar della, e costea-la como bem lhe aprouver,
salvo sempre o direito de desappropriação, que compete ao Governo pelo artigo
seguinte.
Art. 34. Se o Governo julgar conveniente effectuar a desappropriação da estrada de
ferro, com todas as suas ramificações, pode-lo-ha fazer debaixo das seguintes
condições:
1ª A desappropriação não terá lugar antes de 30 annos depois da abertura de toda a
linha, excepto por especial accordo entre o Governo e a companhia.

Passado este periodo terá o Governo o direito de desappropria-la em qualquer
tempo que o julgue conveniente.
2ª O preço da desappropriação será regulado pelo termo médio do rendimento
liquido dos ultimos cinco annos.
3ª A companhia receberá do Governo huma somma em fundos publicos que dê igual
rendimento.
Art. 35. Se depois de haver adquirido a propriedade da estrada de ferro e suas
ramificações, decidir o Governo arrendar sua administração e exploração, em
igualdade de condições será a Companhia preferida.
Art. 36. Durante o seu privilegio a Companhia receberá pelo transporte de
passageiros e mercadorias o preço que for marcado pelo Governo, de accordo com
ella, em huma tarifa que poderá ser revista na fórma do art. 38.
Na primeira tarifa que se fizer adoptar-se-hão as seguintes bases:
1ª Para os generos de producção do paiz destinados a exportação, taes como café,
assucar, algodão, fumo, couros, e outros semelhantes, 20 réis por arroba em legua
de tres mil braças; e para os de alimentação de consumo geral, taes como feijão,
milho, arroz, farinha, queijos, batatas, farinha de trigo, toucinho, carne, peixe
salgado, sal e outros considerados generos de primeira necessidade, 15 réis pelo
mesmo peso e distancia.
2ª Para os generos de importação não comprehendidos na classe antecedente o
maximo do preço será de 30 réis pelo mesmo peso e distancia.
3ª Poderão ser sujeitos a huma tarifa mais elevada do que a das bases 1ª e 2ª, quer
sejão de exportação, quer de importação, os objectos que, em consequencia do seu
grande volume, e pouco peso, são de desvantajosa conducção, taes como mobilia,
caixas com chapeos, e outros semelhantes, podendo nestes casos o preço do
transporte elevar-se até o dobro do das respectivas classes.
4ª Dependerão de huma tarifa ainda mais elevada do que a precedente os artigos de
conducção perigosa, taes como a polvora, e os de maior responsabilidade para a
companhia em consequencia de sua fragilidade, taes como pianos, louça, vidros, &
c., ou os de grande valor e pequeno peso, taes como ouro, prata, joias, & c.
5ª Haverá huma tarifa especial para os animaes vivos de qualquer natureza que
sejão.
6ª Haverá tambem huma tarifa especial para as madeiras e outros objectos de
grande peso e dimensão.
7ª O maximo de preço de transporte para os passageiros da 1ª classe será de 600
réis por legua de tres mil braças, para os da 2ª classe 400 réis, e para os da 3ª 200
réis.

8ª A companhia fará tres divisões de assentos ou lugares para os passageiros com
as necessarias accommodações, e com a designação de 1ª, 2ª e 3ª classes de
viajantes.
A fórma dos waggons adoptada em Inglaterra e nos Estados-Unidos será tomada
como modelo, com as alterações que o clima e outras considerações o exigirem.
Tudo quanto for relativo á bagagem e preços será regulado com a maior clareza e
precisão.
Fixar-se-ha hum preço proporcionalmente mais elevado para as viagens pequenas
do que para as mais longas. Far-se-ha hum abatimento nos preços para as pessoas
que viajarem regularmente entre certos pontos.
9ª Os combois especiaes e extraordinarios para o serviço de particulares, assim
como os vaggons separados para familias, sociedades ou grupos de passageiros,
serão sujeitos a differentes regras especiaes, as quaes, depois de fixadas, serão
applicadas a todos.
10. As listas dos preços autorisados serão impressas e expostas em hum lugar
proeminente e accessivel de cada estação. As horas da partida e chegada de cada
comboi serão declaradas nas ditas listas.
11. Os preços serão os mesmos para todos, exceptuando-se os privilegios
concedidos neste contracto ao Governo para o serviço publico.
12. Estabelecer-se-hão diminuições e isenções de preços a favor das crianças
menores de 12 annos e dos menores de 3.
13. Quando os dividendos da Companhia montarem a 10 por cento o Governo terá o
direito de exigir os combois de meio preço para os passageiros da 3ª classe, como
existem nas estradas de ferro inglezas, sob a denominação de combois do Governo.
14. Para as mercadorias que tiverem de percorrer huma distancia de mais de 20
leguas pela estrada de ferro se reduzirá o preço de transporte por cada legua que
exceder deste numero á metade do preço fixado para as ditas 20 leguas.
15. A velocidade dos combois, a qualidade dos waggons das tres classes,
quaesquer penas que se tiverem de impôr, e as providencias necessarias a fim de
assegurar ao publico a regularidade do serviço por parte da companhia, e a esta o
pagamento das passagens e fretes a que tem direito, formarão o objecto de
Regulamentos policiaes organisados pelo Governo, de accordo com a companhia.
16. A Companhia fornecerá ao Governo todos aquelles dados estatisticos que elle
exigir do trafico que houver pela linha, das sommas recebidas por diversos titulos,
das distancias percorridas, & c., & c.
Art. 37. Nenhuma despeza de armazenagem será exigida pela companhia pelos
objectos entregues nos seus depositos, por qualquer demora na expedição delles,
que não tiver sido exigida por seu dono, seja qual for o motivo, ainda justificavel.

A companhia não cobrará despeza alguma addicional por carregar ou descarregar,
por armazenagem ou deposito dos objectos, se esta despeza não estiver
expressamente mencionada na tabella dos preços de transporte. A companhia será
obrigada a transportar nos seus combois todos os objectos que foram trazidos ás
suas estações; e as regras para a ordem, de preferencia, se forem necessarias
outras alêm da prioridade de sua entrega nas estações, serão estabelecidas com
clareza na dita tabella, e serão as mesmas para todos, á excepção dos casos de
preferencia a favor do Governo, a bem do serviço publico.
Art. 38. Quando os dividendos da Companhia tiverem sido maiores de 12 por cento
em dous annos consecutivos, terá o Governo o direito de exigir della reducção tal na
tarifa dos transportes que faça entrar os referidos dividendos dentro do limite
maximo de 12 por cento.
Se em qualquer tempo os dividendos forem menores de 7 por cento, poderão ser
reformadas as tarifas, a fim de se fazerem as alterações necessarias para se
obterem maiores dividendos.
Art. 39. O Governo dará á companhia, por intermedio das autoridades, toda a
protecção compativel com as Leis, a fim de que ella não encontre embaraço em
receber o preço estabelecido na tabella dos transportes. Outrosim providenciara por
meio de regulamentos especiaes sobre a segurança dos viajantes, e dos guardas e
empregados que a Companhia tenha de estabelecer para velarem na observação de
seus regulamentos, e manterem a policia da estrada de ferro.
Art. 40. He permittido á companhia, para manter seus regulamentos, e conservar a
ordem nas estações a na linha da estrada de ferro, ter á sua custa hum certo é
limitado numero de guardas, que podem andar armados; estes guardas porém
ficarão sujeitos á inspecção das autoridades locaes, e deverão ser cidadãos
brazileiros.
Art. 41. Nos regulamentos que o Governo deve promulgar, em conformidade do §
14 do art. 1º da lei de 26 de Junho de 1852, se es tabelecerão regras policiaes para
segurança da estrada de ferro, e seu custeio regular, a fim de prevenir qualquer
perigo que possa ser causado por estranhos, ou mesmo pela companhia.
Nestes regulamentos o Governo imporá as penas e multas para que está autorisado.
E se estas forem julgadas insufficientes, solicitara maiores do Corpo Legislativo.
Art. 42. A estrada de ferro será em toda a sua extensão de huma linha singela, o
que não exclue o etabelecimento das linhas de esperar e desencontro, necessarias
para seu effectivo serviço. Dever-se-ha todavia obter terreno sufficiente para as
obras de huma linha dobrada para o tronco principal da estrada, que principia na
cidade do Rio de Janeiro e vai ate o ponto em que se divide em dous ramaes.
Certas obras, como, por exemplo, pontes sobre grandes rios, viaductos, aterrados,
&c., serão desde o principio construidas com sufficiente largura para a linha
dobrada, se for calculado que isto he mais economico em razão de vir a ser
necessaria huma linha dobrada.

A largura da estrada entre hum e outro trilho; a distancia entre as faces contiguas
dos trilhos onde houver linha dobrada; a largura entre os pegões e pilares em todos
os túneis e pontes; o que diz respeito a construcção de aterrados, boeiros,
communicacões subterraneas, córtes ou excavações; e bem assim tudo o que for
concernente ao peso dos trilhos, e a maneira de serem assentados, a outras
condições para segurança e perfeição das obras da estrada de ferro, serão
designadas nos planos e plantas que tem de ser approvados pelo Governo.
O terreno occupado pela estrada e suas obras será separado das terras adjacentes
por meio de cercas feitas a custa da companhia.
Durante o andamento da construcção da estrada todas as obras temporarias que
possão ser exigidas, quer para conveniencia do publico, quer para a de individuos,
cuja propriedade seja offendida, devem ser feitas a satisfação do Governo.
Haverá accommodações apropriadas, guardas-estradas; signaes, &c., em todos os
pontos em que caminhos ordinarios atravessarem a estrada de ferro na sua
superfice; e em regra geral nenhum caminho passará por cima ou por baixo da
estrada de ferro senão quando dahi resultar maior economia do que se atravessasse
a dita estrada na superficie.
Art. 43. A companhia apresentará ao Governo, no prazo de 14 mezes da data da
assignatura deste contracto, hum plano e secção pelo centro da estrada (a principiar
do ponto em que termina a secção contractada corn Edward Price até as
extremidades dos dous ramaes da estrada deste contracto), marcada sob a mesma
base longitudinal, a saber 1/10,000. A escala vertical da secção será de 1/1,200. A
largura do piano não será menor de 400 jardas de cada lado do centro da linha.
Tudo será acompanhado do orçamento do custo da linha, e das obras necessarias.
O Governo decidira dentro de 75 dias se admitte ou não estes planos e orçamentos.
Se os não admittir, e a companhia sujeitar-se á sua decisão quanto a insufficiencia
de seus planos, e não quizer apresentar outros que o satisfação, o Governo pagarlhe-ha todas as despezas que ella tiver feito para obter taes planos, medições e
orçamentos. Os planos, medições e orçamentos ficarão pertencendo ao Governo, e
o contracto do prolongamento da estrada depois da 1ª secção será considerado
nullo e de nenhum vigor em quaesquer dos seus effeitos.
Se no fim dos 75 dias o Governo não tiver apresentado objecção aos planos e
orçamentos, serão estes considerados como approvados e admittidos, e a
companhia terá o direito de obrar como se tal approvação tivesse sido dada
expressamente; tendo-se sempre em vista a disposição do art. 18 do § 6º.
Art. 44. Se a companhia não quizer sujeitar-se á decisão do Governo quanto a
insufficiencia de seus planos e orçamentos, recorrer-se-ha ao juizo arbitral, para este
decidir o ponto da discordancia entre ambas as partes. Cada huma dellas nomeará
para este fim hum engenheiro.

Se os dous assim nomeados não concordarem, cada huma das partes nomeará
mais hum engenheiro, e d'entre os dous aquelle que for escolhido pela sorte decidira
a questão.
Este mesmo juiz arbitral servirá para os casos em que o Governo não ache
adequadas e sufficientes as obras construidas pela companhia, salvo quanto a 1ª
secção, porque para essa regerá o juizo arbitral estabelecido pelo contracto
celebrado em Londres com Edward Price.
Art. 45. Dentro do prazo de 8 mezes da data em que a approvação do Governo aos
planos e orçamento referidos no art. 43 for intimada á Companhia, ou da data em
que findarem sem objecção por parte do Governo os 75 dias na outra hypothese do
mesmo artigo, depositará ella nas mãos do Governo huma planta do terreno de toda
a linha da estrada de ferro deste contracto, menos a 1ª secção.
A largura desta planta será de 100 jardas de cada lado da linha central da estrada
de ferro; e os viradores, suas posições e extenção, linhas de esperar e desencontro,
estações, lugares de carga e descarga, &c., serão notados correctamente na planta,
assim como huma secção pela linha central da estrada de ferro com secções
transversaes a cada espaço de 100 pés, todas projectadas em huma escala de
1/3,000, e escala vertical de 1/600 sobre o mesmo plano horizontal, acompanhada
de huma tabella das graduações e inclinações, e de copias dos desenhos das obras
que o Governo exigir.
Art. 46. Se dentro de dous mezes depois da entrega ao Governo da planta do artigo
antecedente elle não apresentar objeccões, a companhia considerará approvados
seus planos e procedera immediatamente a construcção das obras; porêm não
poderá desviar-se dos ditos planos sem permissão do Governo.
No caso de que o Governo opponha alguma objecção a planta e planos
apresentados pela companhia, decidir-se-ha a questão pela maneira estabelecida no
art. 44.
Art. 47. Nem a approvação dada pelo Governo a quaesquer planos entregues ou
indicados pela companhia, nem a decisão dos arbitros no caso de discordancia entre
o Governo e a companhia, poderão em caso algum exonera-la de sua
responsabilidade quanto a insufficiencia de quaesquer das obras construidas
conforme este contracto. Qualquer alteração que possa ser necessaria em alguma
das obras depois de concluidas, será feita por conta da mesma Companhia, e seu
custo não será considerado como parte do capital que tem garantia de juro. Se
porêm alguma reconstrucção ou reedificação for considerada pelo Governo ou pelos
arbitros do art. 54 como tendo sido causada, não por insufficiencia da obra, mas por
casos de forca maior, como inundações, furacões, terremotos, que não podião ser
prevenidos pela companhia, a despeza feita em tal caso com a reconstrucção ou
reedificação das obras damnificadas será addicionada ao capital garantido.
Art. 48. No caso de querer o Governo que alguns de seus engenheiros sejão
instruidos no que he relativo á estrada de ferro, a companhia lhes dará franca
entrada em todas as obras da empreza.

Art. 49. Toda a linha da estrada de ferro que faz objecto deste contracto será
dividida em quatro secções, as quaes serão classificadas, construidas e terminadas
da maneira seguinte:
A 1ª secção da cidade do Rio de Janeiro até o ponto em que termina a parte da
estrada contratada com Edward Price, será concluida no prazo estipulado no
respectivo contracto.
A 2ª, do ponto em que termina a antecedente até aquelle em que se dividirem os
ramaes, depois de transposta a serra do mar e alcançada a margem do rio Parahyba
na direcção da Provincia de Minas Geraes, será concluida no prazo do tres annos
contados do dia 9 de Agosto de 1857 em diante.
A 3ª, do ponto em que termina a 2ª secção até o Porto Novo do Cunha, será
concluida no prazo de 4 annos contados do dia 9 de Agosto de 1860 em diante;
devendo ser subdividida em duas partes iguaes, cada huma das quaes ficará
concluida no espaço de 2 annos.
A 4ª, do ponto em que se dividirem os dous ramaes até a Cachoeira na Provincia de
S. Paulo, onde o Rio Parahyba começa a ser navegavel, será concluida no espaco
do 6 annos, contados tambem de 9 de Agosto de 1860 em diante. Esta secção será
subdividida em 3 partes iguaes, cada huma das quaes se construirá no espaço de 2
annos.
Art. 50. Se qualquer das secções e cada huma de suas subdivisões não estiverem
coucluidas dentro dos prazos marcados no artigo antecedente, poderá a companhia
ser multada, quanto á 1ª secção, na quantia estipulada no contracto celebrado com
Edward Price; e quanto as outras e suas subdivisões, na somma de 10.000$ a
20.000$ por cada huma.
Novos prazos, que não excedão de huma terça parte dos primeiros, serão marcados
pelo Governo; e se findo elles a secção ou secções não estiverem acabadas, a
multa será elevada ao dobro, e assim por diante.
Os periodos marcados para a conclusão das secções não serão alterados em
consequencia da demora occorrida em algumas dellas.
Art. 51. A companhia póde perder seu privilegio, a garantia do juro, ou ser multada
nos seguintes casos:
1º Se os planos referidos dos Arts. 43 e 45 não foram apresentados ao Governo no
prazo marcado, a companhia será multada na quantia de 4.000$.
Hum novo prazo de não menos de 5 mezes será marcado e se na expiração delle
não forem os ditos planos apresentados, caducará este contrato, e a companhia
perderá o privilegio, e todos os favores que por elle lhe são concedidos.
2º Se no fim de tres annos, contados da data deste contrato, a companhia se
declarar ou for declarada pelos arbitros do Art. 54 incapaz de realisar a empreza, por
ter encontrado difficuldades em levantar o dinheiro necessario, em achar pessoas

habilitadas para contratarem e executarem as obras, ou por qualquer outra razão,
perderá este privilegio, será que lhe sejão restituidas as multas em que tiver
incorrido.
3º Se toda a linha não estiver acabada e aberta ao publico dentro do prazo marcado
no Art. 49, será a companhia multada na quantia de 30.000$.
Hum novo prazo para conclusão dos trabalhos será marcado pelo Governo, em
conformidade com a decisão dos arbitros do Art. 54, no caso de desintelligencia. Se
no fim deste novo termo os trabalhos não estiverem acabados, perdera a companhia
o privilegio, isenções e favores que lhe garante este contrato.
4º Se depois de toda a linha ter sido aberta ao publico a companhia em qualquer
tempo for declarada incapaz de continuar seus trabalhos, ou se os tiver parados por
mais de 8 mezes consecutivos, ou se interromper a circulação por mais de 12
mezes, perdera seu privilegio.
Art. 52. Em todos os casos da caducidade de seu privilegio a companhia conservará
a plenitude de seus direitos sobre todas as obras que tiver feito e sobre a
propriedade que houver adquirido; porém o valor de todas as terras publicas,
madeiras ou outros materiaes que lhe tiverem sido gratuitamente cedidos pelo
Governo, e o total de todos os direitos de importação não pagos, serão restituidos ao
Governo; e este terá o direito, se o julgar conveniente, de desappropriar a linha e
toda outra propriedade da companhia, segundo a Lei de desappropriação da
propriedade particular por utilidade publica.
Art. 53. Se a estrada de ferro e todos os seus pertences não se acharem em estado
satisfactorio de conservação, o Governo ordenará á companhia o cumprimento do
seu dever. Havendo a este respeito divergencia entre o Governo e a companhia, se
decidirá a questão pela maneira prescripta no Art. 44.
Art. 54. Se alguma discordancia houver entre o Governo e a companhia a respeito
de seus direitos, e deveres, e seus respectivos interesses, a questão será
definitivamente decidida por tres arbitros, hum dos quaes será nomeado pelo
Governo, outro pela companhia, e o terceiro por accordo de ambas as partes. No
caso de que não seja possivel obter este accordo, o terceiro arbitro será nomeado
da maneira seguinte: o Governo apresentara a companhia tres nomes escolhidos
d'entre os Conselheiros d'Estado, e a companhia proporá tres outros nomes; juntos
estes seis nomes, hum será escolhido por sorte, e designará o 3º arbitro.
Art. 55. Quando houver qualquer desintelligencia entre o Governo e a companhia,
para a decisão da qual seja necessario o juizo arbitral, qualquer das partes dará
aviso á outra dessa necessidade e do nome do arbitro escolhido. Se dentro de 30
dias da data do aviso, a outra parte deixar de nomear o seu arbitro e de intimar sua
nomeação a primeira, o ponto em questão será considerado como concedido e
abandonado pela parte assim em falta.
Art. 56. Em todos os casos em que se tenha de recorrer ao juizo arbitral, a parte
contra a qual os arbitros decidirem pagará todas as custas.

Nos casos em que possa ser duvidoso para que lado pende a decisão dos arbitros
será deixado a estes o direito de decidir quem pagará as custas.
Art. 57. Se alguma alteração para o futuro vier a fazer-se na organisação dos
Ministerios ou no Conselho d'Estado, todos os direitos, faculdades e attribuições, ora
pertencentes por este contrato ao Ministerio do Imperio e a respectiva secção do
Conselho d'Estado, deverão pertencer ao Ministerio ou secção do mesmo conselho
que for encarregado das obras publicas, estradas, canaes, vias ferreas, &c.
Art. 58. Fica entendido que, no interesse do Governo, assim como no da
companhia, esta terá o direito, sujeito a approvação do Governo, de substituir
qualquer modo de tracção ou impulso que possa ser inventado ou descoberto as
locomotivas actualmente empregadas, e que offereça ao menos iguaes vantagens
de segurança, regularidade, velocidade e economia.
Art. 59. A companhia na parte relativa a 1ª secção da estrada de ferro contratada
em Londres com Edward Price tomará a seu cargo, e sob sua immediata
responsabilidade, todas as obrigações contrahidas pelo Governo por virtude do
respectivo contrato, assim como lhe ficão pertencendo todos os direitos que pelo
mesmo contrato competem ao Governo.
Art. 60. A companhia fica obrigada a satisfazer todas as indemnisações de terrenos,
e quaesquer outras que possão ser devidas, nos prazos e pela fórma que for
convencionada.
Art. 61. Deverá outrosim satisfazer ao Governo todas as sommas que este tiver
despendido para realisação do contrato celebrado com Edward Price, assim como
se obrigará por todas as multas estipuladas no mesmo contrato.
Art. 62. As penas de perda de privilegio e garantia de juro não poderão ser impostas
senão por Decreto expedido em virtude de resolução de consulta da secção dos
Negocios do Imperio do Conselho d' Estado.
Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Maio de 1855. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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ANEXO H - DECRETO Nº 1.759 DE 26 DE ABRIL DE 1856
Autorisa a incorporação de huma Companhia para a construcção de huma Estrada
de ferro entre a Cidade de Santos e a Villa de Jundiahy, na Provincia de S. Paulo.
Tendo em attenção o que Me representárão o Marquez de Mont'Alegre, o
Conselheiro José Antonio Pimenta Bueno, e o Barão de Mauá: Hei por bem
Determinar o seguinte:
Art. 1º Ficão autorisados os referidos Cidadãos para incorporarem huma
Companhia fóra do Paiz, a qual se encarregue de construir, usar e costear, mediante
as condições a que se refere o Artigo seguinte, huma Estrada de ferro, que, partindo
das visinhanças da Cidade de Santos, onde for mais conveniente, se approxime da
de S. Paulo e se dirija á Villa de Jundiahy na respectiva Provincia.
Art. 2º A' sobredita Companhia, se for incorporada na conformidade do Decreto
Nº 838 de 17 de Setembro de 1855, e das condições que com este baixão,
assignadas pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, serão
concedidos os privilegios e favores constantes das mesmas condições.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em vinte seis de Abril de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo quinto
da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

CONDIÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA PARA A
CONSTRUCCÃO DE HUMA ESTRADA DE FERRO ENTRE A CIDADE DE
SANTOS E A VILLA DE JUNDIAHY NA PROVINCIA DE S. PAULO
1ª
O Governo concede á Companhia, que organisarem o Marquez de Mont'alegre, o
Conselheiro José Antonio Pimenta Bueno, e o Barão de Mauá o privilegio autorisado
pela Lei Nº 838 de 12 de Setembro de 1853, pelo prazo de 90 annos contados da
data destas condições, para a construcção e custeio, e gozo de huma estrada de
ferro que partindo das visinhanças da Cidade de Santos, se approxime da de S.
Paulo, e a dirija á Villa de Jundiahy.
A incorporação da Companhia deverá verificar-se dentro de dous annos,
contados da assignatura destas condições, sob pena da caducidade da presente
concessão.

2ª
Durante o tempo do privilegio não se poderá conceder empresas de outros
caminhos de ferro dentro da distancia de cinco leguas de 18 ao gráo, tanto de hum
como de outro lado, e na mesma direcção desta estrada, salvo se houver accordo
com a Companhia.
Esta prohibição não comprehende a da construcção de outros caminhos de ferro,
que, embora partindo do mesmo ponto, mas seguindo direcções diversas possão
approximar-se e até cruzar a linha da estrada de ferro destas condições; com tanto
que dentro da zona privilegiada não possão carregar ou descarregar generos ou
passageiros, recebendo frete ou passagem.
O Governo terá o direito de decidir se as estradas de ferro, que tenhão para o
futuro de ser concedidas, poderão usar da primeira ou das outras estações da linha
sobre que versão estas condições. Se porém a Companhia julgar que tal uso he
prejudicial a seus interesses poderá recorrer ao juizo arbitral, pela maneira
estabelecida no Art. 30.
3ª
A Compauhia poderá abrir canaes, ou construir linhas transversaes ou
prolongamentos de ferro, madeira ou de qualquer outra conveniente especie,
quando julgue de utilidade, para facilitar o transito de generos e de passageiros para
a linha principal, não gozando porém por estas ramificações de privilegio algum,
garantia de juro, ou outros favores, que a esta estrada são concedidos, excepto os
que forem expressamente designados nestas condições.
Todas as despezas destas ramificações, quer no principio feitas para sua
construcção, quer posteriormente empregadas no seu custeio, devem ser lançadas
em contas inteiramente distinctas das da estrada de ferro, que faz o objecto das
presentes condições.
4ª
Os trabalhos da estrada deverão começar dentro do prazo de dous annos,
contados da data da approvação dos Estatutos da Companhia, a qual deverá
conclui-los no de doze, contados da data destas condições. Na falta de cumprimento
de huma ou outra destas obrigações a Companhia poderá ser multada pelo Governo
na quantia de dez contos de réis, e este lhe marcará mais hum anno para o começo
ou ultimação dos trabalhos, pagando a Companhia pela mora de cada hum
semestre do novo prazo quatro contos de réis.
Findo o anno, e imposta a multa do ultimo semestre, será esta seguida da perda
do contracto, salvo se a mora for proveniente de causa imprevista, ou invencivel por
parte da Companhia, e julgada tal pelo Governo Imperial sobre Resolução de
Consulta da Secção dos Nogocios do Imperio do Conselho d'Estado.

Perderá tambem a Companhia o seu privilegio se depois de toda a linha ter sido
aberta ao publico for a mesma Companhia declarada incapaz de continuar seus
trabalhos, ou se os tiver parados por mais de oito mezes consecutivos, ou se
interromper a circulação por mais de hum anno.
5ª
Quando a Companhia por ventura perca o direito ao seu contracto pela falta de
conclusão da parte da estrada, nos termos da condição antecedente, conservará
todavia a plenitude de seus direitos sobre todas as obras que tiver feito, e sobre a
propriedade que houver adquirido; porém o valor de todas as terras publicas,
madeiras, ou outros materiaes, que lhe tiverem sido cedidos gratuitamente pelo
Governo e o total de todos os direitos de importação não pagos serão restituidos ao
Governo, e este terá o direito, se o julgar conveniente, de desapropriar a linha e toda
outra propriedade da Companhia, segundo a Lei de desapropriação da propriedade
particular por utilidade publica.
6ª
Poderá a Companhia usar do direito de desapropriação, na fórma das Leis em
vigor, para haver os terrenos de dominio particular, que forem necessarios para o
leito da estrada de ferro, estações, armazens, e mais obras; e pelo Governo lhe
serão gratuitamente concedidos para os mesmos fins os terrenos devolutos e
nacionaes, e bem asism os comprehendidos nas sesmarias e posses, salvas as
indeimnisações que forem de direito.
Na avaliação dos terrenos e propriedades que forem desapropriadas, o augmento
do valor produzido pela estrada de ferro não será levado em conta.
A Companhia não ficará sujeita á desapropriação de nenhum dos terrenos, que,
segundo o seu contracto, tiver propriamente desapropriado ou adquirido.
Tambem o Governo lhe concederá gratuitamente o uso das madeiras e outros
materiaes existentes nos terrenos devolutos e nacionaes, e de que a Companhia
tiver precisão para a construcção do caminho de ferro.
Não terá porem a Companhia o direito de vender ou dispor de taes madeiras ou
materiaes sem o consentimento do Governo. Vinte por cento do producto bruto
obtido pela venda destes objectos serão levados ao credito do capital.
Os favores deste Artigo são estensivos aos canaes e caminhos transversaes,
estradas ordinarias, &c., que possão ser construidos pela Companhia.

7ª
Ficão isentos de direitos de importação, dentro do prazo marcado para a
conclusão das obras, e nos dez annos que a ella immediatamente se seguirem, os
trilhos, machinas, materiaes, e instrumentos que se destinarem á mesma
construcção; e bem assim os carros, locomotivas, e mais objectos necessarios para
os trabalhos da empresa. A mesma isenção he concedida ao carvão de pedra, coke,
ou outro combustivel pelo espaço de 33 annos, contados da data da formação da
Companhia.
O gozo destes favores fica sujeito aos Regulamentos fiscaes, para o fim de evitar
qualquer abuso.
Organisar-se-ha huma conta dos valores assim obtidos do Thesouro Nacional,
que tenhão de ser restituidos pela Companhia ao Governo nos casos especificados.
8ª
A Companhia se obriga a não possuir escravos, e a não empregar no serviço da
construcção da estrada de ferro senão pessoas livres, que, sendo nacionaes,
poderão gozar da isenção do recrutamento, bem como do serviço activo da Guarda
Nacional, e sendo estrangeiras, participarão de todas as vantagens, que por Lei são
e forem concedidas aos colonos uteis e industriosos.
9ª
Só gozarão das sobreditas isenções os nacionaes empregados pela Companhia,
que estiverem incluidos em huma lista entregue todos os seis mezes ao Presidente
da Provincia, assignada pelo Director, não podendo, passado o primeiro semestre,
ser nella contemplado o individuo, que não tiver tres mezes de effectivo serviço.
Convencida a Companhia de qualquer abuso sobre este assumpto, em
detrimento do serviço publico, poderá ser multada na quantia de quatro contos de
réis, e perderá mesmo este favor no caso de reincidencia, se o Governo o julgar
conveniente.
10.ª
A estrada de ferro e suas obras não impedirão em tempo algum o livre transito
dos caminhos actuais, e de outros que, para commodidade publica se abrirem, nem
a Companhia terá direito de exigir encargo, imposto ou taxa alguma de qualquer
natureza que seja pelo cruzamento de outras estradas ou caminhos de qualquer
qualidade, por baixo, por cima, ou ao nivel da estrada sobre que versão estas
condições.
Nestes cruzamentos todas as obras necessarias serão construidas, conservadas
e reparadas á custa da Companhia, salvo se a construcção de taes obras for exigida

pelo Governo depois de concluida a estrada de ferro, por que neste caso as
despezas com ellas feitas serão pagas pelo mesmo Governo.
Esta disposição todavia não impede a possibilidade de contracto especial que
tenha lugar em relação ao caminho aterrado de Santos ao Cubatão.
11.ª
A Companhia será obrigada a estabelecer em toda a extensão da estrada de
ferro hum telegrapho electrico que terá o numero de fios, machinas e apparelhos
suficientes para estar hum sempre prompto ao serviço do Governo. A indemnisação
a pagar aos empregados da Companhia pelo serviço prestado neste caso ao
Governo será posteriormente fixada por este de accordo com a Companhia.
12.ª
As malas do Correio e seus conductores, bem como quaesquer sommas de
dinheiro pertencentes aos Cofres publicos serão conduzidas gratuitamente pelos
carros da Companhia: porêm ao cuidado e por conta e risco do Governo.
As sommas assim remettidas serão selladas em caixas.
Pelo transporte e todos os mais objectos pertencentes ao Governo, pagará este
20 por cento menos do que pagar o publico por objectos semelhantes.
Para o serviço do Correio será feita huma divisão particular em hum dos wagons
dos passageiros de 2ª classe, com espaço para tres homens, e com as necessarias
accommodações para receber as malas, e dispo-las de maneira que o serviço se
facilite.
Se o Governo exigir para este serviço maior espaço do que o de hum wagon que
possa accommodar seis pessoas, a Companhia fornece-lo-ha mediante huma
indemnisação por parte do Governo: no caso contrario o Governo empregará carros
seus.
Nas estações ou perto dellas terá o Governo o direito de fazer as obras
necessarias para o serviço da entrega das malas aos vehiculos ou pessoas que as
tiverem de levar para os differentes lugares.
Dous passageiros em serviço do Governo terão tambem passagem gratis todos
os dias nos wagons da classe correspondente á sua posição social, sendo a
bagagem de cada hum livre até o peso de 3 arrobas, não comprehendidos os
instrumentos necessarios para o preenchimento de suas obrigações.

13.ª
Se o Governo mandar tropas para qualquer ponto, a Companhia se obriga á pôr
immediatamente á sua disposição, por metade da tarifa estabelecida, todos os
meios de transporte que possuir, e a empregar tambem nessa conducção os meios
de transporte do Governo, que forem apropriados ao serviço da linha.

14.ª
A Companhia transportará os presos e seus respectivos guardas, em carros
pertencentes ao Governo, com a necessaria segurança, e receberá por este serviço
a metade do preço pago pelo publico por carros da 2ª classe.
Não obstante esta disposição a Companhia deverá ter pelo menos hum carro
proprio para a conducção dos ditos presos; e os transportará pelo mencionado preço
sempre que o requisitar a Autoridade.
15.ª
A Companhia transportará gratuitamente em qualquer tempo, e em qualquer
direcção as irmãs de Charidade em wagons de 1ª classe; e cada anno, durante os 5
primeiros annos, da costa para o interior, em carros de 3ª classe, mil e quinhentos
colonos, que tiverem obtido concessões de terras, sendo distribuidos em porções
convenientes, e tendo o Governo dado á Companhia aviso prévio.
Os colonos que forem remettidos por conta dos particulares, a fim de serem
empregados no serviço da lavoura, e que se apresentarem munidos de huma guia
da Repartição geral das terras publicas, pagarão metade dos preços que forem
fixados para os passageiros da 3ª classe.
16.ª
O Governo garante á Companhia durante o prazo de 33 annos, a contar da 1ª
chamada de suas acções, o juro de 5 por % ao anno, pagavel de 6 em 6 mezes
nesta Côrte sobre o capital gasto, bona fide, na estrada de ferro, até o maximo
declarado no fim do Art. 18.
He alêm disto garantido á mesma Companhia por igual numero de annos, e com
igual condições, o juro de mais dous por %, que a Provincia de S. Paulo lhe
assegura em virtude da Lei Provincial nº 6 de 17 de Março de 1855.
Este juro será pago pela Thesouraria da referida Provincia sob sua
responsabilidade, sobre o capital que for effectivamente despendido dentro do
maximo referido no Art 18.

Fica expressamente declarado que a garantia do juro, tanto geral como
Provincial, he sómente sobre o capital despendido dentro do dito maximo na
distancia das primeiras 20 leguas da estrada de ferro.
17.ª
O capital da Companhia, que tem a sobredita garantia de juro não se compõe
senão das seguintes verbas:
1ª Dinheiro despendido em levantar plantas e planos, em fazer explorações,
orçamentos, annuncios, impressões, mappas e gazetas, portes de cartas e
despezas
de
viagens
necessarias
para
principiarem
os
trabalhos.
2ª As sommas despendidas com acquisições de terrenos, e indemnisações aos
proprietarios ou outros prejudicados, e com a construcção ou acquisição de todas as
obras permanentes e fixas necessarias a seu uso, como estações, armazens,
telheiros, depositos, officinas, casas de machinas, escripto, rios, casas, reservatorios
d'agua, bombas, encanamentos, plataformas, viradores, passadeiras, ponteiros,
signaes, trilhos, mancaes, &c., linhas telegraphicas e todas as outras cousas
commummente consideradas como constituindo e pertencendo ás obras
permanentes de huma estrada de ferro. Entrão tambem nesta verba todas as
machinas de mera applicação e utilidade local, que sejão necessarias para os
trabalhos de planos inclinados, como machinas fixas, de qualquer fórma, calabres,
wagons,
freios,
&c.
3ª O custo do primeiro e completo lote de machinas locomotivas, carruagens de
passageiros, ou wagons, carretões para mercadorias na proporção de huma
locomotiva para duas milhas inglezas, e de hum wagon de primeira classe, dous de
segunda, e dous de terceira, e doze carretões para mercadorias ou gado para tres
milhas, e de todo o machinismo que se considera como formando parte do capital: a
renovação porêm, augmento e reparo do machinismo rolante serão considerados
como despezas que deverão ser lançadas nas contas correntes annuaes da receita
e
despeza,
e
não
addicionados
ao
capital
4ª As despezas de administração, durante os trabalhos de cada Secção, e antes
de sua abertura ao publico, não excedendo a 2 e meio por cento do custo da mesma
Secção, serão tambem annexas ao capital, mas as que se fizerem depois da
abertura da Secção ao publico pertencerão á conta corrente annual de receita e
despeza. Nem huma outra despeza alem das que ficão mencionadas será
considerada
como
parte
do
capital
que
tem
garantia
de
juro.
5ª Qualquer alteração que possa ser necessaria em algumas das obras, depois
de concluidas, será feita por conta da mesma Companhia, e seu custo não será
tambem considerado como parte do capital que tem garantia de juro.
6ª Outrosim nas contas annuaes ou semestraes de receita e despeza nenhum
dispendio será contado senão o do custeio e conservação da estrada.
Se a Companhia soffrer algum prejuizo por destruição de trabalhos
comprehendidos debaixo de sua propria responsabilidade, por perdas nas
ramificações, canaes, minas, ou outros trabalhos que não gozão da garantia de juro
por pagamento de multas, custas de arbitramento, ou por fallimento das pessoas
que tenhão transacções com ella, taes prejuizos não serão contados no intuito de se
considerarem diminuidos os dividendos.

18. ª
O maximo do capital relativo ás despezas desta estrada, pelo que respeita á
garantia de juro, quer por parte do Governo Geral, quer por parte da Provincia de
São Paulo, em hypothese nenhuma poderá exceder de dous milhões de libras
esterlinas ao cambio de 27, comprehendidos todas e quaesquer despezas que
possão ser feitas, seja qual for a sua denominação ou natureza, ou maior
importancia do custo da empreza, pois que, se elevar-se a mais dessa quantia, os
gastos ou despezas excedentes correrão por conta da Companhia sem essa
garantia. Pelo contrario se o custo da empresa em sua execução for menor desse
maximo, o Governo e a Provincia não garantirão senão o juro dessa somma menor,
que for effectivamente despendida.
Se em qualquer tempo a Companhia precisar de maior capital, alem dos dous
milhões esterlinos, deverá obte-lo por qualquer meio que julgue conveniente, por sua
conta e risco, e debaixo de sua unica garantia.
19. ª
Para regular o pagamento do juro em quanto a estrada não chegar a seu termo, e
o capital acima fixado não se presumir empregado em sua totalidade, serão
observadas
as
seguintes
regras:
1ª O sobredito juro de 5 por cento por parte do Governo, e o de 2 por cento por
parte da Provinda de S. Paulo, correm desde o dia em que se verificar qualquer
entrada de fundos, ou chamada, em relação á quantia que effectivamente entrar
para o cofre da Companhia, deduzido porêm o que puder ser percebido de juro
sobre esse dinheiro, quando possa ser depositado em algum Banco.
2ª A Companhia com tudo não poderá fazer chamada para entradas senão á
proporção que for sendo necessario o dinheiro para fazer face ás despezas dos
trabalhos da estrada, tendo-se em vista conservar huma quantia em disponibilidade,
que faça frente a eventualidades e exigencias, que possão sobrevir, devendo porêm
sempre ser prevenido o Governo, ou Ministro Brasileiro em Londres, e demonstrada
a sua necessidade perante qualquer delles.
3ª Qualquer renda liquida que tire a Companhia do trafico de huma ou mais
Secções da linha ferrea, que for aberta ao transito publico, será necessariamente
abatida no juro que tiver de ser pago á Companhia para preencher o minimo de 7
por cento sobre o capital despendido.

20.ª
Todas as despezas, assim annuaes como semestraes, e quaesquer outras que
constituem capital, que tem garantia de juro, deverão ser despezas reaes, e bona
fide feitas, devidamente provadas ao Governo, do modo, e nas epochas que elle
determinar.

O Governo terá o direito de mandar fazer os exames que julgar necessarios para
fiscalisar a exactidão das despezas, e assegurar os meios mais adaptados e
efficazes de levar a effeito e estrada de ferro, e suas obras com a maior economia,
tanto na construcção como na administração e custeio.
Para este effeito a Companhia franqueará ao Governo o exame de todos os seus
livros, proporcionando-lhe demais quaesquer outros esclarecimentos do que possa
precisar.
21.ª
Para melhor verificação, assim das despezas como da receita e igualmente para
a inspecção das obras em relação á sua execução, em conformidade dos planos
que se approvarem, o Governo nomeará em Londres hum Director, o qual será o
Ministro Brasileiro alli residente, ou quem suas vezes fizer, e em S. Paulo hum
Inspector da estrada, o qual será o Presidente da Provincia.
Fica declarado que estes dous Empregados, pelo simples facto de suas
nomeações, são considerados investidos dos poderes que aqui se lhes outorgão,
independentemente de nomeação particular para este fim.
22.ª
O Director Brasileiro em Londres, tendo todos os direitos que competem aos
membros da Directoria, será convidado para todas as sessões da mesma, assim
como para os trabalhos de suas commissões.
23.ª
Para o exame de livros, e em geral de quaesquer contas, das quaes possa resultar
onus maior no quantitativo do juro, o Director Brasileiro poderá nomear hum
Delegado seu, o qual será hum Negociante dos mais acreditados da praça de
Londres. Para este mesmo fim o Inspector da estrada de ferro em S. Paulo poderá
nomear hum Delegado, o qual será hum Empregado da Thesouraria Geral escolhido
d'entre os de maior categoria. Se porêm se tratar de exames de machinas, ou de
execução do plano da obra, os Delegados, assim do Director como do Inspector,
serão Engenheiros dos mais idoneos. Esta disposição não embarga que o Governo
nomeie Inspectores especiaes para exercerem as funccões de que aqui se trata.
24.ª
Se em qualquer tempo depois de completa e aberta toda a linha da estrada do
ferro, seu andamento for interrompido por seis mezes em qualquer secção por
qualquer causa que o Governo julgue que a Companhia podia ter evitado, a
garantia, e o pagamento do juro por toda a linha cessarão, e só recomeçarão
quando a linha inteira for de novo posta em andamento.

Se antes da abertura de toda a linha, alguma Secção já aberta ao publco vier a
fechar-se por qualquer causa que o Governo julgue que a Companhia podia ter
evitado, o juro que se pagar por essa Secção cessará, e delle ficará exonerado o
Governo, não só pelos seis mezes em que ella estiver fechada, como por cada hum
dos seis mezes seguintes, em quanto ella assim continuar.
25.ª
Se a Companhia em qualquer tempo julgar conveniente renunciar á garantia do
juro, pode-lo-ha fazer indemnisando o Governo Geral, e o da Provincia de S. Paulo
de quaesquer desembolsos, que tenhão feito por conta da mesma garantia.
Neste caso, cessa a ingerencia que o Governo tem sobre os negocios da
Companhia, e a parte de lucros, que lhe compete, na conformidade do Art. 33, salvo
porêm o direito, que lhe fica, de regular a tarifa de transporte pelo Art. 34, direito que
subsistirá, bem como o de manter a policia e segurança da estrada.
26.ª
A Companhia, alêm da Directoria em Londres, terá nesta Côrte, e bem assim em
S. Paulo, hum lugar determinado, onde trate de seus negocios, e em que archive os
papeis, que nelle devão existir, assim como hum Superintendente devidamente
autorisado para representa-la perante o Governo Geral, Provincial e Autoridades em
tudo que for relativo aos interesses da mesma Companhia.
27.ª
Ficão desde já submettidas á approvação do Governo as plantas já levantadas
da estrada de ferro, a fim de que mande proceder aos exames convenientes, tanto
sobre ellas como sobre os respectivos orçamentos; mas, ainda quando approvadas,
poderá a Companhia propor os melhoramementos ou alterações que possão ser de
novo conhecidos, e julgado prefeveis, quer sobre a linha da estrada, quer sobre o
modo de tracção ou impulso, acompanhando-as de novas plantas, orçamentos, e
mais esclarecimentos necessarios para que o Governo resolva como melhor
entender.
28.ª
Em todo o caso a linha da estrada de ferro será em toda sua extensão huma
linha singela, o que não exclue o estabelecimento das linhas de esperar, e
desencontro que forem necessarias para seu effectivo serviço. Deverá todavia a
Companhia obter terreno sufficiente para as obras de huma linha dobrada para todo
o tronco principal da estrada; bem assim certas obras, como pontes sobre grandes
rios, viaductos, tuneis, aterrados, &c., serão desde o principio construidas com
sufficientes proporções para a linha dobrada, se for calculado ser isso mais
economico em razão de vir a ser necessaria huma linha dobrada.

Ella será construida pelo modelo das boas estradas de ferro da Europa.
Os promenores da construcção, direcção intermediaria apresentação dos
trabalhos dos Engenheiros com as plantas e orçamentos respectivos, e sobre hum
relatorio circumstacinado do Engenheiro em Chefe, que especificará os
melhoramentos e systemas modernos preferiveis, segurança e vantagem das obras
serão marcados posteriormente pelo Governo sobre a para taes obras e seus
accessorios.
Fica estipulado que a apresentação de taes trabalhos e de quaesquer outros
necessarios para a construcção das obras nunca poderá exceder o prazo marcado
no Artigo 4º para serem principiadas, pena de ser ella multada na quantia de quatro
contos de réis; e se dentro de mais hum anno não apresenta-los, alêm de igual
multa, caducarão estas condições.
Não obstante esta estipulação, o systema definitivo da linha, que tem de transpor
a serra do Cubatão de Santos, bem como dos respectivos vehiculos de transporte,
poderá ficar dependente de posterior e especial accordo com o Governo, a fim de
obterem-se os mais amplos esclarecimentos. No entretanto effectuar-se-ha o transito
pela melhor localidade e systema provisorio, que for possivel, com a approvação do
Governo.
Se o Governo julgar conveniente, antes de dar a sua approvação, mandar
examinar por Engenheiros seus os ditos trabalhos, serão os Engenheiros da
Companhia obrigados a prestar-Ihes todos os esclarecimentos que lhes forem
exigidos, não correndo todavia os prazos contra a Companhia no caso de demora
por parte dos Engenheiros do Governo.
Se dentro de tres mezes depois de apresentados os ditos trabalhos, o Governo
não oppuzer objecção, entender-se-ha que são approvados, e poderão ser postos
em execução pela Companhia.
As objecções do Governo serão examinadas de accordo com o Engenheiro ou
Engenheiros da Companhia, chamados para esse fim.
29.ª
Se todavia a Companhia discordar da decisão do Governo quanto á insufficiencia
de seus planos e orçamentos, recorrer-se-ha ao juizo arbitral, para este decidir o
ponto de discordancia entre as partes.
Para esse fim cada huma das partes nomeará hum Engenheiro. Se estes não
concordarem, cada huma indicará mais hum Engenheiro, e d'entre os dous aquelle
que for escolhido pela sorte decidirá a questão. Este mesmo juizo arbitral servirá
para os casos em que o Governo não ache adequadas e sufficientes as obras
construidas pela Companhia.

30.ª
Sa a divergencia porêm versar, não sobre essas materias profissionaes, e sim
sobre seus direitos ou deveres, e seus respectivos interesses, a questão será
decidida definitivamente por tres arbitros, hum dos quaes será nomeado pelo
Governo, outro pela Companhia, e o terceiro por accordo de ambas as partes. Se
porêm não concordarem na nomeação deste terceiro, o Governo apresentará tres
nomes d'entre os Conselheiros d'Estado, e a Companhia outros tres, que devem
residir no Brasil; e se residirem fóra delle correrão por conta da Companhia todas as
despezas de viagem e estada, e desses seis se tirará por sorte hum, cujo voto será
decisivo.
Quando houver qualquer desintelligencia entre o Governo e a Companhia, para a
decisão da qual seja necessario a juizo arbitral, qualquer das partes dará aviso á
outra d'essa necessidade, e do nome do arbitro escolhido. Se dentro de 90 dias da
data do aviso, a outra parte deixar de nomear o seu arbitro, e de intimar sua
nomeação á 1ª, o ponto em questão será considerado como concedido e
abandonado pela parte assim em falta.
31.ª
O acto de sorteamento será praticado em Londres, sob a presidencia do Ministro
Brasileiro, e em presença dos membros do Directoria, os quaes assignarão
juntamente com elle o termo que se lavrar.
Em todos os casos em que se tenha de recorrer ao juizo arbitral a parte contra a
qual os arbitros decidirem pagará todas as custas.
Nos casos em que possa ser duvidoso para que lado pende a decisão dos
arbitros, pertence a estes o direito de resolver quem pagará as custas.
32.ª
Durante o privilegio a Companhia perceberá os preços de transporte de
mercadorias e passageiros segundo huma tabella que o Governo, de accordo com
ella,
organisará,
conforme
as
seguintes
bases:
1ª Para os generos de producção do paiz, que se destinão principalmente a
exportação, como o café, assucar, algodão, fumo, couros, e outros semelhantes, o
maximo do preço não excederá de 20 réis por arroba em legua de tres mil braças; e
para as de alimentação, como feijão, milho, arroz, farinha, queijos, batatas, toucinho,
carne, e outros semelhantes, não excederá de 15 réis por arroba pela mesma
distancia. Este será tambem o maximo dos generos alimentares de importação, taes
como
o
sal,
farinha
de
trigo
e
peixe
salgado.
2ª Para os generos de importação não comprehendidos no numero antecedente,
o maximo do preço será de 30 réis pelo mesmo peso e distancia.
3ª poderão ser sujeitos a huma tarifa mais elevada do que as dos nos 1º e 2º,
quer sejão de exportação quer de importação, os objectos que, em consequencia de
seu grande volume e pouco peso são de desvantajosa conducção, como - mobilia,

caixas com chapeos, e outros semelhantes, podendo nestes casos o preço elevar-se
até o dobro do das respectivas classes.
4ª Dependerão de huma tarifa mais elevada do que a precedente os artigos de
conducção perigosa, como - a polvora, e os de maior responsabilidade para a
Companhia, em consequencia de sua fragilidade, taes como - pianos, louça, vidros,
&c., ou os de grande valor e pequeno peso, como - ouro, prata joias, moeda papel,
&c.
5ª Haverá huma tarifa especial para os animaes vivos de qualquer especie que
sejão; e tambem huma outra especial para as madeiras, pedras ou metaes de
grande
peso
ou
dimensões.
6ª O maximo do preço de transporte para os passageiros de 1ª classe será de
600 réis por legua de 3.000 braças, para os de 2ª classe 400 réis, e para os de 3ª de
200
réis.
A Companhia fara tres divisões de assentos ou lugares para os passageiros, com
as necessarias accommodações e com as designações da 1ª, 2ª e 3ª classe de
viajantes.
A fórma dos wagons adoptada em Inglaterra será tomada por modelo, com as
alterações que o clima e outras considerações exigirem. Tudo quanto for relativo a
bagagem e preços será regulado com a maior clareza e precisão. Fixar-se-ha hum
preço proporcionalmente mais elevado para as viagens pequenas do que para as
mais longas. Far-se-ha hum abatimento nos preços para as pessoas que viajarem
regularmente
entre
certos
pontos.
7ª Os combois especiaes e extraordinarios para o serviço de particulares, assim
como os wagons separados para familias, sociedades, ou grupos de passageiros
serão sujeitos a regras especiaes, as quaes, depois de fixadas, serão applicadas a
todos.
8ª As listas dos preços autorisados serão impressas, e expostas em hum lugar
proeminente e accessivel de cada estação. As horas de partida e chegada de cada
comboi
serão
declaradas
nas
ditas
listas.
9ª Os preços serão os mesmos para todos, exceptuados os privilegios
concedidos
neste
contracto
ao
Governo
para
o
serviço
publico.
Estabelecer-se-ha diminuições e isenções de preços a favor das crianças
menores de 12 annos, e das menores de 3.
10ª Nenhuma despeza de armazenagem será exigida pela Companhia pelos
objectos entregues nos seus depositos, salvo o que for estipulado no respectivo
Regulamento, por qualquer demora que haja em expedi-los, quando ella não tenha
sido exigida pelos seus donos, qualquer que seja o motivo dessa demora.
11. A Companhia não cobrará taxa alguma addicional por carregar ou
descarregar, por armazenagem ou deposito de objectos, se essa despeza não
estiver expressamente mencionada na tabella dos preços de transporte.
12ª A Companhia será obrigada a transportar nos seus combois todos os
objectos, que forem trazidos as suas estações, e as regras para a ordem de
preferencia, se forem necessarias outras alêm da propriedade de sua entrada nas
estações, serão estabelecidas com clareza na dita tabella, e as mesmas para todos,
á excepção dos casos de preferencia a favor do Governo, alêm do serviço publico.
13ª Quando os dividendos da Companhia montarem a 10 por cento, o Governo
terá o direito de exigir os combois de meio preço para os passageiros de 3ª classe,

como existem nas estradas do ferro inglezas, sob a denominação de combois do
Governo.
33.ª
Quando os dividendos da Companhia excederem a 8 por cento ao anno, o
excesso de taes dividendos será repartido igualmente entre o Governo e a
Companhia, sendo a parte destinada áquelle huma compensação pela
responsabilidade
a
que
se
submette
pela
garantia
do
juro.
Da parte que pertencer ao Governo será deduzida huma quota proporcional para
a
Provincia
de
S.
Paulo.
Esta divisão de interesses entre o Governo e a Companhia só terá lugar durante
o tempo em que subsiste a garantia de juro.
34.ª
Quando os dividendos da Companhia tiverem sido maiores de 12 por cento, em
dous annos consecutivos, terá o Governo o direito de exigir della reducção tal nas
tarifas, que faça entrar os referidos dividendos dentro do maximo de 12 por cento.
Se em qualquer tempo os dividendos forem menores de 7 por cento deverão ser
reformadas as tarifas, a fim de se fazerem as alterações necessarias para obter-se
maiores dividendos.
35.ª
No fim dos 90 annos deste contracto cessa o privilegio concedido a Companhia;
esta porêm conservará a plenitude de seus direitos sobre a estrada de ferro e seus
pertences, podendo usar della e custea-la como bem lhe aprouver, salvo sempre o
direito de desapropriação que compete ao Governo.
36.ª
Se o Governo julgar conveniente effectuar a desapropriação da estrada de ferro,
com todas as suas ramificações, pode-lo-ha fazer debaixo das seguintes condições:
1ª A desapropriação não poderá ter lugar antes de 30 annos depois da abertura
de toda a linha ao publico; excepto por livre e especial accordo da Companhia.
2ª O termo do resgate será calculado pelo termo medio do rendimento liquido dos
ultimos cinco annos, com tanto que esse rendimento não seja menor de 7%.
3ª A Companhia receberá do Governo huma somma em fundos publicos, que de
igual
rendimento.
4ª Se depois de haver adquirido a propriedade da estrada e suas ramificações
decidir o Governo arrendar sua administração e exploração, em igualdade de
condições será a Companhia preferida.
37. ª

O Governo prestará a Companhia, por meio das Autoridades toda a protecção
compativel com as Leis, a fim de que possa ella realisar a arrecadação das taxas
estabelecidas, e para que sejão respeitados os guardas e empregados, que a
Companhia tenha de estabelecer para velarem na observancia de seus
regulamentos, e manterem a policia da estrada de ferro.
38. ª
He permittido a Companhia para este fim, e para conseguir conservar a ordem
nas estações, e nas linhas da estrada ter á sua custa hum certo e limitado numero
guardas, que poderão andar armados: estes guardas porêm ficarão sujeitos a
inspecção das Autoridades de locaes, e deverão ser Cidadãos Brasileiros.
39.ª
Nos Regulamentos que o Governo deve promulgar, em conformidade do § 14 do
Art 1º da Lei de 26 de Julho de 1852, se estabelecerão as regras policiaes
necessarias para segurança da estrada e seu custeio regular, a fim de prevenir
qualquer perigo, que possa ser causado por estranhos, ou mesmo por empregados
da Companhia.
Nesses Regulamentos o Governo imporá as penas e multas para que está
autorisado, e se estas forem insufficientes solicitará maiores do Poder Legislativo.
40.ª
Se a Companhia descobrir na linha de seu privilegio minas de carvão, pedra
calcarea, ferro, chumbo, cobre, ou quaesquer outras, mesmo de metaes preciosos
poderá explora-las, sem prejuizo dos direitos adquiridos por outros, devendo dar
parte immediatamente ao Governo para que lhe sejão demarcadas as datas, e
estipuladas as condições do seu gozo.
Outrosim, se a Companhia desejar obter alguma concessão ou compra de terras
devolutas para remunerar os operarios, que empregar, ou para alguma empresa
agricola, dirigir-se-ha ao Governo para obte-las nos termos mais favoraveis
permittidos pelas Leis ou Regulamentos do Governo.
Para o fim de explorar taes minas, ou cultivar taes terras, formará Companhias
separadas, a fim de que os interesses e contas da estrada de ferro sejão
inteiramente distinctos de taes emprezas.
Estas Companhias pagarão ao Estado os mesmos direitos que pagão os
particulares.
41.ª

No caso de que o Governo queira que alguns Engenheiros seus se instruão na
construção das estradas de ferro, a Companhia os admittirá para que assistão a
todos os trabalhos da empreza.
42.ª
A Companhia não poderá emittir acções negociaveis sem que sejão previamente
approvados os seus Estatutos, devendo ser reservada para se emittir no Brasil,
huma quinta parte das acções.
43.ª
Quando se julgar conveniente prolongar a linha de ferro de Jundiahy até o rio
Claro, ou outro ponto, ou construir outras linhas de ferro em seguimento da estrada
contractada, ou pontos della, será a Companhia preferida para essas emprezas, em
igualdade de condições, a qualquer outra Companhia, ou pessoas que se proponhão
a toma-las.
44.ª
As penas de perda de privilegio e garantia de juro, nos casos que tem lugar por
estas condições, não poderão ser impostas senão por Decreto expedido em virtude
de Resolução de Consulta do Conselho d' Estado.
45.ª
Fica entendido que no caso de serem as emprezas do Art. 43 dadas a outra
Companhia, por ter ella offerecido melhores condições, a Companhia, de que tratão
estas condições não poderá oppor-se á juncção das novas estradas e ramificações
as suas linhas.
Neste caso terá o Governo o direito de regular a policia de serviço, e a taxa das
tarifas que as novas linhas devem pagar a Companhia.
Por seu lado esta Companhia adquirirá igual direito com igual onus ao use das
novas linhas que se vierem juntar á da sua estrada.
Nenhuma das Companhias poderá receber passageiros e mercadorias nas linhas
que lhes não pertencerem, salvo por mutuo consentimento, ficando somente
estabelecido o direito de transito. Quaesquer questões que possão suscitar-se á
este respeito serão decididas por arbitros, pela fórma estabelecida no Art. 30.

46.ª

A velocidade dos combois, a qualidade dos wagons das tres classes, quaesquer
penas que se tiverem de impor, e as providencias necessarias, a fim de assegurar
ao publico a regularidade do serviço por parte da Companhia, e a esta o pagamento
das passagens e fretes a que tem direito, formarão o objecto de Regulamentos
policiaes organisados pelo Governo, de accordo com a Companhia.
47.ª
A Companhia fornecerá ao Governo todos aquelles dados estatisticos que elle
exigir do trafico que houver pela linha, das sommas recebidas por diversos titulos,
das distancias percorridas, &c, &c.
48.ª
Nem a approvação dada pelo Governo a quaesquer planos entregues ou
indicados pela Companhia, nem a decisão dos arbitros no caso de discordancia
entre o Governo e a Companhia, poderão em caso algum exonera-la de sua
responsabilidade, quanto á insufficiencia de quaesquer das obras construidas
conforme estas condições.
Qualquer alteração que possa ser necessaria em alguma das obras depois de
concluidas, será feita por conta da mesma Companhia, e seu custo não será
considerado como parte do capital que tem garantia de juro. Se porêm alguma
reconstrucção ou reedificação for considerada pelo Governo ou pelos arbitros do Art.
29, como tendo sido causada, não por insufficiencia da obra, mas por casos de força
maior, como inundações, furacões, terremotos, que não podião ser prevenidos pela
Companhia, a despeza feita em tal caso com a reconstruccão ou reedificação das
obras damnificadas será addicionada ao capital garantido.
49.ª
Se a estrada de ferro e todos os seus pertences não se acharem em estado
satisfactorio de conservação, o Governo ordenará á Companhia o cumprimento do
seu dever. Havendo a este respeito divergencia entre o Governo e a Companhia se
decidirá a questão pela maneira prescripta no Art. 29.
50.ª
Se alguma alteração para o futuro vier a fazer-se na organisação dos Ministerios
ou no Conselho d'Estado, todos os direitos, faculdades e attribuições ora
pertencentes por estas condições ao Ministerio do Imperio e á respectiva Secção do
Conselho d'Estado, deverão pertencer ao Ministerio ou Secção do mesmo Conselho
que for encarregado das obras publicas, estradas, canaes, vias ferreas, &c.
Palacio do Rio de Janeiro em 26 do Abril de 1856.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz

ANEXO I - LEI Nº 1.953 DE 17 DE JULHO DE 1871
Abrindo um credito de 20.000:000$000, para o prolongamento da estrada de ferro de
D. Pedro II, e dando providencias para o das estradas de ferro subvencionadas pelo
Thesouro Nacional.
A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D.
Pedro II, Faz saber a todos os subditos do Imperio que a Assembléa Geral Decretou
e ella sanccionou a Lei seguinte:
Art. 1.º É aberto ao Governo um credito de 20.000:000$000, para completar a
quarta secção da Estrada de ferro de D. Pedro II, e prolongar a mesma estrada até a
Lagôa dourada, na Provincia de Minas Geraes.
Art.

2.º

O

governo

fica

tambem

autorizado

para:

§ 1.º Contractar com as companhias das estradas de ferro e do Recife a S.
Francisco, da Bahia ao Joazeiro e de S. Paulo resgate das mesmas estradas por
titulos da divida publica, comtanto que o dispendio annual como os respectivos
juros e amortização não exceda a importancia da garantia concedidaa cada uma das
ditas companhias.
§ 2.º Prolongar por secções as estradas de ferro mencionadas no paragrapho
antecedente, segundo o traço que fôr julgado mais conveniente por estudos a que
se procederá desde já, podendo despender annualmente em cada uma dellas a
quantia de 3.000:000$000.
$ 3.º Mandar verificar e completar os estudos feitos de uma linha ferrea que ligue
os pontos navegaveis do alto ao baixo S. Francisco; e mandar estudar o systema
completo de viação e levantar a carta itinerari do Imperio, applicando pra este fim no
primeiro anno até a quantia de 200:000$000.
Art. 3.º O governo fica autorizado a deduzir do producto do emprestimo contrahido
ultimamente em Londres a somma de 20.000:000$000 para as despezas de que
trata o art. 1.º e a fazer quasquer operações de credito para as despezas de que
trata o art.2.º, quando sejam insufficientes os fundos consignadaos nas Leis do
orçamento.
PRICEZA IMPERIAL REGENTE
Theodoro Machado Freire Pereira da Silva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES FILHO, Ivan. Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.
AZEVEDO, Fernando de. Um trem corre para o Oeste. 2.ed. São Paulo:
Melhoramentos, s.d.
BARBOSA LESSA. Rio Grande do Sul, prazer em conhecê-lo. 3.ed. Porto Alegre:
AGE, 1984.
BESOUCHET, Lídia. Mauá e seu tempo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978.
BETHELL, Leslie (Org.). História da América Latina. Da Independência até 1870.
São Paulo: EDUSP; Imprensa Oficial do Estado; Brasília: Fundação Alexandre
Gusmão, 2001.
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. São Paulo: Campus, 2000.
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 2000.
BORON, Atilio. Estado, capitalismo e democracia na América Latina. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1994.
BOSI, Alfredo. Liberalismo versus democracia social. Estudos Avançados, n. 59.
São Paulo: jan..-abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em:
02/02/2009.
BRASIL. Ministério do Império (MIMP). Relatórios apresentados à Assembléia Geral
Legislativa entre os anos 1833 e 1860.
_____. Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (MACOP). Relatórios
apresentados à Assembléia Geral Legislativa, entre os anos de 1861 a 1889.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. O Estado oligárquico e patrimonial. In:
PINHEIRO, Wilheim e Sachs. Brasil, um século de transformações. São Paulo:
Companhia das Letras, 2001.
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio (Org.). História geral da civilização brasileira. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993.
BUESCU, Mircea. Evolução econômica do Brasil. Rio de Janeiro: APEC, 1979.
_____. Organização e administração do Ministério da Fazenda no Império. Brasília:
FUNCEP, 1984. (Coleção História Administrativa do Brasil)
CALDEIRA, Jorge. Mauá, empresário do Império. São Paulo: Companhia das Letras,
1999.
_____. (Org.). José Bonifácio de Andrada e Silva. São Paulo: Editora 34, 2002.
(Coleção Formadores do Brasil)

_____. O processo econômico. In: COSTA E SILVA, Alberto da. (Coord.) Crise
Colonial e Independência 1808-1830. Rio de Janeiro: Objetiva; Fundação Mapfre,
2011, p.161-203.
_____. História do Brasil-nação. São Paulo: Fundação Mapfre, 2011.
CALMON, Pedro. História do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.
CALÓGERAS, João Pandiá. La politique monétaire du Brésil. Rio de Janeiro:
Imprimerie Nationale, 1910.
_____.
O
Marquês
de
Barbacena.
[1936].
<http://www.ebooks.google>. Acesso em: 10/02/2011.

Disponível

em:

CARONE, Edgard. O pensamento industrial no Brasil (1880-1945). São Paulo: Difel,
1977.
CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem. Teatro de sombras. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
CASTRO, Ana Célia. As empresas estrangeiras no Brasil - 1860-1913. Rio de
Janeiro: Zahar, 1979.
CASTRO CARREIRA, Senador Liberato de. História financeira e orçamentária do
Império do Brasil. Rio de Janeiro: FCRB; Brasília: Senado Federal,1980.
CATARIN,
Cristiano
R.
Tráfico
negreiro.
<http://www.historianet.com.br>. Acesso em: 19/10/2009.

Disponível

em:

CAVALCANTI, Zélia. O Processo de Independência na Bahia. In: MOTA, Carlos G.
1822, Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972, p.231-250.
CERVO, Amado Luiz e BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil.
2.ed. Brasília: Ed. UnB, 2002.
CIMÓ QUEROZ, Paulo Roberto. Uma ferrovia entre dois mundos. A EF Noroeste do
Brasil na primeira metade do século XX. Campo Grande: EDUSC; UFMS, 2004.
CLOSET DA SILVA, Ana Rosa. José Bonifácio: pensamento e ação de um estadista
no processo de construção de uma nação. In: PRADO, Maria Emília. (Org.) O
Estado como vocação, idéias e práticas políticas no Brasil oitocentista. Rio de
Janeiro: Acces, 1999, p.133.164.
CONFRARIA DOS AMIGOS DO LIVRO. Recordações da Exposição Nacional de
1861. Rio de Janeiro: Polycolor e Lucro, 1977.
COSTA E SILVA, Alberto da. (Coord.) Crise colonial e Independência 1808-1830.
Rio de Janeiro: Objetiva; Fundação Mapfre, 2011.
COSTA, Pedro Pereira da Silva. José Bonifácio. São Paulo: Três, 2003. (Coleção A
Vida dos Grandes Brasileiros)

DEAN Warren. Rio Claro. Um sistema brasileiro de grande lavoura 1820-1920. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
DEL PRIORE Mary e VENANCIO Roberto. Uma breve história do Brasil. São Paulo:
Planeta do Brasil, 2010.
DERENGOSKI, Paulo Ramos. Guerra no Contestado. Florianópolis: Insular, 2000.
DIAS, José Roberto de Souza. Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul.Uma
contribuição ao estudo da formação histórica do sistema de transportes ferroviários
no Brasil meridional. São Paulo: Rios, 1986.
DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial. Origens do federalismo no Brasil. São
Paulo: Globo, 2005.
DOS SANTOS, Wanderley Guilherme. Décadas de espanto e uma apologia
democrática. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
EISENBERG, Peter L. Modernização sem mudança. A indústria açucareira em
Pernambuco – 1840-1910. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Campinas: Ed. Unicamp,
1977.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro.
11.ed. São Paulo: Globo, 1997.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EdUnesp, 2007.
FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 2002. (Coleção Intérpretes do Brasil, 3)
FIGUEIREDO, Lucas. Boa ventura! A corrida do ouro no Brasil (1697-1810). Rio de
Janeiro: Record, 2011.
FRANCO, Tito. Monarquia & Monarquistas. 2.ed. Recife: Massangana, 1990.
FURTADO Celso. Formação econômica do Brasil. 5.ed. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1963.
_____. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
_____. Prefácio à nova economia política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
_____. Criatividade e dependência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
_____. O Brasil pós-milagre. São Paulo: Paz e Terra, 1981.
_____. O capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
_____. Economia do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. (Coleção
Arquivos Celso Furtado)
FREYRE, Gilberto. Os ingleses no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000.

FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO (FUNCEP).
Coleção História Administrativa do Brasil. Brasília, 1988.
GALVÃO, Manoel da Cunha. Notícia sobre as estradas de ferro do Brasil.
Disponível em: <http://e-books.google.com.br>. Acesso em: 02/02/2011
GANNS, Cláudio.
A trajetória de um pioneiro.
In: MAUÁ, Visconde de.
Autobiografia. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998, p.15-91.
GOMES, Laurentino. 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um
escocês louco por dinheiro ajudaram D. Pedro a criar o Brasil – um país que tinha
tudo para dar errado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
GOUVEA, Maria de Fátima da Silva. O império das províncias. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008.
GOUVEIA, Maurílio de. Marquês do Paraná, um varão do Império. Rio de Janeiro:
Ed. Biblioteca do Exército, 1962.
GUIMARÃES, Carlos Gabriel. O Comitê de 1808 e a defesa na Corte dos interesses
ingleses no Brasil. In: CARVALHO J. M. e PEREIRA DAS NEVES, L. B. (Orgs.)
Repensando o Brasil dos oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2009, p.461-485.
HABITZREUTER, Rubens R. A conquista da Serra do Mar. Curitiba: Pinha, 2000.
HEFLINGER Jr., José Eduardo. Ibicaba, o berço da imigração européia de cunho
particular. Limeira, SP: Unigráfica, 2007.
_____. A Revolta dos Parceiros na Ibicaba. Limeira, SP: Unigráfica, 2009.
HOBSON, John A. A evolução do capitalismo moderno. Um estudo da produção
mecanizada. São Paulo: Círculo do Livro, 1996.
HOMEM DE MELO, F. I. Marcondes. A Constituinte perante a História. Brasília:
Senado Federal, 1996.
HONÓRIO RODRIGUES, José. Conciliação e reforma no Brasil. Um desafio
histórico-cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.
JURUÁ, Ceci. Estado, economia e acumulação de capital: a contribuição de Celso
Furtado. Monografia. Rio de Janeiro: UERJ/PPFH, 2010.
KAMP, Renato. Farqhuar e sua história. Rio de Janeiro: RKF Produções Culturais,
2009.
KIDDER Daniel P. Reminiscências de viagens e permanências nas províncias do Sul
do Brasil. São Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
KAPLAN Marcos. Formação do Estado Nacional na América Latina. Rio de Janeiro:
Livraria Eldorado, 1969.

LEVINE, Robert M. A velha usina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
LEVY, Maria Bárbara. A indústria do Rio de Janeiro através de suas sociedades
anônimas. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1994.
LIMA, Fernando Sgarbi. Organização e administração do Ministério da Agricultura no
Império. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público, 1988.
(Coleção História Administrativa do Brasil)
LOBO, Eulália. História político-administrativa da agricultura brasileira, 18081889.Relatório de Pesquisa. Ministério da Agricultura, s.d.
LOBO, Luiza. Terras proibidas. A saga do café no Vale do Paraíba do Sul. Rio de
Janeiro: Rocco, 2011.
LOSURDO, Domenico. Contra-história do Liberalismo. 2.ed. Aparecida, SP: Idéias &
Letras, 2006
MACAULAY, Niell. D. Pedro I. A luta pela liberdade no Brasil e em Portugal 17981834. Rio de Janeiro: Record, 1993.
MAGDOFF, Harry. L´âge de l´impérialisme. 3.ed. Paris: François Maspero, 1970.
MARICHAL, Carlos. Historia de ladeuda externa de América Latina. Madri: Alianza
Editorial, 1988.
MARINGONI, Gilberto. Barão de Mauá, o empreendedor. São Paulo: AORI, 2007.
MARINHO José Antonio. História da Revolução de 1842. Brasília: Senado Federal,
1978.
MARTINS, Luciano. Estado capitalista e burocracia no Brasil pós-64. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1985
MATHIAS, Herculano Gomes. Comércio, 173 anos de desenvolvimento. História da
Associação Comercial do Rio de Janeiro (1820-1973). Rio de Janeiro: Expressão e
Cultura, 1993.
MAUÁ, Visconde de. Autobiografia. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998.
MELLO E SOUZA, Marina. Paraty, a cidade e as festas. Rio de Janeiro: Ouro sobre
Azul, 2008.
McDOWALL, Duncan. Light, a história da empresa que modernizou o Brasil. Rio de
Janeiro: Ediouro, 2008.
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Presença dos Estados Unidos no Brasil. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1973.
_____. O feudo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
_____. Introdução. In: As relações perigosas: Brasil-Estados Unidos (de Collor a
Lula, 1990-2004). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004 (p.19-46)

MOURRE, Michel. Le petit Mourre, Dictionnaire d´Histoire Universelle. Paris: Bordas,
2006.
MORRIS, Charles. Osmagnatas.Como Andrew Carnegie, John D. Rockfeller, Jay
Gould e J. P. Morgan inventaram a supereconomiaamericana.4.ed. Porto Alegre: L &
PM, 2008.
MOTA, Carlos G. (Org.) 1822 Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972.
MULLER, Elisa e CERQUEIRA LIMA, Fernando C. Moeda e crédito no Brasil: breves
reflexões sobre o primeiro Banco do Brasil (1808-1829). Rio de Janeiro: Instituto de
Economia/UFRJ. Disponível em: < http://www.revistatemalivre.com>. Acesso em:
25/07/2009.
NABUCO Joaquim. Minha formação. 14.ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das e MACHADO, Humberto Fernandes. O
Império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
NOGUEIRA, Otaciano. Constituições brasileiras: 1824. Brasília: Senado Federal;
MCT/Centro de Estudos Estratégicos, 2001.
OLIVEIRA LIMA. Formação histórica da nacionalidade brasileira. São Paulo:
PubliFolha, 2000. (Coleção Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro)
OTONI, Cristiano Benedito. Autobiografia. Brasília: EdUNB, 1983.
OLIVEIRA LIMA. D. João VI no Brasil. 4.ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996.
PASSOS GUIMARÃES, Alberto. Quatro séculos de latifúndio. 4.ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1977
PINHEIRO GUIMARÃES, Samuel. Quinhentos anos de periferia. 2.ed. Porto Alegre:
Ed. UFRGS; Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.
PINHO, Wanderley. Cotegipe e seu tempo. Rio de Janeiro: Nacional, 1937.
PORTO, Costa. O Marquês de Olinda e o seu tempo. São Paulo: EDUSP; Belo
Horizonte: Itatiaia, 1985.
PRADO, Maria Emilia. O Estado como vocação. Idéias e práticas políticas no Brasil
oitocentista. Rio de Janeiro: Access, 1999.
REZENDE DE CARVALHO, Maria Alice. O Quinto Século. André Rebouças e a
construção do Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ-UCAM; Revan, 1998
RICÚPERO, Rubens. O Brasil no mundo. In: COSTA E SILVA, Alberto da. (Coord.)
Crise colonial e Independência - 1808-1830. Rio de Janeiro: Objetiva; Fundação
Mapfre, 2011, p.115-159.
ROCHA POMBO. História do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.

SADER, Emir. A refundação do Estado e da política. In: NOVAES, Adauto. (Org.) A
crise do Estado-nação. Rio de Janeiro: Record, 1999, p.307-321.
_____. A nova toupeira. São Paulo: Boitempo, 2009.
SAES, Flávio Azevedo Marques de. As ferrovias de São Paulo 1870-1940. São
Paulo: Hucitec, 1981.
SALLES OLIVEIRA, Cecilia Helena. O Conselho de Estado e o complexo
funcionamento do governo monárquico do Brasil no século XIX. In: Almanak
Braziliense,
n.5.
São
Paulo:
maio
2007.
Disponível
em:
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br>. Acesso em: 22/09/2009.
SALLES, Ricardo. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e
escravos no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
SANTOS, José Maria dos. Memórias do distrito diamantino. Belo Horizonte: Itatiaia;
São Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Itatiaia, 1976.
SAVIO, Domingos. Os belgas na fronteira oeste do Brasil. Brasília: Fundação
Alexandre de Gusmão, 2009.
_____. Indústria da cobiça. Histórias mirabolantes sobre uma antiga fábrica de
extrato de carne erguida no Pantanal mato-grossense. Disponível em:
<http://www.revistadehistoria.com.br>. Acesso em: 23 abr. 2008.
SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. 2.ed. São Paulo:
Campus, 1982.
SILVA GOUVÊA, Maria de Fátima. O império das províncias.
Civilização Brasileira, 2008.

Rio de Janeiro:

SILVA, J. M. Pereira da. Memórias do meu tempo. Brasília: Senado Federal, 2003.
SIMONSEN, Roberto C. História econômica do Brasil. 6.ed. São Paulo: Nacional,
1969.
SODRÉ Nelson Werneck. As razões da Independência. 2.ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1969.
_____. A história militar do Brasil. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
_____. Formação histórica do Brasil. 13.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
_____. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil. Belo Horizonte: Oficina de
Livros, 1990.
SOUTHEY, Robert. História do Brasil. Belo Horizonte: Editora Itatiai; São Paulo:
EDUSP, 1981.
SOUTO MAIOR, Armando. Quebra-quilos, lutas sociais no outono do Império.São
Paulo: Nacional, 1978.

SUEVO RODRIGUEZ, Hélio. A formação das estradas de ferro no Rio de Janeiro. O
resgate de sua memória. Rio de Janeiro: Sociedade de Pesquisa para Memória do
Trem, 2004.
SUMMERHILL, William R. Order against Progress. Government, foreign investment,
and railroads in Brazil, 1854-1913. Stanford: Stanford University Press, 2003.
TAPAJÓS, Vicente. Organização política e administrativa do Império.
FUNCEP, 1984.

Brasília:

TARQUINIO DE SOUSA, Octavio. A vida de Pedro I. Rio de Janeiro: José Olympio,
1957. (Coleção História dos Fundadores do Império do Brasil)
TEIXEIRA, Aloisio. (Org.) Utópicos, heréticos e malditos: os precursores do
pensamento social de nossa época. Rio de Janeiro: Record, 2002.
TEIXEIRA, Romeu do Nascimento (Org.) O vale do Rio Doce. Rio de Janeiro:
Companhia Vale do Rio Doce, 2010.
TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da engenharia no Brasil. 2.ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1994.
THERET, Bruno. Régimes economiques de l´ordre politique. Paris: Presses
Universitaires de France, 1992.
THOMÉ, Nilson. A epopéia da construção da São Paulo-Rio Grande no Território
Contestado. Centenário da Ferrovia do Contestado – 17 de dezembro de 1910.
Revista História Catarina, n. 26, dez. 2010, p.24-42.
VALENTIM, Antonio. Portugal e a abolição do tráfico de escravos (1834-51). Análise
Social, n.111, 1991, p. 293-333.
VASQUEZ, Pedro. (Org.) Caminhos do Trem. São Paulo: Duetto Editorial, 2008.
VIANNA, Hélio. História do Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1967.
VILAR, Pierre. Ouro e moeda na história 1450-1920. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1980.
VIOTTI DA COSTA, Emilia. Da Monarquia à República.Momentos decisivos. 7.ed.
São Paulo: EdUNESP, 1999.
VON TSCHUDI J. J. Viagem às províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. Belo
Horizonte: Itatiaia, 1980.
WICKERT, Ana Paula. Nos caminhos da ferrovia.A arquitetura ferroviária da linha
Tronco Norte Gaúcha, 1883-1920. Dissertação de Mestrado. Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, UFBA, 2002. Disponível em http://www.portalseer.ufba.br
ZUMBLICK, Walter. Tereza Cristina, a Ferrovia do Carvão.Florianópolis: Ed. UFSC,
1987.

