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OBSERVAÇÃO 

A grafia do século XIX será atualizada para a contemporânea, exceto sob a estrita necessidade de 

utilizar a grafia coeva para ilustrar determinado ponto. Um nome de grande relevância para este estudo 

é o de Christiano Benedicto Ottoni, que, para efeito de uniformização textual, será atualizado para 

Cristiano Benedito Otoni, grafia aplicada à edição de 1983 de sua Autobiografia. Os outros nomes serão 

citados de acordo com as fontes primárias, salvo se aparecerem em versão atualizada. Os valores/preços 

se apresentarão conforme as moedas nacionais e internacionais do período 1835-1889, de acordo com 

o contexto, conforme as fontes, e receberão a inscrição por extenso entre parênteses nos casos em que

se fizer aplicável. Os pesos e medidas variarão de acordo com a fonte consultada, podendo haver 

conversão, para o sistema métrico ou imperial, apenas quando necessário. 



Para Hugo Azevedo Caramuru.
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RESUMO 

Ao longo do século XIX, o mundo atlântico, especialmente sua porção oeste, passava por um 

momento de readaptação da instituição escravista em decorrência de um novo mundo industrial 

expansivo desde a centúria anterior.  A economia de plantation, devido à demanda ampliada por bens 

de primeira necessidade no universo gerado pelo capitalismo internacional, revigorou-se para produzir 

algodão para o vestuário, açúcar para a alimentação e café para manter os trabalhadores acordados. Em 

meio a tal cenário, todas as economias, independentemente de seu fundamento, de subsistência a 

“industrial” agroexportador ou industrial fabril, adotaram, mais cedo ou mais tarde, o meio de 

transporte definido pela Grã-Bretanha como o modelo hegemônico a partir da década de 1820. As 

estradas de ferro se difundiram globalmente e, em cada economia, assumiram um papel que poderia 

ser de modernização de infraestrutura viária – sob múltiplas implicações internas e externas – ou, 

também, de modernização industrial ferroviária – sob múltiplas implicações internas e externas. A tese 

central deste trabalho reside nos fenômenos iniciados na década de 1830, em que o nordeste dos 

Estados Unidos da América desenvolveu uma cultura ferroviária particular, em contraposição à 

cultura europeia liderada pela Grã-Bretanha. Nesse contexto, o Império do Brasil, como uma 

economia de base agroexportadora e de subsistência do mercado interno e para o meio produtivo de 

plantation, assumiu o papel de importador de engenheiros e bens de capital, sobretudo norte-

americanos, para construir sua malha ferroviária. 

Palavras-chave: ferrovias; tecnologia; Centro-Sul brasileiro. 
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ABSTRACT 

Throughout the 19th century, the Atlantic world, especially its western portion, was going through a 

period of readaptation of the slavery institution in view of a new expansive industrial world, since the 

previous century. The plantation economy, due to the increased demand for essential goods in the 

universe made by the international capitalism, has been reinvigorated to produce cotton for clothing, 

sugar for food and coffee to keep workers awake. In the midst of such a scenario, all economies, 

regardless of their background, from subsistence to “industrial” agro-exporters or industrial 

manufactories, sooner or later adopted the transport technology which Britain defined as the 

hegemonic model to be adopted from the 1820s onwards. Railways/railroads spread globally and, in 

each economy, assumed a role that could be the modernization of road infrastructure – with multiple 

internal and external implications – or, also, industrial rail modernization – with multiple 

implications, internal and external. The central thesis of this work lies in the phenomena that started 

in the 1830s, in which the northeastern United States of America developed a particular railroad 

culture, in contrast to European culture, led by Great Britain. In this context, the Empire of Brazil, as 

an agro-export economy and subsistence of the domestic market and for the productive plantation 

environment, assumed the role of importer of engineers and capital goods mainly from the United 

States to build its railroad network. 

Keywords: railroads; technology; Brazilian Central-Southern. 
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CHUVA, VAPOR E VELOCIDADE – À GUISA DE INTRODUÇÃO 

Se as exposições universais não podem, ainda, por parte do Brasil, servir para competência 
industrial, é inegável, que lhe têm proporcionado ensejo para ser melhor conhecido, e 
apreciado, como região agrícola de solo fertilíssimo, e nacionalidade pacífica; inteligente, e 
laboriosa. 
Para isso têm concorrido, na falta de trabalhos mais completos, as notícias escrupulosas, e 
leais, que, com o título de Breve-Noticia, e, com o do Império-do-Brasil, foram publicadas 
para as exposições de Paris, em 1867, e de Vienna d’Áustria, em 1873. 
Não só pelas importantes relações comerciais, entre os Estados-Unidos-da-América-do-
Norte, e o Brasil, como, também, pela antiga, e constante amizade, que une as duas nações, 
aproveitaram-se novas informações, e estudos mais recentes, para conseguir-se trabalho 
menos incompleto do que os anteriores. 

O Império do Brasil na Exposição Universal de 18761 

Sempre achei que foi um júbilo fingido para dissimular seu desencanto, pois à primeira vista 
já se via, no próprio estado dos vagões, os estragos do tempo. Eram os antigos de segunda 
classe, mas sem assentos de vime nem vidros de subir e descer nas janelas, e com bancos de 
madeira curtidos pelos fundilhos lisos e calorentos dos pobres. Em comparação com o que 
tinha sido em outros tempos, não apenas aquele vagão, mas o trem inteiro era um fantasma 
de si mesmo. Antes tinha três classes. A terceira, onde viajavam os mais pobres, eram os 
mesmos caixotões de madeira em que transportavam bananas ou as reses de sacrifício, 
adaptados para passageiros com bancos longitudinais de madeira crua. A segunda classe, com 
assentos de vime e molduras de bronze. A primeira classe, onde viajava o pessoal do governo 
e os altos funcionários da companhia bananeira, com tapetes no corredor e poltronas 
forradas de veludo vermelho que mudavam de posição. Quando viajava o superintendente 
da companhia, ou sua família, ou seus convidados mais destacados, enganchavam na rabeira 
do trem um vagão de luxo com janelas de vidros escuros para proteger dos brilhos solares e 
beirais dourados, e uma varandinha descoberta com mesinhas para viajar tomando chá. Não 
conheci nenhum mortal que tenha visto por dentro aquela carruagem de fantasia. Meu avô 
tinha sido prefeito duas vezes e além do mais tinha uma noção alegre de dinheiro, mas só 
viajava de segunda classe quando ia com alguma mulher da família. E quando perguntavam 
a ele por que viajava de terceira, respondia: ‘Porque não existe quarta’. No entanto, em 
outros tempos, o mais memorável do trem tinha sido a pontualidade. Os relógios das aldeias 
acertavam a hora pelo seu apito. 

Gabriel Garcia Marquez2 

A mais primordial de minhas memórias me leva a agosto de 1981, com idade de três anos e 

oito meses. Sentado nos ombros de meu pai, estávamos na cerimônia de inauguração da Praça dos 

Ferroviários e do Museu Ferroviário de São João del-Rei. 

Aquela cerimônia, comemorativa da efeméride do centenário de inauguração da Estrada de 

Ferro Oeste de Minas, foi parte das primeiras ações do Programa de Preservação da Memória do 

Ministério dos Transportes, o PRESERVE. O evento coincidia com os momentos finais da construção 

1 BRASIL. “Advertencia”. O Império do Brazil na Exposição Universal de 1876 em Philadelphia. Rio de Janeiro: Typographia 
Nacional, 1875. 
2 MARQUEZ, Gabriel Garcia. Viver Para Contar. Tradução de Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 19. 
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da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Portanto, coincidia também com os momentos finais de atividade da 

própria ferrovia, que recebeu um novo ânimo a partir de 1975 – início das obras de Itaipu –, teve suas 

atividades suspensas em meados de 1982 – fim das obras da usina – e sofreu a erradicação das linhas 

ainda existentes entre 1983 e 84. A principal carga transportada nesse trecho de ferrovia, em sua última 

fase de atividades, depois de sobreviver a um século de funcionamento aos trancos e barrancos 

(literalmente, nesse caso), era o cimento da fábrica de Barroso, MG. Essa carga era destinada a uma 

obra faraônica e representava a última gota de dignidade. Porém, com a finalização da obra da Usina 

de Itaipu, a “pequena estrada de ferro” perdera seu principal, e praticamente único, cliente. 

Logo, em 1984, a linha que fora desativada passou a ser utilizada como um monumento de 

memória. A sociedade civil se manifestou por sua não erradicação quando veio a público o projeto de 

remoção total das vias – 200 km entre Antônio Carlos e Bom Sucesso, MG – e o desmanche do 

complexo ferroviário de São João del-Rei, para abertura de uma avenida. Apesar de os esforços e apelos 

da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), direcionados tanto à então Secretaria de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), do Ministério da Cultura, quanto à Rede 

Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e ao Ministério dos Transportes, não terem atingido o efeito 

programado de preservar a totalidade da linha e dos bens móveis, imóveis e integrados, foi essa ação 

que mobilizou o PRESERVE para ampliar o museu a partir de 1984. 

Como local de visitas constantes, sejam as guiadas por meus familiares que tiveram ali, antes, 

seu local de labor e trabalho3; sejam as vezes em que eu mesmo guiei visitantes, viajantes e turistas de 

várias partes do mundo pelo espaço do Centro de Preservação da Memória Ferroviária de Minas 

Gerais, um detalhe nunca passou despercebido: as placas de origem de cada peça. Locomotivas, vagões, 

tornos mecânicos, plainas, morsas, marteletes, dínamos, compressores a vapor, caldeiras fixas, trilhos, 

tudo remetia a uma infinidade de origens de fabricação. Glasgow, London, Newcastle Upon Tyne, 

Manchester, Cassel, Berlin, Bruxelas, Louvain... Boston, Paterson, Wilmington, Chicago, Philadelphia... 

Entre os painéis e os bens da exposição permanente originais do século XIX, apesar da grande 

variedade de nacionalidades – Bélgica, Alemanha, Dinamarca, etc.  – um binômio se impunha: Grã-

 
3 Labor e trabalho são categorias que Hannah Arendt analisa em A Condição Humana. Grosso modo, labor seria a atividade 
diretamente relacionada ao processo biológico do corpo humano, vinculado às necessidades vitais e o processo de 
sobrevivência do indivíduo e permanência da espécie. O trabalho, por sua vez, permitiria a transformação da natureza e a 
confecção de objetos, distinguindo a espécie humana dos outros animais. Relacionado à utilidade, o trabalho permite aos 
humanos demonstrar habilidade e inventividade artesanal. Cf. ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de 
Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
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Bretanha e Estados Unidos da América. Os textos escolhidos pelo museu, para explicar o avanço 

oitocentista da tecnologia ferroviária, colocavam a Grã-Bretanha como um espaço industrial 

hegemônico para o século como um todo, referente à relação com o espaço brasileiro. Porém, ao vencer 

as paredes de painéis e alcançar o salão amplo com a principal peça de exposição, essa “verdade” 

apriorística se desmanchava no ar. 

O visitante, ao ler o painel individual informativo sobre aquela peça principal, e a placa circular 

de bronze na caixa de fumaça do veículo, descobria que “[a] locomotiva n.º 1 da Oeste de Minas é uma 

‘Baldwin’ 4-4-0, fabricada nos Estados Unidos”4. No truque (estrutura que sustenta as rodas) do carro 

que acompanha a locomotiva no salão principal, a inscrição Harlan & Hollingsworth Wilmington-

Delaware se destaca. 

Ao seguir para o pátio e para as outras dependências do museu, que era dividido em vários 

módulos, chegava-se à rotunda, às oficinas e a um segundo pátio – esse voltado ao trabalho dessas 

oficinas (tornearia, ferraria, carpintaria etc.). Entre peças bem conservadas para exposição (rotunda e 

oficinas) e outras em estados variados de degradação e ferrugem (segundo pátio), uma coisa era certa, 

os Estados Unidos se impunham como dado principal para peças que tinham sua data de fabricação 

entre 1880 e 1920. 

Ali se iniciavam minha curiosidade e meu interesse sobre o século XIX e sua relação com o 

tipo de transporte que foi o responsável pelo êxodo rural da minha e de outras tantas famílias ao meu 

redor. Também, alimentava minha necessidade de investigar a relação daqueles bens expostos como 

“relíquias” e a sociedade que deles usufruíra. Para essa pesquisa, a escala me parecia bastante ampla, 

pois o binóculo não alcançava as respostas. 

Assim, ao encarar textos, fotografias, filmes, documentários e depoimentos, a viagem foi longa 

no tempo e no espaço. 

Em meio à dialética (às vezes antítese) entre clássico e romântico do século XIX, paralelamente 

à ocorrência perceptível de uma disputa historicista de conceitos que lutam pela adoção da herança 

greco-romana (clássico) ou da herança medieval gótica (romântica),5 ocorreu a aceleração da ocupação 

 
4 PRESERVE. Museu Ferroviário de S. João Del Rey: 1.º Centenário da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 1881-1981. Rio de 
Janeiro: Ministério dos Transportes/RFFSA, 1981, p. 18. 
5 ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. Tradução de Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992, passim. 
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urbana pela influência do industrialismo, pela expansão da utilização das máquinas – sendo a máquina 

a vapor a instância máxima desse desenvolvimento até o ocaso do oitocentos.  

Figura 1. Joseph Mallord William Turner. Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway. 1843-4. Óleo sobre tela 
(91 x 121,8 cm). 

Fonte: The National Gallery, Londres. 

Do mesmo modo, entre a produção artística neoclássica e a produção artística romântica – em 

que se destaca a Irmandade Pré-Rafaelita na Inglaterra, apadrinhada pelo anti-industrialista John 

Ruskin – houve uma tendência em desenvolvimento, principalmente depois da década de 1830, da 

arte ou deslumbrada e/ou crítica sobre a alvorada do maquinismo – ver o impressionismo de William 

Turner (Rain, Steam and Speed, 1843-4, óleo sobre tela, National Gallery, Londres), Honoré Daumier 

(Un Wagon de Troisième Classe, 1862, óleo sobre tela, National Gallery of Canada, Ottawa), o não tão 

impressionismo de George Inness (The Lackawanna Valley, 1855, óleo sobre tela, National Gallery of 

Art, Washington, DC) – e violentamente crítica – como as charges de J. Leech (The Railway Juggernaut 

of 1845, 1845, lápis sobre papel; A Dangerous Character, 1847, lápis sobre papel); Angelo Agostini 
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(Desastre na ferrovia Santos-Jundiaí, 1865, Litogravura).6 Estava dada a relação entre a aceleração 

industrial do início daquele século e a percepção pública de seu impacto imagético e social. 

A estrada de ferro7 é, nos termos do historiador da arquitetura William Curtis, “fato e 

símbolo”8; o que implica dizer que, para além de sua função infra e superestrutural, como meio de 

transporte/comunicação e objeto de impacto no desenvolvimento social e econômico, tornou-se um 

dos grandes marcos e símbolos da “revolução industrial”. Atendeu a anseios no campo da produção de 

bens de toda ordem, mas também marcou as sociedades de outras formas. 

Mecanismo presente em uma série de mudanças estruturais nos espaços urbano e rural – 

inclusive, ao propiciar maior integração entre esses espaços –, a ferrovia gerou muitos impactos no 

universo do trabalho. Esses impactos vão desde o discurso sobre a necessidade de potencializar e 

ampliar o trabalho livre assalariado, de maneira mais marcante numa economia escravista – no caso do 

Brasil Imperial, do Velho Sul dos EUA no antebellum ou de Cuba colonial – quanto na constatação de 

que o discurso sobre essa mudança estrutural se distancia, em muitos casos, da realidade. Um bom 

exemplo sobre a inexatidão na relação ferrovias/trabalho escravo no caso brasileiro é o artigo de 

Hildete Pereira Melo, de 1995, no qual a autora afirma que a “ferrovia representou também um avanço 

no desenvolvimento das relações capitalistas pela interdição do uso de mão de obra escrava na 

construção e operação da empresa”9. Essa informação, apesar de fazer sentido para os momentos finais 

do sistema escravista, não representa a totalidade dos fatos para todo o período em que a construção 

dessa infraestrutura coincidiu com a vigência da instituição, como os estudos de Maria Lúcia 

Lamounier10 e Robério Souza11 podem demonstrar.  

Lamounier verifica que, apesar de a letra da lei proibir a utilização de mão de obra cativa pelas 

companhias ferroviárias, a sublocação dos serviços de construção das vias férreas seguia um caminho 

 
6 CARTER, Ian. “Rain, Steam and What?”. Oxford Art Journal, Vol. 20, No. 2 (1997), passim; ARGAN, Giulio Carlo. Op. 
Cit., p. 69; GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 2012, p. 520; 
MENEGUELLO, Cristina. Da Ruína ao Edifício: neogótico, reinterpretação e preservação do passado na Inglaterra 
Vitoriana. São Paulo: Fapesp; Annablume, 2008. 
7 Para o fim de evitar a redundância na leitura, os termos “estrada(s) de ferro”, ferrovia(s) e “via(s) férrea(s)” sofrerão 
revezamento de aparição. Fica estabelecido que são sinônimos. 
8 CURTIS, William J. R. Modern Architecture Since 1900. Londres: Phaidon, 2011. 
9 MELO, Hildete Pereira de. “Ferrovias e café: Rio de Janeiro e Minas Gerais 1850-1910”. Anais do VII Seminário Sobre a 
Economia Mineira, 6-10 de junho de 1995, Diamantina/Belo Horizonte, p. 342. 
10 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do Século XIX. São Paulo: Edusp, 2012, passim. 
11 SOUZA, Robério. Trabalhadores dos trilhos: imigrantes e nacionais livres, libertos e escravos na construção da primeira 
ferrovia baiana (1858-1863). Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 
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diferente, ao empregar escravos terceirizados nos períodos de entressafra e, mais ainda, a conexão direta 

e indireta entre ferrovia e agroexportação. 

Tanto o governo como as empresas privadas preferiam construir ferrovias ‘que 
melhor atendessem aos interesses da lavoura, servindo regiões povoadas e 
produtivas’. [...] A expansão da malha ferroviária nas regiões de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo também aparece associada aos interesses da agricultura de 
exportação. [...] A vinculação imediata entre ferrovia e agricultura de exportação 
fica mais evidente nas regiões de expansão cafeeira do Sudeste. O tema tem chamado 
a atenção dos historiadores e pesquisadores, sobretudo devido à grande extensão que 
a malha ferroviária adquiriu na região, imprimindo efeitos positivos do progresso e 
do desenvolvimento.12 

Portanto, entendo que cabe a percepção política da expansão ferroviária oitocentista por via 

de suas relações entre a demanda interna por modernização viária e social e a influência externa sobre 

como se operava tal demanda internacionalmente, de modo a perceber as conexões globais em termos 

comerciais, econômicos, tecnológicos e, desconfio, simbólicos, a partir de uma ideia de civilização 

propagada pelo liberalismo oitocentista. Talvez não na proporção em que era positiva ou 

negativamente “encantadora” – como é possível presumir sobre o quadro de William Turner (figura 

1) –, a estrada de ferro era também objeto de terror, desdém ou catalisadora do anti-industrialismo – 

viés interpretativo possível nas obras de Ângelo Agostini e J. Leech (figuras 2 e 3), assim como, 

ambivalentemente, na pintura de Turner. 

O historiador, crítico de arte, crítico social, poeta, desenhista, conservador e romântico, John 

Ruskin, um verdadeiro vitoriano (1819-1900), chegou a ser um militante contra as ferrovias, tendo 

sido contemporâneo ao seu surgimento público e testemunha de sua rápida e epidêmica expansão. 

Ruskin, talvez o maior admirador e defensor do trabalho de Turner (figura 1), não apenas se negava a 

viajar de trem, como proibia o transporte de seus livros por esse meio, que simbolizava o avanço liberal 

e, segundo ele, “degradante” da sociedade em que vivia.13 Cito-o pela condição paradigmática de seu 

conflito com o liberalismo britânico e sua ojeriza à utilização de máquinas, o que incluía o transporte 

sobre trilhos. Esse conflito, que possui várias facetas, me leva a uma situação ilustrada em O Diabo Coxo, 

da década de 1860. É impossível fazer uma conexão com a globalidade da expansão do industrialismo 

 
12 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Op. Cit., pp. 36-7. 
13 PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. “John Ruskin e as sete lâmpadas da arquitetura – algumas repercussões no Brasil.” 
In: RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. Tradução de Maria Lúcia Bressan Pinheiro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 
2008, pp. 9-10. 
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e seus produtos sem mencionar as contradições político-sociais de origem, contradições que podem ter 

feições diferentes regionalmente, mas que parecem inevitáveis. 

O imperialismo industrial britânico fica muito evidente no século XIX mesmo nas regiões não 

pertencentes a, ou mesmo não dominadas administrativamente pela, coroa britânica. No Brasil, 

especialmente, a atividade mineradora veio a se profissionalizar com técnicas modernas a partir da 

incursão inglesa em Minas Gerais, como demonstra Douglas Libby14. A seguir, a partir do momento 

que passou a haver maiores incentivos do Estado Imperial para a construção de estradas de ferro, essa 

incursão se ampliava com o lançamento de companhias britânicas que adquiriram contratos de 

concessão ferroviária em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Nesta última, 

a São Paulo Railway Company aparece como concessionária da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que 

passa a ser conhecida como “a Inglesa”, primeira ferrovia na província de São Paulo (1859). O jornal 

The Leader, que tinha o capital financeiro como objeto, já anunciava em sua edição de 24 de dezembro 

de 1859, a perspectiva para esse empreendimento. 

O prospecto foi emitido pela SÃO PAULO (BRAZILIAN) RAILWAY 
COMPANY, com um capital de £2.000.000, em ações de £20 cada. Apresentada 
com um direcionamento de primeira linha, propõe-se à construção e operação de 
uma ferrovia de Santos a Jundiaí, na província de São Paulo, sob diversos privilégios, 
dos mais valiosos. Entre eles, juros garantidos de 7 por cento ao ano, por noventa 
anos, em uma soma não superior a £2.000.000 para as obras. Desta garantia, o 
Governo Imperial Brasileiro se responsabiliza por 5, e a Legislatura Provincial de 
São Paulo por 2 por cento. (tradução minha)15 

Assim como as estradas de ferro de Mauá e D. Pedro II no Rio de Janeiro, a atividade da Inglesa, 

pelo seu pioneirismo local em São Paulo, trouxe a novidade do maquinismo a vapor móvel e, dessa 

forma, criou um ambiente novo de melhoramentos viários para o escoamento da produção cafeeira e 

outras commodities de exportação até o porto de Santos, além de ampliar a recepção dos itens 

importados do mundo todo via o mesmo porto. Paralelamente, gerou os conflitos entre os meios de 

transporte antigos e os novos (figura 2). 

 
14 LIBBY, Douglas. Transformação e Trabalho em Uma Economia Escravista: Minas Gerais no Século XIX. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1988, pp. 257ss. 
15 “The prospectus has been issued of the SAN PAULO (BRAZILIAN) RAILWAY COMPANY, with a capital of 
£2,000,000, in shares of £20 each. Introduced with a first rate direction, it is proposed to construct and work a railway 
from Santos to Jundiahy, in the province of San Paulo, under several most valuable privileges. Among these are a 
guaranteed interest of 7 per cent. per annum for ninety years, on a sum not exceeding £2,000,000 for works. Of this 
guarantee, the Imperial Brazilian Government makes itself liable to 5, and the Provincial Legislature of San Paulo for 
2 per cent”. THE LEADER. “Railway intelligence”, 24 de dezembro de 1859, p. 1402. Nineteenth-Century Serials Edition 
Facsimiles. Disponível em: <https://cutt.ly/1QIFVCx>. Accesso em: 25/09/2017. 
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Os atropelamentos de semoventes eram um aspecto catalisador da fúria de uns e outros contra 

as estradas de ferro, principalmente com as primeiras gerações de trens. Esse tipo de ocorrência trouxe 

reações indignadas da população, em especial – por óbvio – dos proprietários de animais vitimados 

pela velocidade estonteante e sem freios das locomotivas e dos comboios anteriores à adoção ampla do 

freio a ar comprimido, de Westinghouse, ou a vácuo, de Smith ou Eames, que só apareceriam na década 

de 186016 e se tornariam padrões difundidos um pouco mais tarde, no decorrer das décadas de 1880 e 

90. 

Figura 2. Ângelo Agostini. Se o ingreis do diabo não me paga a mula prendo-lhe a comitiva. Litogravura. 

Fonte: GAMA, Luíz: AGOSTINI, Angelo. Diabo Coxo: São Paulo, 1864-1865. São Paulo: Edusp, 2005, p. 183. 

O freio a ar comprimido foi adotado quase instantaneamente, por exemplo, na França17, mas 

não teve a mesma recepção no sistema ferroviário britânico, que acabou por adotar o freio a vácuo 

Smith, para atenuar esse aspecto da segurança, que se mostrou uma alternativa mais econômica a 

despeito de comprovadamente ser menos eficiente que o comandado pelo compressor de ar de 

Westinghouse. Esse é um dos fatores que demonstram a imediata concorrência de modelos nos 

ferroviarismos americano e britânico.  

O movimento atlântico de inventores e profissionais do meio passou a ser muito comum. John 

Y. Smith, por exemplo, era um inglês que desenvolveu o freio a vácuo Smith, enquanto trabalhava em 

16 OWEN, Wilfrid; BOWEN, Ezra. Biblioteca Científica Life: Rodas. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1969, p. 66. 
17 BNF-GAL: FIGUIER, Louis. “Supplément à la locomotive et aux chemins de fer”. Les Merveilles de la Science ou Description 
populaire des inventions modernes: Supplément, Tome 1. Paris: Librarie Furne Jouvet et Cie. Éditeurs, 1891, pp. 251-316. 
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Pittsburgh, Pennsylvania, mas chamou a atenção do próprio George Westinghouse, que comprou os 

direitos da patente, assim como na Grã-Bretanha, onde resultou na fundação da Vacuum Brake Co. que, 

em 1877, se tornaria uma empresa pública.18 

Figura 3. J. Leech. The Railway Juggernaut of 1845, 1845. Lápis sobre papel. 

 
Fonte: CARTER, Ian. “Rain, steam and what”. Oxford Art Journal, Vol. 20, No. 2 (1997), p. 8. 

Não é possível fechar os olhos, também, para o conflito entre “antigo e moderno”19. Para 

aqueles tropeiros que não entraram nas listas de acionistas de companhias ferroviárias, ou não 

usufruíram de impacto positivo nos primeiros momentos – caso dos comerciantes do Rio das Mortes 

em 1880 –, o trem de ferro não poderia ser visto como uma benção. Essa é uma linha interpretativa 

muito possível para a litogravura de Ângelo Agostini, Se o ingreis do diabo não me paga a mula prendo-

lhe a comitiva (figura 2), que seguia uma linha muito parecida com os trabalhos de J. Leech, que 

produzia material bastante agressivo contra as ferrovias no Reino Unido, como os já citados The 

Railway Juggernaut of 1845 (figura 3) e A Dangerous Character. 

 
18 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Vacuum Brake Co. Disponível em: 
<https://cutt.ly/7c7lDdS>. Acesso em: 09/03/2020. 
19 LE GOFF, Jacques. “Antigo/Moderno”. História e Memória. Tradução de Bernardo Leitão. Campinas: Unicamp, 2003, 
pp. 167-202. 
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Enquanto Leech compõe a imagem com abutres ao céu e um demônio a guiar a máquina como 

um perigo mortífero para a sociedade inglesa, representada pelos cadáveres ao chão, Agostini retrata o 

ambiente hostil que o “ingreis” encontrou, ao construir e operar a ferrovia entre Jundiaí e Santos, que, 

ao causar acidentes com animais de grande porte, levou os paulistas a ameaçarem a São Paulo Railway 

Company com a apreensão da “comitiva” (locomotiva, trem). Porém, o ingreis logo teria a companhia 

do americano dos Estados Unidos da América do Norte devido ao avanço paralelo da indústria de 

bens de capital do nordeste daquele país, especialmente da Filadélfia, como veremos no decorrer deste 

trabalho. 

Apesar das citações acima, muito apropriadas para um trabalho em História da Arte, essa não 

é a proposta do presente texto. Como o leitor poderá ver nas páginas que se seguem, os tópicos giram 

em torno da relação entre expansão do capitalismo internacional e ocupação do território nacional 

brasileiro, com foco sobre a relação entre a indústria de bens de capital e a construção de ferrovias no 

Brasil, no seio do escravismo do Atlântico Oeste. É um texto sobre tempo e espaço no século XIX em 

meio a todas as contradições globais. 

A própria noção de tempo20, conceito tão caro ao historiador, sofreu mudanças significativas 

com o advento da expansão massiva do transporte ferroviário. Obviamente que esse dado se refere ao 

sistema industrial moderno e à necessidade do refinamento da noção de tempo para a contabilidade 

do regime de trabalho fabril. Entretanto, o alcance da ferrovia é muito mais amplo, chegando a 

localidades mais ou menos isoladas onde a marcação dos horários passou a ser função do apito da 

locomotiva, gerando novo padrão para a abstração do tempo e da temporalidade. 

O cumprimento do horário para a viagem, sua relação com o cumprimento do horário para a 

produção, e a redução do tempo de frete e seu impacto sobre a sociedade e a economia (incluídos neste 

item a ampliação das sociedades anônimas e a especulação financeira), participa dos novos padrões das 

modernidades oitocentistas. E essa instituição europeia tornou-se influência para além dos limites do 

continente europeu. Mas isso implica que tenha deixado de ser um sistema tipicamente europeu?21  

 
20 “A expressão ‘tempo’ remete a esse relacionamento de posições ou segmentos pertencentes a duas ou mais sequências de 
acontecimentos em evolução contínua. Se as sequências em si são perceptíveis, relacioná-las representa a elaboração dessas 
percepções pelo saber humano. Isso encontra expressão num símbolo social comunicável — a ideia de ‘tempo’, a qual, no 
interior de uma sociedade, permite transmitir de um ser humano para outros imagens mnêmicas que dão lugar a uma 
experiência, mas que não podem ser percebidas pelos sentidos não perceptivos.” ELIAS, Norbert. Sobre o Tempo. Tradução 
de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 13. 
21 CALABI, Donatella. História do Urbanismo Europeu: questões, instrumentos, casos exemplares. Tradução de Marisa 
Barda e Anita di Marco. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
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Sir Neil Cossons instiga a curiosidade sobre essa apropriação global do sistema britânico22. O 

cavaleiro da Ordem do Império Britânico insinua, com certa arrogância, o quanto há um débito 

internacional para com tal sistema e afirma como esse, transferido das minas e indústrias extrativas 

para o meio público pelos britânicos na primeira metade do oitocentos, é objeto de durabilidade 

secular. 

O século XIX foi a era da ferrovia; não houve concorrente significativo até a 
segunda década do século XX, e hoje, quase 200 anos após seu nascimento, é para a 
ferrovia que em toda a Europa estamos novamente virando-nos para satisfazer 
nossas necessidades de viagens em alta velocidade entre os centros das cidades... 
Quase todas as nações têm alguma evidência da contribuição da Grã-Bretanha, 
mesmo que apenas na bitola da via. Porém, muitos possuem evidências mais 
tangíveis: o grande terminal de Retiro em Buenos Aires, ou as típicas estações rurais 
inglesas nos arredores da cidade, que pareceriam mais em casa em Dorset, todos 
projetados por engenheiros e arquitetos britânicos e muitos construídos por 
empresas britânicas. (tradução minha)23 

A expansão do sistema de transportes por vias férreas tornou as regiões além-mar social, 

cultural e economicamente equivalentes à Grã-Bretanha, ou debitárias a ela, pelo simples fato de que 

esta exportou seu modelo de transporte de pessoas e mercadorias, e a parte de mobilidade de seu 

modelo industrial para além de suas fronteiras? Não me parece que chegue a tanto, mas parece chegar 

perto ao menos de indicar metodologias e possibilitar adaptações regionais a partir do modelo original.  

Por outro lado, como a expansão do conhecimento sobre tal tecnologia construtiva não 

alcançava o mesmo patamar global da operação desse tipo de maquinário, faz-se necessária a presença 

técnica – além da financeira – por parte dos “pioneiros”. O alcance britânico é imensurável em um 

raio global e a expansão do extrativismo e do uso do carvão mineral em escala moderna coincide com 

a construção de estradas de ferro não só no dito “mundo desenvolvido”, mas, também, nos domínios 

coloniais do século XIX e nas nações “menos desenvolvidas”. 

 
22 O termo “britânico/a” será preferido a “ingl[ê]s/a”, exceto quando o adjetivo pátrio “ingl[ê]s/a” for impreterível. Tanto 
personagens quanto companhias da Grã-Bretanha que atuaram no Brasil e que em alguns textos são denominados como 
“ingleses” nem sempre coincidem com as notas biográficas encontradas em fontes que possuem estritamente esta 
finalidade. 
23 “The nineteenth century was the age of the railway; it had no significant competitor until the second decade of the 
twentieth, and today, nearly 200 years after its birth, it is to the railway – steel wheels on steel rails, with the prime mover 
travelling with the load – that all over Europe we are again turning to satisfy our needs for high-speed city-centre to city-
centre travel… Almost every nation has some evidence of Britain’s contribution, if only in the gauge of the hack. But many 
have more tangible remains: the great Retiro terminus in Buenos Aires or the typical English country stations in the 
outskirts of that city – at San Isidro, for example – that look as if they would be more at home in Dorset, all designed by 
British engineers and architects and many built by British contracting companies”. COSSONS, Neil. “An agenda for the 
railway heritage” In: BURMAN, Peter; STRATON, Michael (et.al.). Conserving the Railway Heritage. Londres: E & FN 
Spon, 1997, pp. 3; 7-8. 
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Nas referências que Cossons utiliza sobre o aspecto britânico das estações de Retiro e San 

Isidro, poderiam ser trocadas as localidades; em vez do Terminal de Retiro, Estação da Luz; em vez de 

San Isidro, Alto da Serra; em vez de Ferrocarril de Buenos Aires a Rosario (Buenos Aires/Santa Fé - 

Argentina), Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (São Paulo - Brasil). Ou, em vez de EFSJ, primeira seção 

da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Para além dessa britanicidade, cabe reconhecer a cascata de 

possibilidades que veio com tal expansão global. 

Das fases brasileiras para a adoção de ferrovias 

Há três momentos básicos de razão macro histórica no desenvolvimento do transporte 

ferroviário do Império do Brasil. O primeiro é o período das projeções, que se inicia com a tentativa 

de Carlos (Charles) Grace de construir uma estrada de ferro entre o Rio de Janeiro e a Serra de Itaguaí, 

ideia essa apresentada em 1827. Apesar da proposta tão imediata em relação às primeiras ferrovias 

públicas, só podemos considerar, de fato, uma proposta com alguma maturidade aquela apresentada 

oficialmente já durante a regência Feijó, que contempla a primeira fase do Segundo Reinado, ao levar 

a requerimentos como os de Cesar Cadolino, Thomas Cochrane e família Teixeira-Leite, no contexto 

da cafeicultura do Rio de Janeiro e incursão por Minas Gerais, e ao isolado pedido paulista de Aguiar 

Viúva, Filhos & Cia, Platt e Reid, de Santos ao interior paulista.  

O segundo se inicia com a Lei Eusébio de Queiroz, dentro da razão colocada por Sérgio 

Buarque de Holanda e aceita por autores que trabalharam com a expansão das obras de infraestrutura 

e urbanização, principalmente no Rio de Janeiro, e daí para o resto do Império do Brasil na fase madura 

do Segundo Reinado. Esse momento pode ser definido com a letra do Decreto nº 641, de 26 de junho 

de 1852, um marco mais efetivo, pelo menos em tese, para o surgimento de condições definitivas para 

a realização de investimentos em obras de grande vulto, às quais pertencem em sua maior parte as 

estradas de ferro do surto que se deu após a EFDPII. 

É nessa fase que as primeiras ferrovias aparecem no território. Tanto o ensaio de Mauá, com a 

Estrada de Ferro de Petrópolis (EFP), da Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de 

Ferro de Petrópolis (ICNVEFP), quanto a Companhia Estrada de Ferro de Dom Pedro II 

(CEFDPII)24, que se constituiu como um verdadeiro tronco nacional em sua idealização, efetivando-

 
24 No transcorrer do texto, os nomes das companhias e das ferrovias (que nem sempre coincidem) poderão aparecer em 
três formas: por extenso (ex: Estrada de Ferro Príncipe do Grão Pará); com a abreviação da expressão “estrada de ferro” 
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se como tronco entre as três principais províncias do centro-sul. Se pensarmos no quesito construção 

e funcionamento, a ferrovia de Mauá foi, de fato, a primeira a existir. Porém, se considerarmos a 

concessão e o fundamento do projeto de unificação do território, e a coesão regional, a ferrovia de 

Dom Pedro II foi fruto da primeira concessão proposta (1835), assinada em contrato (1840) e definida 

por regras específicas em lei (1852). 

A pequena ferrovia de Mauá fora fruto de uma autorização firmada pelo Decreto nº 987, de 

12 de junho de 1852, da presidência da província fluminense, e seu impacto não ultrapassou os limites 

do norte da Baía de Guanabara25. Aliás, a “inglesa” EFP, de Mauá, sequer alcançou a cidade que lhe 

emprestava a razão social, ficando essa missão final a cargo da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará 

(EFPGP), construída na primeira metade da década de 1880 em modos “americanizados”. Importante 

salientar que a EFP não gozava da vantagem da garantia de juros estabelecida pela Lei nº 641, estendida 

a grande parte das concessões a partir de junho de 1852. 

De uma perspectiva historiográfica, existem clássicos em vários temas caros à história do Brasil 

Imperial; porém, em referência aos estudos sobre o estabelecimento dos meios de comunicação 

modernos e as relações internacionais dentro desse meio, tem-se pesquisado muito e apresentado a 

importância britânica para a modernização técnica brasileira e, via de regra, dado aos ingleses o status 

de hegemônicos, colocando personagens e grupos de outros países em segundo plano. Os Estados 

Unidos costumam aparecer como modelo a ser seguido e inspiração, em grande parte pelas 

características territoriais, de distância e relevo, porém, sem aprofundamento de pesquisas sobre sua 

indústria, engenharia e particularidades. 

O trabalho de Victor Valla, que tem como foco o desenvolvimento das relações diplomáticas 

e comerciais entre as duas maiores repúblicas da América, de 1898 a 1928, justifica seu recorte 

temporal pelo entendimento de que a relação comercial entre as duas nações, especialmente em termos 

(ex: E. de F. Bahia ao São Francisco); por acrônimo (ex: EFROB [Estrada de Ferro do Recife a Olinda e Beberibe]). A 
variação se fará de acordo com a pretensão do autor de reduzir a sensação de redundância devido ao excesso de citações 
desse tipo. Deve ficar claro, também, que a companhia concessionária e a estrada de ferro são duas instâncias diferentes. 
Por exemplo: a instância administrativa é Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, já a instância operacional é a Estrada 
de Ferro Dom Pedro II; em alguns casos os nomes sequer coincidem, como no exemplo seguinte: a Estrada de Ferro de 
Santos a Jundiaí (nome operacional) é administrada pela São Paulo Railway Company Limited. Outras mantêm uso mútuo 
dos nomes para as duas instâncias, como as paulistas Companhia Mogiana e Companhia Paulista, raramente tratadas em 
texto e fala por “Estrada de Ferro Mogiana” ou “Estrada de Ferro Paulista”, sendo mais comum apenas o uso simplificado 
de “Mogiana” e “Paulista”. 
25 COIMBRA, Creso. Visão Histórica e Análise Conceitual dos Transportes no Brasil. Rio de Janeiro: Centro de Documentação 
e Publicações, 1974, p. 105. 
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de bens manufaturados dos Estados Unidos, não passava de incipiente.26 Valla não ignora que “as raízes 

das relações desses dois países são muito anteriores, porém, pretende[u] analisar os fatores mais 

imediatos que aceleraram o encontro dessas duas nações”.27 O autor não diminui a importância dos 

Estados Unidos como grande consumidor do café brasileiro desde meados do oitocentos e o peso da 

rubiácea nas transações.28 Porém, desconhece Cristiano Otoni e o poder que este desempenhava no 

comando da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, onde, em desavença com os ingleses, devido 

à conduta entendida como problemática de Edward Price e Christopher B. Lane, trocou esses ingleses 

por americanos como Charles Garnett, Andrew Ellison Jr., William Milnor Roberts e outros. 

Um dos fundamentos utilizados por Victor Valla para afirmar a desimportância industrial 

manufatureira da América do Norte no Brasil antes do século XX, em seu livro A Penetração Norte-

Americana na Economia Brasileira, 1898-1928, baseia-se em um parágrafo completamente retórico de 

um não especificado The Journal of Commerce que dizia: 

As ferrovias do Brasil... foram construídas com trilhos ingleses, equipadas com 
locomotivas e vagões de carga e de passageiros ingleses; o comércio dos portos 
brasileiros é feito com o auxílio da maquinaria inglesa e o abastecimento de água nas 
cidades brasileiras é distribuído através de canos ingleses, enchidos por bombas de 
origem semelhante e ligados aos reservatórios construídos com cimento inglês. 
Portanto, a Grã-Bretanha acabou sendo o credor do Brasil na quantidade de mais 
de US$500.000.000 e, como resultado, exportações inglesas ao Brasil têm alcançado 
recentemente a média de US$50.000.000.29 

Acreditando nesse parágrafo, Valla ignora, pelo restante da obra, os equipamentos ferroviários, 

já muito difundidos pelo território brasileiro, ao apresentar o crescimento de manufaturados da 

América do Norte no país continental da América do Sul nas primeiras décadas do XX. Dando 

destaque a nomes do setor rodoviário, como Ford Motor Company, Best Tractor Company, e maquinário, 

como Stanley Works, ignora as de maior incidência desde o Segundo Reinado, como a Baldwin 

Locomotive Works, a Harlan & Hollingworth, a W. C. Allison Philadelphia, a William Sellers e, a partir de 

1901, a American Locomotive Company, que mantiveram ou aumentaram participação no setor 

ferroviário brasileiro e na crescente troca desigual nas relações comerciais entre essas nações. 

Juntamene, a Bélgica que fornecia, além de material rodante, a maior parte dos trilhos Vignole. 

26 VALLA, Victor V. A Penetração Norte-Americana na Economia Brasileira, 1898-1928. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico S. 
A, 1978, pp. 1ss. 
27 Id. Ibid., p. 1. 
28 Id. Ibid., pp. 25ss. 
29 VALLA, Victor V. Op. Cit., p. 28. 
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Os indícios apresentados no primeiro momento desta introdução se mostram incompatíveis 

com uma afirmação tão categórica. O inventário de bens ferroviários das companhias e estatais do 

Brasil, tanto para os itens herdados do século XIX como do XX, indicam um cenário bastante distinto, 

tanto em material rodante quanto em equipamentos fixos e móveis para oficinas e manutenção. Uma 

personagem nascida nos Estados Unidos – New Market, Tennessee – e estudiosa do ambiente 

brasileiro desde 1874, o geólogo John Casper Branner, entre seus trabalhos de 1887 a 1914, 

apresentava um cenário oposto ao de The Journal of Commerce de Valla. Voltaremos ao geólogo mais 

adiante. 

O Império do Brasil, pelas lentes de Ilmar de Mattos, não correspondia a uma unidade e não 

possuía uma definitiva centralização política, apesar da unidade espacial e contiguidade territorial 

herdada da América Portuguesa.30 A consolidação do Estado brasileiro teria se realizado ao longo do 

século XIX e tido na implantação das estradas de ferro uma das formas de expandir a infraestrutura de 

comunicação, por influência do próprio Estado, a partir das ações do grupo denominado por Ilmar de 

Mattos como “classe senhorial”.  

Se a expansão canavieira pela Baixada dependia fundamentalmente do transporte 
fluvial, a expansão cafeeira pelo Planalto fazia-se por meio de vias de transporte 
terrestre. Enquanto barcos, canoas, saveiros, sumacas, alvarengas e outros tipos de 
embarcações, impulsionadas a vela ou a remo, percorriam os pequenos rios que 
drenam a Baixada, escoando a produção açucareira e de artigos de subsistência, eram 
as tropas de muar que articulavam o planalto ao litoral, transportando as sacas de 
café, e permitindo, assim, superar a barreira da serra. Com efeito, até o surgimento 
das ferrovias em meados do século, era por meio das tropas e tropeiros que a 
produção interiorana de café chegava aos pequenos portos do litoral, sendo daí 
levada ao Rio de Janeiro.31 

Essas vias de comunicação, durante o século XIX, desempenharam papel importante 

relativamente à ideia de integração nacional, ou seja, à aproximação e convergência das províncias do 

Centro-Sul do Império ao Rio de Janeiro, capital cultural, política e econômica.  

Sobre o empenho de construir vias férreas no território brasileiro, não é impossível afirmar que 

há algum paralelo entre o domínio e apreensão desse território pelo poder central brasileiro e a suposta 

30 MATTOS, Ilmar Rohloff de. “Construtores e Herdeiros: a trama dos interesses da construção da unidade política”. 
Almanack Braziliense, maio de 2005, p. 13; JANCSÓ, István, PIMENTA, João Paulo G. “Peças de um mosaico”. In: 
MOTA, Carlos Guilherme. Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: SENAC, 1999, pp. 127-176. 
31 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: HUCITEC; Brasília: INL, 1987, p. 59. 
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supremacia tecnológica britânica. Enquanto a classe senhorial do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba 

criava a demanda por melhoramentos técnicos, para ampliar sua produção e garantir a segurança do 

fretamento, o mesmo não pode ser dito sobre o desenvolvimento técnico interno para modernizar as 

respostas a tal demanda. A resposta para o atendimento dessa necessidade de modernização do frete 

tinha origem pelo exterior. 

A Grã-Bretanha ostenta seu domínio colonial na Índia, entre outras coisas, com a construção 

do Victoria Terminus32, uma edificação de proporções colossais construída entre 1878 e 1888. Ambos 

os casos, o do Victoria Terminus – símbolo do domínio britânico, que utiliza a ferrovia como ferramenta 

de manutenção das atividades coloniais – e o do esforço para a construção de estradas de ferro no 

território do Império do Brasil, se relacionam à modificação – em primeiro momento – e à 

manutenção – num segundo – do domínio imperial sobre as regiões, mas, sobretudo, no caráter 

“global” da revolução industrial. 

Se o território indiano é parte do domínio colonial britânico, o Brasil torna-se parte do 

império capitalista industrial britânico através da obtenção de concessões, licenças e permissões para 

atividades econômicas. Essas atividades realizadas por empresas de capital britânico vão desde a 

mineração do ouro subterrâneo, com novos métodos e maquinário (década de 1820)33, até a 

construção e operação de ferrovias de capital e maquinário de origem britânica, em moldes similares 

aos empregados em seus domínios coloniais (1859)34. Refiro-me à Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí, 

sob concessão da São Paulo Railway Company, à Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco (ou, de 

Salvador a Alagoinhas), sob concessão da Bahia and San Francisco Railway Company35 e à Estrada de 

Ferro de Recife ao São Francisco, ferrovia sob concessão da Recife and San Francisco Railway Company, 

pois, apesar de ter iniciado a construção anos antes a partir de contratos com a engenharia vitoriana, a 

Estrada de Ferro Dom Pedro II não foi repassada, como se preconizou inicialmente, ao controle 

administrativo britânico, mas a membros da elite política brasileira com influência na Corte. O mesmo 

 
32 Chhatrapati Shivaji Terminus, mais conhecido como Victoria Terminus. BURMAN, Peter. “Philosophies for 
conserving the railway heritage”. In: BURMAN, Peter; STRATON, Michael (et.al.). Op. Cit., pp. 18-33. 
33 LIBBY, Douglas. Op. Cit., p. 257ss. 
34 SOUKEF JR, Antônio. A Preservação dos Edifícios da São Paulo Railway em Santos e Jundiaí. São Paulo: Annablume, 2013, 
p. 36ss. 
35 Sobre as concessões e a construção da estrada de ferro entre Salvador e Alagoinhas, cf. SOUZA, Robério S. Souza. Op. 
Cit.. 
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Ilmar de Mattos já havia observado a relação entre a expansão do capitalismo internacional e a 

expansão da produção cafeeira do Centro-Sul brasileiro36. 

Paralelamente à implantação de estradas de ferro, houve, inclusive, uma disputa de narrativas 

entre o autor do plano ferroviário de 1835, Bernardo Pereira de Vasconcelos, e o primeiro vice-

presidente, depois presidente efetivo, da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, Cristiano 

Benedito Otoni. Esse debate é importante na medida em que o próprio Bernardo Pereira coloca em 

xeque a importância prática da construção de vias férreas na proporção em que a demanda interna do 

território se beneficiaria – e economizaria com maiores vantagens produtivas – do investimento em 

estradas de rodagem carroçáveis. Mas, a abordagem dessa questão deve evitar anacronismos casados 

com a teleologia, que tentam questionar o apego ao modus ferroviário do século XIX, ao citar objetos 

que surgiriam apenas no século XX, como fez John Wirth, ao dizer que “[o] caminhão chegou tarde 

demais para privar Minas [Gerais] de uma longa e custosa paixão pelo cavalo de aço”37. 

O observador atento, ao adentrar o oitocentos, e tentar compreender o século XIX sob os 

signos do século XIX, não terá dificuldade em perceber que a imposição expansionista do capitalismo 

através de seus símbolos mais proeminentes ultrapassava, muitas vezes, o caráter estrito da necessidade 

imediata. Quer queira, quer não, a estrada de ferro se imporá como objeto de desejo para o ideal 

propagado de “civilização” e, por outro lado, como facilitador do aumento da liquidez ao forçar uma 

relação dialética entre Estado e investidor, principalmente ao considerarmos a emissão de ações por 

parte das sociedades anônimas e o estabelecimento de subvenção paga, em forma de juros garantidos 

ou repasse de valores por cada quilômetro construído. 

Isso não quer dizer que não fosse possível obter estradas de rodagem de excelência técnica e 

que proporcionassem boa dinâmica logística no período aqui abarcado. A estrada União e Indústria, 

empreendimento liderado por Mariano Procópio, é um exemplo de como era possível alcançar esse 

tipo de melhoramento em meados do oitocentos para facilitar e dinamizar as viagens de todo tipo de 

transporte terrestre não ferroviário. Sua construção foi praticamente paralela à da EFDPII, e sua 

inauguração se dera poucos meses antes da ferrovia que homenageava o imperador em sua razão social. 

Inclusive, a operação da União e Indústria (figura 4) se dava em complementaridade com a 

ferrovia de Mauá, para conectar o Rio de Janeiro ao sudeste da província de Minas Gerais, 

36 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., p. 59. 
37 WIRTH, John D. O Fiel da Balança: Minas Gerais na federação brasileira, 1889-1930. Tradução de Maria Carmelita. 
Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1982, p. 105. 
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especificamente, as cidades de Petrópolis e Juiz de Fora. Porém, a concorrência da Estrada de Ferro 

Dom Pedro II, que detinha a mesma função, foi um baque para a Companhia União e Indústria. 

Lamas e Oliveira chegam a afirmar que a 

Rodovia União e Indústria, cuja importância e viabilidade financeira, na segunda 
metade da década de 1870, acabaram literalmente atropeladas pelos trilhos da 
Estrada de Ferro D. Pedro II. Isto porque, à medida que novos trechos dessa ferrovia 
eram franqueados ao tráfego, diminuía o fluxo geral de carroças e diligências pela 
estrada que ligava Juiz de Fora a Petrópolis, situação esta que contribuiu 
decisivamente para a própria extinção da Companhia União e Indústria.38 

Figura 4. Cópia de uma ação da Companhia União e Indústria. 

 
Fonte: AN. Ações da Companhia União e Indústria. 

 
38 LAMAS, Fernando Gaudereto; OLIVEIRA, Luís Eduardo de. “As vicissitudes da escravidão e da imigração em Minas 
Gerais: a companhia União e Indústria, os escravos e os alemães (1852-1879)”. Anais do 3º Encontro Escravidão e Liberdade 
no Brasil Meridional, maio, 2007, Florianópolis, SC, p. 13. Disponível em: <https://cutt.ly/Tv4wqbO>. Acesso em: 
09/03/2020. 
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O contexto geral do ambiente atlântico durante o século XIX foi extremamente favorável à 

adoção do símbolo maior do progresso material oitocentista, mesmo que sob o signo da suposta 

contradição de uma economia escravista em relação a esse capitalismo de base liberal. 

Independentemente da existência de política que incentivasse o estabelecimento de indústria 

manufatureira para fabricação de bens de capital e insumos para infraestrutura e transportes, as 

sociedades escravistas cederam aos apelos práticos ou simbólicos das ferrovias. 

A litogravura que era estampada nos papéis que representavam ações da Companhia União e 

Indústria (figura 4) trazia uma imagem idílica da utilização da estrada de rodagem. Essa estrada 

permite-nos vislumbrar a disputa entre os dois modos de transporte terrestre mais promissores, 

existentes nas primeiras décadas da segunda metade do século XIX, no Centro-Sul. 

O que houve não foi uma derrota da estrada de rodagem de alto padrão construtivo, mas um 

apelo civilizador de base eurocêntrica e norte-americana, que enxergava, na expansão de uma rede de 

ferrovias, um sinal de boas relações entre a produção de primários para exportação, dinamização do 

mercado interno, e os avanços técnicos de maior prestígio no interior do capitalismo do século XIX. 

Qualquer análise menos bairrista e menos provinciana enxerga o apelo hegemônico do maquinismo e 

sua globalidade de alcance. Esse fenômeno sofria, claramente, grande influência externa, sendo as 

estradas de ferro uma realidade definitiva na Europa e na América do Norte, por exemplo, 

principalmente após 1840, como a tabela seguinte demonstra. 

Tabela 1. Expansão de ferrovias em dez países europeus selecionados (extensão de linhas abertas em quilômetros [1 km 
= 5/8 milhas]) 

País\Ano 1840 1860 1880 1900
Áustria-Hungria 144 4.543 18.507 36.330

Bélgica 334 1.730 4.112 4.591
França 496 9.167 23.089 38.109

Alemanha 469 11.089 33.838 51.678
Grã-Bretanha 2.390 14.603 25.060 30.079

Itália 20 2.404 9.290 16.429
Países Baixos 17 335 1.846 2.776

Rússia 27 1.626 22.865 53.234
Espanha - 1.917 7.490 13.214

Suécia - 527 5.876 11.303

Fonte: FORDHAM UNIVERSITY. Modern History Source Book: Spread of Railways in 19th Century. Disponível em: 
<https://cutt.ly/Ac7zdBZ>. Acesso em 22/07/2020. PS: Espanha é referente apenas à metrópole. 

Esse ponto de vista, por outro lado, permite-nos problematizar algumas das razões pelas quais, 

entre 1852 e 1889, o número de concessões e companhias de estradas de ferro se multiplicou no Brasil 

em considerável velocidade, apesar de a extensão ainda ser bastante aquém se comparada a de outros 



38 

países, principalmente os industrializados com manufaturas de alto valor agregado. A Tabela 1, que 

reúne os valores quilométricos da expansão ferroviária em alguns países europeus durante o século 

XIX, encontrada no Modern History Sourcebook, da Universidade Fordham, permite-nos obter uma 

vista panorâmica e breve ideia de como esse meio de transporte se multiplicava. 

Os países mencionados na tabela, todos no continente europeu, desenvolveram indústria 

doméstica para atender ao mercado ferroviário em crescimento. Além do pioneirismo britânico, 

sabemos que pelo menos Áustria, Bélgica, França e Alemanha, ainda no século XIX, desenvolveram 

suas próprias indústrias metalúrgicas. As três últimas, pelo menos, chegaram a iniciar incursão no 

mercado brasileiro. O caso belga, inclusive, com forte destaque para o fornecimento de material 

rodante e peças estruturais para pontes, viadutos, coberturas de estações e trilhos39. 

Se havia uma preferência, ou tendência, pela aquisição de peças produzidas pela indústria 

metalúrgica de várias fontes no exterior, cabe dar atenção às necessidades e aos projetos internos de 

ocupação do território e uso pragmático da terra. 

Deve-se considerar o que a historiografia tem demonstrado sobre a relação entre estradas de 

ferro e agroexportação. Porém, não é possível descartar que, para além desse binômio, havia, sim, uma 

ideia de ocupação do hinterland, seja para ampliação da plantation cafeeira (ou canavieira, ou algodoeira) 

e da fronteira agrícola mais ampla, seja para constituição/ampliação do mercado interno. 

Por mais que as ferrovias principais e melhor acabadas seguissem a relação entre produção de 

monoculturas e alcance de um porto para a agroexportação em suas bases ideológicas, não podemos 

descartar os projetos e concessões na periferia dessa economia. Serve para as estradas de ferro que se 

remendavam às primeiras, assim como as primeiras que tiveram que se adaptar à queda da produção 

nas monoculturas que deveriam atender, como foi o caso da EFDPII. Do mesmo modo, tecnicamente, 

a montagem e manutenção desse item de infraestrutura mostra-se mais ampla em suas relações 

internacionais construtivas do que o senso muito difundido sobre a hegemonia da base tecnológica 

britânica, um a priori falso. 

Esse tipo de observação é um dos quais o inventário geral de locomotivas, em recorte ao 

período imperial, me permite apresentar. 

39 CEFDPII. 13º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 467. 
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Em seu trabalho de doutoramento, transformado em livro em 2015, Robério Souza, ao estudar 

as relações sociais de trabalho na construção da primeira ferrovia na região de Salvador, Bahia, 

percebeu que “[a]inda que os Estados Unidos e a Inglaterra fossem mencionados como dois 

paradigmas de civilização e progresso, a Junta da Lavoura mostrava claramente sua predileção pelas 

ferrovias norte-americanas”40. O que faz dessa referência um dado mais interessante é que a ferrovia 

fiscalizada pela Junta da lavoura baiana pertencia a uma companhia sediada em Londres e era 

comandada por leais súditos de sua majestade a Rainha Vitória. 

De fato, várias concessões foram encampadas por companhias britânicas e essa inserção de 

capital levou, como já é óbvio perceber, à utilização de maquinário britânico por adoção de suas 

administrações. Porém, tão logo britânicos perdiam o poder de escolha sobre tal aspecto, a “invasão” 

americana encontrava o caminho livre para tomar a posição. Se a adoção do equipamento americano, 

inicialmente, se devia à influência dos engenheiros do Velho Sul e da Pensilvânia, no decorrer da 

experiência tudo indica que se deveu às características técnicas das locomotivas e veículos rebocados 

que chegavam das fábricas do Nordeste dos Estados Unidos. 

Como veremos, ao findar a década de 1850, havia quatro ferrovias em construção ou já em 

operação: a Estrada de Ferro de Petrópolis (dita “de Mauá”), a Estrada de Ferro Dom Pedro II (que 

mais tarde incorporaria a famosa locomotiva Baroneza, de Mauá, em seu patrimônio), a Estrada de 

Ferro de Recife ao São Francisco e a Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco. Em 1870, esse número 

subiu para vinte e uma concessões/ferrovias em estudo, em obras ou em vias de construção. Passados 

dez anos, esse número foi a trinta e oito. Em 1890, o número de estradas de ferro enumeradas pelo 

relatório do ministro da Agricultura, Henrique Pereira de Lucena (Barão de Lucena), chegou a 

quarenta e oito.41 

 

 
40 SOUZA, Robério. Op. Cit., p. 40. 
41 Esses números são referentes às estradas de ferro em concessões existentes, o que não implica que estavam em obras ou 
mesmo que viriam a iniciar as obras. Algumas não passaram do estágio de negociação. Um bom exemplo é a “Estrada de 
Ferro Dom Pedro I”, que seria construída para ligar “os futuros portos carvoeiros em Santa Catarina à cidade de Porto 
Alegre”. Sendo uma concessão outorgada a Sebastião Antônio Rodrigues Braga através do Decreto 4.689, de 10 de fevereiro 
de 1871, formou-se em Londres a Dom Pedro I Railway Company Limited. A concessão, após caducar e ser renovada 
insistentemente, não chegou a iniciar a construção de linha alguma. Sua finalização improdutiva, após 1889, pode ser 
coincidência com a conjuntura, pouco favorável a homenagens a personagens monárquicos. Porém, não é a única a não 
passar à fase de construção. Sobre essa [não] ferrovia, cf. GOULART FILHO, Alcides. “Projetos ferroviários em Santa 
Catarina: as tentativas fracassadas para formar um sistema ferroviário catarinense”. Textos de Economia, Florianópolis, v.12, 
n.1, jan./jun.2009, p. 89. 
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Esta pesquisa é resultado de um conjunto de situações díspares que se encaminharam para a 

construção de um objeto. A hipótese central surgiu da união de observações que se impuseram em 

momentos diferentes da minha experiência como membro de associações de preservação da memória 

das estradas de ferro e, posteriormente, com a obtenção de dados que se apresentaram nas pesquisas 

para a escrita da monografia de bacharelado e da dissertação de mestrado. Em nenhuma das etapas 

anteriores de formação esses dados foram capitais. Porém, sua insistência em aparecer em momentos 

e documentos diversos, mostrou-se digna de uma preocupação investigativa. Entre essas situações está 

a observação do abandono e da dilapidação do patrimônio da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), 

depois de uma onda memorialista ocorrida na década de 1980. 

A organização de museus realizada pelo Programa de Preservação do Patrimônio Histórico do 

Ministério dos Transportes (PRESERVE)42, na década de 1980, foi resultado da percepção de que 

havia um legado cultural43 proveniente das transformações nos meios de transporte. Sendo aquele um 

programa de Estado, no âmbito do Ministério dos Transportes, percebe-se que, em algum momento, 

houve a preocupação, por parte das instituições, em participar ativamente da defesa e da preservação 

desse legado. 

O programa, realizado, como é de praxe, com muitas dificuldades e de forma pouco 

profissional, contou com a boa vontade de um número reduzido de técnicos, entre engenheiros e 

arquitetos, principalmente, além dos funcionários locais onde foram implantados centros e museus. 

Em relação à memória do transporte ferroviário, o PRESERVE dividiu o trabalho em dois 

grandes grupos, a. centros de preservação e b. núcleos históricos, todos no âmbito da Rede Ferroviária 

Federal S.A. (RFFSA).  

Os Centros de Preservação da Memória Ferroviária compreendiam São João del-Rei, MG; 

Recife, PE; Fortaleza, CE; Curitiba, PR; Rio de Janeiro, RJ; São Leopoldo, RS; Paranapiacaba, SP. Já 

42 Cf. CARRAZZONI, Maria Elisa. Programa de Preservação do Patrimônio Histórico do Ministério dos Transportes. Rio de 
Janeiro: PRESERVE-MT, 1989. 
43 “Procura-se (...) enfatizar que a preservação de bens culturais, como começou a ser entendida principalmente a partir de 
finais do século XVIII, fundamenta-se em razões culturais num sentido lato – pelos aspectos estéticos, históricos, 
educacionais, memoriais e simbólicos – científicas – pelo conhecimento que essas obras trazem em vários campos do saber, 
tanto para as humanidades quanto para as ciências naturais – e éticas – que direitos temos de apagar os traços de gerações 
passadas e privar as gerações futuras da possibilidade de conhecimento de que esses bens são portadores –, voltando-se às 
variadas formas de expressão do fazer humano.” KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da 
Industrialização. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009, p. 30. 
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os Núcleos Históricos eram os de Belo Horizonte, MG; Campos, RJ; Juiz de Fora, MG; Miguel 

Pereira, RJ, e Bauru, SP.44  

Apesar do louvável esforço para a institucionalização dos museus e centros de memória, 

recuperação e conservação de bens móveis e imóveis na época da implementação, pouco se fez no 

sentido de recuperar e disponibilizar fontes administrativas das antigas companhias ferroviárias 

herdadas/encampadas pela União e formadoras da RFFSA. Logo, a parte inicial da pesquisa se dá pela 

análise dos bens de valor arqueológico e se desdobra com a busca de fontes alternativas, 

disponibilizadas em outros meios e que carecem de análises paralelas. 

Dessa maneira, o quebra-cabeças para a investigação do tema e construção do objeto se 

montou por meio da diversificação das fontes; essas, cruzadas entre relatórios ministeriais do Império 

e presidentes de províncias, relatórios de diretorias de companhias, notícias e artigos de periódicos, 

artigos e matérias de jornais e revistas coevas, entre outras referências que variam de fontes secundárias 

publicadas entre a primeira metade do século XIX e os dias atuais.  

Ao adentrar pela primeira vez o “Centro de Preservação da Memória Ferroviária de Minas 

Gerais”, da Rede Ferroviária Federal S.A., como foi intitulado o complexo ferroviário de São João del-

Rei pelo PRESERVE, um dos primeiros detalhes a me surpreender foi a inscrição nas placas de 

identificação, encontradas em cada uma das locomotivas e em vários vagões, carros, guindastes e afins 

resguardados naquele complexo ferroviário – algumas ainda em funcionamento, outras em fase de 

sucateamento no pátio ou estaticamente expostas na rotunda, módulo 2 do museu (inaugurado em 

1986) ou no módulo 1, mais antigo (inaugurado em 1981 – conforme mencionado), nas áreas de 

exposição permanente. Das vinte locomotivas preservadas de antigas ferrovias de Minas Gerais, 

encontradas nos 32.000 m2 do complexo, dezessete foram fabricadas pela já citada Baldwin Locomotive 

Works, de Filadélfia, nordeste dos Estados Unidos da América do Norte, região conhecida por grande 

avanço industrial durante o século XIX – ênfase à produção de bens de capital e insumos45. 

No caso desse acervo, as locomotivas norte-americanas são aquisições da Estrada de Ferro 

Oeste de Minas entre 1879 e 1919, conforme é possível verificar em cada placa, que possui 

características particulares de cada fabricante. Das três restantes, duas são de origem alemã (Henschell 

 
44 CARRAZZONI, Maria Elisa. Op. Cit. 
45 HAYS, Jo N. “Overlapping Hinterlands: York, Philadelphia, and Baltimore, 1800-1850”. The Pennsylvania Magazine of 
History and Biography, Vol. 116, No. 3 (Jul., 1992), p. 307. 



42 

& Sohn, 1925, e Orenstein & Koppel, 1919, inventariada como espólio da Segunda Guerra) e a única não 

movida a vapor é de origem britânica (Metropolitan Vickers/Beyer Peacock, 1951). 

O que isso implica para uma tese de História do Brasil que abarca o período 1835-1889? Esses 

foram os primeiros indícios sobre as relações comerciais relacionadas ao setor de infraestrutura e 

modernização dos transportes, pelo menos a partir de 1880. Entretanto, esses indícios abriram uma 

possibilidade de pesquisa sobre o propagado predomínio britânico nesse setor da economia durante o 

século XIX, conforme a historiografia, mesmo aquela dedicada aos eventos, fenômenos e processos 

sociais em torno da construção de ferrovias no Império do Brasil. Essa historiografia indica, às vezes 

categoricamente, a hegemonia britânica ao redor do tema das mudanças de condições e relações 

produtivas numa economia e sociedade escravista em transformação, em contexto internacional de 

expansão do capitalismo industrial46, ou mesmo ignora essa questão que pode ser de grande 

importância para os interessados em connected histories e em como o capitalismo industrial operava no 

oitocentos, e seus desdobramentos sociais e relações desiguais de desenvolvimento. 

A essa observação de cunho estritamente empírico, somam-se outros dados que vieram com a 

pesquisa para a dissertação, no mestrado, como o livro/catálogo comemorativo de 60 anos da Baldwin 

no Brasil, de 1922 (1862-1922)47; o relatório denominado Linhas sobre a via ferrea do Sul de Minas 

Geraes, cujo o principal assinante de artigos é um diretor da Estrada de Ferro Dom Pedro II já 

encampada pelo Estado nacional, José Jorge da Silva, de 1875, sobre como deveria se projetar a “linha 

do centro” daquela estrada ao continuar sua jornada rumo à capital da província de Minas e, em 

seguida, da Bahia48 (com projeto apresentado em planta de 1871, de Whitaker , Pereira Passos, 

Pinheiro, Calaça e Lisboa); a carta-parecer de William Milnor Roberts sobre o trecho visitado da, 

então em construção, Estrada de Ferro Oeste de Minas, anexada ao relatório do engenheiro Joaquim 

M. R. Lisboa, sobre a construção da primeira seção da “pequena ferrovia”, de 188149, descrita pela 

passageira Ina Von Binzer na viagem inaugural.  

46 MARQUESE, Rafael de Bivar; SALLES, Ricardo (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX: Cuba, Brasil e 
Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016; BECKERT, Sven. Empire of Cotton: A Global History. Nova 
Iorque: Vintage Books, 2014. 
47 THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS. A Baldwin no Brasil, 1862-1922. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., 
1922. 
48 SILVA, José Jorge da. Et. Al. Linhas Sobre a Via Ferrea do Sul de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Typ. Moreira, Maximiano 
& C., 1875. 
49 ROBERTS, William Milnor. “Carta-parecer”. In: BN-SOR: LISBOA, Joaquim M. R. Apontamentos sobre a Estrada de 
Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de Janeiro: Typ. Soares & Niemeyer, 1881, pp. 20-24. 
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Quero dizer, com a comemoração da entrada do fabricante de locomotivas da Filadélfia no 

mercado brasileiro em 1862, resultante – como procurarei demonstrar nas páginas que se seguem – da 

influência dos engenheiros norte-americanos. Dessa maneira, afirmo que esse contrato resultou de um 

projeto – praticamente pessoal – de Cristiano Otoni (1811-1896), que os contratou para dar 

prosseguimento aos trabalhos de construção da linha tronco, em direção a Minas Gerais, e do ramal 

de Cachoeira Paulista, da Estrada de Ferro Dom Pedro II, na Serra do Mar, cuja primeira seção fora 

executada por construtores britânicos. 

Outros fatores, no campo da memória e dos monumentos, no domínio da arqueologia 

industrial, demonstram outras evidências decisivas do crescimento das relações sociais e econômicas 

(comerciais e industriais) e, por que não, culturais entre Estados Unidos e Brasil e o crescente domínio 

norte-americano no contexto atlântico oitocentista. Refiro-me aos padrões técnicos adotados pelas 

estradas de ferro brasileiras, presentes no material museológico das ferrovias, claramente dominado 

pela tendência tecnológica de origem industrial dos Estados Unidos – retratadas por George Inness 

em 1856 através do Vale de Lackawanna, no estado da Pensilvânia, e da Delaware, Lackawanna and 

Western Railroad (figura 5) – a partir da segunda metade do século XIX, em escala consideravelmente 

crescente em relação aos seus equivalentes europeus. 

Os inventários, por mais incompletos, permitiram-me iniciar uma pesquisa que tem indicado 

o que venho afirmar nesta introdução. Devo ser grato aos trainspotters e railfans que, em suas atividades 

ligadas a uma paixão por máquinas, me apresentaram uma documentação extraordinária e, 

surpreendentemente, inédita – no Brasil – para os estudos da área de história social [sic]/história 

econômica. Essas fontes inéditas consistem das fichas de encomendas de locomotivas da [The] Baldwin 

Locomotive Works – entre as quais encontram-se as fichas referentes às ferrovias brasileiras durante o 

período imperial, de forma específica, de 1869 a 1889 (limite de meu recorte). Essa documentação 

encontra-se no acervo físico e digital da South Methodist University (SMU), no estado do Texas, e 

representa todas as encomendas de locomotivas àquele fabricante entre 1869 e 1938; o que implica 

dizer que não contempla o período 1862-1868 – parte perdida do acervo –, que é o período em que 

companhias brasileiras já demandavam essa tecnologia diretamente da indústria ferroviária dos 

Estados Unidos da América – sugiro que influenciadas pela Estrada de Ferro Dom Pedro II. Essa 
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documentação encontra-se na DeGolyer Library, dentro do acervo denominado Railroads - Photographs, 

Manuscripts, and Imprints, sob o título de Baldwin Locomotive Works engine specifications, 1869-1938.50 

Figura 5. George Inness. The Lackawanna Valley, c. 1856. Óleo sobre tela (86 x 127,5 cm). 

 
Fonte: National Gallery of Art, Washington, DC. 

Posteriormente, encontrei, no mesmo acervo da SMU, uma documentação complementar 

para os mesmos dados, porém, mais objetiva e mais completa, abarcando todas as peças terminadas, 

em série linear, entre janeiro de 1833 e setembro de 1956.51 Esses registros, que contemplam todas as 

locomotivas, com data e número serial, construídas pela [the] Baldwin Locomotive Works entre 1833 e 

1956, durante as fases em que a fábrica foi administrada por W. M. Baldwin & Co., M. Baird & Co. e 

Burnham, Parry, Williams & Co., permitiram um rastreamento refinado desses bens de alto valor 

agregado e responsáveis por altas fatias das despesas tanto de cada companhia quanto do erário – nos 

casos das estradas de ferro de propriedade ou sob intervenção do governo imperial. 

 
50 SMU: DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works engine 
specifications, 1869-1938. Disponível em: <https://cutt.ly/9zoRe89>. Acesso em 13/06/2015. 
51 SMU. DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index 
of Companies, Construction Numbers from 1 to 76149 (Série de treze livros). Disponível em: 
<https://cutt.ly/WzoRhRb>. Acesso em 03/04/2020. 
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Esse acervo da DeGolyer Library, unidade documental daquela SMU, é proveniente dos 

arquivos industriais da [The] Baldwin Locomotive Works, de Filadélfia, que consiste em manuscritos 

administrativos – os mais antigos salvos de um grande incêndio que consumiu outros setores da fábrica 

de Eddystone em 1915. Outra parte dos arquivos, que consta de fotografias e desenhos técnicos (images 

and drawings), encontra-se sob a guarda do Railroad Museum of Pennsylvania (RRMOP) em seu setor 

de pesquisa de acesso digital (online research)52, onde esses documentos podem ser adquiridos, cada 

unidade, pelo valor de US$10, mais taxa administrativa de US$5, o que impediu a aquisição, em alta 

resolução, de todos os images and drawings encontrados. A mesma baixa cambial da moeda brasileira, 

ou alta do dólar, que prejudicava a aquisição de manufaturas estrangeiras do século XIX nos infligiu a 

amargura de não ter acesso à melhor qualidade das fontes iconográficas. 

Uma documentação tão detalhada que permite coleta de informações para propósitos muito 

diversos e, até mesmo, distintos. Enquanto os aficionados por trens extraem dali os dados técnicos para 

suas maquetes, miniaturas ou mesmo locomotivas retiradas de ferros-velhos, e as entidades de 

preservação as utilizam para restauração de bens culturais industriais – leia-se, locomotivas, carros, 

vagões e afins –, um historiador pode se debruçar sobre as entrelinhas desses dados e deles extrair 

informações de caráter, a princípio, menos óbvios, tais como dados econômicos e sociais para a 

compreensão do processo de transformações estruturais na sociedade brasileira e as conexões com um 

contexto mais global referente à expansão do capitalismo e dos ideais liberais e da proletarização – ou 

nem tanto – das economias. 

Entre os manuscritos, me interessou decisivamente o escopo que atende parte do recorte desta 

tese, especificamente o segundo movimento da construção de estradas de ferro no país, referente ao 

período que se inicia em 1852 – o mais abordado pela historiografia sobre as mudanças estruturais em 

que a modernização viária toma para si papel de destaque.  

Outro item fundamental para a conclusão desta pesquisa, e construção de indícios para o 

argumento central, trata-se da autobiografia de Cristiano Otoni. Essa publicação possui capítulo 

específico sobre os dez anos em que esta personagem e autor serviu como diretor vice-presidente 

(1855-57) e presidente (1857-65) da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e, neste cargo, 

tomou decisões que viriam a impactar não apenas no desenvolvimento da companhia, bem como 

52 RRMOP. Library and Archives. Disponível em: <https://rrmuseumpa.org/collections/research/>. Acesso em 
24/02/2018. 
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construiu uma série de parâmetros de âmbito nacional para a construção e operação de estradas de 

ferro.53 

Este estudo se encaixa, em alguma medida, no que tem se chamado de Connected Histories, no 

campo dito Global History, mas, também, dentro de uma perspectiva de longa duração do 

desenvolvimento social e econômico do período Imperial, i.e., períodos Regencial e Segundo Reinado, 

para o esforço de abstrair as dialéticas escravidão/trabalho livre e economia escravista/capitalismo.  

Entendo que o ponto central deste trabalho concentra-se na relação entre história do Império 

do Brasil e expansão do capitalismo industrial internacional, e em que medida essas relações, de um 

ponto de vista social e econômico, no primeiro momento, e, por inércia, cultural, como consequência 

das conexões internacionais para o desenvolvimento técnico e tecnológico do território brasileiro, 

colocam a dependência tecnológica brasileira em paralelo ao crescimento exponencial da indústria 

moderna em Grã-Bretanha, Europa e, principalmente, na América do Norte. 

É importante salientar que outro ponto convergente para este estudo foi a constante aparição 

da Estrada de Ferro Dom Pedro II na dissertação de mestrado. Dentro dessa perspectiva 

territorialmente mais ampla de incursão desta ferrovia, é fundamental destacar o caráter “nacional” de 

sua atuação e importância, sendo a EFDPII o tronco e a base para a rede ferroviária do centro-sul. 

Como a Estrada de Ferro Oeste de Minas, que foi o objeto daquela dissertação, várias outras concessões 

se projetaram tendo como marco inicial algum ponto da EFDPII e a ela como grande referência, pois 

foi o novo grande elo do território com a Corte do Rio de Janeiro.  

A partir dessa explanação mais geral, delimito um objeto que surge da relação entre a 

historiografia que defende a influência e o domínio britânico no setor de bens de capital para o Brasil 

oitocentista e fontes primárias e secundárias que me permitem relativizar e questionar essa hegemonia. 

Por mais que o capital financeiro britânico se sobreponha e se mantenha forte por todo o século, o 

desenvolvimento e expansão do capital industrial não replica essa tendência. 

Não é um tema novo. Não é, porém, um tema esgotado. O debate sobre a construção – literal 

– de infraestrutura e sua relação com a construção do Estado Nacional e – simbólica – da nação ainda

possui espaço para novas abordagens. Mais do que isso, carece de novas abordagens ou mesmo de velhas 

que tragam a reflexão para visões de pontos não devidamente contemplados ou que apresentem alguma 

lacuna ou, até mesmo, naturais equívocos, de acordo com as fontes disponíveis e analisadas. 

53 OTONI, Cristiano Benedito. Autobiografia. Brasília: UNB, 1983. 



47 
 

A historiografia que se detém sobre o aspecto da construção de estradas de ferro no Império 

do Brasil no século XIX possui uma vasta lista de contribuições. Fundamentais. No entanto, apesar da 

riqueza dos debates e da alta pertinência de todos os estudos, é visível que muito tem-se dedicado sobre 

as questões pós-1850, dado que a efetiva construção de caminhos de ferro só se realizou a partir daquela 

década. Porém, a conjuntura anterior, principalmente da década de 1830, traz um aspecto que 

considero importantíssimo para as decisões e rumos tomados para a trajetória de definição do 

território com o auxílio de linhas de ferro, sobretudo a partir da ideia do que se devia fazer, por vezes 

tão importante quanto o que de fato foi realizado. 

A modernização da rede viária do centro-sul já era um tema caro mesmo anteriormente ao 

estabelecimento da Corte no Rio de Janeiro, mas se amplia substancialmente com a interiorização da 

metrópole54. Entretanto, foi importante nos atermos ao processo de longa duração que combina alguns 

fatores primordiais: a. o estabelecimento definitivo da tecnologia a vapor na segunda metade da década 

de 1820, entre Grã-Bretanha e América do Norte. Tal fato, de caráter técnico-tecnológico, como 

influencia a redação da primeira lei brasileira sobre o tema estradas de ferro, de autoria de Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, Manoel Paranhos da Silva Veloso e J. F. de Figueiredo Rocha; b. os meandros 

político-administrativos em torno das concessões para construção da infraestrutura ferroviária entre 

1835 e 1889; c. o período Imperial brasileiro em sincronia e diacronia com a expansão do capitalismo 

industrial. 

Outro acervo fundamental para a construção deste trabalho é uma documentação nada 

inédita, porém, de importância perpétua para o estudo dos fenômenos político-sociais e de atos 

administrativos do Estado Brasileiro em várias conjunturas e no conjunto estrutural. Refiro-me aos 

Relatórios Ministeriais (Ministerial Reports) disponíveis online.55 Esses dados permitem não apenas 

seguir os processos constitutivos de empresas e ações de Estado, bem como facilitam a conferência e 

acareação de informações de outras fontes impressas ou manuscritas. 

É a partir dos relatórios de ministérios como o do Império e da Agricultura (a partir de 1860) 

– que às vezes replicam as mesmas informações – que se pode traçar um panorama sobre mudanças 

conjunturais que envolvem os jogos internos entre capitalistas, fazendeiros, agentes públicos etc. nas 

 
54 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos. São Paulo: Alameda, 2005. 
55 CRL DIGITAL DELIVERY SYSTEM. Brazilian Government Documents. Disponível em: <https://cutt.ly/HzoRRzQ>. 
Acesso em: 30/09/2019. 
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atividades de ampliação do setor de infraestrutura e o envolvimento estrangeiro nos variados assuntos 

ao redor desse setor. 

Entre outras, uma das inspirações para esta pesquisa está na tese de Ilmar Rohloff de Mattos, 

O Tempo Saquarema, principalmente em suas linhas sobre as relações atlânticas que fomentam as 

mudanças e as permanências sociais no Império do Brasil, ou seja, a reconfiguração política entre os 

lados da “moeda colonial”. 

A moeda colonial em restauração é também isso: a ligação política e ideológica da 
América à Europa, dos interesses dominantes no Império do Brasil aos interesses 
dominantes do Velho Mundo. Progressivamente depurado, o liberalismo cimenta 
a união das duas faces: após eliminar as trevas da dominação colonial, ele ilumina os 
caminhos por onde deve se movimentar com o máximo de agilidade o capital.56 

A participação britânica nesse “projeto” já é bastante documentada e a historiografia para o 

século XIX compreende a participação do capitalismo britânico e sua expansão colonial e 

internacional como parte definitiva de um projeto de modernidade, inclusive para o Brasil57. Nesse 

sentido, a “Estrada de Ferro de Santos a Jundiahy”, de concessão da São Paulo Railway Company, com 

sede em Londres e de tecnologia completamente britânica, é o exemplo mais próximo da atividade 

financeiro-colonial da Grã-Bretanha no Brasil, quiçá na América Latina, da atividade de transporte 

moderno em território brasileiro.  

O que não se estabeleceu ainda é a efetiva participação norte-americana, com direito a 

migração profissional e influência cultural – cultural aqui entendido principalmente como “modo de 

fazer e construir”. Nesse sentido, me vejo na condição de indicar a construção das linhas da Estrada de 

Ferro Dom Pedro II e seu entorno como marco fundamental para o estabelecimento de um modo 

norte-americano de trabalho e, consequentemente, o contrato de serviço dos engenheiros e 

construtores vindos dos Estados Unidos como iniciador de uma relação importante e muito mais 

prematura do que se tem pensado. 

Há muitos anos, a Baldwin Locomotive Works de Philadelphia obteve a ordem de uma 
locomotiva para o Brasil. Os fabricantes se esforçaram muito para saber se a 
locomotiva enviada era capaz de fazer o trabalho exigido e que era tão sólida e 
confiável em todos os aspectos quanto possível fosse. E vocês acham que eles 
enviaram e deixaram que os brasileiros montassem e colocassem para funcionar 
sozinhos? Nada disso. Enviaram com a locomotiva um mecânico qualificado de suas 

56 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., p. 101. 
57 GRAHAM, Richard. Britain and the Onset of Modernization in Brazil: 1850-1914. Londres: Cambridge University Press, 
1968. 
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próprias oficinas, cujo negócio era assumir o controle do descarregamento da 
locomotiva, configurá-la adequadamente, iniciá-la e ensinar ao maquinista do Brasil 
como operar e ficar ao seu lado até que a lição estivesse completa e devidamente 
aprendida. 
Como seria de esperar, a locomotiva foi perfeitamente satisfatória e levou a Baldwin 
Locomotive Works a um negócio grande e lucrativo, o que já ocorre por quase setenta 
anos. (tradução minha)58 

Mas isso não quer dizer que dispensamos os britânicos nessa história. Pelo contrário. O que eu 

gostaria de indicar é justamente uma conectividade atlântica muito maior em que o Brasil oitocentista 

aparece como objeto de negociações no âmbito da expansão industrial europeia e americana e da 

expansão das principais commodities do século XIX, e, obviamente, como denunciou John Branner, o 

[já estabelecido] domínio britânico nos assuntos financeiros59. Nesse sentido, a Companhia Estrada 

de Ferro Dom Pedro II e as companhias ferroviárias suas tributárias são uma das melhores fontes de 

compreensão de como se operacionalizava, no século XIX, a modernização viária do centro-sul – uma 

das consequências do desenvolvimento da indústria cafeeira e, paralelamente, um de seus principais 

pilares – e alguns desdobramentos, dentro de uma perspectiva de projeto de nação e consequentes 

relações globais. 

Parecerá aos leitores destas linhas, em alguns momentos, que o texto se dedica às máquinas. 

Porém, é um texto sobre pessoas, estados, sociedades e mercados. É sobre as personagens que as 

construíram, promoveram, comercializaram e, claro, as compraram e utilizaram. A tecnologia 

apresentada em necessário detalhamento compõe o argumento em resposta a Victor Valla e outros que 

compreendam que “a posição forte da Inglaterra deve ter impedido uma entrada maior dos produtos 

norte-americanos no Brasil” e “[a]s ferrovias do Brasil... foram construídas com trilhos ingleses, 

equipadas com locomotivas e vagões de carga e de passageiros ingleses” em sua totalidade. 

Apresentados e reiterados os termos para a pesquisa, teremos quatro capítulos em duas partes: 

58 “Many years ago the Baldwin Locomotive Works of Philadelphia got an order for a locomotive to go to Brazil. The 
manufacturers took special pains to see that the locomotive sent was capable of doing the work required of it, and that it 
was as sound and trustworthy in every respect as they could make it. And do you suppose they then shipped it out and left 
the Brazilians to set it up and run it? Not a bit of it. They sent out with the locomotive a skilled mechanic from their own 
shops whose business it was to take charge of the landing of the locomotive, to set it up properly, to start it, and to teach 
the Brazilian engine driver how to run it, and to stay with him until the lesson was thoroughly and properly learned”. 
BRANNER, John Casper. “Some of the obstacles to North American Trade in Brazil”. The Journal of Race Development, 
vol. 4, nº 4, abril de 1914, pp. 469. Disponível em: <https://cutt.ly/LbEhwIk>. Acesso em: 18/10/2017. 
59 BRANNER, John Casper. Op. Cit., pp. 461-470. 
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A primeira parte apresenta o período pré-ferroviário brasileiro e conta com os capítulos 1 e 2. 

O capítulo 1, Sistema Mundo, Planeta Trem, apresenta o contexto de formação da tecnologia a vapor, 

particularmente a relação entre o motor de Watt e o primeiro movimento britânico de criação da 

ferrovia moderna, sua saída das minas de carvão da região de Newcastle Upon Tyne e subsequente 

migração para a América. O capítulo 2, As propostas para estradas de ferro no império do brasil: 1827-1852, 

tem como objetivo apresentar as primeiras tentativas de estabelecer uma ferrovia no centro-sul 

brasileiro, cujo foco principal são as ações individuais e de Estado no âmbito da Corte do Rio de 

Janeiro. 

A segunda parte apresenta a Estrada de Ferro Dom Pedro II e as principais questões e eventos 

em suas duas fases objetivas. O capítulo 3, A Estrada de Ferro D. Pedro II, “Ingleses” versus “Americanos” e 

a Baldwin Locomotive Works (1855-1889), refere-se à tese como tal.  Essa é a parte em que os conflitos 

com os “ingleses” levam aos contratos com os “americanos” e às consequências desse processo. O 

capítulo 4, Censo, Mapa, Museu. O surto ferroviário do centro-sul como desdobramento meio “Luzia”/meio 

“Saquarema” da Estrada de Ferro Dom Pedro II, arremata as questões do capítulo 3 e tem como foco a 

missão centralizadora da paradigmática empresa de estradas de ferro sob a administração definitiva do 

Estado Imperial. Nesta parte, observamos como a relação com os Estados Unidos é fundamental em 

vários aspectos da expansão ferroviária nacional e sua conectividade no Atlântico Ocidental.



Primeira Parte  

O Brasil sem trilhos



CAPÍTULO 1: SISTEMA MUNDO, PLANETA TREM 

É que as grandes linhas da história do universo são feitas por uma dialéctica, se posso 
exprimir-me assim, entre a gravitação e a termodinâmica, ou, se quisermos, entre Einstein e 
Boltzmann. 

Ilya Prigogine60 

Um professor de História Antiga costumava perguntar a seus alunos: 
– Sabem em que circunstâncias Édipo matou seu pai, Laio? 
– Em um acidente de carro, respondiam. 
– De modo algum. Em uma colisão de trens. 

Pierre Devaux61 

Gutemberg propiciou alguns avanços e proporcionou possibilidades muito diversas quando 

criou um modo de facilitar a publicação de livros e outros impressos. A propagação da leitura além dos 

muros das abadias acabou por levar indivíduos de estratos sociais menos privilegiados a gozarem dos 

prazeres (e dos conflitos) proporcionados pela escrita, além de ter ampliado, significativamente, a 

chegada aos ouvidos de analfabetos histórias disponíveis, até então, apenas a religiosos, nobres e 

aristocratas. Na mesma medida, possibilitou a escritores profanos e hereges a propagação de suas ideias 

a um público deveras ampliado, assim como, obviamente, a propagação da palavra sagrada bíblica. Pelo 

menos é o que encontramos nos trabalhos de historiadores como Robert Darnton, Benedict Anderson 

e Carlo Ginzburg, para ficar em alguns exemplos mais proeminentes. Darnton sintetiza bem essa 

perspectiva.  

As questões poderiam multiplicar-se indefinidamente, uma vez que os livros 
movimentavam uma ampla gama de atividades humanas – de apanhar trapos a 
transmitir a palavra de Deus. Eram produtos de trabalho artesanal, objetos de troca 
econômica, veículos de ideias e elementos de conflitos políticos e religiosos.62 

Um exemplo do alcance e da difusão da palavra escrita no baixo medievo, e uma das evidências 

da entrada em novos tempos – chamados, por observadores do processo temporal, de “modernidade” 

– é o caso do moleiro do norte da península itálica, Domenico Scandella, ou Menocchio. Descoberto

pelo historiador italiano Carlo Ginzburg durante suas pesquisas sobre os benandanti (sobre os quais o 

autor escreveu: I benandanti: Stregoneria e culti agrari tra cinquencento e Seicento), Menocchio tornou-se 

60 PRIGOGINE, Ilya. O Nascimento do Tempo. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 22. 
61 DEVAUX, Pierre. As Estradas de Ferro. Tradução de A. Sales Campos Filho. São Paulo: DIFEL, 1964, p. 7. 
62 DARNTON, Robert. O Iluminismo Como Negócio: História da publicação da “Enciclopédia” 1775-1800. Tradução de 
Laura Teixeira Motta e Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 13. 
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um paradigma historiográfico sobre como uma personagem pode apresentar os efeitos públicos do 

processo acima mencionado.63 

A consciência nacional, ou, na tradução mais estreita, a maturação das “comunidades 

imaginadas”, tema ensaiado por Benedict Anderson, seria fruto, entre outros fatores, do avanço da 

leitura e do crescimento das identidades coletivas em espaços mais amplos, onde a língua e a 

experiência vivida davam a forma do sentido de pertencimento. “Se o conhecimento pelos manuscritos 

era um saber restrito e arcano, o conhecimento pela letra impressa vivia da reprodutibilidade e da 

disseminação”.64 

Assim, pelo viés de Anderson, a reprodução mecânica literária refletia o avanço do capitalismo 

como parte do processo de grandes mudanças no tempo do mundo e nas relações sociais e, 

consequentemente, culturais. Benedict Anderson cita, ainda, Francis Bacon, que julgava que a 

imprensa fora responsável por transformar “o aspecto e a condição do mundo”.65 Portanto, a 

mecanização mostrou-se como fenômeno crucial para a proliferação da literatura, da filosofia, da 

ciência e da técnica. Por isso, é capital percebermos que, com a difusão da leitura, coincidia a 

multiplicação de grupos dissidentes no cristianismo do baixo medievo. Entre luteranos, anabatistas e 

uma série de pequenos grupos, o cristianismo sofreria revisões e contestações. Enfim, aconteceria o que 

ficou conhecido historicamente como A Reforma Protestante, o que demandaria uma resposta de Roma, 

de forma a combater a heresia dos que contestavam a doutrina. A reação ocorreu tanto pelo lado 

artístico e conceitual, como pelo reforço na ação do Tribunal do Santo Ofício.  

Dessa perspectiva, o processo de transformação, de mudanças sociopolíticas e culturais que, 

apesar de constantes, ocorreram entre o trabalho de Gutemberg e a Idade Contemporânea, teve como 

grande catalisador o momento em que a leitura se expandiu entre os populares e a consciência – tanto 

nas questões religiosas como nas relações sociais – se convertia em novas instituições, formas de 

pensamento, técnicas de produção, dissidências e convergências sociais e políticas. 

Além disso, como podemos acompanhar com Hannah Arendt, em A Condição Humana, a 

Terra tornara-se pequena com as observações e descobertas de Galileo. Sobre o florentino ela diz que, 

 
63 Cf. GINSBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição. Tradução 
de Maria Betânia Amoroso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006; GINSBURG, Carlo. Os Andarilhos do Bem: feitiçaria 
e cultos agrários nos séculos XVI e XVII. Tradução de Jonatas Batista Neto. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
64 ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo. Tradução de 
Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 71. 
65 BACON apud. Id. Ibid., p. 72. 
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aquelas primeiras espreitadas tímidas na direção do universo, através de um 
instrumento ao mesmo tempo ajustado aos sentidos humanos e destinado a revelar 
aquilo que ficará definitiva e eternamente longe do seu alcance, estabeleceram as 
condições de um mundo inteiramente novo e determinaram o curso de outros 
eventos que, com muito maior alarde, iriam dar início à era moderna. 
[...] O que Galileo fez e que ninguém havia feito antes foi usar o telescópio de tal 
modo que os segredos do universo foram revelados à cognição humana ‘com a 
certeza da percepção sensorial’; isto é, colocou diante da criatura presa à Terra e dos 
sentidos presos ao corpo aquilo que parecia destinado a ficar para sempre fora do 
seu alcance e, na melhor das hipóteses, aberto às incertezas da especulação e da 
imaginação.66 

Vem a calhar, aqui, a utilização do termo “segredo”. A modernidade, ao que parece, trouxe, 

como um dos fatores primordiais de suas temporalidades, a necessidade de desvendar segredos, sejam 

os do universo, sejam os da condição e da capacidade inventiva humana. A busca por respostas 

diferentes da cartilha institucional católica é um ponto crucial na composição de um novo mundo. E 

a expressão “novo mundo” ou “mundo novo”, como é analisada por Ginzburg, no caso Menocchio, 

pode ter conotações diversas. No caso do moleiro de Pordenone, o novo mundo se tratava mais de um 

entendimento de mudança no comportamento e na condição humana, uma espécie de revolução 

espiritual e social, do que outra coisa67. Entretanto, pela época a que nos referimos, devemos lembrar 

que muito de novo vinha acontecendo no âmbito das técnicas de produção artesanal devido à 

constante maturação e aumento de eficiência no uso do carvão mineral como fonte de luz, calor e 

energia motriz. 

O avanço europeu sobre terras que hoje chamamos América é um dos fenômenos resultantes 

da saída desse europeu mar adentro (ou afora), em suas atividades comerciais e extrativistas além-mar. 

O que podemos somar na conta da expansão da consciência. A expansão é generalizada: expansão 

territorial, expansão espiritual, expansão política, expansão artística, expansão técnica/tecnológica etc. 

O mundo, no que nós entendemos e convencionamos chamar de passagem de eras, da Idade Média 

para os períodos seguintes, está em alargamento através do avanço das modernidades. Paradoxalmente, 

o mesmo mundo torna-se menor com o passar desse tempo. O que podemos perceber é que aqueles

novos tempos – do maquinismo, do aumento da escala produtiva, do incremento da velocidade – 

tornaram tudo mais próximo em um sistema em que até outro dia tudo era muito distante.68 

66 ARENDT, Hannah. Op. Cit., p. 272. 
67 Cf. GINSBURG, Carlo. Op. Cit. 
68 ARENDT, Hannah. Op. Cit., p. 272. 
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A consolidação das línguas vulgares e o aburguesamento do mundo se refletem na publicação 

da bíblia de Gutemberg. Ou, como disse Anderson, “a lógica do capitalismo dizia que, saturado o 

mercado em latim para a elite, seria a vez dos mercados potencialmente enormes das massas 

monoglotas”69. Na reação conhecida como contrarreforma, a Igreja forçou a permanência do latim, no 

que o sucesso foi barrado pela crise econômica pela qual passava a Europa, crise que levou os editores 

a produzirem publicações mais baratas em línguas vernáculas. A consciência nacional cresceria no 

mesmo ritmo em que a técnica e suas máquinas invadiriam o planeta, técnica e máquinas que, por sua 

vez, não eram dotadas de consciência, menos ainda nacional. 

Ao ocorrer a efervescência das contestações, os rompimentos de setores de instituições 

centenárias, ou, até mesmo, milenares, de forma revolucionária ou processual, a ampliação de 

movimentos artísticos, a difusão dos meios de produção e transporte, a observação das estrelas pelo 

telescópio, as viagens oceânicas e, em seguida, a maturação da técnica, com o advento da energia a vapor 

e das máquinas de ferro e aço, tivemos a explosão necessária ou devida para uma onda termodinâmica 

para os melhoramentos técnicos e sociais. 

O que temos em vista é que o mundo mudou com a ampliação dos livros em línguas vulgares, 

a multiplicação das seitas cristãs pós-reforma, e com a substituição gradativa, no século XIX, da 

madeira pelo ferro (e aço) como matéria principal para estruturas edificadas. Um processo complexo 

de acontecimentos que se ampliou, marcadamente, com a expansão do mundo conhecido através da 

publicação de obras de caráter técnico-científico, sobretudo após os esforços condensados na 

Encyclopédie de Diderot e d’Alembert. 

A ilustração, para além das questões puramente econômicas – já que as inovações do período 

que vai de meados do setecentos a meados do oitocentos talvez não tenham afetado tão 

profundamente as relações produtivas70 – afetou a imaginação e aproximou os viventes em nova(s) 

escala(s). 

Marx, um século antes, disse algo semelhante a Wallerstein: as relações produtivas não foram 

afetadas pela revolução industrial; pelo contrário, já que essa não era a finalidade da maquinaria em 

sua forma de capital. Ao contrário de aliviar o labor humano, a expansão maquinária permitiu o 

69 ANDERSON, Benedict. Op. Cit., p. 73. 
70 WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist 
World-Economy 1730-1840. Berkeley: University of California Press, 2011. 
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deslocamento de operários para outras funções, passando a fundar um universo complementar, não 

substitutivo. 

Matemáticos e mecânicos – e isso se encontra repetido aqui e acolá por economistas 
ingleses – explicam a ferramenta como uma máquina simples e a máquina como 
uma ferramenta composta. [...] A máquina-ferramenta é, portanto, um mecanismo 
que, ao ser-lhe transmitido o movimento correspondente, executa com suas 
ferramentas as mesmas operações que o trabalhador executava antes com 
ferramentas semelhantes. Que, portanto, a força motriz provenha do homem ou 
novamente de uma máquina em nada modifica a essência da coisa. Quando a 
própria ferramenta é transferida do homem para um mecanismo, surge uma 
máquina no lugar de uma mera ferramenta. A diferença salta logo à vista, mesmo 
que o ser humano continue sendo o primeiro motor.71 

Entretanto, se não é modificada a essência do labor, apesar de ser modificada a estrutura do 

trabalho, a revolução industrial potencializou a velocidade e a intensidade do deslocamento humano. 

Permanece a essência do labor, modifica-se a estrutura do deslocamento e as relações históricas em 

torno das relações de produção. 

As estradas de ferro, instaladas em todos os cantos do mundo contemporâneo, juntamente 

com o suficientemente preciso funcionamento do relógio, fizeram com que o tempo da humanidade 

passasse a ser regulado por movimentos de ponteiros e apitos a vapor. A comunicação acelerada 

derrubou barreiras espaciais e reduziu o tempo dos encontros sociais e da movimentação do 

conhecimento. Os barcos a vapor, nos rios e oceanos, e as locomotivas a vapor, em terra, trouxeram, 

para o mundo aburguesado e proletarizado, todas as comodidades e agruras da nova humanidade. Uma 

humanidade regulamentada pelo papel, cercada de aço e entupida de fumaça. 

O desenvolvimento de estradas sobre trilhos e da tecnologia a vapor: expansão e dispersão  

Não é uma novidade que o desenvolvimento de estradas sobre trilhos tenha sido anterior ao 

século XVIII. Porém, a tração mecanizada – fator que costuma ser relacionado, automaticamente, à 

ideia de railway – dependeu de um esforço que, entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do 

XIX, traria a gradativa substituição da tração animal pela força mecânica movida a vapor em parte 

considerável dos transportes aquaviários e aqueles sobre trilhos. 

Entendo que não é descabido dizer que a ferrovia moderna é, definitivamente, o resultado da 

revolução do uso da termodinâmica a partir da aplicabilidade definitiva da força motriz gerada pelo 

 
71 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política, vol. 1, tomo 2. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São 
Paulo: Nova Cultural, 1996, pp. 7-9. 



57 
 

vapor d’água. Entretanto, uma característica fundamental para o predomínio dessa tecnologia no 

oitocentos vem de um processo referente ao uso de sulcos e trilhos sobre o solo para configuração de 

carris que são de utilização muito anterior e independente, tanto da fonte de energia quanto do 

material utilizado. Até que as ferrovias modernas tomem forma com a Liverpool & Manchester, nos 

referiremos a ‘estradas por trilhos’ de maneira mais ampla. 

Não creio que há exatamente um determinismo tecnológico da força do vapor – assim, mesmo, 

em duplo sentido – para a predominância de preferência dessa técnica como unidade motriz no 

oitocentos. Parece, entretanto, haver uma imposição pelos benefícios que traz em relação às outras 

unidades motrizes em seus fundamentos econômico e cultural; especificamente os equinos72, mais 

comuns entre as forças motrizes terrestres do mundo ocidental e predominante desde a antiguidade, 

domesticados por e para sociedades em constante deslocamento. O cavalo, como Marx bem pontuou, 

era a pior entre todas as forças legadas no período da manufatura, “em parte porque um cavalo tem sua 

própria cabeça, em parte por causa de seu grande custo e do âmbito limitado em que pode ser usado 

em fábricas”73. Mas, para dispensar, ao menos parcialmente, os cavalos e muares foi preciso desenvolver 

a caldeira e aumentar sua força em cavalo-vapor (unidade de força idealizada por James Watt). E, para 

suportar a grande pressão exercida pelo vapor d’água em grande volume, era necessário contê-lo em 

recipiente mais resistente e, ao mesmo tempo, maleável. Assim, a caldeira de ferro (depois aço) rebitado 

por dilatação de calor foi fundamental para o sucesso do vapor como matéria motora. 

Já a etimologia do termo railway refere-se ao simples uso de uma estrutura de apoio que facilite 

maior liberdade para o movimento das rodas de carruagens e carroças, puxadas por animais ou 

humanos, para reduzir a fricção com o solo. Inclusive, algumas estradas por trilhos para transporte 

urbano sequer chegaram a adotar locomotivas, permanecendo como diligências tracionadas por 

equinos (figura 6). Parte dessas vias, com o passar dos anos, ganhou determinações diferentes, para 

diferenciá-las principalmente pelo alcance e pelas regras operacionais. Daí surgiram os bondes e 

pequenas ferrovias suburbanas – ambos chamados de tramways – na superfície, e os metrôs 

(underground ou subway – ver figura 7), abaixo do nível do solo, e suas variáveis no decorrer dos séculos 

XIX e XX. 

 
72 A potência das máquinas, desde as movidas a vapor, é medida – entre outras unidades menos difundidas – como “cavalo 
vapor”, representado pelo símbolo “cv”, do original horse-power, “hp”. 
73 MARX, Karl. Op. Cit., pp. 11-2. 
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Figura 6. Canal do Mangue e os bondes da Rio de Janeiro Street Railway. Av. Francisco Bicalho no distrito de São 
Cristóvão. Gravura de 1870. Col. C. J. Dunlop. 

Fonte: MORRISON, Allen. The Tramways of Brazil: a 130-year survey. Nova Iorque: Bonde Press, 1989, p. 92. 

Figura 7. A Cross Section of The Proposed Baker. 

Fonte: THE ILLUSTRATED LONDON NEWS. “The metropolitan railway: proposed station at Baker Street”. 
Supplement, 7 de abril de 1860, p. 337. 

Devido ao processo de mudança da utilização da pedra e da madeira para a utilização do ferro 

como matéria dos trilhos das estradas por trilhos (rail ways), ao chegar a outras línguas, entre elas as 

românicas, railway tornou-se ferrocarril (espanhol), chemin de fer (francês), cale ferată (romeno), strada 
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ferrata (italiano) ou estrada de ferro (português) e ferrovia (pelo menos em português e italiano). Na 

língua alemã, essa lógica se repete em eisenbahn: eisen (ferro), bhan (trilho, caminho, curso, estrada). Em 

russo, temos zheleznaya (ferro) doroga (estrada). Apenas para ficar em alguns exemplos mais próximos. 

Recorri a esses apenas para ilustrar como a etimologia de railway correu por várias línguas latinas e a 

pelo menos um exemplo de como se deu em outra língua germânica, o alemão, e a uma eslava, o russo. 

É fundamental que se compreenda que, historicamente, estradas sobre trilhos não tinham relação 

automática com a produção de ferro em larga escala, como a revolução industrial em continuum 

permitirá automatizar na consciência coletiva. 

Na língua inglesa, o fator ferro não dominou o radical, o prefixo ou o sufixo do termo que 

designa os caminhos sobre trilhos das estradas de ferro modernas de longo percurso, mas houve uma 

alternativa que passou a ser muito utilizada nos Estados Unidos da América: rail road/railroad, palavra 

que nunca encontrei em textos referentes às ferrovias de língua inglesa exteriormente à América. De 

fato, ao consultar o Concise Oxford English Dictionary e o Collins Dictionary, ambos confirmaram essa 

suspeita, ao registrarem que o verbete “railroad” se refere ao “termo norte-americano para ferrovia”74 

ou “a palavra usual dos EUA para ferrovia”75, respectivamente. 

Entendo que, a partir da sedimentação das companhias e suas respectivas estradas, no Brasil, 

foi-se criando um hábito de chamar as rail way/railway de “estrada[s] de ferro”, mais do que de 

“caminho[s]”, como aparece às vezes, na documentação, como uma forma do português brasileiro para 

o que, em Portugal, se convencionou chamar, mesmo, de “caminhos [de ferro]”. Sinônimos, porém,

geográfica e culturalmente demarcados. 

O desenvolvimento de caminhos preparados para receber veículos sobre rodas a partir de 

estruturas fixas talhadas, ou edificadas, no solo pode remeter à antiguidade, segundo alguns autores. O 

engenheiro e historiador francês, dedicado a estudar o desenvolvimento técnico e tecnológico entre os 

séculos XIX e XX, Pierre Devaux (1897-1969), utilizava o mito tebano, difundido por um professor 

de História Antiga em suas aulas, com a narrativa sobre o conflito entre Édipo e Laio. Para provocar 

seus alunos a respeito do formato das estradas de Tebas a.E.C., o tal professor contava a versão em que 

Édipo teria matado seu pai, Laio, em “uma colisão de trens”76.  

74 SOANES, Catherine; STEVENSON, Angus. “Railroad”. Concise Oxford English Dictionary (eletrônico). Eleventh Edition. 
Oxônia: Oxford University Press, 2004;  
75 COLLINS DICTIONARY. Railroad. Disponível em: <https://cutt.ly/SzoRXU2>. Acesso em 12/05/2020. 
76 DEVAUX, Pierre. Op. Cit., p. 7. 
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William H. Brown (1836-1896), especializado em transportes sobre trilhos, sugeria que a 

movimentação dos imensos blocos de pedra, que permitiram erguer pirâmides e outros monumentos 

no Egito, teria dependido de um sistema com os mesmos artifícios.77 Portanto, esse transporte seria 

caracterizado pela relação em que uma estrada de largura fixa, com uma superfície lisa e sólida, sob o 

mínimo de precisão para encaixar o objeto deslizante sobre trilhas, facilitaria o trânsito de veículos 

sobre rodas (carris) ou de objetos lisos, que dependiam desses caminhos, especialmente preparados em 

pedra, relativamente planos, para dinamizar o serviço. 

Temos, também, a contribuição da Roma antiga para uma percepção de longo termo da 

existência de estradas com as características básicas de vias de largura fixa constante. Este é o caso da 

Regina Viarum, mais conhecida por nós como Via Ápia, que era construída com blocos de pedra 

cuidadosamente encaixados e apresentava uma superfície lisa e dura para a menor fricção com as 

rodas.78 

Fica evidente que, assim como o uso da roda, o uso de trilhas de largura fixa (bitola da via), em 

combinação com a largura do objeto em movimento ou com o comprimento dos eixos das rodas de 

veículos rebocados (bitola do veículo), é uma necessidade que acompanha o desenvolvimento humano 

pela maior parte do grande período que, tradicionalmente, consideramos como “histórico”. Porém, o 

que considerarei como fase fundamental para o processo de desenvolvimento das estradas de ferro 

atuais está diretamente relacionado às necessidades de ampliação do extrativismo mineral na 

modernidade e seus desdobramentos, e as consequências públicas de grande extensão a partir do século 

XVII, com uma aceleração drástica a partir do XVIII. 

Immanuel Wallerstein fala sobre como a devastação das florestas e a consequente escassez da 

madeira, portanto da lenha, como fonte de energia tanto da indústria como dos lares levou a uma 

adoção mais ampla do carvão em ambos os ambientes. Em diálogo com Pierre Chaunu, Wallerstein 

chega ao ponto de afirmar que a falta de madeira, em 1750, havia se tornado o principal gargalo para 

o crescimento industrial e o fator primordial a incentivar o desenvolvimento de uso “eficiente” do 

carvão em consonância com a máquina a vapor como solução para o longo prazo.79 

 
77 BROWN, William H. The History of the First Locomotives in America: from original documents, and testimony of living 
witnesses. New York: D. Appleton and Company, 1871, p. 20. 
78 BROWN, William H. Op. Cit., p. 20-1. 
79 WALERSTEIN, Immanuel. Op. Cit., p. 26. 
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O registro mais antigo conhecido de uma via sobre trilhos para atender a esse processo 

extrativo de carvão mineral, em franco crescimento, se deu por volta de 1630, objeto creditado a um 

tal Beaumont, que tinha como objetivo transportar o carvão das minas na região do Rio Tyne, que 

tinha como principal centro urbano a cidade de Newcastle80. 

Fernand Braudel (1902-1985) dirá que a produção de carvão em Liége entre os séculos XV e 

XVI “triplica ou quadriplica”, obtendo grande êxito.81 Entretanto, é Newcastle o exemplo definitivo 

da amplitude do alcance que o mineral terá nesse período e o impacto de sua extração e utilização nos 

anos seguintes. Da “produção de 500.000” toneladas no biênio 1658-1659, a tonelagem chegava a “2 

milhões” na virada do século XVIII para o XIX. A produção transportada pelo estuário do Rio Tyne 

em barcos “em 1786-1787”, entre Newcastle Upon Tyne e Londres, “eleva-se a 348.000 toneladas”, 

assim como parte desse montante se destinava já, então, para exportação, “pelo menos até Malta a 

partir do século XVI” (tradução minha).82 O carvão britânico será adotado no Brasil para atender à 

demanda das companhias de estrada de ferro com maior receita ou maior investimento, 

principalmente para trens com maior importância estratégica, devido à maior qualidade do carvão 

proveniente da Grã-Bretanha, em comparação ao brasileiro, que terá como base comparativa para sua 

qualidade o proveniente de Cardiff, no País de Gales. Parte das locomotivas americanas queimará 

madeira (lenha), devido à abundância de material no lado oeste do Atlântico. 

Por mais que a noção comum a respeito de estradas sobre trilhos estabeleça uma relação direta 

entre essas e a locomotiva mecânica, de tração a vapor – portanto, movida a lenha ou carvão – ou 

elétrica83, com uso ou não de combustíveis fósseis na geração de energia84, esse não é um fato verificável 

80 BROWN, William H. Op. Cit., p. 21. 
81 BRAUDEL, Fernand. Civilization Matérielle, Économie et Capitalisme XVe-XVIIIe Siècle: Vol. I, Les structures du quotidien. 
Paris: Armand Colin, 1993, p. 417. 
82 Id. Ibid., pp. 417-8. 
83 A primeira exibição pública de uma locomotiva de tração elétrica se deu em 1879, apresentada pela Siemens & Halske 
AG (fundada em 1847). BRITANNICA. Simens AG. Disponível em: <https://cutt.ly/MxAorWo>. Acesso em 
27/08/2020. 
84 Os sistemas de tração elétrica serão desenvolvidos ainda no século XIX – estreados pela Siemens Original B de 1879 –, 
porém, com maior aplicação na centúria seguinte. A tração elétrica “pura” é referente ao uso de estruturas de alimentação 
de eletricidade externa, via cabos aéreos (catenária), que consiste em um sistema de cabeamento superior para contato de 
um pantógrafo instalado nos veículos, ou por terceiro trilho. A energia elétrica, portanto, pode ser produzida por força 
hidráulica (hidrelétricas) ou por força térmica, a vapor, com uso de carvão ou quaisquer materiais que gerem calor 
(termelétricas), por isso a referência a combustíveis fósseis, mesmo que de forma indireta. Na modalidade diesel-elétrica, 
que é um desdobramento do invento de Rudolf Diesel, de 1897, a força motriz é elétrica, porém, produzida no próprio 
veículo através de um motor de combustão interna do tipo movido a diesel. Ver HOLLINGSWORTH, Brian; COOK, 
Arthur. The Great Book of Trains. New York, Portland House, 1987, p. 216; BRINA, Helvécio Lapertosa. Estradas de Ferro 
2: Tração, frenagem, material rodante, circulação de trens. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1988, p. 22ss; p. 
54ss. 
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antes de 1800, apesar dos experimentos de Cugnot com sua voiture à vapeur ainda em 177085, pelas ruas 

de Paris, e das ideias de James Watt sobre a possibilidade de carruagens movidas a vapor, ainda em 

178486. Apesar dos aperfeiçoamentos que Watt realizou ao transformar a bomba de Newcommen em 

máquina motriz, ao introduzir um condensador externo ao cilindro e um conjunto com biela e 

manivela, e um regulador para a injeção do vapor, o uso da pressão foi tímida e ainda aquém para um 

propulsor em transportes terrestres.87  

Esse veículo e essas ideias não foram abandonados. Porém, a efetividade do poder da caldeira e 

a propulsão do vapor sobre rodas precisou, primeiro, da redução de atritos possibilitada pelo uso de 

trilhos. Logo, apesar de vários engenheiros, mecânicos e inventores interessados e ativos na busca do 

veículo propulsor definitivo para substituir ou, no mínimo, concorrer com a tração animal, apenas 

George Stephenson (1781-1848) teria chegado a um modelo com as características ideais. E a cadeia 

de eventos que nos legou esse alcance está estreitamente conectada à produção carbonífera. 

Na virada do século XVIII para o XIX, havia apenas na Inglaterra em torno de quinhentas 

máquinas a vapor para movimentar pistões na função de bombeamento de águas em minas inundadas. 

Se acreditarmos em Owen e Bowen, eram exatas 496 dessas bombas d’água movidas a vapor.88 

O tema da aplicação do vapor como fonte de movimento é tão antigo quanto construir 

estradas lisas de largura fixa – “tão antigo quanto” pelo menos sob nossa perspectiva de 

contemporâneos ao século XXI. Braudel chega a fazer troça sobre essa informação, dizendo que “talvez 

isso pareça o capítulo primeiro em um livro escolar”89, ao se referir ao Egito Ptolomaico como o espaço 

em que o vapor teria aparecido pela primeira vez como elemento motriz. Por esse viés, Alexandria seria 

a casa primeira de experimentos com o vapor d’água. 

É tão irrelevante o fato de que o “engenheiro” Heron tenha inventado a eolípila, 
uma espécie de turbina a vapor, um mero brinquedo, mas que, no entanto, operava 
um mecanismo capaz de abrir e fechar uma pesada porta de templo a alguma 
distância? Esta descoberta seguiu o rastro de várias outras – a bomba de sucção, a 
bomba de força, algumas versões anteriores do termômetro e o teodolito, vários 

85 BNF-GAL: FIGUIER, Louis. Les Merveilles de la Science ou Description populaire des inventions modernes, Tome 1. Paris: 
Librarie Furne Jouvet et Cie. Éditeurs, 1867, pp. 265. 
86 BROWN, William H. Op. Cit., p. 29. 
87 DEVAUX, Pierre. Op. Cit., p. 9. 
88 OWEN, Wilfrid; BOWEN, Ezra. Op. Cit., p. 31. 
89 BRAUDEL, Fernand. Civilization Matérielle, Économie et Capitalisme XVe-XVIIIe Siècle: Vol. III, Le temps du monde. Paris: 
Armand Colin, 1993, p. 682. 
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motores de guerra – mais teóricos do que práticos, reconhecidamente, que 
dependiam de ar comprimido ou expelido, ou molas maciças. Naqueles dias 
distantes, Alexandria era uma pulsante potência de invenção. Já haviam ocorrido 
ali, durante os dois séculos anteriores, várias revoluções – culturais, comerciais e 
científicas (Euclides; Ptolomeu, o astrônomo; e Erastóstenes). Dicearco, que parece 
ter vivido na cidade no início do século III a.E.C., foi o primeiro geógrafo “a traçar 
uma linha de latitude em um mapa, a linha que vai do Estreito de Gibraltar, ao longo 
do Touro e do Himalaia, até o Oceano Pacífico” (tradução minha).90 

Da mesma forma que tratamos do estabelecimento técnico definitivo do conceito de railway 

– para a nossa modernidade ferroviária, nos eventos do século XVIII – cabe traçar um marco mais 

próximo para o caso do que chamarei de super força hidráulica controlada, que é a água em alta pressão 

calorífica, o vapor. Essa difusão de máquinas a vapor em trabalho nas minas de carvão ou outras 

atividades antes do século XIX são, creio, uma herança mais direta dos experimentos de Denis Papin 

(1647-1713) e outros agentes de sua época, como ficou estabelecido para a posteridade. Esse é um 

crédito de disputa acirrada.  

Em 1867, em Les Merveilles de la Science, editado por Louis Figuier (1819-1894) – quase tão 

contemporâneo à Rainha Vitória quanto John Ruskin –, conta-se da reação de Papin ao saber que o 

capitão Savery tentou receber todos os créditos pela invenção da máquina a vapor, ainda no início do 

século XVIII. Esse foi um momento de difusão tão considerável da aplicação da força gerada a vapor, 

com máquinas pululando por todos os cantos, que “surgiram discussões bastante animadas entre 

diversos mecânicos que exigiam a prioridade da invenção”. Uma questão fundamental, ainda naquele 

período de conflitos moral-religiosos e “comunidades imaginadas” em construção, referia-se à 

religiosidade de Denis Papin. O não catolicismo do inventor francês era um dado tão marcante que 

ele se encontrava na Alemanha e não podia entrar na França para tratar do assunto de forma pessoal e 

direta.91 

 
90 “Est-ce si peu de chose qu’un ‘ingénieur’, Héron, ait alors inventé l’éolipile, sorte de turbine à vapeur, un jouet mais qui 
mettait en marche un mécanisme capable de fermer ou d’ouvrir de loin la lourde porte d’un temple? Cette découverte se 
produisait à la suite de beaucoup d’autres: pompe aspirante et foulante, instruments préfigurant le thermomètre et le 
théodolite, machines de guerre plus théoriques, il est vrai, que pratiques, mettant en jeu la compression ou la détente de 
l’air, ou la force d’énormes ressorts. En ces âges lointains, Alexandrie a brillé de tous les éclats d’une passion inventive. 
Depuis un ou deux siècles déjà, diverses révolutions y brûlaient: culturelle, marchande, scientifique (Euclide, Ptolémée 
l’astronome, Ératosthène); Dicéarque, qui semble avoir vécu dans la ville au début du me siècle avant le Christ, a été le 
premier géographe ‘à tracer sur une carte une ligne de latitude qui aille du détroit de Gibraltar au Pacifique, en longeant le 
Taurus et l’Himalaya’”. BRAUDEL, Fernand. Id. Ibid., pp. 682-3. 
91 “…des discussions assez vives s’élevèrent entre plusieurs mécaniciens qui réclamaient la priorité de l’invention”. BNF-
GAL: FIGUIER, Louis. Op. Cit., 1867, pp. 28. 
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Teria sido um tal Jean de Hautefeuille, abade erudito e interessado nas questões da mecânica, 

o responsável por atacar a pretensão de Papin, justamente por não querer que um “herege” – como

insinuamos, Papin era luterano – tomasse os créditos por uma invenção que o abade considerava das 

mais importantes. Jean de Hautefeuille, em um de seus panfletos, colocou em xeque os direitos de 

inventor do francês, promovendo o nome do Marquês de Worcester (Edward Somerset), um católico. 

Ainda segundo o mesmo Merveilles de las Sciences, o abade alcançou o intento e os créditos ficaram com 

o britânico.92

Não me parece importante se foi Denis Papin ou Edward Somerset o criador da máquina a 

vapor definitiva para o uso em minas, ou em quaisquer outras aplicações, antes que essas se 

transpusessem ao transporte terrestre. O ponto fundamental está em compreender o processo de 

estabelecimento desse fenômeno como catalisador da modernização viária pela via de estradas 

construídas com trilhos e movimentadas por locomotivas de simples aderência tracionadas por vapor 

d’água, mais a sua dispersão global, especialmente para a América. Esse processo, por justeza de modelo 

e definição de uma indústria de caráter internacional, cabe sob a compreensão de que se tenha iniciado 

a partir do empenho de um trabalhador braçal: o mecânico e artesão, George Stephenson, nascido em 

Wylam, Nortúmbria, Inglaterra. 

Assim como seu pai, Robert, George Stephenson prestou serviços na atividade mineradora, 

onde ganhou seus primeiros xelins. Inicialmente como uma espécie de guarda-porteira, para proteger 

o gado quando da passagem dos carris de carvão em Wylam, vertente norte do Tyne. Seu trabalho

consistia em vigiar e manter o gado fora do alcance desses comboios, que eram puxados por cavalos 

sobre trilhos, e, ao fim do dia de trabalho, fechar os portões até o dia seguinte. Posteriormente, devido 

à desativação da mina velha, a família Stephenson foi movida para uma nova, onde o pai, Robert, 

passou a trabalhar como foguista e o filho, George, como catador ou separador, sendo sua função 

remover as impurezas do carvão. Na medida em que novas jazidas eram abertas, a família se mudava 

para atender aos trabalhos do novo local. Foi quando, aos quinze anos, a direção da companhia 

promoveu George a foguista em Folly’s Close, na jazida denominada Mid Mill Winnin. Mais tarde, na 

jazida de Water Row, o jovem Stephenson passou à função de maquinista, na qual teve o contato direto 

com as máquinas de bombeamento a vapor da mina e dedicou-se a desmontá-las e remontá-las, 

92 Id. Ibid., p. 28. 
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podendo aplicar aperfeiçoamentos de princípio empírico e, nesse ritmo, aumentar a cada dia seus 

conhecimentos sobre os assuntos termodinâmicos práticos.93 

Analfabeto, aos dezesseis tomou o caminho da ilustração, recebendo lições de letramento e, 

mais tarde, de aritmética, sempre em escolas noturnas. Em 1804, foi parar na Escócia para trabalhar 

nos motores de Bolton & Watt, voltando depois de um ano para Killingworth. Sem recursos, teve que 

desistir da emigração para a América em 1807, mas, logo, foi promovido a mecânico-chefe na mina.94 

George Stephenson iniciou a construção de sua primeira locomotiva por volta dos trinta anos 

de idade. Como atividade completamente artesanal, seu único auxílio provinha de um tal John 

Thorswall que, assim como Stephenson, era um trabalhador de mina de carvão em Killingworth, 

região do Tyne ao redor de Newcastle. 

Essa primeira locomotiva, batizada de Blucher, foi testada na estrada mineira de Cillingwood 

em julho de 1814. O pequeno bólido chegou a rebocar uma composição de 30 toneladas de carvão 

divididas em oito vagonetes a 4 milhas por hora (em torno de 6 km/h). Porém, apresentou o que era 

o maior problema desses propulsores a vapor até então: a incapacidade de manter a pressão de regime

para um trabalho contínuo. William H. Brown fornece uma narrativa mais precisa sobre o 

desdobramento fundamental desses trabalhos: 

O grande problema com essa nova máquina era a incapacidade de manter o vapor 
suficiente para atender às suas demandas; e esse experimento, como todos os seus 
predecessores, poderia ter sido posto de lado como um fracasso prático se o Sr. 
Stephenson não tivesse inventado ou descoberto (acidentalmente) a rajada de 
vapor. A baforada e o ruído ocasionados pelo escape do vapor do tubo para o ar livre, 
depois de ter cumprido seu dever no cilindro, assustaram os cavalos nas estradas 
comuns próximas e nas travessias, e ocasionaram muita reclamação às autoridades. 
O Sr. Stephenson foi advertido pela polícia para diminuir o barulho ou seria 
processado. Para remediar o mal, ele planejou descarregar o vapor excedente na 
chaminé, o que produziu um vácuo, e a tiragem em sua fornalha tornou-se tão 
perfeita que o dobro da quantidade de vapor foi gerado, e a potência de seu motor 
aumentou para dobrar a capacidade anterior. (Tradução minha)95 

93 BROWN, William H. Op. Cit., pp. 47-48. 
94 Id. Ibid., pp. 48-49. 
95 “The great trouble with this new machine was the inability of keeping up steam sufficient to answer its demands; and 
this experiment, like all its predecessors, might have been set aside as a practical failure, had not Mr. Stephenson hit upon 
(accidentally) the invention or discovery of the steam-blast. The puffing and noise occasioned by the escapement of the 
steam from the steam-pipe into the open air, after it had performed its duty in the cylinder, frightened the horses upon 
the common roads hard by and near the vicinity of the crossings, and occasioned much complaint to the authorities. Mr. 
Stephenson was warned by the police to abate the nuisance, or be subject to a prosecution. To remedy the evil he hit upon 
the plan of discharging the surplus steam into the smoke-stack, which produced a vacuum, and the draught in his furnace 
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O steam-blast, estrondo que assustou os cavalos em 1814, é o responsável pela onomatopeia que 

caracteriza o som estrondoso da locomotiva a vapor. Traduzido em português como “tiragem”, o 

aproveitamento desse efeito prático pode ter definido o destino da ferrovia moderna em sua conexão, 

posteriormente automática, com a máquina a vapor e seus seguintes equivalentes mecânicos, 

hidráulicos e elétricos. A tiragem, que é o movimento de expulsão do vapor ainda em pressão, que 

acabara de ser utilizado nos pistões, gera o efeito de vácuo em um recipiente fechado; nesse caso, a caixa 

de fumaça – módulo da caldeira em que se encontra a chaminé – que, por sua vez, gera um efeito de 

sucção do calor produzido na caixa de fogo da fornalha, o que melhora exponencialmente tanto a 

queima do combustível (carvão ou lenha) quanto a passagem de calor pelos estreitos tubos de fogo no 

interior do grande tubo de formação de vapor d’água que forma a parte mais volumosa da caldeira. 

Assim, o modelo de caldeira de máquina a vapor móvel ficou definido, sendo os melhoramentos 

posteriores apenas incrementos desse processo. 

Há uma controvérsia a respeito de quem seria o primeiro perceptor e aplicador da tiragem. 

Entre os nomes estão Thimothy Hackworth, um inglês de Shildon; M. Pelletan, francês; e o próprio 

George Stephenson. A revista Scientific American, em 1856, editou um breve texto para dar as honras a 

Hackworth e sua Sans-Pareil96. 

O fato é que, em setembro de 1820, Stephenson possuía três locomotivas para mais 

experimentos e apresentação pública. Entre os bólidos estava a Active nr. 1, renomeada mais tarde como 

Locomotion, primeiro produto da sua então registrada oficina/fábrica de locomotivas, após os 

melhoramentos realizados na Blucher. Porém, até então, o projeto de mecanizar a tração, para 

substituir a força motriz dos cavalos, tinha como objetivo o incremento do transporte de carvão. É 

assim que William H. Brown apresenta os trabalhos de George Stephenson com suas máquinas na 

primeira metade da década de 1820. 

Nesses primeiros anos da estrada por trilhos entre Stockton e Darlington, com cavalos a puxar 

os vagões, segundo o autor, o volume anual de carvão estipulado era de 10.000 toneladas. No entanto, 

a realidade proporcionada pela tração a vapor apresentou o volume de 500.000 toneladas anuais e 

crescente.97 

 
became so perfect, that double the quantity of steam was generated, and the power of his engine increased to double its 
former capacity”. Id. Ibid., pp. 50-1. 
96 SCIENTIFIC AMERICAN. “The Blast in Locomotives”. Scientific American, Nova Iorque, V. 8, n. 27, março de 1853, 
p. 213. Disponível em: <https://sci-hub.mksa.top/10.1038/scientificameric>. Acesso em: 18/12/2019. 
97 BROWN, William H. Op. Cit., p. 55. 



67 

Foi no experimento de 27 de setembro de 1825 que as perspectivas sobre o que transportar em 

estradas sobre trilhos começaram a mudar. O que, até então, se apresentava como projeto de 

melhoramentos para o transporte do carvão produzido no norte da Inglaterra, transformava-se, em 

adição, em um projeto de transporte público de passageiros e mercadorias gerais.98 Estabelecia-se, com 

a Stockton & Darlington, o potencial amplo do transporte sobre trilhos em escala pública. No entanto, 

como instituição em nascimento, a ideia da abertura desses caminhos para o atendimento público 

demorou um pouco para tomar a forma que conhecemos ainda nas décadas seguintes, e que serviram 

de modelo para a ferrovia de Mauá, para a Estrada de Ferro Dom Pedro II e as estradas subsequentes. 

Então, parece, justamente, ser o processo de utilização de veículos sobre trilhos o facilitador 

do atendimento da demanda por mais carvão para várias finalidades, entre elas a industrial; o 

catalizador definitivo de mudanças técnicas que nos legariam as ferrovias que conhecemos, que se 

tornaram não apenas meio, mas, também, um fim para destinar a produção das minas de carvão, da 

indústria metalúrgica e, inclusive, da de vestuário99. Direta ou indiretamente, a ferrovia moderna tem 

um forte parentesco com a indústria do algodão. Seja pelo viés do desenvolvimento de máquinas 

estruturadas em ferro, seja pela demanda de tecidos de algodão para uniformizar os trabalhadores a 

partir das décadas seguintes. 

A relação direta entre a demanda pelo carvão mineral, combustível mais eficiente no período, 

e o esforço necessário para movê-lo das minas criou uma simbiose entre extração de matéria prima e 

seu próprio uso nos setores de transporte e de produção. Dentro do desenvolvimento das indústrias e 

seu maquinário estático movido a vapor – teares, fusos, mulas da indústria do algodão; bombas de 

drenagem de minas etc. –, por desdobramento lógico, ocorreu a transferência técnica para semelhantes 

mecanismos móveis. 

A vida econômica e material moderna gira em torno de necessidades básicas de sobrevivência, 

e do estabelecimento de melhoramentos relacionados aos princípios dessa sobrevivência e do conforto. 

Entre as principais está a necessidade ampla por fontes de energia, seja para alimentar os corpos dos 

seres vivos, seja para alimentar o fogo, elemento essencial para o aquecimento das residências, nos 

98 Id. Ibid., pp. 56ss; HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções (1789-1848). Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e 
Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, p. 72. 
99 Id. Ibid., p. 57. 
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invernos das zonas temperadas e glaciais, assim como para a revolução industrial e suas máquinas, de 

forma direta as fornalhas das caldeiras. Se, desde o quarto milênio a.E.C, na China, e o século XII E.C., 

na Europa, o carvão em pedra era utilizado como fonte de energia auxiliar e fundamental para a forja 

de ferramentas e peças de ferro, ainda era o “motor humano” e os animais domesticados as principais 

forças motrizes.100 Assim, as ferramentas (instrumentum mutum) e os animais domésticos (instrumentum 

semi-vocale) eram uma forma de ampliar a força despendida pelo motor humano. Da mesma forma, os 

instrumentum mutum também ampliavam o poder dos instrumentum semi-vocale, como no caso das 

melhorias técnicas que permitiam que os animais de tração tivessem sua força multiplicada pela 

redução dos atritos.  

Fernand Braudel nos informa, entre outras questões que envolvem a comparação entre o 

esforço humano e os animais que adota para melhorar o rendimento das culturas, que, “[e]m 1739, 

Forest de Belidor sustentava que eram precisos 7 homens para realizar o trabalho de tração de um 

cavalo” (tradução minha)101. Entretanto, a seguir, lembra, também, que o motor humano sabe 

multiplicar sua força com os instrumentos que cria (instrumentum mutum). 

O estabelecimento de pequenas estradas com trilhos de madeira complementados com barras 

de ferro fundido, ainda no século XVII, teria chegado a permitir que dez cavalos fizessem o trabalho 

que, em estradas e carroças comuns tradicionais, seria realizado por 400 desses animais.102 Então, 

independentemente do mecanismo trator adotado, o ganho, pela simples melhora de aderência através 

da aplicação do ferro, seria de grande consideração e potência para a ampliação da carga transportada 

por menor esforço despendido, pela redução exponencial do atrito entre rodas e vias. 

Portanto, o atrelamento à tradição, ou seja, ao motor humano, aos seus instrumentos mudos 

ou semivocais, foram predominantes até que aparecessem as soluções energéticas necessárias para que 

o maquinismo despontasse, e esse fenômeno, na Inglaterra, apenas ocorreu ao final do século XVIII, a

partir de melhoramentos em mecanismos antigos somados ao emprego de novas técnicas e 

aparelhos.103 

Por outro lado, a tentativa milenar de utilizar o vapor como força motriz e a aplicação, de fato, 

a partir do século XVII104 – até que resultasse no motor de Watt e na tiragem de Stephenson –, 

100 BRAUDEL, Fernand. Op. Cit.: Vol. I, p. 380. 
101 “En 1739, Forest de Belidor soutenait qu’il fallait 7 hommes pour accomplir le travail d’un cheval”. Id. Ibid., p. 380. 
102 BROWN, William H. Op. Cit., p. 23. 
103 BRAUDEL, Fernand. Op. Cit.: Vol. I, pp. 419-20. 
104 BRAUDEL, Fernand. Op. Cit.: Vol. III, p. 682; WALLERSTEIN, Immanuel. Op. Cit, p. 23. 
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caminharam em paralelo com a melhoria das operações com transportes sobre trilhos tracionados por 

animais. A automática relação entre estradas sobre trilhos e locomotivas mecânicas movidas a vapor é 

uma percepção teleológica, um conhecimento que só tem relação direta e imediata por quem conheceu 

a virada de século do XIX para o XX. Até por volta de 1830, essa relação não era tão certa e os cavalos 

e aparentados ainda eram a força motriz imediatamente disponível e preferível para o que se conhecia 

de estradas sobre trilhos. Apenas devido ao sucesso relativo, e mesmo que insuficiente, dos 

experimentos de George Stephenson, durante a década de 1810, e à insistência de um tal Thomas 

Gray, panfletário entusiasta, em utilizar ferrovias como transporte público com máquinas locomotivas 

– em vez de equinos – essa relação passou a ser, se não a mais lógica, ao menos bastante desejada.105 

Se o trabalho desenvolvido por Trevithick e Vivian chegou ao modelo de pistão que utiliza a 

força do vapor para atuar tanto na compressão quanto na exaustão – ou seja, para “empurrar” e “puxar” 

(na verdade seria empurrar para um lado e contra empurrar para o outro) a manivela de propulsão das 

rodas106 –, a construção de uma caldeira com o devido fôlego para um desempenho satisfatório 

dependeu de Stephenson (ou Hackworth) e Séguin. Uma caldeira com autonomia suficiente para 

valer o esforço de construir locomotivas em escala crescente apenas ocorreu devido à descoberta do 

fenômeno da “tiragem” – mesmo que Pierre Diveaux tenha desmerecido os ingleses ao compará-los a 

Marc Séguin (1786-1875), “engenheiro francês, cujo nome está ligado, também, à criação das pontes 

suspensas”, que imaginou “uma caldeira com pequenos tubos atravessados pelos gases da fornalha” 

ainda no século XVIII107. A união do aproveitamento da tiragem de Stephenson e Hackworth com a 

múltipla tubulação de Séguin deu à locomotiva a chance de se mostrar autônoma o suficiente para ser 

amplamente interessante. O francês Jean Albert Vincent Auguste Perdonnet (1801-1867), em 1860, 

resumia essa conjunção e seu efeito para as décadas seguintes. 

Desde 1829, nada mudou no princípio da construção de locomotivas. Hoje como 
naquela época, a caldeira das locomotivas é tubular, e a tiragem é produzida pelo 
jato de vapor. Estas máquinas são, no entanto, muito mais potentes, o que se deve 
ao aumento das suas dimensões e a uma maior perfeição nos seus detalhes de 
execução. (tradução minha)108 

 
105 BROWN, William H. Op. Cit., p. 54. 
106 BNF-GAL: FIGUIER, Louis. Op. Cit, p. 267.  
107 DEVAUX, Pierre. Op. Cit., p. 13. 
108 “Depuis 1829, rien n'a été changé au principe de construction des locomotives. Aujourd’hui comme à cette époque, la 
chaudière des locomotives est tubulaire, et le tirage est produit par le jet de vapeur. Ces machines sont cependant beaucoup 
plus puissantes, ce qui tient à l’accroissement de leurs dimensions et à une plus grande perfection dans leurs détails 
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Ainda em 1835, naquele momento de início de operações da ferrovia Stockton & Darlington e 

outras similares, os regulamentos estabeleciam um nível de acesso público amplo, o que significava que 

“[q]ualquer pessoa física ou jurídica tinha o direito de utilizar a estrada com seus próprios vagões 

privados mediante o pagamento de determinado pedágio estipulado e fixado por lei” (tradução 

minha)109. Esse método acabou gerando um nível alto de conflitos de interesse e, logo, provou-se 

insensato. Além de provocar constantes transtornos referentes à disputa pelo uso da via, o modelo 

inicial da Stockton & Darlington – mesmo tendo sido um campo de teste fundamental para o 

maquinismo de Stephenson – ainda tinha como parâmetro operacional a tração animal, por óbvio. 

Foi a ferrovia construída para ligar Liverpool e Manchester a instituição a estabelecer os 

parâmetros para a noção definitiva de como se operariam as estradas de ferro por suas companhias a 

partir de então. Portanto, a companhia que recebe autorização do Estado, constrói a via de acordo com 

pontos estabelecidos no privilégio, adquire ou fabrica o material rodante e cobra pelo frete de 

passageiros, mercadorias e insumos. Além disso, estabelece como padrão de força motriz a utilização 

de locomotivas a vapor nas operações ao invés de cavalos. 

Porém, não foi tão fácil e imediata a aceitação da locomotiva como padrão para a Liverpool & 

Manchester. Mesmo após a via pronta, a direção da estrada ainda não tinha definido o sistema de tração, 

sendo o cavalo o preferido da maioria e uma opção com real chance a adoção de um sistema com 

máquinas fixas a cada 1,5 milhas (2,41 km) para tracionar as diligências através de cabos ou correntes 

(funicular).  

Depois da criação de um comitê para testemunhar o funcionamento da máquina de 

Stephenson na Stockton & Darlington, uma das razões alegadas para evitar a locomotiva era a alta 

velocidade, pois não seria seguro ultrapassar 9 ou 10 mph (entre 14 e 16 km/h).110 Teria sido a análise 

de um comitê técnico dividido em duas duplas, encabeçado por Stephenson e Lock e Walker e 

Rastrick, os maquinistas mais experientes, para um comparativo entre o esquema com máquinas 

estacionárias contra a operação com locomotivas a definir as vantagens da opção pela segunda. O 

capital necessário para construção e manutenção do mecanismo de máquinas fixas (que seriam 

dezenove estações com vinte e uma máquinas) desencorajou-os para esta opção, levando à escolha do 

d’exécution”. PERDONNET, Auguste. Traité des Chemins de Fer. Tome Second. Paris: Garnier Frères, Srs. De Langlois et 
Leclercq Éditeurs, 1857, p. 355. 
109 “Any individual or company had the right of using the road with their own private wagons on paying a certain stipulated 
toll affixed by law”. BROWN, William H. Op. Cit, p. 58. 
110 Id. Ibid., pp. 60-1. 
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sistema de locomotivas, muito mais econômico. A comissão estabeleceu que o número de máquinas 

fixas tornava a opção de funiculares inviável no conjunto construção, operação e manutenção. A 

previsão dos acidentes – como a ruptura das correntes ou cabos – e suas consequências foram outro 

peso para o descarte desse projeto para uma estrada de tal dimensão.111 

Foi Walker quem teria dado o veredito sobre a escolha em relatório. 

O primeiro sistema é como uma cadeia que se estende de Liverpool a Manchester, e 
a falha de um único elo destruiria o todo; enquanto o outro (o sistema com 
locomotivas) é como uma série de correntes curtas e desconectadas. A destruição de 
qualquer uma não interfere no efeito das outras, e a perda de uma pode ser suprida 
por outras com facilidade. (tradução minha)112 

Na sequência, um concurso foi aberto para definir um fornecedor de locomotivas para a via já 

pronta, o prêmio a ser pago era o de £500. A companhia Robert Stephenson & Co., fundada por George 

S., seu filho Robert S. III e Edward Pease ainda não havia gerado receita em sua atividade inédita como 

primeira fábrica de equipamento para ferrovias, registrada em 1823.113 Foram essa disputa e a 

demonstração coletiva promovidas pela direção da Liverpool & Manchester o incentivo para o 

desenvolvimento da Rocket, que deveria obedecer a uma série de especificações consideradas “absurdas” 

por um maquinista de Liverpool na ocasião, posteriormente inspetor de paquetes a vapor.114 

Para a disputa do prêmio e do fornecimento da(s) máquina(s) para o novo modelo de estrada, 

agora, sim, definitivamente “de ferro”, apareceram – além de Stephenson e sua posteriormente famosa 

Rocket – Braithwait e Ericsson, com a Novelty; Timothy Hackworth, com a Sans-Pareil, e Burtstall, com 

a Perseverance. Sendo o “Foguete” o único veículo a atender todas as regras e especificações do concurso, 

com sobras, definia-se, em outubro de 1829, o modelo da Liverpool & Manchester e das ferrovias 

modernas seguintes pelos próximos 120 anos. A Robert Stephenson & Co. encabeçava, assim, uma 

indústria ferroviária nascente e estabelecia um mercado para essa produção. 

 
111 Id. Ibid., pp. 61-2. 
112 “The one Systems is like a chain extending from Liverpool to Manchester, the failure of a single link of which would 
destroy the whole; while the other (the locomotive system) is like a number of short and unconnected chains, the 
destruction of any one of which does not interfere with the effect of the others, and the loss of which may be supplied by 
others with facility”. Id. Ibid., p. 62. 
113 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Robert Stephenson and Co. Disponível em: 
<https://gracesguide.co.uk>. Acesso em 26/08/2018. 
114 BROWN, William H. Op. Cit., p. 63. 
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Perdonnet, no entanto, assim como Devaux cem anos mais tarde, não deixa os britânicos 

sozinhos na campanha para definir a ferrovia sob o uso de locomotivas, com o casamento da tiragem 

com a múltipla tubulação. 

A primeira aplicação da caldeira tubular parece ter sido feita em 1828, no Chemin 
de Saint-Étienne à Lyon, pelo Sr. Marc Séguin, na altura da competição que teve lugar 
no Chemin de Liverpool. A tiragem, em máquinas fora das mãos deste fabricante, 
produzida por um simples ventilador, tinha sérios inconvenientes. Alguns atribuem 
a Thimoty Hackworth, outros a Pelletan, outros, enfim, a George Stephenson, a 
honra de ter o primeiro funcionamento para este jato de vapor, cujos efeitos são tão 
eficazes. O fato é que foi das oficinas de Robert Stephenson que saiu a Rocket, que 
ganhou o prêmio na competição de Liverpool. Afirma-se também que o Sr. Booth, 
secretário-geral da empresa de Liverpool em Manchester, concebeu a ideia da 
caldeira tubular e a aplicou no caminho de Liverpool ao mesmo tempo que Marc 
Séguin a aplicou no de Saint-Etienne. (tradução minha)115 

Independentemente do(s) inventor(es), quem se sobressaiu ao aplicar esse princípio foi 

Stephenson, no concurso de £500, o que não mudava o fato de o princípio e a aplicação terem sido 

adotados permanentemente por todos os construtores, na Europa ou na América. 

É Fernand Braudel, ainda, quem resume com suficiência os efeitos imediatos do 

stephensonismo da Liverpool & Manchester, através da leitura de M. Cuchetet. 

Em 1833, Voyage de Manchester à Liverpool par le rail-way et la voiture à vapeur recebeu 
as honras da imprensa francesa. Era o título do livro do Sr. Cuchetet, que descrevia 
em grande detalhe as “ferrovias”, a “estação” na Water Street, as várias máquinas 
empregadas, “incluindo a do Sr. Robert Stephenson, chamada Samson, que até 
agora é a mais perfeita” das máquinas “que não apresentam volume maior do que 
um barril médio de carregador de água”. Dos trilhos de madeira [sic] à locomotiva, 
a ferrovia desempenhou importante papel no equipamento de transporte britânico. 
Não é preciso ser um grande estudioso no assunto para ter certeza de que essa 
circulação acelerada sustentou toda a ascensão da Inglaterra (tradução minha).116 

115 “La première application de la chaudière tubulaire parait avoir été faite en 1828, sur le chemin de Saint-Étienne à Lyon, 
par M. Marc Séguin, à l’époque même du concours qui eut lieu sur le chemin de Liverpool. Le tirage, dans les machines 
sorties des mains de ce constructeur, produit par' un simple ventilateur, présentait de graves inconvénients. Les uns 
attribuent à Thimoty Hackworth, d’autres à Pelletan, d’autres, enlin, à George Stephenson, l' honneur d'avoir le premier 
employé pour ce tirage lè jet de vapeur dont les effets sont si efficaces. Toujours est-il que ce fut des ateliers de Robert 
Stephenson que sortit la Fusée (the Rocket) (fig. 449), qui remporta le prix au concours de Liverpool. On assure aussi que 
M. Booth, secrétaire général de la compagnie de Liverpool à Manchester, a conçu l’idée de la chaudière tubulaire et l’a 
appliquée sur le chemin de Liverpool en même temps que Marc Séguin l’appliquait sur celui de Saint-Etienne.” 
PERDONNET, Auguste. Op. Cit., p. 357. 
116 “En 1833, le Voyage de Manchester à Liverpool par le rail-way et la voiture à vapeur avait les honneurs de la presse française. 
C’était le titre du livre de M. Cuchetet qui décrivait avec force détails les ‘chemins à bandes de fer’, la ‘gare’ dans Water 
Street, les diverses machines employées ‘dont celle de M. Robert Stephenson, nommé le Samson, est jusqu’à présent la plus 
parfaite’ — des machines ‘qui ne présentent pas plus de volume qu’un moyen tonneau de porteur d’eau’. Du chemin de 
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Assim, esse objeto que se tornou um fato e um símbolo da revolução oitocentista dos 

transportes terrestres, encaminhou-se como um produto de alto valor agregado na industrialização 

desse setor e na propagação técnica ferroviária e da tecnologia a vapor.  

Segue o século 

Os europeus, apesar de dominarem técnicas de fundição e forja do ferro – como aquele 

utilizado para os trilhos a partir da Liverpool & Manchester – e praticarem sua ampla utilização 

milenarmente, não dominaram a técnica de produção do aço até o século XVIII. Enquanto o Extremo 

Oriente, especificamente China e Índia, segundo Fernand Braudel, não apenas dominavam a 

produção do aço, bem como criaram (sem exatidão regional) uma categoria especial de aço, 

denominado wootz, que proporcionava a feitura de peças ditas de aço “damasco” ou “adamascado”, e 

que tornava as armas de corte produzidas por essa técnica muito valorizadas em toda parte, com status 

de raridade no ocidente.117 A técnica de produção do aço foi fundamental para a superação do equino 

e da ferradura como principal meio de transporte e o desenvolvimento de seu equivalente mecânico 

entre os séculos XVIII e XIX.  

O aperfeiçoamento da fundição e da forja nesse período, na Europa – bastante posterior ao 

mesmo processo vivido no Extremo Oriente –, melhorou a técnica de produção do ferro e levou à 

produção do aço, a partir da melhoria do processo de descarburização. O método de pudlagem, 

desenvolvido por Henry Cort no último quartel do setecentos, permitiu o aumento da capacidade de 

produção das usinas, e já era difundido em escala na década de 1820118. Com a técnica da laminação 

em escala industrial de produção a partir de 1840119, os trilhos para as ferrovias ganharam um novo 

padrão – este é o processo que permitiu a produção do trilho de tipo Vignole –, coincidindo com o 

período de difusão definitiva desse meio de transporte em uma escala global. Apesar de o uso do Vignole 

não ser uma exclusividade de parte alguma, veremos que foi introduzido no Brasil por construtores 

americanos. No entanto, não nos adiantemos. Vale lembrar que ainda na década de 1830, ferrovias já 

bois [sic] à la locomotive, le rail a joué son rôle dans l’équipement du ‘roulage’ britannique. Il n’est pas besoin d’être grand 
clerc en la matière pour être sûr que cette circulation accélérée a soutenu l’essor entier de l’Angleterre”. BRAUDEL, 
Fernand. Op. Cit.: Vol. III, pp. 733-6. 
117 BRAUDEL, Fernand. Op. Cit.: Vol. I, p. 425. Nota: o mágico “aço valyriano” de George R. R. Martin é uma versão 
ficcional do aço damasco em sua obra A Song of Ice and Fire, 5 volumes. Nova Iorque: Bantam Books, 1996-2011. 
118 KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo: reflexões sobre a sua preservação. São 
Paulo: Ateliê Editorial: Fapesp: Secretaria da Cultura, 1998, pp. 30-31. 
119 Id. Ibid., pp. 30-31. 
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começavam a ser construídas em Cuba, sendo o terceiro território nas Américas a receber esse tipo de 

transporte, depois de Estados Unidos e Canadá120. 

A relação entre ferro, aço e carvão tornou a Grã-Bretanha o berço do industrialismo e, num 

primeiro momento, fonte principal de produtos acabados que dependiam desse triângulo. O processo 

de Bessemer, de 1855, acabou de coroar o desenvolvimento da produção de aço na Grã-Bretanha, 

enquanto o carvão passou a ser a commodity mais extraída do solo britânico entre 1820 e 1870121, 

tornando-se o produto padrão da fase madura da segunda revolução industrial. “A produção de carvão 

cresceu de 17,4 milhões de toneladas em 1820 para 49,4 em 1850, alcançando 110,4 milhões de 

toneladas em 1870”122. 

O efeito em cadeia causado pela gama de possibilidades criativas pelo uso do ferro e, 

consequentemente, do aço tornou o século XIX um caldeirão fervente para a reestruturação da cidade 

e, paralelamente, para a vida urbana com vultosos impactos culturais, sociais, econômicos e políticos. 

E a ferrovia tem um papel crucial nesse sentido, à medida em que foram os complexos ferroviários uma 

das instâncias a implantar, nos territórios de economia baseada na grande lavoura para a 

agroexportação, o modelo de fábrica de organização moderna123 depois da mineração de ouro124. 

Como a historiografia demonstra, essa observação vale para o centro-Sul e o Nordeste 

brasileiros125, assim como vale para a ilha de Cuba, território espanhol que conheceu essa tecnologia 

mesmo antes do território metropolitano126. Enquanto Havana e Güines passaram a se conectar por 

trilhos nos últimos meses de 1837, a Península Ibérica apenas veio a conhecer esse melhoramento a 

partir de 1848 na Catalunha, com a linha Barcelona-Mataró127.  

120 Cf. ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Sugar & Railroads: A Cuban History, 1837-1959. Chapel Hill: University 
of North Carolina Press, 1998. 
121 GRAHAM, Richard. Op. Cit., p. 2. 
122 Id. Ibid., p. 2. 
123 CAMPOS, Bruno Nascimento. Tropas de Aço: abastecimento, comércio e estradas de ferro no Sul de Minas (1875-1902). 
Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2016; EL-KAREH, Almir Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta: A Companhia da Estrada de 
Ferro D. Pedro II. Petrópolis, RJ: Vozes, 1980; LAMOUNIER, Maria Lúcia. Op. Cit.; SAES, Flávio Azevedo Marques de. 
As Ferrovias de São Paulo. São Paulo: HUCITEC/INL, 1981.  
124 LIBBY, Douglas. Op. Cit., pp. 257ss. 
125 Cf. LAMOUNIER, Maria Lúcia. Op. Cit. 
126 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 2. 
127 GALÁN, José Fernando. “Hallan en Arnao los restos de la primera línea de ferrocarril que hubo en España”. El Comércio, 
Avilés, 21 de março de 2015. Disponível em: <https://cutt.ly/dzYyJc4>. Acesso em: 19/08/2019. 
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O complexo açucareiro de Cuba, para atender ao Princípio Sacarino128, estabeleceu um 

conjunto industrial que tornava os engenhos e as ferrovias peças estruturantes fundamentais para 

sustentar o crescente volume produtivo e permitir a rápida transferência da cana, em uma constante 

abertura de fronteira, e o escoamento perene, independente da estação chuvosa129. Essa ampliação da 

infraestrutura da Ilha – que ia do equipamento para beneficiar o açúcar, e torná-lo o mais perfeito 

cristal possível, até a edificação de uma rede de ferrovias para vencer os limites naturais da logística 

sacarina – era um reflexo muito nítido dos avanços numéricos que esse produto promoveu entre 1820 

e 1840. Segundo Rafael de Bivar Marquese, “[e]m 1820, Cuba detinha 13% da produção mundial total 

de açúcar; em vinte anos, triplicou sua produção, de 54 toneladas métricas anuais para 161 mil, 

detendo agora 20% do mercado mundial total”130. 

Manuel Moreno Fraginals (1920-2001) dirá que, “[a ferrovia n]ão era um conquistador que 

atravessava terras virgens: ela se moveu entre canaviais, em terra dominada, e por antigas estradas de 

carroças”131, algo que parece não combinar muito bem com os estudos posteriores de Zanetti e García. 

Esses autores afirmam, mesmo que inicialmente tenha sido da forma como Fraginals apresenta – 

havendo o fato de que as estradas originais, como a de Havana a Güines e a de Matanzas, rodavam 

“entre canaviais, em terra dominada” –, posteriormente outras ferrovias foram parte da ocupação da 

fronteira agrícola rumo ao leste132. A zona de fronteira leste, desmatada para a ocupação de complexo 

sacarino, forneceu a madeira para a dormentação das estradas de ferro e a madeira necessária para 

aquecer as fornalhas das locomotivas americanas, Baldwin, Norris e Rogers, movidas a lenha. 

Muito posteriormente a Havana, o Rio de Janeiro entrou nessa “era” apenas após a lei Eusébio 

de Queirós, de 1850, ou, mais exatamente, após a Lei nº 645, de 1852, da qual trataremos mais adiante. 

128 “Precisamente porque a complexidade química do processamento do açúcar parecia nova e porque os vocabulários da 
química orgânica ainda estavam em evolução, os especialistas em açúcar adotaram um conjunto de conceitos já prontos do 
Grande Caribe. A negritude racial e suas particularidades biológicas passaram a ser usadas como o modelo abrangente para 
a compreensão da química do açúcar em meados do século XIX sobre a vida microscópica na panela fervente. A dupla 
preocupação sobre a preservação do açúcar branco e a perpetuação da segurança racial branca geraram novas noções de uma 
brancura frágil, mas primordial, indelevelmente ligada a uma negritude derivada, mas inevitável. Esse novo principio 
sacarino vinculou a ordem racial-espacial à química do açúcar, redefinindo ambas no processo”. Para compreender o 
contexto da tecnologia de produção açucareira no Grande Caribe, cf. ROOD, Daniel B. The Reinvention of Atlantic Slavery: 
technology, labor, race, and capitalism in Greater Caribbean. Nova Iorque: Oxford University Press, 2017, p. 42ss. 
129 Cf. ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., e ROOD, Daniel B. Ibid. 
130 MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do Corpo, Missionários da Mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas 
Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 302. 
131 FRAGINALS, Manuel Moreno. O Engenho, Volume 1. Tradução de Sônia Rangel e Rosemary C. Abilio. São Paulo: 
Unesp; Hucitec, 1988, p. 191. 
132 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 3. 
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As estações ferroviárias, simbolicamente reconhecidas como “as novas catedrais” – em 

metáfora referente aos grandes templos cristãos do medievo –, por sua grandiosidade arquitetônica – 

obviamente, nem todas imensas como tais catedrais – e centralidade na paisagem da cidade, 

“[e]voluíram tanto a partir de formas existentes como de estruturas sem precedentes, a exemplo das 

coberturas de plataformas protegendo passageiros e composições”133. Apesar de estruturas 

tecnicamente possíveis apenas devido ao uso do ferro e seu desenvolvimento pleno oitocentista, e seus 

derivados em larga escala, muitas dessas estações ferroviárias foram construídas com referências a 

formas arquitetônicas historicistas – arquitetura vernácula e “colonial”, arquitetura neogótica, 

arquitetura neoclássica etc. Essa é a observação feita por Carl E. Schorske em seu estudo sobre a 

modernidade europeia do XIX. 

Na minha opinião, o fato de a arquitetura urbana no século XIX não ter sido capaz 
de desenvolver um estilo autônomo próprio reflete a orientação decisiva da 
burguesia da cidade para o passado. Se era possível construir estações ferroviárias, 
pontes e fábricas em um novo estilo funcional, por que as residências e edifícios 
administrativos foram concebidos exclusivamente em estilos arquitetônicos 
anteriores ao século XVIII? Em Londres, até as estações ferroviárias exibiam estilos 
do passado: a Estação Euston reproduzia a Grécia antiga em sua fachada, St. Pancras 
a Idade Média, Paddington a Renascença. Esse historicismo expressava a 
incapacidade dos cidadãos de aceitar o presente e de conceber o futuro em outros 
termos que não uma simples revisão do passado. Os construtores da nova cidade, 
não querendo enfrentar a realidade de seu funcionamento diretamente, não 
encontraram forma estética de expressá-la. (tradução minha)134 

A arquitetura da estação central da EFDPII e outras estradas suas tributárias serão construídas 

dentro desses parâmetros que remetiam a um passado colonial, mesmo sob a égide do industrialismo 

ferrífero. O contraste era visível ao mesclar esses estilos “velhos” das estações aos elementos 

estruturantes de ferro e aço importados de Escócia, Bélgica e, mais tarde, Estados Unidos. 

Entre as novas técnicas, a da utilização de rebites em profusão para remendar chapas de ferro 

e aço parece ter sido definitiva para moldar tanto as estruturas arquitetônicas industriais e obras-de-

133 KÜHL, Beatriz Mugayar. Op. Cit., 1998, p. 58. 
134 “A mio avviso il fatto che nell’Ottocento l’architettura urbana non riuscisse a sviluppare un proprio stile autonomo, 
riflette il deciso orientamento al passato della borghesia cittadina. Se costruire stazioni ferroviarie, ponti e fabbriche in un 
nuovo stile funzionale era possibile, perché le abitazioni e gli edifici di rappresentanza erano concepiti esclusivamente in 
stili architettonici antecedenti al Settecento? A Londra anche le stazioni ferroviarie esibivano stili del passato: la Euston 
Station riproponeva nella sua facciata l’antica Grecia, St. Pancras il medioevo, Paddington il rinascimento. Questo 
storicismo esprimeva l’incapacità dei cittadini sia di accettare il presente che di concepire il futuro in termini diversi da una 
semplice rivisitazione del passato. I costruttori della città nuova, poco propensi ad affrontare direttamente la realtà della 
propria operazione, non trovarono alcuna forma estetica per esprimerla.” SCHORSKE, Carl E. Pensando con la Storia: saggi 
sulla modernità. Tradução de Chiara Manoli. Roma: Bonnano Edirore, 2009, p.70. 
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arte urbanas e ferroviárias, montadas em blocos de ferro e aço, como o “cavalo” da revolução 

industrial135. Foi essa técnica e seu alto poder de vedação a permitir a construção das caldeiras que são 

o coração das locomotivas e embarcações (fluviais e marítimas), verdadeiras usinas térmicas sobre 

rodas ou sobre a água. Na mesma proporção, também permitiu a construção de longos perfis de aço 

que puderam casar com as velhas e novas pontes de alvenaria de pedra e tijolos para vencer vãos cada 

vez maiores para atravessar rios, ravinas, erosões, canais, baías e outros obstáculos terrestres. 

Assim, também, veio a estruturação do comércio de bens arquitetônicos, devido à 

possibilidade de fabricar módulos que seriam transportados em peças menores para serem montadas 

no destino final. Essa realidade técnica permitiu a expansão e internacionalização de peças edificantes 

fabricadas em um país e montadas em outro (figura 8). Por isso, é muito comum perceber a origem 

escocesa, belga e, também, norte-americana de pontes e edifícios de aço. 

Tais proporções do impacto do uso do ferro136 no século XIX vão além da monumentalidade 

da cobertura da gare da Bristol Temple Meads Station (1840), em Bristol, ou da Tour Eiffel (1887-9), em 

Paris; percebe-se, a partir da própria construção ferroviária e os desdobramentos de sua operação, o 

redimensionamento do universo do trabalho – livre ou não – e da comunicação, inclusive com a 

conectividade técnica de amplitude internacional. Não me parece gratuito que a primeira experiência 

cinematográfica de impacto, pelo cinematógrafo dos irmãos Lumiére, contemple, nas primeiras 

exibições, a saída de trabalhadores de uma fábrica Lumiére (La Sortie de l’usine Lumière à Lyon – 1895) 

e a chegada de um comboio ferroviário à estação (L’Arrivée d'un train en gare de La Ciotat – 1895). 

Figura 8. Placa do fabricante escocês P&W MacLellan (1839-1987) em ponte sobre o Rio Elvas, Minas Gerais. 

 
135 “O desenvolvimento da técnica de utilização de rebites permitiu a junção mais fácil e eficiente entre as peças. Os perfis 
compostos permitiam as mais diversas configurações, exigidas pelos mais variados projetos. Desse modo, as vigas formadas 
por perfis compostos iriam substituir, aos poucos, as peças fundidas, que eram mais frágeis.” KÜHL, Beatriz Mugayar. Op. 
Cit., 1998, p. 31. 
136 O uso mais extensivo do minério de ferro já vinha se ampliando no século XVIII, o que se relacionava, paralelamente, 
com a extração do carvão betuminoso (extrai-se a hulha, da qual deriva o coque), dois elementos que do final do primeiro 
quartel do século XIX em diante passam a ser fundamentais para a ampliação do domínio industrial moderno e suas 
consequências nas relações entre capital e trabalho. BRAUDEL, Fernand. Civilization Matérielle, Économie et Capitalisme 
XVe-XVIIIe Siècle: Vol. III, Le temps du monde. Paris: Armand Colin, 1993, p. 421ss; HOBSBAWM, Eric. Op. Cit., 2004; 
KÜHL, Beatriz Mugayar. Op. Cit., 1998. Outro tipo de carvão, mais raro, a ser utilizado em ferrovias, especialmente no 
Planalto de Allegheny, onde tem maior incidência, é o antracito, “que queima sem chama e sem cheiro”. DICIONÁRIO 
HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA [eletrônico]. Antracito. Porém, sua utilização se inicia apenas em 1908 pela 
Lackawanna & Western Railroad, portanto, fora de nosso recorte. 
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Fonte: fotografia minha. 

As novas estruturas arquitetônicas possibilitadas pelos novos materiais não só aumentaram a 

velocidade do transporte de pessoas e mercadorias, como reorganizaram o lugar do labor pela 

“construção de armazéns, depósitos e oficinas de locomotivas”, espaços que compartilhavam a lógica 

da produção em larga escala e em grandes volumes, bem como reorganizaram a forma de pensar e 

elaborar o espaço, dada “a dificuldade em adaptar as linhas ferroviárias aos acidentes naturais do 

terreno, a exemplo de declividade e curvas acentuadas” ampliando a necessidade de “numerosos 

viadutos, túneis e pontes”137, alterando significativamente o ambiente e a organização do espaço fora 

das urbes. 

O ambiente exigia uma nova forma de tecnologia a ser empregada para dinamizar a economia. 

A geografia aparece como fator incontornável para o estudo de um objeto de tal natureza. Dessa forma, 

é, também, incontornável a referência a Fernand Braudel para relacionar as questões econômicas com 

as mudanças estruturais inadiáveis pelas quais o Império do Brasil passou, em suas múltiplas 

dimensões, dentro de um projeto liberal de amplitude internacional.138 

O desenvolvimento acelerado das técnicas industriais do século XIX faz parte de um cenário 

de desenvolvimento incansável de maquinário para produção e transporte de bens de variada natureza. 

Ocorre o fenômeno que vai desde a ampliação imensurável da extração de commodities, como os 

minérios – o de ferro, o de manganês, o de cobre, a cassiterita, o próprio carvão – e o algodão, e a 

137 KÜHL, Beatriz Mugayar. Op. Cit., 1998. 
138 BRAUDEL, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Vol. I. Tradução de Siân 
Reynolds. Londres: Harper & Row, Publishers, 1972. 
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formação de suas cadeias de transformação em velocidade inédita. Nesse contexto, o desenvolvimento 

de estradas de ferro tem um duplo papel: a. o de destino de produtos finais da indústria metalúrgica 

para construção e operação de vias e máquinas; b. agente da própria cadeia de produção como meio de 

transporte e comunicação. Assim, o papel das estradas de ferro para o domínio dos espaços e territórios 

e agente propagador dos valores políticos, frutos da ilustração, permitem que os historiadores tenham 

uma gama ilimitada de perspectivas de estudos sobre as sociedades modernas a partir de um escopo 

documental e conceitual variado em torno desse tema. 

Braudel, ao tratar do desenvolvimento da metalurgia entre os séculos XV e XVIII, coloca o 

ferro como secundário em relação ao algodão, ao se referir à importância dessas commodities na virada 

do século XVIII para o XIX139. É nessa linha que Sven Beckert trabalha em seu Empire of Cotton, 

principalmente ao se referir à expansão do uso de maquinário a vapor no século XIX para a produção 

industrial na cadeia do algodão. A expansão da utilização da máquina a vapor em larga escala no lugar 

do maquinário hidráulico no século XVIII140 denota que a ampliação do uso do algodão pode ser 

considerada um fenômeno com status de extraordinário. Extraordinário não devido a ser uma 

revolução real da técnica, mas da apropriação, pontual e bem-sucedida, da utilização do ferro e do aço. 

Devido ao contexto de globalização oitocentista, essa apropriação teria ocorrido a partir de técnicas 

legadas de regiões orientais dominadas por impérios europeus, como China e Índia, por exemplo, as 

quais detinham um conhecimento mais antigo sobre a indústria algodoeira (China) e o domínio do 

aço (China e Índia).141  

Quero dizer, no mesmo caminho, praticamente, tomado pelo algodão entre os séculos XVIII 

e XIX, o ferro se multiplica em usos e em demanda no século XIX e muito dessa multiplicação se deve, 

em boa parte, às necessidades criadas pela construção das estradas de ferro em escala global. 

A lista de sítios ferroviários tombados como patrimônio da humanidade pela UNESCO 

permite perceber, ao menos como indício, o tom da expansão do uso de estradas de ferro numa escala 

ampliada ainda no século XIX, de forma consideravelmente acelerada. Das oito estradas de ferro 

listadas nessa categoria, seis são evidências arqueológicas industriais do século XIX, construídas entre 

1827 e 1879. 1: The Moscow Underground, Rússia - 1935; 2: The Semmering Pass, Áustria - 1848; 3: 

139 BRAUDEL, Fernand. Op. Cit: Vol. III, 1993, pp. 682-3. 
140 BECKERT, Sven. Op. Cit., pp. 136-174. 
141 BUZAN, Barry; LAWSON, George. The Global Transformation: history, modernity and the making of international relations. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 31. 
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Baltimore & Ohio Railroad, Estados Unidos da América - 1827; 4: The Great Zig Zag, Austrália - 

1868; 5: The Darjeeling Himalayan Railway, Índia - 1879; 6: The Liverpool & Manchester Railway, 

Reino Unido - 1830; 7: The Great Western Railway, Reino Unido - 1838; 8: The Shinkansen, Japão 

- 1964.142  

Cabe notar que as ferrovias Liverpool & Manchester e Great Western Railway estão no contexto 

de difusão territorial interna do Reino Unido e as Darjeeling Himalayan e Great Zig Zag se 

contextualizam como parte do Império Britânico no Oriente e na Oceania. É, porém, também 

bastante notável a presença da precoce Baltimore & Ohio, se levarmos em conta que dois anos é um 

tempo relativamente curto para que um modelo que pode ser considerado ainda experimental em seu 

campo de origem já tenha se assentado do outro lado do oceano Atlântico. 

Entretanto, se considerarmos o que Beckert demonstra sobre a expansão do maquinário da 

indústria têxtil do algodão, principalmente no Nordeste e no Upper South dos Estados Unidos da 

América, região aproximadamente equivalente às antigas Treze Colônias, a surpresa não se sustenta. 

Segundo Beckert, sem a tecnologia britânica, ninguém teria condições de iniciar a produção 

do tipo de maquinário para o processamento algodoeiro com os devidos avanços produtivos do 

período143. A tentativa britânica de manter o monopólio técnico sofria dois tipos de ataque mais 

comuns: a espionagem industrial e a evasão de mão de obra especializada para a Europa continental ou 

para a América, apesar das fortes restrições colocadas pelas leis de migração até 1825144. 

Thomas Somers, que tinha sido enviado para a Grã-Bretanha por um grupo de 
fabricantes de Baltimore em 1785, retornou com modelos de máquinas de fiação de 
pequena escala. [...] A combinação de migração e espionagem significou que o 
conhecimento viajava rapidamente: o motor de cardar de Arkwright encontrou seu 
caminho através do Atlântico em curtos oito anos, a fiadeira de Hargreaves levou 
dez; a máquina hidráulica de Arkwright levou vinte e dois anos, e a mula de 
Crompton apenas onze. Depois de 1843, quando a exportação de máquinas 
têxteis da Grã-Bretanha foi finalmente legalizada, a “busca de mercado 
por empresas de engenharia britânicas” tornou-se um importante fator 
adicional na disseminação da tecnologia de fabricação têxtil. (tradução 
minha, grifo meu)145 

142 COULLS, Anthony. Railways as World Heritage Sites. Paris: ICOMOS, 1999. 
143 BECKERT, Sven. Op. Cit., p. 152. 
144 Id. Ibid., p. 152. 
145 “Thomas Somers, who had been sent to Britain by a group of Baltimore manufacturers in 1785, returned with small-
scale models of spinning machines. […] The combination of migration and espionage meant knowledge traveled fast: 
Arkwright’s carding engine found its way across the Atlantic in eight short years, Hargreaves’s spinning jenny took ten; 
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As exportações de bens de capital – maquinário móvel ou estático – assumem novos patamares 

a partir de 1843146 – juntamente com o crescimento do comércio e do financiamento junto ao espaço 

que Buzan e Lawson tratam de “periferias”.147 A Grã-Bretanha assume um papel inicial de grande 

fornecedor de equipamentos para a lavoura, para a indústria do algodão e para as ferrovias. Mas essa 

posição não será hegemônica como se faz parecer no primeiro momento, já que o filho emancipado 

copia e refaz as obras do pai. 

A viagem do sistema ferroviário pelo Atlântico Norte 

Assim, voltamos a George Stephenson, a suas locomotivas Locomotion e Rocket, e à travessia do 

Atlântico de seu modelo de máquina, onde esse ganhará grande incremento e alterações a partir do 

desenvolvimento de uma indústria própria e de modelos que, aos poucos, e cada vez mais, passaram a 

refletir diferenças capitais entre britânicos e americanos no modo de construir maquinário e, também, 

no modo de construir ferrovias. 

Sabe-se que a Baltimore & Ohio Railroad é classificada como “a primeira ferrovia da América”. 

Pelo menos é o que a oficialidade histórica declara e reconhece. Não é importante aqui discutir o que 

é mais, ou menos, antigo, ou o que é de maior, ou menor, importância. O que nos interessa é 

compreender o movimento dos conhecimentos e das técnicas sobre a construção de ferrovias e seus 

aparelhos e as relações atlânticas desse movimento. Isso nos leva à relação entre Grã-Bretanha e EUA, 

no primeiro momento, e entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e Brasil no momento seguinte. 

Assim, a Delaware & Hudson Canal [and Railroad] Company, outro sistema de canais e ferrovias 

entre os pioneiros do lado oeste do Atlântico, mostra-se, também, um ponto de interesse para o 

desenvolvimento do argumento. 

William H. Brown nos conta, a partir de cartas de personagens como David Matthew, John 

B. Jervis e Horatio Allen, a respeito da encomenda e da chegada da locomotiva Stourbridge Lion, na 

Arkwright’s water frame took twenty-two years, and Crompton’s mule only eleven. After 1843, when the export of textile 
machines from Great Britain was finally made legal, “market seeking by British engineering firms” became an important 
additional factor in the further spread of textile manufacturing technology”. Id. Ibid., pp. 152-154. 
146 Id. Ibid., pp. 154. 
147 BUZAN, Barry; LAWSON, George. Op. Cit., 2015, passim. 
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região de Manchester, New Hampshire, e dada como “a primeira locomotiva a girar uma roda motriz 

sobre o continente americano” (tradução minha).148 

Figura 9. Locomotiva John Bull, instalada no salão leste do United States National Museum, sem o cowcatcher. 1880. 

Fonte: Smithsonian Institution Archives. 

Em agosto de 1831, a Camden & Amboy Railroad & Transportation Company, que ligava os 

estados de Pensilvânia e de Nova Jersey, recebeu, na cidade de Filadélfia, a locomotiva John Bull (figuras 

9 e 10), construída por George e Robert Stephenson III – Robert Stephenson & Co. –, em Newcastle 

Upon Tyne.149 Essa locomotiva é anunciada como a primeira construída na Grã-Bretanha a ser 

“americanizada”, ao receber o “cow-catcher” – que é nada mais do que o item denominado como pilot, 

em inglês, ou limpa-trilhos, em português brasileiro –, o farol e o sino, itens nada britânicos ou, pelo 

menos, nada ingleses. Essa diferença é importante para perceber, se não a procedência imediata, ao 

148 “…the first locomotive which turned a driving-wheel upon the American Continent”. BROWN, William H. Op. Cit., 
p. 15.  
149 ROGERS LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS, The. Locomotives and Locomotive Building: origin and growth 
of the Rogers Locomotive & Machine Works, Peterson, New Jersey, from 1831 to 1886. Nova Iorque: W. M. Gottsberger, 
1886, p. 8. 



83 

menos, a localização imediata. As locomotivas que correm pelos trilhos da ilha britânica não eram e 

não são equipadas com os itens mais americanos. 

Fica claro que o pontapé tecnológico ferroviário dos Estados Unidos da América – dadas esta 

e outras evidências – se relacionava estreitamente com o britânico. A Stourbridge Lion – construída por 

Foster, Rastrick and Co. – e a John Bull – construída por Robert Stephenson & Co. – foram peças 

fundamentais para o início da operação ferroviária com tração mecânica na América do Norte, ou 

mesmo na América como um todo. A transição da artesania metalúrgica para a indústria de bens de 

capital tem na década de 1820 britânica um capítulo de propagação de maquinário modernizante dos 

transportes. Porém, a década de 1830 apresenta os Estados Unidos não apenas como mercado para 

esses bens, mas, também, como um campo industrial com potencial e, como veremos, com largo 

crescimento sobre os mercados das Américas, com destaque para Cuba e Brasil. 

A partir de 1831, se contarmos apenas as oficinas/fábricas que foram bem-sucedidas e 

entraram para os registros como parte de uma indústria que tomava forma e criava um novo padrão, a 

América do Norte transformava-se em uma alternativa técnica forte e, no decorrer das décadas, 

expansionista até o ponto de representar não apenas uma concorrência aos equivalentes britânicos, 

mas um complexo internacional predominante em alguns mercados, especialmente no interior do 

continente americano.  

A Norris Locomotive Works, de Filadélfia, chegou a enviar muitas unidades para a Alemanha 

(Berlin-Frankfurter Eisenbahn-Gesellschaft, Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen e Bergisch-

Märkische Eisenbahn-Gesellschaft), a Áustria (Kaiser Ferdinands-Nordbahn, Sud Staatsbahn e KK. Südliche 

Staatsbahn), a Itália (Strade Ferrate Romane) e, até mesmo, para a Inglaterra (Birmingham & Gloucester 

Railway).150 

Apesar dessa força global, sugerimos que essa percepção é válida, particularmente, para a 

grande região atlântica objeto dos estudos sobre a chamada “segunda escravidão”. As inserções dos 

construtores e, consequentemente, das máquinas americanas nos mercados caribenho e brasileiro 

coincidem em dois pontos fundamentais: a. construção em ambiente tropical e montanhoso, com 

estrada de ferro de simples aderência, e b. conhecimento acumulado no emprego de mão de obra 

escrava. Tal percepção é compartilhada por Daniel B. Rood, o qual escreve: 

150 WHITE, John H. “Once Greatest of Builders: The Norris Locomotive Works”. Railroad History, Primavera, 1984, no. 
150, pp. 17-86. Disponível em: <http//www.jstor.com/stable/43521008>. Acesso em 13/08/2020.  
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Para ganhar contratos, esse grupo norte-americano mobilizou um conhecimento 
topográfico e ambiental específico, bem como uma experiência autoproclamada 
em gestão racial, adquirida em grandes projetos ferroviários do Upper South151, como 
as rotas de Baltimore and Ohio (B&O) e Virgínia and Tennessee. Em Cuba, a nova 
geração de especialistas em ferrovias do sul [dos EUA] dependia, em parte, do 
equipamento fabricado pela Tredegar Ironworks de Richmond, Virginia. (Tradução 
e grifos meus)152 

Essa estruturação profissional em torno do mercado ferroviário se inicia com a virada 

tecnológica representada pela locomotiva John Bull. Essa peça, através das adaptações locais sofridas na 

década de 1830, apresentava-se como o protótipo do que se tornariam as locomotivas “americanas” 

em oposição às “inglesas” ao receber um farol, um sino e o limpa-trilhos do tipo “cata-vacas” 

cowcatcher153, os três elementos de segurança elementares no padrão americano que nunca foram 

adotados pelo padrão britânico de ferrovias – não, ao menos, domesticamente, conforme mencionado. 

O mais próximo disso que os ingleses chegaram foi instalar o que Francisco Picanço apresentou como 

“limpa-trilho europeu”, em seu Dicionário de Estradas de Ferro, que constava de apenas duas “[h]astes 

de ferro colocadas na travessa da locomotiva e a pequena altura dos trilhos, a 0m,07”, uma invenção 

francesa denominada chasse-pierre e que efetivamente era reprovada por um tal With, citado por 

151 Upper South ou Upland South, segundo o geógrafo John C. Hudson: “A região dos Apalaches é definida principalmente 
em termos de formas de relevo e é convencionalmente subdividida nas seções Blue Ridge, Great Valley, Ridge and Valley e 
Appalachian Plateau. Os nomes regionais dessas divisões, bem como seu tamanho e forma relativos, variam ao longo do 
sistema montanhoso. O Blue Ridge, que é um único cume na Pensilvânia, se alarga em direção ao sul para se tornar as Smoky 
Mountains ao longo da fronteira entre a Carolina do Norte e o Tennessee. O Great Valley é uma planície distinta ao norte 
da Virgínia, onde é drenado pelo Rio Shenandoah. O vale desaparece brevemente perto de Roanoke, mas se alarga mais 
uma vez para o sul, para se tornar um extenso grupo de vales drenados por afluentes do Rio Tennessee. A seção Ridge and 
Valley é relativamente constante em largura, desde o sul da Pensilvânia até os arredores de Birmingham, Alabama, onde 
terminam os Apalaches. Em Nova York e na Pensilvânia, o Appalachian Plateau é drenado pelo Rio Allegheny, e o próprio 
planalto é chamado de Planalto Allegheny. Em Kentucky e Tennessee, a mesma região geológica é conhecida como 
Planalto Cumberland”. (tradução minha) HUDSON, John C. Across This Land: a regional geography of the United States 
and Canada. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002, p. 101. 
152 “To win contracts, this North American cohort mobilized particular topographical and environmental knowledge, as 
well as self-proclaimed experience in racial management, gained on major Upper South railroad projects like the Baltimore 
and Ohio (B&O) and Virginia and Tennessee routes. The new generation of southern railroad experts in Cuba depended 
in part on hardware manufactured at the Tredegar Ironworks of Richmond, Virginia”. ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 94.  
153 “Espécie de grade pregada à travessa da frente da locomotiva, servindo para desviar da linha algum corpo que possa 
tornar-se obstáculo. Há limpa trilhos de ferro e de madeira. Invenção americana. As locomotivas de subúrbios são munidas 
de dois limpa trilhos. Isto dispensa o girador para virar a máquina”. With apud. COSTA, Francisco Barreto Picanço da. 
Diccionario de Estradas de Ferro e Sciencias e Artes Accessorias, Acompanhado de um Vocabulario em Francez, Inglez e Allemão. Vol. 
II. Rio de Janeiro: Imprensa a Vapor H. Lombarts & Comp., 1892, pp. 105-6. 
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Picanço154. Da adaptação regional ao estabelecimento de um modo e uma escola independente da 

europeia, esse processo terá reflexo de alcance atlântico, ou mesmo global. 

Figura 10. Locomotiva John Bull, apresentada na Exposição Mundial de Colúmbia, com o cowcatcher. 1893. 

Fonte: Paul V. Galvin Library. 

Da mesma maneira que Mathias Baldwin e William Norris, em Filadélfia, ou Thomas Rogers, 

Morris Ketchum e Jasper Grosvenor, em Paterson – entre outros artesãos e mecânicos, engenheiros e 

inventores dos Estados Unidos – puderam desenvolver máquinas para substituir as de manufatura 

britânica, havia pelo menos dois fundamentos no Império do Brasil que permitiriam a substituição de 

importação de tecnologia britânica, ou norte-americana. Um deles era a matéria-prima; o outro era a 

técnica de fundição. Para se chegar à complexificação maior para a produção de locomotivas a vapor e 

outras máquinas complexas, o grande diferencial era a confecção da caldeira com capacidade de alta 

pressão, item chave para o desenvolvimento industrial manufatureiro oitocentista. 

É o trabalho de Douglas Libby o primeiro a nos demover da questão sobre o porquê da 

ausência de avanço da metalurgia brasileira sobre esses elementos mais complexos. Essa dúvida, apesar 

de parecer anacrônica sob algumas perspectivas – já que sabemos que a totalidade desse maquinário 

era importada –, possui algum fundamento. No interior do território de Minas Gerais, da capitania à 

província, por exemplo, desenvolveu-se a metalurgia para atender demandas internas de fazendas e 

154 “A propósito, esses chamados caçadores de pedras não caçam nada, apenas se movem. Em uma ferrovia estrangeira, um 
poste telegráfico, que havia caído na linha após um furacão, foi empurrado para o lado pelo caçador de pedras e preso aos 
trilhos. Houve um terrível descarrilamento que não teria acontecido com o caça-vacas [chasse-vache ou cowcatcher] 
americano...” (tradução minha). COSTA, Francisco Barreto Picanço da. Op. Cit., 1892, p. 106. 
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suas lavouras, de transporte primário e tropas – peças para arreios de animais, carroças, carros de bois 

– ou para o próprio funcionamento das minas. As técnicas de fundição e forja empregadas, segundo

Libby, no primeiro momento, seriam praticamente exclusivas da mão de obra escrava. Ainda assim, 

para classificar o desenvolvimento dessa indústria metalúrgica mineira, referente à produção de ferro, 

Libby utiliza o termo “incipiente”.155 

Ao contrário de inspirar sua expansão e a constituição de uma alternativa regional, ou 

nacional, para o fabrico de maquinário para a demanda de transporte de commodities para o mercado 

global, estabelecendo um suporte local para as ferrovias, em construção desde 1853, e expansão pelo 

território de Minas Gerais a partir de 1869156 – com as estações de Juiz de Fora e Sítio, da Estrada de 

Ferro Dom Pedro II, inauguradas em 1875 e 1878, respectivamente – o efeito foi diametralmente 

oposto. 

Na década de 1880, essa indústria sofreu dois golpes mortais. O primeiro foi o início 
da penetração das ferrovias no centro do território mineiro, significando o fim de 
seu isolamento. O segundo foi a abolição da escravidão, que parece ter privado a 
siderurgia rudimentar da sua única vantagem frente à concorrência estrangeira, isto 
é, a mão de obra regular, representada pelo trabalhador cativo.157 

Se a fundição e a forja no espaço das fazendas e das minas da província de Minas Gerais, que 

funcionavam sob uma lógica proto ou pré-industrial – de acordo com a interpretação de Libby – não 

acompanharam a demanda de modernização dos meios de transporte, vejamos uma entidade 

industrial, assumidamente modernizante. 

Ao considerar o período estudado, recorremos à Real Fábrica de Ferro de Ipanema (RFFI), 

ativa entre 1765 e 1895, para verificar essa possibilidade. Como um estabelecimento fabril de 

propriedade do Estado Imperial, e com um know-how considerável na produção de peças de ferro, essa 

fábrica possuía algum acúmulo de experiência para expandir suas capacidades técnicas e de volume. 

Deve-se considerar, fundamentalmente, o fato de ser essa fábrica parte do projeto do governo central 

de fornecer suporte ao desenvolvimento técnico no interior do Império e participar ativamente de sua 

155 LIBBY, Douglas. Op. Cit., p. 135. 
156 SANTOS, Welber L. A Estrada de Ferro Oeste de Minas: São João del-Rei (1877-1898). 2009. Dissertação (Mestrado em 
História) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2009, p. 84; 
CAMPOS, Bruno Nascimento. Op. Cit, p. 82. 
157 LIBBY, Douglas. Op. Cit., p. 135. 
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“modernização”.158 Portanto, faz algum sentido considerar que, nesse aspecto, em consonância com o 

tipo de concessão amarrada aos mecanismos e institucionalidade do Estado nacional brasileiro, essa 

fábrica possuísse alguma conexão com a crescente demanda das ferrovias, em franca expansão. Sendo 

as estradas de ferro constituídas, não apenas pelo nome, bem como pelo conjunto de seu mecanismo 

fixo e móvel, de ferro e aço, nada mais lógico do que pensar o quanto uma indústria anunciada como 

estratégica para o Império deveria ser útil para o setor.  

Um fator importante a se considerar é a localização da Real Fábrica de Ferro de Ipanema na 

província de São Paulo, onde, a partir de 1870, houve um boom ferroviário, inclusive, com a 

incorporação, em fevereiro de 1870, da Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro de Ipanema a São 

Paulo (CSEFISP) para construir e operar a Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), que, como o nome da 

companhia indica, ligaria a localidade de São João do Ipanema à cidade de São Paulo. O contrato de 

1871 disserta sobre o prolongamento da linha até a fábrica em São João do Ipanema. O próprio título 

do documento é suficiente para ilustrar a relação entre a EFS e sua extensão até a fábrica de ferro: 

Contracto celebrado entre o Governo da Provincia e a Companhia Sorocabana representado 
por seu advogado e procurador o Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrade para 
Conclusão das obras da estrada de ferro de Ypanema a S. Paulo, e construcção do 
prolongamento da dita estrada de Sorocaba ate a fabrica de ferro do Ypanema e ramal da 
estrada de ferro da Villa da Cutia, e bem assim modificação do contracto de 18 de Julho de 
1871.159 

Nota-se, claramente, a importância da Ipanema para a região. Porém, nota-se, também, que ela 

nunca assumiu uma posição estratégica e de relevância, de fato, para o desenvolvimento das ferrovias 

paulistas ou quaisquer outras. O relatório da diretoria da Companhia Sorocabana, de 1873, permite 

perceber, no item “material fixo e rodante”, que o fornecimento dessas peças, sejam as de estrutura ou 

as de movimento, ficou a cargo dos britânicos, em um primeiro momento. Diz que “1,000 toneladas 

de trilhos, e 78 de chapas de juncta” são aguardados, através do navio Hugh-Fortescue, procedente de 

Cardiff, no País de Gales. A seguir, relata que, da mesma procedência, sairá, também, o navio 

158 SANTOS, Nilton Pereira dos. A Fábrica de Ferro São João de Ipanema: economia e política nas últimas décadas do 
Segundo Reinado (1860-1889). 2009. Dissertação (Mestrado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 14. Disponível em: <doi:10.11606/D.8.2009.tde-
09122009-094712>. Acesso em: 2020/09/13. 
159 CSEFYASP. Contracto celebrado entre o Governo da Provincia e a Companhia Sorocabana representado por seu advogado e 
procurador o Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrade para Conclusão das obras da estrada de ferro de Ypanema a S. Paulo, 
e construcção do prolongamento da dita estrada de Sorocaba ate a fabrica de ferro do Ypanema e rramal da estrada de ferro da Villa 
da Cutia, e bem assim modificação do contracto de 18 de Julho de 1871. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano de J. B. 
de Azevedo Marques, 1875. 
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Ferdinand, carregado com “350 toneladas de trilhos e pertenças”, com reserva para mais 500 toneladas 

por mês a partir daquela data.160 

Segundo as fontes consultadas, a situação da RFFI, durante todo o século XIX, não era o que 

se poderia considerar, exatamente, promissora. Apesar de grande foco na produção de ferro fundido 

em barras, a fábrica entregou também bens de produção de alto valor agregado, como “engrenagens, 

cilindros e máquinas de beneficiar café” e “munição de diversos calibres”161. Logo, teria essa empresa 

adquirido a capacidade de produzir trilhos e, quem sabe, caldeiras para máquinas fixas ou móveis? Não 

é o que parece. 

Cercada pelas principais ferrovias da província de São Paulo, sendo uma delas diretamente 

instalada em seu quintal, a RFFI, ao contrário de prosperar com essa proximidade, sofreu impacto 

negativo. Assim como a protoindústria siderúrgica mineira, ao contrário de ultrapassar o limite de seu 

status pré-industrial para o industrial, com os devidos incentivos e reestruturação – em um período de 

grande estruturação e modernização de caráter urbano – a RFFI sofreu efeitos negativos. Mario 

Danieli Neto resume bem essa questão, em sua tese: 

Desta forma, a trajetória da Fábrica de Ferro Ipanema mostra uma rica história de 
um estabelecimento fabril, constituído em moldes pré-industriais, porém que 
podem ser considerados “modernos” para a época em que existiram, mas que dentro 
de uma estrutura econômica ainda pouco desenvolvida do ponto de vista do 
incentivo às atividades manufatureiras, oscilou entre períodos de arranque e 
estagnação. Neste sentido, a importância histórica de Ipanema pode ser encontrada 
quando se pensa o estabelecimento como tipicamente pré-industrial, ou seja, a 
presença de formas pré-industriais não significa correspondente crescimento 
industrial, muito menos qualquer processo de industrialização.162 

Em realidade, a multiplicação das ferrovias em território paulista, em especial das Companhia 

Mogiana de Estradas de Ferro (CMEF) e EFS – as duas mais importantes, segundo Ana Lúcia Duarte 

Lanna163 –, além das EFSJ e Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF), foi um baque para a 

indústria de ferro da fábrica de São João do Ipanema, pois facilitavam a chegada a preços mais 

competitivos do ferro proveniente da Europa. 

160 CSEFYASP. Relatório da Companhia Sorocabana apresentado à Assembléa geral dos Accionistas em Sessão de e de Setembro de 
1873 pela Respectiva Directoria. Santos: Typographya do Diário de Santos, 1873, pp. 6-7. 
161 SANTOS, Nilton Pereira dos. Op. Cit., p. 19. 
162 DANIELI NETO, Mario. Escravidão e indústria: Sorocaba (SP): 1765-1895. 2006. 187p. Tese (doutorado) – Instituto 
de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2006, p. 115. Disponível em: Disponível em: 
<https://cutt.ly/Gv4diKv>. Acesso em: 08/11/2018. 
163 LANNA, Ana Lúcia Duarte. “Ferrovias no Brasil 1870-1920”. Revista História Econômica & História de Empresas, vol. 
VIII, n.1, jan. jun 2005, pp. 7-40. 
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Enquanto isso, em outra parte do continente americano, artesãos que se envolviam com 

processos siderúrgicos e desenvolvimento de processos de forja mais pesada, principalmente, no 

desenvolvimento de caldeiraria, passaram a concorrer com os britânicos pelo próprio mercado interno. 

Outros países, europeus de forma efetiva, também passaram a desenvolver peças e maquinário para o 

crescente número de ferrovias. Entre eles a França e a Alemanha, assim como a Bélgica que, como 

veremos, fornecerá material rodante para a Estrada de Ferro Dom Pedro II, paralelamente aos 

britânicos e americanos. 

Como vale repetir, a indústria de material ferroviário nos EUA se iniciou a partir de 

substituição de importações da Grã-Bretanha. Aqui, aquela máxima colocada por Sven Beckert 

anteriormente164, sobre a tecelagem de algodão, vale para seus congêneres da tecnologia de transporte. 

Depois das falhas inventivas da década de 1820 na América – muito parecidas com as falhas dos 

concorrentes de Stephenson do outro lado do Atlântico – as locomotivas inglesas na América 

trouxeram as características principais que permitiriam à engenharia americana prosperar com seus 

próprios produtos de mesmo tipo. 

Os primeiros anos da década de 1830 marcaram o início das atividades de várias oficinas 

focadas na construção de locomotivas que se tornariam grandes complexos industriais no decorrer 

daquele século. Algumas se destacam de forma objetiva: a oficina de William Norris e Stephen Long, 

em Filadélfia, núcleo da Norris Locomotive Works165; a oficina de Holmes Hinkley e Daniel F. Childs, 

em Boston, núcleo da Boston Machine Works e, posteriormente, da Hinkley Locomotive Works; a oficina 

de Mathias Baldwin, também em Filadélfia, núcleo da Baldwin Locomotive Works e a oficina de Thomas 

Rogers, em Paterson, Nova Jersey, núcleo da Rogers Locomotive and Machine Works. 

Fundamentados a partir das características da Rocket e da Planet, ambas máquinas da lavra da 

Robert Stephenson & Co., companhia fundada pela parceria de George Stephenson e o filho Robert, e 

nomeada em homenagem ao George avô, os primeiros modelos desses construtores do Nordeste dos 

EUA deram um passo na direção da tendência americana para locomotivas. Esses passo e direção 

tinham como principais causas os terrenos de destino desses veículos motores, que precisavam vencer 

164 BECKERT, Sven. Op. Cit., p. 152. 
165 Cf. DEWHURST, P. C. “The ‘Norris’ Locomotive – Its Origins and Vogue in America”. The Railway and Locomotive 
Historical Society Bulletin, no. 79, 1950, pp. 6-44. Disponível em: <https://cutt.ly/mb34d0M>. Acesso em 07/08/2020; 
WHITE, John H. Op. Cit., 1984, pp. 17-86. 
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relevos menos planos e curvas de raios mais reduzidos do que o que se via na Inglaterra até o momento, 

nas regiões de maior fluxo econômico como Newcastle Upon Tyne, Plymouth/Devenport, Bristol, 

Sheffield, Leeds, Birmingham, Manchester, Liverpool, e, claro, Londres. 

Quadro 1. Lista dos principais fabricantes/construtores de locomotivas da Grã-Bretanha (1823-1889). 
Grã-Bretanha

Fabricante Local Fundação
Andrew Barclay Sons & Co. Kilmarnock (Escócia) 1859 
Avonside Engine Co. Bristol 1841 
Beyer, Peacock & Co. - Atlas Works Manchester/Glasgow (Escócia) 1852/1888
Black, Hawthorn & Co. Gateshead On Tyne 1865 
Dubs & Co. - Glasgow Locomotive Works Glasgow (Escócia) 1863 
Fairbain & Sons - Manchester & Millwall Londres 1832 
Henry Rogers, Sons & Co. Wolverhampton SN 
Howthorn, Leslie & Co. Newcastle Upon Tyne 1831 
Hudswell Clarke & Co. Leeds 1861 
Hunslet Engine Co. Leeds 1864 
John Fowler & Co. - Steam Plough Works Leeds 1863 
Kitson & Co. Leeds 1838 
Manning Wardle & Co. Leeds 1859 
Nasmyth, Wilson & Co. Manchester 1839 
Neilson Reid & Co. Glasgow (Escócia) 1837 
Robert Stephenson & Co. Newcastle Upon Tyne 1823 
Sharp, Stewart & Co. Glasgow (Escócia) 1833 
Vulcan Foundry Co. Newton-le-Willows 1833 
W.G. Bagnall Ltd. Stafford 1876 
Yorkshire Engine Co. Sheffield 1866 

Fonte: LOWE, James W. British Steam Locomotive Builders. Barnsley: Pen & Sword, 2014, p. 9; GRACE’S GUIDE TO 
BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Disponível em: <https://gracesguide.co.uk>. Acesso em 26/08/2018. 

Quadro 2. Lista dos principais fabricantes/construtoras de locomotivas dos EUA (1831-1889). 

E.U.A.
Fabricante Local Fundação
Amoskeag Locomotive Works Manchester-NH 1848
Baldwin Locomotive Works Filadélfia-PA 1831 
Boston Machine Works Boston-MA 1831 
Breese, Kneeland and Company (New York Locomotive Works 1) Nova Iorque-NY 1853 
Brooks Locomotive Works Dunkirk-NY 1869 
Cincinnati Locomotive Works Cincinnati-OH 1853
Cooke Locomotive & Machine Works Paterson-NJ 1852 
Dickson Manufacturing Co. Scranton-PA 1856 
Globe Locomotive Works Boston-MA 1849 
Grant Locomotive Works Paterson-NJ 1867 
H. K. Porter, Inc. Pittsburgh-PA 1866
Hinkley Locomotive Works Boston-MA 1872 
Lancaster Locomotive Works Lancaster-MA 1846
Lawrence Machine Shop Lawrence-MA 1846
Lima Locomotive Works Lima-OH 1877 
Lowell Machine Shop Lowell-MA 1835 
Manchester Locomotive Works Manchester-NH 1855
Mason Machine Works Taunton-MA 1845
McKay & Aldus Iron Works Boston-MA 1845 
National Locomotive Works Connellsville-PA 1871 
Niles & Company Cincinnati-OH 1851
Norris Locomotive Works Filadélfia-PA 1832 
Pittsburgh Locomotive & Car Works Pittsburgh-PA 1865
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Portland Cos. Locomotive Works Portland-ME 1849 (?)
Rhode Island Locomotive Works Providence-RI 1867
Richmond Locomotive & Machine Works Richmond-VA 1887
Rogers Locomotive & Machine Works Paterson-NJ 1832 
Rome Locomotive Works (New York Locomotive Works 2) Nova Iorque-NY 1881 
Schenectady Locomotive Engine Manufactory Nova York-NY 1848 
Taunton Locomotive Manufacturing Co. Taunton-MA 1849
Tredegar Iron Works Richmond-VA 1850
Vulcan Iron Works Wilkes Barre-PA 1849

Fontes: BROWN, William. The History of the First Locomotives in America: from original documents, and testimony of 
living witnesses. New York: D. Appleton and Company, 1871, passim; GRACE’S GUIDE TO BRITISH 

INDUSTRIAL HISTORY. Disponível em: <https://gracesguide.co.uk>. Acesso em 26/08/2018; SMU. DeGolyer 
Library. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints. Disponível em: 

<https://www.smu.edu/libraries/digitalcollections/rwy>. Acesso em: 26/08/2018; WHITE, John H. A History of the 
American Locomotive: its development, 1830-1880. Nova Iorque: Dover Publications, 1968, passim. 

A atividade de construção de máquinas para as ferrovias em acelerada multiplicação cresceu 

na mesma toada em que o imperialismo sobre trilhos seguiu de continente a continente. As oficinas 

britânicas se multiplicaram, efetivamente, entre a Inglaterra e a Escócia (quadro 1) e as americanas 

seguiam o mesmo ritmo na porção das antigas Treze Colônias, principalmente nos estados de 

Massachusetts, Nova Jersey e Pensilvânia (quadro 2). Essa atividade industrial especializada 

encontraria mercado no ambiente doméstico dos Estados Unidos, com a expansão ferroviária no velho 

Nordeste e no Sul, mas também com a política de aquisição de terras e expansão territorial em direção 

à costa do Pacífico. A industrialização tende a caminhar no sentido noroeste, especialmente em Ohio. 

Enquanto os americanos dos Estados Unidos, ao construir suas ferrovias, fundaram também 

bases industriais para substituir as importações de bens de capital, os brasileiros se viram na situação 

de escolher entre um ou outro fornecedor Atlântico desse tipo de bem de capital e produção. 

Se cresce a indústria de maquinário e esse maquinário necessita de corredores específicos, que 

são sua infraestrutura obrigatória, a relação entre as duas instâncias que formam o conjunto 

ferrovias/veículos será, no mínimo, muito próxima. Em outras palavras, o desenvolvimento da 

indústria de bens ferroviários dependerá totalmente do setor de construção de infraestrutura, 

mantendo uma relação estreita com ele. 

Com isso, é presumível que haja uma relação estreita entre a manufatura dos maquinários 

estáticos movidos a vapor para o fabrico de fios e tecidos de algodão – como aquele adquirido para o 

empreendimento de Don Pedro Baranda, em Iucatã, em 1835166 – e as máquinas móveis, também 

movidas a vapor. Essa categoria de máquinas que tem seu uso mais intenso no século XIX pelas estradas 

166 BECKERT, Sven. Op. Cit, p. 136. 
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de ferro, vias originalmente também usuárias da tração animal – tecnologia que países eminentemente 

agroexportadores e escravistas como Brasil e Cuba (esta ainda território colonial espanhol) não 

desenvolveram em seu próprio território, obrigando-se a adquiri-las de outras fontes, que no século 

XIX variaram entre Grã-Bretanha e América do Norte, mais intensamente, e de outras indústrias 

europeias, como as francesa, belga e alemã, todas em franca expansão. 

O desenvolvimento de um padrão americano 

Seguindo uma tendência inaugurada pelos Stephenson na Grã-Bretanha, e com o intuito de 

atender a uma demanda local por bens de capital, em 1831 Mathias William Baldwin abriu sua oficina 

para construção de locomotivas no estado da Pensilvânia.  Em uma década de livre ascensão ferroviária 

global, seguido de vários outros similares na mesma região Nordeste dos EUA e, mais tarde, do Velho 

Sul, para construir as concorrentes da força motriz dominada até então pelas máquinas britânicas e, 

em conjunto, um esforço técnico de competição pela suplantação do uso da tração animal para longas 

distâncias. 

Se os propulsores iniciais da nascente rede ferroviária americana eram constituídos de 

locomotivas importadas da Inglaterra, sobretudo de Newcastle Upon Tyne e Manchester, seus 

equivalentes de desenho americano, tais como a Old Ironsides de Matthias Baldwin (figura 11), eram 

apenas cópias, praticamente exatas, dos produtos importados. O grande problema consistia na 

adaptabilidade das inglesas para as linhas, naquele momento, mais leves e cheias de curvas das ferrovias 

da Delaware & Hudson Canal Co. e da Baltimore & Ohio Rail Road Co.167 

Um dos inventos fundamentais para a americanização das locomotivas teria sido um de 1832, 

obra de John Bloomfield Jervis (1795-1885), que, por não ter sido patenteado, foi imediatamente 

adotado pelos outros construtores americanos, entre eles o próprio Baldwin. Essa peça era denominada 

swivelling truck, leading truck, ou, como foi nomeada no Brasil, truck [de] guia, e tinha a função de 

melhorar a performance das locomotivas nas linhas construídas em regiões montanhosas e/ou com 

excesso de curvas de raios apertados.168 Jervis era engenheiro da Mohawk and Hudson Rail Road e seu 

167 BROWN, John K. The Baldwin Locomotive Works, 1831-1915: A Study in American Industrial Practice. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1995, p. 59. 
168 Id. Ibid., 1995, p. 59. 
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projeto, nomeado Experiment, foi desenvolvido em 1831, sendo seu resultado, a locomotiva nomeada 

como Brother Jonathan, entregue àquela companhia em 1832 pela West Point Foundry Association.169 

Figura 11. Old Ironsides, primeira locomotiva de Matthias Baldwin, que seguia o modelo da Planet, construída pela 
Robert Stephenson & Co. para a Newcastle and Frenchtown Railroad (EUA) em 1831. 

Fonte: RRMOP. Library and Archives. 

A Brother Jonathan foi sumariamente copiada por Baldwin, Norris e Rogers durante a década de 

1830, com seu desenho podendo ser considerado o protótipo primeiro de originalidade americana, 

com seu truck de guia e único eixo motriz (figura 12).  

O tipo de locomotiva com um boogie (outro nome para truck) e quatro rodas motrizes foi 

patenteado por Henry Campbell, engenheiro mecânico e amigo íntimo de Matthias Baldwin, em 

1836. Esse foi um modelo tão difundido nos EUA e nos outros países das Américas, que eram 

mercados para os construtores do nordeste industrializado daquele país, que não demorou a ser 

chamado de American Type (Tipo Americano) ou American Standard (Padrão Americano). Quando 

Frederick Methvan Whyte (1865-1941) criou uma tabela de classificação dos tipos de rodagens, o 

Tipo Americano recebeu o código 4-4-0 (4 rodas guias, 4 rodas motrizes, sem rodas portantes 

traseiras). Esse desenho passou a ser o predominante para o avanço ao oeste e tornou-se um ícone para 

169 WHITE Jr, John H. Early American Locomotives with 147 Engravings. New York, Dover Publications, Inc., 1972, p. 29; 
BROWN, John K. Op. Cit., p. 59. 
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o modelo ferroviário dos Estados Unidos (figura 13). Além disso, devido à versatilidade e facilidade de

operação, manutenção e reparo, tornou-se importante, ainda, para a atratividade de outros mercados. 

Figura 12. Experiment/Brother Jonathan, projeto de John B. Jervis, 1831/2. 

Fonte: Dredge, Plate LXXXI, via WHITE Jr, John H. Early American Locomotives with 147 Engravings. New York, Dover 
Publications, Inc., 1972, fig. 14. 

Os Estados Unidos do antebellum viu-se em um acelerado crescimento industrial da região 

nordeste e sofreu reflexos consideráveis na expansão da plantation de algodão no sul, relacionada à 

economia global. Em um avanço que refletiu em uma disparada técnica em paralelo às demandas 

econômicas, as ferrovias se viram como objeto expansionista tanto interna quanto externamente. Por 

hegemônico que fosse o poder financeiro da industrialmente forte Grã-Bretanha – inclusive, 

financiando até mesmo a construção de ferrovias na América do Norte, não apenas no Canadá, mas 

nos Estados Unidos também –, o apelo técnico e a adaptabilidade a terrenos de relevo problemático 

das locomotivas de fabricação americana mostraram-se um páreo respeitável contra as exportações 

britânicas desse tipo de bem 

Figura 13. New Jersey. Típica 4-4-0, American Standard, esta fabricada pela Rogers Locomotive & Machine Works, de Rogers, 
Ketchum & Grosvenor, de Peterson, NJ. Litografia de J. Pennington, c.1850. 
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Fonte: Endicott & Co. N.Y. Publisher. 

Em 1840, a Norris Locomotive Works estreou a participação americana no mercado externo para 

suas locomotivas. Depois da abertura de ferrovias na ilha de Cuba em 1837, ainda uma colônia 

espanhola – ou novamente uma colônia, depois de perder a institucionalidade de província espanhola 

–, inicialmente a partir de técnicas britânicas e maquinário britânico, logo a necessidade de testar um 

material mais adaptável se impôs. 

Oscar Zanetti e Alejandro García chegam a chamar de “pesadelo” a relação dos produtores de 

cana crioulos de Cuba, devido às terríveis condições de transporte nos períodos de chuva e a intensa 

umidade, que significavam praticamente metade do ano. Mesmo a técnica de MacAdam para melhorar 

as condições das estradas, testada com sucesso na vizinha Jamaica, mostrava-se incapaz de resolver o 

problema das perdas de terreno para o transporte em carroças.170 

O rápido desenvolvimento e a expansão do transporte ferroviário na Europa e nos EUA no 

segundo quartel do oitocentos coincidiram com a forte demanda por uma alternativa mais atraente 

que resolvesse essas questões de infraestrutura cubana ainda na década de 1830. Os reflexos da 

ilustração, com o desenvolvimento técnico e científico naquelas décadas, trouxeram uma possibilidade 

de barateamento dos fretes de forma generalizada e, para territórios como o de Cuba, uma 

170 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 2. 
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possibilidade real de superar a dificuldade crônica de manter o fluxo de escoamento do complexo 

açucareiro e cafeeiro em plena expansão. 

O resultado da modernização tecnológica do complexo industrial açucareiro cubano é muito 

bem resumido por Rafael Marquese: 

Por fim, não se pode esquecer da construção, a partir de 1837, da malha ferroviária 
cubana, que viabilizou o estabelecimento de engenhos afastados dos portos 
marítimos. As ferrovias, além de diminuírem os custos de transporte dentro da ilha, 
permitiram a ampliação da escala de produção das unidades açucareiras: a 
construção de trilhos dentro das maiores plantations facilitava e acelerava o 
transporte de cana para as moendas. A combinação do emprego das moendas 
horizontais movidas a vapor, das caldeiras de múltiplo efeito a vácuo, das centrífugas 
e das ferrovias deu origem aos engenhos açucareiros completamente mecanizados 
de Cuba.171 

Porém, até chegar a esse ponto, houve um processo de negociações e conflitos políticos, além 

da formação das sociedades específicas para tratar do tema. É possível dizer que, apesar de uma 

diferença ou outra, foi um processo sem atrasos significativos.  

Em conjunto com o inventor e publicista espanhol Marcelino Calero e a Real Sociedad 

Económica, o governador de Cuba, Francisco Dionisio Vives, iniciou campanha para a construção de 

uma ferrovia na Ilha, enquanto o mesmo Calero promovia, paralelamente, o projeto de uma rota 

ferroviária entre Jerez de la Frontera e o Porto de Santa Maria. A iniciativa de Cuba, junto à qual se 

somou a municipalidade de Havana, transformou-se na Junta de Caminos de Hierro. Na ilha, a proposta 

se dava para uma ferrovia que conectasse Havana e Güines, com posteriores extensões a Matanzas, 

Lagunillas, e outras localidades.172 

O contrato de empréstimo assinado entre a Rainha Isabel II da Espanha (1830-1904) e o 

banco inglês Alexander Robertson & Brothers se realizou em outubro de 1834. Não cabe entrar em 

detalhes sobre os eventos e conflitos de interesses entre a Junta de Caminos – liderada pelo intendente 

crioulo, Claudio Martínez de Pinillos (1782-1852), conde Villanueva – e o governador Francisco 

Tacón. O certo é que com ou sem conflito, com ou sem atrasos consequentes e desvios de rota para a 

Ferrocarril La Havana-Güines, com ou sem acréscimos nos investimentos para a construção da estrada, 

171 MARQUESE, Rafael de Bivar. Op. Cit., 2004, p. 302.  
172 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 2. 
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apesar do financiamento britânico, os construtores da ferrovia foram contratados nos Estados 

Unidos.173 

O banqueiro Robertson havia adquirido e enviado locomotivas inglesas para a operação na 

Havana-Güines, porém, o desempenho dessas máquinas parece não ter sido suficiente para atender 

aos trabalhos. Zanetti e García resumem a situação: 

A Junta de Fomento aceitou as sugestões de Cruger e enviou o chefe da locomoção, 
E. K. Dodd, aos Estados Unidos para comprar duas novas máquinas. Ao mesmo 
tempo, a junta decidiu devolver à Inglaterra as locomotivas originalmente enviadas 
por Robertson. Isso gerou uma acirrada discussão com o empresário inglês, que 
discordou da decisão. Apesar da objeção de Robertson sobre esse retorno, os 
veículos foram enviados para a Inglaterra e vendidos em leilão. Embora a 
ineficiência das locomotivas inglesas pareça inegável, é possível que Cruger tenha 
aproveitado a oportunidade para abrir o mercado cubano aos fabricantes 
americanos. Nesse sentido, Cruger obteve sucesso, já que a partir daí todas as 
locomotivas utilizadas pela maioria das ferrovias cubanas eram de fabricação 
americana.  (tradução minha)174 

Esse evento deixa claro que, ainda na década de 1830, portanto muito precocemente – se 

considerarmos o desenvolvimento dessas máquinas em menos de dez anos na América – as adaptações 

e inventos de Jervis e Campbell, juntamente ao modo de construção de Baldwin, Norris e Rogers, que 

a indústria ferroviária dos Estados Unidos caminhava a passos largos em comparação e concorrência 

aos britânicos. A nota n. 60 de Zanetti e García informa que as duas locomotivas adquiridas por Dodd 

sob autorização da Junta de Fomento eram uma construída por Matthias Baldwin e outra por William 

Norris, ambos de Filadélfia, encomendadas a 11 de dezembro de 1838, com entrega apenas em 1840. 

Esse dado tem um grande peso para a compreensão dos avanços imperialistas a partir do industrialismo 

americano ainda no oitocentos. Porém, juntamente com a tecnologia de engenho e a participação de 

agentes do complexo industrial da Virgínia, no caso da Tredegar Iron Works, fundição da Joseph R. 

Anderson & Co., deparamo-nos com um conjunto e um contexto que colocam na mesma cena a 

173 Id. Ibid., cap. 2. 
174 “The Junta de Fomento accepted Cruger’s suggestions and sent the chief of engines, E. K. Dodd, to the United States 
to buy two new locomotives. At the same time, the junta decided to return to England the locomotives originally sent by 
Robertson. This created a fierce argument with the English businessman, who disagreed with the decision. In spite of 
Robertson’s objection to their return, the locomotives were shipped to England and sold at auction. Although the 
inefficiencies of the English locomotives seem to be undeniable, there is a possibility that Cruger took advantage of the 
opportunity to open the Cuban market to American manufacturers. In this sense, Cruger scored a success since thereafter 
all locomotives used by most of the Cuban railroads were American made”. Id. Ibid., cap. 2. 
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plantation açucareira, a instituição escravista em expansão – a despeito das questões que envolvem a 

cessação do tráfico internacional de cativos – e o capitalismo industrial atlântico. 

A segunda escravidão e suas rodas raiadas de ferro fundido 

Dale Tomich, em 1988, propôs o conceito “segunda escravidão” como um caminho para 

compreendermos o movimento do escravismo ocidental em suas últimas décadas e dentro da 

perspectiva em que a instituição se reformava sob o contexto da expansão do capitalismo industrial 

internacional e demandava por três commodities principais no mercado mundial: o algodão, o açúcar e 

o café.175

Entendo o conceito como um esforço historicizante das relações sociais, econômicas e 

tecnológicas do período que vai das últimas décadas do século XVIII à segunda metade do XIX, faixa 

temporal em que os últimos sistemas escravistas da América sofreram um boom, com altos ganhos no 

tráfico internacional, e entraram em crise definitiva para encararem a abolição tardia entre 1863 e 

1888. As três regiões que se enquadram no mundo atlântico escravista agroexportador são o Sul dos 

Estados Unidos; o Grande Caribe, com ênfase à ilha de Cuba; e o Brasil, com foco no centro-sul. A 

Grã-Bretanha se envolve como um fator agregador, ou mesmo aglutinante, econômico, tecnológico e 

financeiro. É importante perceber esse último ponto porque, mesmo no espaço industrializado dos 

Estados Unidos da América, o financiamento de várias atividades – em que destaco a expansão 

ferroviária – foi encabeçado por Londres176. 

A proposta se coloca como um contra-argumento sobre a noção difundida de que a instituição 

escravista se apresentava como uma prática “arcaica” em relação ao novo mundo impactado pelo 

capitalismo industrial, como se nele não coubesse. Inclusive, era comum encontrar entre as noções 

sobre as ferrovias no território brasileiro a lógica de que essas eram, em muito, responsáveis absolutas 

pela difusão do trabalho livre assalariado, em uma conexão automática entre a britanicidade do advento 

ferroviário e a política abolicionista do Império Britânico. Esse ponto de vista tomava como 

fundamento as leis e os termos de contratos de construção em que artigos e parágrafos proibiam o uso 

de mão de obra cativa – sobre os quais falaremos mais à frente. 

175 MARQUESE, Rafael de Bivar; SALLES, Ricardo (orgs.). “Apresentação”. Op. Cit.  
176 Cf. VAN OSS, S. F. American Railroads and British Investors. Londres: Effingham Wilson & Co., Royal Exchange, 1893; 
GRAHAM, Richard. “Slavery and Economic Development: Brazil and the United States South in the Nineteenth 
Century”. Comparative Studies in Society and History, vol. 23, n. 4, outubro de 1981, pp. 620-655. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/178396>. Acesso em 28/09/2015. 
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Mesmo no contexto amplo da revolução industrial, do capítulo de São Domingos de 1791-

1804, dos impactos das guerras napoleônicas e da virada abolicionista britânica, a força da escravidão 

não se dissolveu como um resultado imediato. Apesar de fomentar um constante debate e permitir o 

crescimento de forças abolicionistas – institucional e espontaneamente – e de movimentos no seio da 

própria população cativa e liberta – institucional e espontaneamente –, a instituição se refez em 

determinadas regiões e incorporou técnicas e tecnologias de caráter industrial e industrializante.177 

Andréa Lisly Gonçalves, ao nos apresentar a problemática sobre alforrias e outros mecanismos 

emancipacionistas para Minas Gerais no século XIX, tece suas comparações entre a demografia escrava 

da Ilha e a da capitania/província do centro-sul; a autora nos informa que os números referentes ao 

tráfico para a população cativa em Cuba são muito próximos dos encontrados para Minas Gerais no 

mesmo período.178 Como “paradigma de uma economia colonial baseada na grande propriedade, no 

trabalho escravo e na especialização em um único produto”179, é pertinente observar que a população 

movida pelo tráfico atlântico para essa região equivalia à da província que mais absorveu cativos no 

espaço brasileiro durante o século XIX: de 168.543 indivíduos em 1819 para 381.893 em 1873180. Vale 

verificar que Cuba ocupava um espaço insular com território de pouco mais de 110 mil km2; em Minas 

Gerais, apenas a Comarca do Rio das Mortes representava 120 mil km2 de um total de 580 mil km2 da 

província. 

Roberto e Maria do Carmo Martins argumentavam que a economia escravista de Minas Gerais 

se desvinculava, quase que absolutamente, do setor de agroexportação, com “escassa presença de 

plantation exportadora, [com] a diversificação e a orientação para o mercado interno”; 

complementavam que era um espaço “singular na história da escravidão moderna”.181 Essa posição 

permitiu a Robert Slenes construir uma réplica, relativizando essas informações para demonstrar que 

não era possível existir um investimento de tal envergadura em mão de obra cativa apenas para o 

mercado interno. Assim, Slenes escreve que os autores “subestimam em muito a importância do setor 

exportador de Minas e de seu impacto na economia interna da província”. Portanto, em um contexto 

de crescimento da economia cafeeira do Vale do Paraíba e da Zona da Mata, com a demanda por 

177 ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 2.  
178 GONÇALVES, Andréa Lisly. Às Margens da Liberdade: estudo sobre as alforrias em Minas colonial e provincial. Belo 
Horizonte: Fino Traço, 2011, p. 79. 
179 Id. Ibid., p. 79. 
180 MARTINS, Roberto; MARTINS, Maria do Carmo. “As exportações de Minas Gerais no Século XIX”. Revista Brasileira 
de Estudos Políticos, n. 58, jan. de 1984, Belo Horizonte: UFMG, p. 106. 
181 Id. Ibid., p. 106. 
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gêneros alimentícios e vestuário para atender, inclusive, a província fluminense, “[a]s atividades de 

exportação não só permitiam um grande tráfico de escravos, mas também constituíam o centro 

dinâmico da economia mineira”182. Para mediar esse conflito e nos levar ao que realmente importa, diz 

Andréa Lisly Gonçalves: 

Essas formações, ainda que não se identificassem ao modelo plantacionista (mesmo 
que os vínculos entre uma produção mercantil de subsistência e a agroexportação 
estivessem por ser mais bem estabelecidos), não deixavam dúvidas quanto a se 
tratarem de “sociedades escravistas por qualquer definição do termo”.183 

Por qualquer definição do termo, direta ou indiretamente, tratamos de um período que, 

inegavelmente, insere-se no contexto da constituição e da expansão do capitalismo industrial. Esse 

fenômeno coincidia com o tráfico transatlântico e sua relação com as economias escravistas do Sul dos 

Estados Unidos, de Cuba e do Brasil. Direta ou indiretamente, o complexo industrial de bens 

metalúrgicos ligados à forja, à fundição, à laminação, ao torno super preciso para rodas de ferro com 

aros de aço, à especialização mineralógica para encontrar o melhor carvão e ampliar o poder de fogo 

dos fornos e à melhor vedação de chapas cada vez mais espessas para caldeiras cada vez mais aptas para 

regimes de pressão do vapor galopantes, relacionava-se com o aumento da produção algodoeira do Sul 

no antebellum, açucareira da ilha de Cuba e cafeeira do Brasil centro-sulista. 

Para esse mesmo período, Manolo Florentino nos fornece um cenário bastante esclarecedor 

sobre como o tráfico impactou na demografia escrava relacionada à expansão da cafeicultura 

fluminense, a qual possuía conexões diretas com as demandas globais pelos produtos da plantation 

escravista. Em Costas Negras é uma obra resultante de pesquisa de fôlego e que pormenoriza as relações 

do tráfico com a instituição escravista em largo período, com foco no centro-sul brasileiro. Para nossas 

presentes pretensões, interessa perceber como a instituição se fortaleceu, ao observarmos os números 

dessa demografia no período que vai da última década do século XVIII ao maior crescimento do peso 

do café vale-paraibano do Sul no conjunto da economia nacional e internacional. Nesse sentido, o 

autor informa que “[e]m determinadas áreas desta zona, a população [escrava] passou de 292 

habitantes em 1789 para 15.700 em 1840”, e que essa demanda por mão de obra cativa se relacionava 

182 SLENES, Robert W. “Os múltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista de Minas Gerais no século XIX”. 
Cadernos IFCH, n. 17, jul. de 1985, Campinas: UNICAMP, p. 9. 
183 GONÇALVES, Andréa Lisly. Op. Cit., 2011, p. 165. 
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diretamente com o crescimento da produção da rubiácea entre a fase de capitania até a fase provincial 

do Rio de Janeiro, a qual foi “de 160 arrobas em 1792 para [...] 3.237.190 em 1835”.184 

O café tornou-se o carro-chefe da economia em torno do Rio de Janeiro a partir da década de 

1820, graças às políticas do chá da Companhia das Índias Orientais, em Java, que abandonou a 

produção cafeeira pela outra erva, e pelo aumento do consumo de café nos Estados Unidos, mercado 

que era atendido por Cuba. No entanto, a produção cafeeira cubana, mesmo ao crescer três vezes entre 

1820 e 1840, não supria o mercado americano, que cresceu 400% no mesmo período, o que abriu a 

oportunidade de entrada do café brasileiro.185 

Independentemente do nome que se dê, ou não dê nenhum específico, para o fenômeno do 

que se conceitua como “segunda escravidão”, é praticamente um consenso que a instituição escravista 

sofreu uma aceleração coincidente com a difusão das consequências da revolução industrial. Robin 

Blackburn sintetiza esse ponto no capítulo em que defende o conceito: 

A segunda escravidão supriu os mercados mais amplos alcançados pelo free trade e 
pelo comercio libre, pela industrialização e pela “revolução do mercado”. Com o fim 
do velho mercantilismo, não havia espaço para proibições à manufatura ou para 
monopólios, mas algumas tarifas permaneceram e o Estado controlou o mercado 
fundiário. A segunda escravidão precisava de um Estado que a apoiasse e 
incentivasse, mas não que a supervisionasse. Era fortemente centralizada em 
fazendas e em plantations, de caráter mais industrial. Em alguns aspectos, era mais 
moderna e mais produtiva, se levássemos em conta apenas a produção 
comercializada, porém certamente não era melhor, nem mais humana.186 

Talvez seja real a afirmação de que as manumissões tenham sido dificultadas nessa fase do 

sistema. Mas, do mesmo modo que o escravismo “precisava de um Estado que a apoiasse e 

incentivasse”, não houve diminuição de buscas por mecanismos que apoiassem os indivíduos 

escravizados ou libertos sob uma fragilidade social e legal a partir de 1870. É o que nos conta Andréa 

Lisly sobre essa questão em Cuba para as décadas finais do regime. 

A instituição de um código liberal escravista ou reformista significou que um 
número cada vez maior de escravos passou a recorrer às Juntas [Protetoras] com o 
objetivo de fazer valer pelo menos parte das prerrogativas introduzidas pelo novo 
aparato jurídico. Importa assinalar que o acesso a tais instrumentos legais não esteve 
restrito apenas aos escravos urbanos ou aos que desempenhavam tarefas domésticas: 

184 FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro 
(séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 40-1. 
185 MARQUESE, Rafael de Bivar. Op. Cit., 2004, p. 263. 
186 BLACKBURN, Robin. “Por que segunda escravidão?”. Tradução de Angélica Freitas. In: MARQUESE, Rafael de 
Bivar; SALLES, Ricardo (orgs.). Op. Cit, 2016. 
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eles se encontraram ao alcance de um número cada vez maior dos cativos que 
laboravam nas fazendas plantacionistas.187 

Cuba é um espaço em que a relação entre escravidão e especialização técnica nos meandros da 

operação de máquinas pode ser vista como paradigmática das contradições do escravismo moderno. É 

um espaço que auxilia na revisão sobre o relacionamento entre racialismo e capacidade de o indivíduo 

escravo ser trabalhador especializado na lida cotidiana com equipamentos industriais de alta 

complexidade. 

No Sul dos EUA, a Tredegar Iron Works, de Richmond, estabeleceu um relacionamento muito 

próximo com o canteiro de obras das ferrovias do Sul dos Estados Unidos e da Ilha espanhola do 

Grande Caribe e, por isso mesmo, com o contingente de escravos destinados aos trabalhos na 

construção e operação de engenhos e ferrovias. 

Ao final da década de 1850, a Tredegar iniciou o fornecimento de equipamentos para o 

mercado ferroviário de Cuba. Para tanto, a fundição sulista precisou empreender investimentos 

onerosos em maquinário e processos industriais nos módulos fabris abalados pelos conflitos raciais 

entre a força de trabalho e a administração. “Assim, a política do ‘ferro forjado’ (wrought-iron) 

reapareceu dez anos após a greve de 1847”, diz Daniel Rood.  

Os trabalhadores da laminação racialmente integrada foram os pioneiros em 
inovações feitas sob medida para o mercado cubano e se recusaram a seguir outras 
especificações exigidas pelos engenheiros sulistas encarregados das melhorias das 
ferrovias cubanas. Escravos com qualificação, incentivados pelo pagamento de horas 
extras, muito provavelmente se envolveram no desenvolvimento de inovações que 
permitiram à Tredegar capturar segmentos do mercado ferroviário cubano. Dos 
oitenta escravos que trabalhavam na Tredegar em 1860, trinta eram operários 
qualificados trabalhando na ferraria e, principalmente, na laminação. Trabalharam 
ao lado de alguns dos artesãos mais viajados do país, muitos dos quais vindos do País 
de Gales ou cidades do Nordeste dos Estados Unidos. Esses artesãos tinham o 
conhecimento mais recente sobre poças e ondulações, e os escravos aparentemente 
aprenderam essas habilidades graças às intervenções enérgicas de [Joseph Reid] 
Anderson e seus gerentes. (tradução minha)188 

187 GONÇALVES, Andréa Lisly. Op. Cit., 2011, p. 85-6. 
188 “Workingmen in the racially integrated rolling mill both pioneered innovations tailored for the Cuban market and 
refused to follow other specifications demanded by Southern engineers in charge of Cuban railroad improvements. 
Enslaved skilled workers, incentivized by overtime pay, were very likely involved in developing the innovations that 
enabled Tredegar to capture segments of the Cuban railroad market. Of the eighty slaves working at Tredegar in 1860, 
thirty were skilled operatives working in the blacksmith shop and, crucially, in the rolling mill.345 They worked alongside 
some of the more widely traveled artisans in the country, many of whom hailed from Wales or northeastern cities. These 
craftsmen had the latest knowledge of puddling and rolling, and slaves apparently learned those skills thanks to the forceful 
interventions of Anderson and his managers”. ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 95. 
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A direção da Tredegar Iron Works, em Richmond, impôs alterações no chão de fábrica que 

provinham da aprendizagem crioula caribenha em sua metodologia de aplicação do trabalho 

escravizado não segregacionista. Escravos eram treinados na habilidade da forja e da produção de 

equipamentos para engenhos e ferrovias. Esse conjunto de medidas e técnicas consideravam o 

ambiente da Ilha e combinavam os aspectos particulares de um meio tropical com um conhecimento 

em rede de técnicas de ferraria de todo o mundo atlântico. 

A Revolução do Haiti gerou grave tensão nas três grandes regiões escravistas em relação ao 

conhecimento adquirido por indivíduos escravizados. A primeira metade do século XIX teria visto o 

estabelecimento de categorias raciais com base “científica”. Assim, a ilustração, que promovera o 

desenvolvimento técnico e intelectual de uma perspectiva “industriosa”, passara a ser uma chave de 

racialização dos domínios do campo do conhecimento e da capacidade cognitiva e técnica para funções 

“úteis”. 

Os imperativos resultantes para excluir pessoas de cor das redes de “conhecimento 
útil” ficaram em tensão com a reinvenção técnica da produção de commodities do 
Grande Caribe, que tornou os lucros mais dependentes das habilidades e 
conhecimentos únicos dos trabalhadores do que nunca. Esse conjunto paradoxal de 
desenvolvimentos deu origem a uma divisão racial do trabalho internamente 
contraditória.189 

Então, forma-se um cenário complexo, em que o conhecimento produzido a partir do 

entendimento das operações sobre o solo caribenho moderniza o funcionamento da fundição do 

Upper South, que passa a produzir para Cuba a partir da experiência adquirida na Ilha, onde esses 

equipamentos não são fabricados, mas apenas operados. 

Nesse domínio, as questões sobre a segunda escravidão ganham um espaço de estudos em que 

todas as relações que levaram à cunhagem do conceito se reúnem. Assim como a relação com a 

indústria metalúrgica pesada estabelece um vínculo entre os cenários do Velho Sul dos Estados Unidos 

da América e o do Grande Caribe. 

É assim que percebemos que nas ferrovias de Havana e Güines, de Matanzas e outras que 

vieram a seguir, parte do trabalho de construção foi realizado por mão de obra cativa. Na Havana e 

Güines houve uma tentativa de se trabalhar com jornaleiros locais e “importados” das Ilhas Canárias 

189 “Resulting imperatives to exclude people of color from networks of “useful knowledge” stood in tension with the 
technical reinvention of Greater Caribbean commodity production, which made profits more dependent on workers’ 
unique skills and knowledge than ever before. This paradoxical set of developments informed an internally contradictory 
racial division of labor”. ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 10.  
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e dos Estados Unidos; esses últimos, segundo Zanetti e García eram chamados de “irlandeses”, o que 

teria até mesmo induzido Manuel Fraginals a compreender o termo de forma literal, em equívoco. Os 

canários não se adaptaram muito bem ao tipo de trabalho pesado específico, sendo dizimados por 

epidemias, além de muitos terem desertado do serviço. A dificuldade de manter parte da mão de obra 

livre assalariada levou ao uso de escravos, o que adiantou em muito as obras.190  

O número de óbitos de trabalhadores escravos na fase de construção da estrada foi alto. Zanetti 

e García informam que “na freguesia do Cerro, 340 escravos ferroviários foram sepultados entre 1835 

e 1841”, o que não impediu a rapidez do avanço das obras, permitindo a instalação da superestrutura 

em várias seções. Os trilhos assentados eram do tipo “T”, provenientes da Inglaterra.191 Mas é 

interessante perceber que o comando de construção e parte dos trabalhadores provinha dos Estados 

Unidos, fazendo uma intermediação atlântica entre financiamento (britânico), tecnologia (britânica 

e americana), mão de obra para os serviços pesados (local, americana e de outras partes do Império 

Espanhol) e razões econômicas para a infraestrutura (a economia-mundo do açúcar). 

O caso da indústria ferroviária e sua relação técnica direta com a produção carvoeira (Watt e 

Stephenson) e de máquinas para a manufatura do algodão (Rogers e outros americanos) combinam 

com o que Sven Beckert coloca sobre o fato de que a industrialização moderna e o sistema escravista 

de plantation não formaram um par no mesmo território, mesmo que configurassem um 

relacionamento direto em sistema mais amplo entre várias regiões, porém, sem coincidência do avanço 

da fábrica de bens de capital (caldeiras, teares, mulas a vapor, locomotivas, tecidos).192 

Os imperativos da escravidão na plantation, como mostra o caso do Brasil, podem 
ser prejudiciais para a industrialização. Não que o trabalho escravo como tal fosse 
incompatível com a manufatura – pelo contrário, os escravos podiam ser 
empregados nas fábricas de algodão. No entanto, uma sociedade dominada pela 
escravidão não era propícia à industrialização do algodão. A industrialização inicial 
dependia, globalmente, do capitalismo de guerra, mas nas regiões do globo em que 
o capitalismo de guerra assumiu seu aspecto mais violento, a industrialização do
algodão nunca prosperou. Cuba, por exemplo, dependia de um grande número de 
trabalhadores escravos, mas não teve uma única fábrica de algodão durante todo o 
século XIX. O estado de guerra entre as partes privadas no cerne do capitalismo de 
guerra contradizia os imperativos emergentes do capitalismo industrial. Portanto, 

190 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 2. 
191 Como Zanetti e García não especificam, é difícil saber qual o tipo de trilhos, exatamente, foram utilizados nessa primeira 
incursão ferroviária da Ilha. Durante a década de 1830, a tecnologia de superestrutura ferroviária foi objeto de várias 
melhorias e criações. “Perfil em ‘T’”, normalmente, refere-se ao tipo Vignole, que justamente se desenvolveria durante a 
década de 1830 devido ao processo de laminação, mas demorou ainda para se estabelecer no mercado. No entanto, não é 
possível descartar definitivamente o investimento no “melhor da hora”. Id. Ibid., cap. 2.  
192 BECKERT, Sven. Op. Cit., pp. 136-174.  
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não era apenas a capacidade dos estados que explicava a disseminação da manufatura 
de algodão, mas também a distribuição de poder dentro deles. Os Estados escravos, 
notoriamente, demoravam e eram fracos no apoio aos interesses políticos e 
econômicos dos industrializadores domésticos.193 

Seria esse o caso baiano, de Santo Amaro e Valença? É o que indica Silvana Andrade dos 

Santos. Ela informa que a Bahia detinha cinco das nove fábricas de tecidos de algodão existentes no 

Império e que a fábrica têxtil Todos os Santos, em Valença, em 1848, possuía instalados 2 mil fusos e 50 

teares, movimentados por 100 operários nacionais livres, o que totalizava o funcionamento de apenas 

a quarta parte da capacidade total do estabelecimento fabril194. Já em 1866, portanto duas décadas 

depois, essa fábrica contava com 200 operários livres para operar 136 teares e 4.160 fusos movidos por 

um motor hidráulico de 128 cavalos de força195. Fora da zona de plantation, em ambiente urbano, a 

tecelagem teve alguma prosperidade na Bahia, o que me parece um caso à parte nesse período, sendo 

um espaço que concentrava a maior porção da tecelagem industrial moderna no caso do Império. No 

entanto, a elite mercantil baiana teria se oposto ao desenvolvimento industrial, tentando frustrá-lo ao 

negar apoio governamental, que seria essencial ao seu melhor desenvolvimento. “Os mercadores da 

Bahia consideravam a industrialização uma ameaça, ao invés de um complemento, para a economia 

tradicional de exportação e importação da província” (tradução minha)196. 

Sendo essa interpretação precisa ou problemática para o caso da indústria do algodão, ela se 

encaixa como uma luva ao se transferir para os bens de capital de maior valor agregado existentes 

naquela hora: a locomotiva para as estradas de ferro. Um bem que, em sua construção, demandava uma 

série de materiais provenientes de uma cadeia de insumos complementares: carvão, ferro, aço, cobre, 

bronze, madeira, chumbo, tintas, trilhos, carbureto etc.; além de aparelhos extras de precisão, como 

193 “Plantation slavery’s imperatives, the case of Brazil shows, could be detrimental to industrialization. Not that slave labor 
as such was incompatible with manufacturing—to the contrary, slaves could be employed in cotton factories. However, a 
society dominated by slavery was not conducive to cotton industrialization. Early industrialization depended, globally, on 
war capitalism, but in regions of the globe in which war capitalism took on its most violent edge cotton industrialization 
never resulted. Cuba, for example, relied on a massive number of enslaved workers, and yet did not have a single cotton 
mill during the entire nineteenth century. The state of war between private parties at the heart of war capitalism 
contradicted the emerging imperatives of industrial capitalism. It was thus not just the capacity of states that explains the 
spread of cotton manufacturing, but also the distribution of power within them. Slave states were notoriously late and 
feeble in supporting the political and economic interests of domestic industrializers”. BECKERT, Sven. Op. Cit., p. 171. 
194 SANTOS, Silvana Andrade dos. “Entre roças, rotas e teares: o estabelecimento da fábrica têxtil Todos os Santos na vila 
de Valença (Bahia, 1836-1849)”. Anais do XVII Encontro de História da Anpuh-Rio, agosto, 2016, Nova Iguaçu, RJ, p. 2. 
Disponível em: <https://cutt.ly/tcyTClI>. Acesso em: 31/03/2021. 
195 BN. Relatório do Ministério da Agricultura, comércio e Obras Públicas, 1867, p. 52. 
196 “Bahia’s merchant elite considered industrialization a threat to the export-producing plantation, ultimate basis of the 
province's traditional economy”. RIDINGS Jr, Eugene W. “The Merchant Elite and the Development of Brazil: The Case 
of Bahia during the Empire”. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 15, n.3, Agosto de 1973, p. 344. 
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réguas, escalas, transferidores, papel, lápis e penas, relógios, manômetros, termômetros etc.; sem contar 

conhecimentos especializados para caldeiraria, tornearia, ajustagem, usinagem, mais uma série de 

outras especialidades entre projetar, construir e entregar o equipamento. 

A respeito da questão tecnológica, ou de parte específica dela, a ferroviária, com a ajuda de 

Auguste Perdonnet e outros, é possível traçar uma linha histórica da constituição paralela entre as 

indústrias europeias e americana ainda no século XIX, formando duas culturas técnico-estéticas 

distintas. Podemos perceber que os espaços não apenas demandaram soluções diferentes, como 

causaram modos completamente diferenciados de construção e desenho, aliando a relação entre 

território, necessidades e cultura visual. Essas, ao serem exportadas para regiões que não desenvolveram 

internamente esse tipo de manufatura, se adaptaram a elas, mas, também, imprimiram sua lógica e 

forma sobre o mercado, a operação e a cultura alheias. 

Com o desenvolvimento das indústrias manufatureiras ligadas à metalurgia e à siderurgia de 

forma regional, os produtos de mesma natureza começaram a apresentar características peculiares a 

cada um dos espaços de sua construção e aplicação. Por mais que determinados padrões e repetições 

tenham se estabelecido para a crescente racionalização de linha de produção, é perceptível que em 

alguns aspectos era preciso atender particularidades de cada contratante. Ainda assim, as 

personalizações mais profundas levaram um tempo para serem adotadas, sendo as primeiras décadas 

um tempo de aperfeiçoamentos mais brutos, destinados a promover uma relação entre força e 

equilíbrio. Força para o aumento constante da pressão de regime do vapor e equilíbrio no conjunto de 

suspensão e tração, o que refletiria na capacitação de consumir menos combustível para vencer maiores 

distâncias com maior velocidade, maior volume de carga e maior segurança. 

Uma das bases para a difusão imediata de construtores de locomotivas para estradas de ferro 

em Pensilvânia e Massachussetts era uma, já relativamente forte, indústria de máquinas a vapor para a 

produção de tecidos de algodão. Esse era o caso de Thomas Rogers e de outros mais artesãos industriais 

que estabeleceram a indústria ferroviária americana. Seu antigo empregador, capitão Ward, após 

viagem pela Europa em 1815 – onde conheceu o tear mecânico em funcionamento –, foi para Paterson 

com o objetivo de introduzir a manufatura de brim de algodão. Thomas Rogers foi contratado para 

configurar os padrões para o fabrico do brim nos teares e, logo, ao compreender a construção das 
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próprias máquinas, movidas a vapor, reconheceu seu valor e comprou do Capitão Ward o direito de 

patente para fabricá-las.197 

William Mason (1808-1883), antes de se embrenhar no ramo de locomotivas para as ferrovias, 

ficou famoso por ter criado a mula automática (self-acting mule), com patente de 1840. A Mason 

Machine Works, que existiu sob registro entre 1845 e 1944, durante o século XIX produzia máquinas 

para o chão das manufaturas de algodão e para os trilhos das estradas de ferro. No segundo caso, Mason 

foi o criador das locomotivas do tipo Mason Boogie (ou Mason Fairlie), uma alternativa para vencer 

curvas de raio muito apertado em linhas de assentamento precário de bitola estreita. Foi o primeiro a 

utilizar o sistema de admissão Walschaerts Valve Gear na América, uma criação belga de 1844, em 

1874.198 

Matthias Baldwin, por sua vez, era um mecânico proveniente dos tipos alfanuméricos, tendo 

sido responsável por prensas de gravar textos em madeira, antes de construir sua Old Ironsides. Filho de 

um construtor de carruagens, seu interesse se dirigia ao desenvolvimento de tecnologia, à concepção e 

à construção de máquinas. Com Fletcher & Gardener, com quem trabalhou como joalheiro jornaleiro, 

Baldwin aprendeu a ourivesaria, a moldar materiais de metal, o que pode ter auxiliado sobremaneira 

nas atividades que viriam a partir da década de 1830. Em 1824, Matthias Baldwin firmou parceria com 

outro mecânico, David Mason – o qual não sabemos se possui parentesco com o Mason anterior –, 

onde ele chegou a unir as três experiências em uma, a de filho de construtor de carruagens, a de 

mecânico e a de ourives. 

Em 1860, Auguste Perdonnet publicou um tratado sobre as características técnicas gerais das 

estradas de ferro, que vão das características próprias dos elementos da arquitetura e do urbanismo, 

das estações e pátios, às noções mais particulares do material rodante e sua tipicidade por região e 

projeto/fabricante. Àquela altura, a indústria britânica já dominava o mercado internacional e atendia 

ao imperialismo colonial “doméstico” e a francesa acompanhava de perto, especialmente, o mercado 

de seu domínio territorial. Já ficava claro, nesses escritos, que a indústria ferroviária da América tomava 

soluções bastante díspares de sua contraparte europeia. Apesar das disputas de narrativa entre 

britânicos e franceses desde a década de 1820, seus modos de projetar e construir eram bastante 

197 THE ROGERS LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS. Locomotive and Locomotive Building: from 1831 to 
1886. Nova Iorque: Wm. S. Gottsberger, 1886, p. I. 
198 LOZIER, J. W. “Taunton and Mason: cotton machinery and locomotive manufacture in Taunton, Massachusetts, 
1811—1861”. Business and Economic History, vol. 8, 1979, pp. 117-120. Disponível em: <https://cutt.ly/Ivyh1zT>. 
Acessado em: 13/04/2021. 
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similares, o que fica mais claro nas páginas em que o autor descreve as soluções, os mecanismos e os 

exemplares americanos. Entre os projetos de equipamento rodante britânicos e franceses há muito 

mais similaridades, segundo Perdonnet, do que entre esses e as versões americanas equivalentes em 

funções. Muito dessas características se deve às características geográficas e, também, das economias 

regionais em consonância com o ambiente e a paisagem. 

Essas diferenças são menos importantes nos projetos arquitetônicos, que são muito mais livres 

do ponto de vista dos modos de construir de cada país ou região, e de acordo com o volume de 

mercadorias e passageiros atendidos.  

No geral, o urbanismo199 ferroviário obedecia a determinadas regras universais, com modelos 

compartilhados, independentemente da localidade, como, por exemplo, o uso de rotundas, triângulos 

de reversão ou giradores (manuais ou mecânicos), desvios mortos, conexões com estruturas comerciais 

e industriais externos ou, simplesmente, a existência de pequenas estações e paradas de subúrbio ou 

rurais. Os estilos arquitetônicos de cada edificação no interior desses complexos poderiam ter maior 

variação, porém, as funções se repetiam em cada localidade. 

Durante o século XIX, os componentes de rodagem eram os equipamentos que mostravam as 

soluções de distinção mais evidentes entre os construídos de e para o ambiente da Europa e de e para 

o ambiente da América. Bons exemplos eram os modelos mais comuns de locomotivas de cada uma

dessas indústrias. No tratado de Perdonnet são apresentados os tipos franceses mais usados nos chemins 

du Nord, de Lyon, de Strasbourg, de l’Ouest Buddicom e d’Orleans Polanccau. Todas, no caso francês, em 

evidente sintonia com o caso britânico, seguem o padrão: roda de apoio frontal, de menor diâmetro; 

roda motriz central, de maior diâmetro; roda de apoio traseira, que pode ter o mesmo diâmetro da 

dianteira ou diferente, mas sempre menor que a motriz central (figura 14). 

O design dos britânicos e dos franceses, para suas principais estradas, é o que se pode chamar 

de despreocupado com curvas, por atender terras mais abertas e permitir raios mais amplos, sendo os 

três eixos fixados em uma base rígida. Como ele mesmo diz, à página 388:  

Nas estradas americanas e em algumas estradas alemãs, o raio das curvas é muito 
pequeno para permitir a passagem das máquinas descritas acima, nas quais a 
distância entre os eixos extremos é de pelo menos 3 metros. 

199 Chamarei de urbanismo aquilo que é referente à disposição das linhas dentro dos pátios e complexos e sua relação com 
as funções específicas de cada unidade arquitetônica, tais como a estação propriamente dita, os armazéns, as oficinas, os 
escritórios administrativos e operacionais etc, ou seja, a pequena cidade que é formada dentro de cada complexo e pátio de 
médio e grande movimento. 
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Figura 14. Esquemas dos modelos Lyon, Ancienne Nord e Nouvelle Nord. De cima para baixo. 

Fonte: PERDONNET, Auguste. Traité des Chemins de Fer. Tome Second. Paris: Garnier Frères, Srs. De Langlois et 
Leclercq Éditeurs, 1857, p. 385. 

Na sequência, como comparativo, Perdonnet utiliza o Type des machines Américaine, o qual ele 

representa com um modelo em traços mais completos – encontrado nos catálogos da Baldwin 

Locomotive Works –, não apenas um esquema. O que não nos impede de compreender e ilustrar a 

questão (figura 15). E a questão é que, além do leading truck de Jervis, que já era fundamental para 

vencer curvas mais fechadas, portanto, em terrenos de relevo mais complexo e sinuoso, o que mais 

chama à atenção é que a falta de madeira que havia se tornado o principal gargalo para o crescimento 

industrial na Europa do século XVIII – como observou Pierre Chaunu –, aparentemente, não era um 

problema para a América do Norte durante a expansão de suas redes no XIX.  
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Figura 15: Tipo de máquina americana encontrada em catálogos Baldwin. 

Fonte: PERDONNET, Auguste. Traité des Chemins de Fer. Tome Second. Paris: Garnier Frères, Srs. De Langlois et 
Leclercq Éditeurs, 1857, p. 385. 

A chaminé em formato de “diamante”, que apareceu como outra característica tipicamente 

americana, tem como razão de existir, justamente, a função de reter as brasas expelidas pela tiragem 

(um para-chispas, no jargão brasileiro), fenômeno causado pela queima do carvão betuminoso e, 

principalmente, da madeira. Era a vez de acelerar o desflorestamento dos Apalaches com a demanda 

por dormentes e por lenha para as fornalhas. Outros ambientes ricos em madeira, dos quais 

locomotivas apropriadas se beneficiariam, eram as paisagens de biomas como a Mata Atlântica e o 

Cerrado, no território do Império do Brasil, e as florestas do leste da ilha de Cuba. Todos os fabricantes 

da América do Norte do período apresentavam modelos com a chaminé “diamante”. 

Não apenas a corrida para o oeste da América do Norte serviu de inspiração para os projetos 

de marcha para o oeste no interior do Império do Brasil. As semelhanças econômicas e sociais entre a 

colônia espanhola no Caribe e o centro-sul brasileiro devem ser consideradas para uma análise do 

século XIX e a expansão do capitalismo industrial. 

Essa metodologia serve ao intuito de compreendermos a relação entre a agenda de 

financiamentos britânica e a construção de ferrovias no Atlântico americano, que são resultado de uma 

tendência global. Deve-se colocar na pauta as questões técnicas que envolvem os americanos, bem 

como o coeficiente que considere os contratos de construção com estrangeiros, as formas de trabalho 

e mão de obra adotadas, o financiamento e a aquisição de bens de capital para o funcionamento dessas 

estradas. 



CAPÍTULO 2: AS PROPOSTAS PARA ESTRADAS DE FERRO NO 

IMPÉRIO DO BRASIL: 1827-1852 

Pois o tempo histórico, caso o conceito tenha mesmo um sentido próprio, está 
associado à ação social e política, a homens concretos que agem e sofrem as 
consequências de ações, a suas instituições e organizações. Todos eles, homens e 
instituições, têm formas próprias de ação e consecução que lhe são imanentes e que 
possuem um ritmo temporal próprio. 

Reinhart Koselleck200 

É, no entanto, evidente que uma empresa industrial, e com mais razão ainda uma 
grande propriedade rural, actuam e calculam de maneiras diferentes no meio típico 
de um país atrasado. 

Witold Kula201 

Um paralelo de proporções intercontinentais ao maquinismo terrestre ocorria nos rios e mares 

e permite um parêntese antes de continuarmos na busca pela problemática interna brasileira.  

Os experimentos com veículos aquáticos movidos a vapor foram bastante variados, com o mais 

antigo conhecido datado de meados do século XVI, na Espanha. Já no século XVIII, alguns testes 

foram realizados na França e na Inglaterra, outros nos Estados Unidos. Boa parte desses barcos, a esta 

altura, utilizavam o motor de Watt, dos dois lados do Atlântico. Entretanto, um sucesso definitivo 

apenas foi considerado a partir do barco de Fulton, já em 1803, testado no Sena. A seguir, para poder 

experimentar o projeto de uma embarcação a vapor maior, Fulton rumou, segundo William H. Brown, 

para a América do Norte, onde teria construído um barco de grande porte. Porém, ainda sem 

condições de obter o motor também na América, teve que encomendar essa peça fundamental à 

Boulton & Watt, em Smethwick (Birmingham). Em 1807, esse barco partiu de Nova Iorque, tornando-

se o protótipo dos modelos que ocupariam o Atlântico nas décadas seguintes, o tipo com rodas de 

propulsão laterais.202  

O nome desses barcos só nos é revelado por outro autor do século XIX, George Henry Preble 

(1816-1885), quem nos conta que, na estreia, “O Clermont iniciou sua primeira viagem de Nova York 

200 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução de Wilma Patrícia Maas 
e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contra Ponto/Ed. PUC Rio, 2006, p. 14. 
201 KULA, Witold. Teoria Econômica do Sistema Feudal. Tradução de Maria do Carmo Cary. Lisboa: Editorial Presença, 
1979, p. 17. 
202 BROWN, William H. Op. Cit., p. 33. 
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a Albany, à uma hora da madrugada, no dia 7 de agosto de 1807, apenas três anos, faltando um dia, 

após os experimentos de Fulton com o Nautilus no Sena” (tradução minha).203 

Figura 16. Victor Frond. Panorama du Sacco du Alferès. Litografia. 

 
Fonte: BN: RIBEYROLLES, Charles. Brazil Pittoresco: álbum de vistas, panoramas, paisagens, monumentos, costumes, 

etc., com retratos de Sua Majestade Imperador Dom Pedro II et Família Imperial. Paris: Lemercier, Imprimeur-
Lithographe, 1861. 

Esse desenho de embarcação marinha a vapor tornou-se bastante comum nos oceanos. Navios 

como esse podiam ser vistos tão longe quanto a Baía de Guanabara, décadas mais tarde (figura 16). 

Segundo Maria Odila Dias, em nota de seu artigo “Aspectos da ilustração no Brasil”, a navegação a 

vapor foi introduzida no Brasil a partir de 1818, por Felisberto Caldeira Brant, sob “um privilégio 

exclusivo de quatorze anos”204. Maria Odila cria uma pequena confusão entre pai e Filho, pois, o 

concessionário desta ocasião era o pai Felisberto Caldeira Brant Pontes, Marquês de Barbacena. 

Porém, independentemente de pai ou filho, como revela Bruna Dourado, “[a]pesar da viagem 

 
203 “The ‘Clermont’ started on her first trip from New York for Albany, at one P. M., on the 7th of August, 1807, just three 
years, to a day, after Fulton’s experiments with the ‘Nautilus’ on the Seine”. PREBLE, George Henry. A Chronological 
History of the Origin and Development of Steam Navigation. Filadélfia: L. R. Hamersly, 1883, p. 42. 
204 DIAS, Maria Odila leite da Silva. “Aspectos da Ilustração no Brasil”. Op. Cit., 2005, p. 86. 
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inaugural e de outras subsequentes, a empreitada não gerou uma iniciativa regular de navegação a vapor 

na região naquele momento”205. 

De qualquer modo, a difusão mais imediata, devido à aceleração de um meio de transporte que 

já era o mais comum em nível internacional, os navios de propulsão a vapor com pás laterais, ou side-

wheel steamer (posteriormente somados e, ainda mais tarde, substituídos pelos de propulsão a hélices 

inferiores), logo tornaram-se comuns nos portos ao redor do mundo. 

É de 1833 um decreto que estabelecia a proposta para uma companhia de seis paquetes para a 

navegação de cabotagem na costa do território do Império, sobre a qual o artigo 1º estabelecia a 

preferência por serem movidos a vapor, porém, com abertura para utilização de velas, além de os 

navegantes poderem ser de procedência brasileira ou estrangeira.206 Entretanto, a primeira companhia 

para navegação costeira de longo curso, de cabo a cabo, segundo Almir Chaiban El-Kareh, foi 

incorporada em 1837.207 A Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor possuía seus estatutos regidos 

pelo Decreto de 22 de abril de 1836, que estabelecia o contrato de concessão com João Tarrand 

Thomaz, para o transporte de cabotagem “entre a Corte e os principais portos do Império ao Norte”.208 

Já o tema dos vapores da terra, mesmo que muito novo ainda na década de 1830, já era objeto 

de discursos apaixonados por parte de agentes públicos, excepcionalmente legislativos, que tomavam 

conhecimento do fenômeno técnico que pulava de continente em continente de maneira veloz, como 

um arauto das conquistas do liberalismo britânico, que, mesmo com um entusiasta aqui ou ali, sofria 

resistências no âmbito administrativo. Pudera, é na administração que as cifras dos custos mais 

apertam. 

Um exemplo regional interessante se apresentava em uma edição de 1836 do jornal O Astro de 

Minas, do deputado provincial mineiro Batista Caetano de Almeida (1797-1838), que em seu 

editorial, juntamente com outros assuntos de valor técnico e ligados às noções de “progresso” da década 

de 1830, falava sobre a importância das estradas de ferro (que mal haviam “saído das fraldas” – para 

usar expressão popular) para o “desenvolvimento da nação”. Como membro ativo do Partido Liberal, 

205 DOURADO, Bruna. “Os primórdios da navegação a vapor no Brasil: cabotagem e privilégios”. Anais do XII Congresso 
Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas. Niterói: Associação Brasileira de 
Pesquisadores em História Econômica, 2017. Disponível em: <https://cutt.ly/3zoEcVC> Acesso em: 06/03/2021. 
206 COIMBRA, Creso. Op. Cit., p. 55.  
207 EL-KAREH, Akmir Chaivan. “A Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor e a centralidade do poder monárquico”. 
Revista História Econômica & História de Empresas, v. 2, 2002, pp. 7-27. 
208 BRASIL. Collecção das Leis do Imperio do Brasil, 1836, Parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1861, p. 21. 
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Batista Caetano insistia no tema da dinamização dos meios de transporte entre as zonas produtoras de 

Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Para ele, “depois de tranquilidade e ordem pública”, o que deveria ser 

de maior interesse nas câmaras, assembleia legislativa e presidência da província de Minas “são Estradas 

que facilitem as comunicações com o Rio de Janeiro, mercado geral de suas produções agrícolas, e com 

todos os portos do litoral quer desta, quer d’outras Províncias limítrofes”209. Segundo o deputado, que 

era o representante liberal de São João del-Rei na primeira legislatura da Assembleia Provincial de 

Minas Gerais210, esse tema seria o de maior aprovação popular e o que mais traria efetivamente uma 

sensação de “prosperidade” pública. 

Batista Caetano tinha como maior referência para sua posição o Ato Adicional e se 

posicionava de modo a cobrar que esse dispositivo “anárquico” (nas palavras de Bernardo Pereira) fosse 

uma força motora para a autonomia e o desenvolvimento da província. Assim, pela força do Ato 

Adicional, Minas teria os dispositivos legais e o poder político necessários para reformas 

administrativas que permitissem o desenvolvimento material fundamental para a conexão com o 

litoral para melhoria de seu comércio. 

Resta, porém, que o governo encare a questão pelo mesmo lado que eu a encaro, e 
que não se julgue exonerado de reparar as Estradas, porque não tem Rendas; visto 
que eu apresento essa fonte legítima d’onde ele poderá tirar recursos suficientes para 
a mantença delas. Dado este primeiro passo, e acostumado o Povo com o cômodo 
que lhe prestaria uma módica taxa, estaria habilitado o governo para convocar e 
achar Empresários para aberturas de Estradas de ferro ou de outra 
construção, nas quais carros movidos por vapor possam transportar 
produtos que hoje se perdem sem valor nos lugares da sua produção, e 
muitos outros que podem ser produzidos nos fecundos terrenos às 
margens dos Rios Doce e Jequitinhonha, e que do seu cultivo não se 
cuida, porque seria trabalho perdido, a vista da dificuldade e carestia dos 
transportes até os portos do litoral. (grifo meu)211 

A perspectiva defendida por Caetano de Almeida é compartilhada pelas noções apontadas por 

Fernand Braudel no tomo As Estruturas do Cotidiano, em sua série sobre a Civilização Material, Economia 

e Capitalismo.212 Ao citar Paul Valery, Braudel destaca o fato de que, em termos de velocidade e tipos 

 
209 ALMEIDA, Batista Caetano de. “Editorial”. O Astro de Minas, São João del-Rei, 13 out. 1836, p. 1. 
210 ELEUTÉRIO, Kelly Machado Oliveira. A Assembleia Provincial de Minas Gerais e a Formação do Estado Nacional Brasileiro, 
1835-1845. 2018. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro 
Preto, Mariana, 2018, p. 103; AMARAL, Alex Lombello. Cascudos e Chimangos: imprensa e política em São João Del-Rei 
(1876-1884). 2008. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz 
de Fora, Juiz de Fora, 2008, p. 289. 
211 ALMEIDA, Batista Caetano de. “Editorial”. O Astro de Minas, São João del-Rei, 13 out. 1836, p. 3. 
212 BRAUDEL, Fernand. Op. Cit.: Vol. I, 1993. 
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de transporte, “Napoleão se move com a mesma lentidão de Júlio César” (tradução minha)213, o que 

indica que estruturalmente pouco mudou na vida cotidiana dos deslocamentos no espaço entre a 

antiguidade romana e a realidade revolucionária setecentista, ou mesmo na ocasião dos primeiros 

eventos oitocentistas de vulto. 

Os assuntos eram: o alto custo do transporte de pessoas e mercadorias, a grande perda dessas 

mercadorias entre o produtor e o mercado, devido à precariedade costumeira dos transportes 

terrestres, além dos perigos de sempre que surgiam entre o relevo acidentado dos caminhos naturais, 

ou mesmo dos construídos por mãos humanas, que ainda guardavam a presença constante de assaltos 

e outras desventuras. Assim, o advento das estradas de ferro viria para redefinir a estrutura dos meios 

de transporte terrestres ao acelerar as velocidades desse ambiente e, categoricamente, ampliar a 

segurança e reduzir o valor dos fretes. Combinado a isso, viria ainda a democratizar o acesso aos meios 

de transportes onde o meio fluvial ou de cabotagem não alcançavam.214 Outro aspecto de capital 

importância, o transporte ferroviário ampliava a capacidade de cobrança direta de taxas e impostos, 

reduzindo a evasão fiscal nas importações intra e interprovinciais, cobrança essa que, desde o 

setecentos, era função dos postos fiscais, chamados de registros ou “contagens”215. 

É esse caminho de raciocínio que Fernand Braudel tentava elaborar ao pensar na longa 

duração. É sobre como o transporte marítimo, essa ferramenta imperialista, colonizadora, propagadora 

de gentes e ideias tão eficiente, e de pouca mudança técnica num período tão largo, ainda no início 

século XIX, conseguia aproximar muito mais a Europa das Américas de forma mais barata do que os 

transportes terrestres tradicionais nos espaços internos continentais. 

As rotas marítimas, como observou Braudel, carregavam em sua estrutura algo que ele 

classificava como “explosão da vida fácil” e da “livre troca”. Ao comparar o movimento e os diferentes 

resultados entre o transporte terrestre no interior da Inglaterra do século XIII e o marítimo, apresenta 

uma diferença ilustrativa. Enquanto o cereal no interior da ilha da Grã-Bretanha sofria um aumento 

de 15% a cada vez que precisava vencer mais 80 km por terra, o vinho da Gasconha, no sudoeste da 

França, para chegar a Bordeaux – região limítrofe a Gasconha – ou a Hull, litoral nordeste da 

Inglaterra, sofria um acréscimo de apenas 10% em absoluto. Para enfatizar o exemplo, nos entrega uma 

fala de Jean-Baptiste Say, que, em 1828 – portanto, à beira da explosão das ferrovias – explicava aos 

213 “Napoléon va à la même lenteur que Jules César”. Id. Ibid., p. 478. 
214 Id. Ibid., pp. 478-9. 
215 SANTOS, Welber L. Op. Cit., p. 68; CHAVES, Claudia Maria das Graças. Op. Cit., p. 117ss. 
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ouvintes do Conservatório das Artes e Ofícios que “os habitantes das cidades atlânticas dos Estados 

Unidos ‘se aquecem com hulha da Inglaterra’”, bens que eram transportados a uma distância próxima 

a cinco mil quilômetros, sobrepondo a opção pela “madeira das suas florestas que ficam a dez léguas” 

(em torno de cinquenta quilômetros). Portanto, em um período de longíssima duração, “[u]m 

transporte de dez léguas por terra [era] mais dispendioso do que um transporte de mil léguas por mar” 

(tradução minha).216 

Pois essa é uma condição que seria superada em prazo – nos termos utilizados por Francisco 

Foot Hardman – “fantasmagórico”217 pela expansão vertiginosa da utilização das modernas estradas 

sobre trilhos, movidas por máquinas a vapor. Aliás, falar da expansão das estradas de ferro para o século 

XIX, é falar da expansão do vapor218; é falar da expansão da utilização da caldeira, portanto, também 

de um novo tempo para o próprio transporte marítimo, que se depara com a possibilidade de trocar as 

velas e os remos por propulsores a vapor. É, por fato, uma transformação estrutural no tempo do 

mundo. 

Assim como passou a ser preferido para o transporte terrestre, a tração a vapor passou a 

substituir, em alguns casos, e competir, em outros, com as tecnologias anteriores numa escala muito 

acelerada, causando até mesmo melhorias na forma de utilização dos meios tradicionais. 

Houve nessa altura uma extensão das redes (nos Estados Unidos, onde tudo assume 
já enormes proporções, de 1 para 8 entre 1800 e 1850; e mais do dobro no Império 
austríaco, entre 1830 e 1847); melhoria de veículos e de relés (mudas); 
democratização dos transportes. Estas mudanças não se devem a uma, a outra, ou 
àquela outra técnica descoberta, precisamente. São simplesmente consequência de 
grandes investimentos, de aperfeiçoamentos desejados, sistemáticos, porque o 
desenvolvimento econômico de então os tornara “rentáveis” e necessários. 
(tradução minha)219 

216 “sorte d’explosion de vie facile, de libre-échange […] les habitants des villes atlantiques des États-Unis ‘se chauffent avec 
de la houille s’Angleterre qui est à plus de mille lieues de distance, préférablement au bois de leurs forêts qui est à dix lieues. 
Un transport de dix lieues par terre est plus dispendieux qu’un transport de mille lieus par mer”. BRAUDEL, Fernand. 
Op. Cit.: Vol. I, 1993, p. 481. 
217 HARDMAN, Francisco Foot. Trem-Fantasma: a Ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na selva. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. 
218 “Expansão do vapor” seria uma sutileza, um trocadilho, em contexto em que todos os interlocutores compreendessem 
o funcionamento da máquina a vapor, que, em termos técnicos, trabalha devido à expansão do vapor em pistões, o que
realiza, grosso modo, o trabalho mecânico de movimentação de rodas ou engrenagens. No século XIX, o mecanismo 
complexo do motor a vapor se apresentava como o auge prático dos princípios da termodinâmica. 
219 “Il y a eu alors extension des réseaux (aux États-Unis où tout prend déjà d’énormes proportions, de 1 à 8 entre 1800 et 
1850 ; de plus du double dans l’Empire autrichien, entre 1830 et 1847) ; amélioration des véhicules et des relais ; 
démocratisation des transports. Ces mutations ne sont pas dues à telle ou telle découverte technique précise, elles sont 
simplement la conséquence de gros investissements, de perfectionnements voulus, systématiques, parce que la poussée 
économique d’alors les avait rendues ‘rentables’ et nécessaires”. BRAUDEL, Fernand. Op. Cit.: Vol. I, 1993, p. 484. 
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O transporte aquático, fluvial ou marítimo, devido ao tempo tão grande de sua utilização, teria 

alcançado algo muito próximo à sua perfeição ainda sob a construção com madeiras e propulsão por 

velas. Mesmo assim, tomou novo impulso com a tecnologia a vapor. Mesmo o frete das enormes e 

pesadas locomotivas, encomendadas às indústrias britânica, americana, francesa, belga ou alemã, para 

as ferrovias da América do Sul, do continente africano, da Ásia e da Oceania, viajaram através dos 

oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, ou dos mares do Norte e Mediterrâneo, em navios cargueiros 

movidos, também, a vapor. Assim como, também, os grandes rios navegáveis, como o Mississipi e o 

São Francisco, testemunharam o advento dos barcos a vapor com suas rodas de pás, os paddle wheelers.  

O impacto mais visível, que me parece o mais óbvio, foi nos meios em que a renovação do tipo 

de tecnologia empregada modificava estruturalmente o modo de produção e as relações de trabalho. 

Nesse aspecto, as ferrovias geraram uma renovação sem, ou com muito poucos, precedentes. Mesmo 

no Sul dos EUA, onde o transporte fluvial era uma realidade bem desenvolvida e, mesmo com o 

advento dos paddle wheelers, que se configuravam como “excelentes meios de transporte” – segundo 

Richard Graham –, a expansão de linhas ferroviárias seguiu em grande volume. Se comparado com o 

Brasil do mesmo período, que experimentou um surto de tendência global, o sul dos EUA recebeu 

ainda mais ferrovias, tanto em valores absolutos quanto em relativos à demografia220. 

Experiência por lá, inspiração por cá 

Richard Graham trabalhou, em seu artigo Slavery and Economic Development: Brazil and the 

United States South in Nineteenth Century, sob uma perspectiva comparada para situar o Brasil e o sul dos 

Estados Unidos de um ponto de vista que considerava o desenvolvimento econômico a partir da 

relação entre os pilares escravidão, produção agrícola e industrialização. Nesse sentido, parece esta uma 

tarefa inglória, que demanda um grau de aplicação de juízos de valor que partem dos pressupostos de 

uma praticamente obrigatória industrialização nos moldes da Grã-Bretanha e do Nordeste dos 

Estados Unidos da América.221 O desenvolvimento do capitalismo industrial, dessa perspectiva, seria 

um dos parâmetros avaliativos para definir a região mais desenvolvida e a região mais atrasada, ou, mais 

especificamente – dentro das expectativas de Graham – qual das duas regiões “atrasadas” era a “mais 

 
220 GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1981, pp. 620-655. 
221 GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1981, pp. 620-655. 
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atrasada”. Minha preocupação é menos definir quem, ou porque, é mais ou menos atrasado ou 

desenvolvido e mais como as regiões se relacionam.  

Independentemente da metodologia, se história comparada ou conectada, um binômio em 

comum – e conectado – é certo entre o velho sul no antebellum e o centro-sul brasileiro: (1) 

modernização viária em uma (2) economia de base escravista com monocultura como base principal. 

Mais do que se pensar em uma base comparada ou conectada, me parece racional considerar o impacto 

imediato e a influência óbvia da rápida adoção de expansão modernizante das ferrovias naquela região 

da América do Norte e, também, no Caribe. No caso dessa segunda, representada pela ilha de Cuba, 

pela estrutura canavieira, de produção e, especialmente, transporte, particularmente no aspecto das 

relações de contrato e justificativas técnicas, conforme tratado no capítulo anterior. Portanto, mais do 

que qualquer outra região, o parâmetro mais adequado para analisar os meios de transportes no centro-

sul do Império do Brasil, e o desenvolvimento técnico-tecnológico em seu âmbito, é o Atlântico 

escravista. O Sul dos Estados Unidos da América no antebellum e o Caribe são inescapáveis. 

Nesse sentido, é interessante observar como a rede ferroviária dos Estados Unidos, 

particularmente dos estados sulistas, cresceu juntamente com a do Nordeste, porém com perspectivas 

mais particulares relacionadas a uma economia com foco principal em atividades primário-produtoras 

e escravista, além de outros aspectos mais gerais e de caráter público. Essa perspectiva é trabalhada por 

Aaron Marrs em seu estudo sobre essa regionalidade no contexto da construção de estradas de ferro 

no “velho sul”.222  

Baseando-se nas memórias do papeleiro Ebenezer Hiram Stedman (1808-1885) e do livreiro 

Samuel Edward Burges (1832-1916), Marrs tenta ultrapassar os princípios economicista e 

industrialista para pensar em outros impactos do ferroviarismo do Sul, adicionando aspectos da vida 

quotidiana e princípios mais dinâmicos. O antebellum sulista, o centro-sul brasileiro e o Caribe 

oitocentistas formam uma tríade que a historiografia sobre a escravidão atlântica – e suas instituições 

e dispositivos no seio do escravismo – já vinha considerando em metodologia comparada223 e a 

historiografia sobre a segunda escravidão vem pensando de uma perspectiva conectada.224 A ideia de 

progresso material e liberalismo, por essa ótica, não é necessariamente um arauto absoluto da liberdade 

 
222 MARRS, Aaron W. Railroads in the Old South: pursuing the progress in a slave society. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 2009. 
223 Para uma visão mais abrangente sobre, por exemplo, alforrias, cf. GONÇALVES, Andréa Lisly. Op. Cit., 2011, destaque 
ao capítulo 2, “A prática de alforrias em perspectiva comparada”. 
224 Cf. MARQUESE, Rafael de Bivar; SALLES, Ricardo (orgs.).  Op. Cit., 2016. 
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plena de todos os grupos humanos envolvidos direta ou indiretamente na construção dessas 

sociedades. 

Como demonstra o relato de Stedman, as ferrovias também entusiasmaram a 
imaginação do sul. Elas poderiam criar ou destruir comunidades, transformar a 
capacidade dos sulistas para viagens, reunir famílias brancas, destruir famílias de 
escravos ou levar os jovens para a guerra. Além disso, a presença de ferrovias no Sul 
antes da guerra, bem como a facilidade com que a escravidão foi integrada ao 
desenvolvimento das ferrovias, nos lembra que modernidade e progresso não 
podem ser automaticamente associados à liberdade.225 

Por menor que fosse o desenvolvimento ferroviário sulista, em comparação com o velho 

nordeste industrializado nos primeiros anos, nos Estados Unidos, entre 1850 e 1860 a construção de 

linhas na região que a historiografia vem tradicionalmente tachando de “atrasada” se equiparava à 

região chamada de “velho noroeste”, onde Ohio e Illinois superaram Nova Iorque e Pensilvânia. No 

mesmo período, Virgínia e Geórgia ultrapassaram a quilometragem de Massachusetts.226 

As décadas de 1830 e 1840 testemunharam um surto ferroviário de nível global, do qual o Sul 

dos EUA e a ilha de Cuba participaram imediatamente como territórios com canteiros de obras e 

operação viária. Nesse período não faltaram projetos e propostas para que ocorresse o mesmo no 

centro-sul brasileiro. 

Cesar Cadolino e o requerimento para uma ferrovia de São Cristóvão a São João del-Rei 

Não é de se estranhar que, ainda em 1827 – portanto, anteriormente ao fenômeno Liverpool 

& Manchester –, o inglês Charles Grace tenha tentado levantar fundos para construir uma estrada de 

ferro entre o Rio de Janeiro e a Serra de Itaguaí. Tal empreendimento receberia o nome de “Imperial 

Companhia Brasileira de Estradas de Ferro”. Na tentativa de convencer autoridades e possíveis 

investidores, Grace vendia a ideia de “que o projeto só poderia trazer benefícios ao país, valorizando as 

terras vizinhas e dando maiores e melhores oportunidades ao transporte de gêneros, madeira e até de 

artilharia”. O orçamento das despesas para tal façanha chegava a 4.000:000$000 (quatro mil contos 

225 “As Stedman’s account demonstrates, railroads also excited southern imaginations. They could create or break 
communities, transform the ability of southerners to travel, bring white families together, shatter slave families, or carry 
sons off to war. Moreover, the presence of railroads in the antebellum South, as well as the ease with which slavery was 
integrated into railroad development, reminds us that modernity and progress cannot automatically be associated with 
freedom”. MARRS, Aaron W. Op. Cit., pp. 7-8. 
226 MARRS, Aaron W. Op. Cit., p. 5-6. 
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de réis). O nome proposto para a estrada era “Iron Rail Way”.227 Dessa maneira, é perceptível que, pela 

data, a proposta de Grace se amparava ainda no burburinho causado pela experimental Stockton & 

Darlington, pois sua ideia sobre o que era uma “rail way” se configurava, se não exatamente, muito 

aproximadamente ao que aquela pequena estrada de ferro apresentava: trilhos de ferro com diligências 

e vagões carvoeiros, ou de mercadorias, puxados por cavalos. 

Os relatórios do Ministério do Império, com documentação disponível a partir do ano de 

1832, dispõem de um cenário que não pode ser classificado senão como caótico nos assuntos das 

estradas. Raras são aquelas que não são alvo de categórica lamentação, seja pela precariedade viária ou 

pela periculosidade resultante tanto pelas possibilidades de desbarranco acima e abaixo quanto pelo 

desastre devido às dificuldades de manobras. 

Mesmo após passadas décadas desde que o príncipe regente, D. João, converteu as proibições 

de abrir novos caminhos em incentivo modernizador viário para ligar a Corte ao Sul de Minas e além, 

essa realidade ainda se mostrava aquém das expectativas. Somado a isso, as propostas e projetos de 

ampliação de infraestrutura de comunicações joaninos sofreram uma interrupção brusca em meados 

do Primeiro Reinado, sendo essa política de D. João a base da integração do espaço do centro-sul até 

aquele momento.228 A despeito de alguns avanços, portanto, a diretriz não foi suficiente para prover – 

mesmo que a região de maior fluxo – de caminhos suficientemente dinâmicos e seguros para o 

comércio interprovincial, entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. 

O ministro Vergueiro, em seu arrazoado sobre o tema no ano de 1832, assumia uma posição 

que sintetizava essa percepção. Repete a ladainha sobre o maior interesse sobre as estradas e canais em 

meio às obras públicas, mas lamenta o quanto os “resultados não possam, por ora, corresponder aos 

seus desejos”.229 No mesmo relatório, as estradas que recebem maior atenção são as que, décadas mais 

tarde, cederão lugar ou concorrerão com a maior extensão ferroviária da província do Rio de Janeiro, 

como a que partia da Corte rumo a Valença e, ainda em 1832, era objeto de ânimo pelo setor de Obras 

Públicas porque remeteria para Minas Gerais. 

Fracassada a tentativa de Charles Grace em empreender sua “rail way” entre a Corte e Itaguaí, 

restou a Minas Gerais ser o destino desejoso primordial para o que poderia ter sido a primeira ferrovia. 

 
227 COIMBRA, Creso. Op. Cit., p. 49. 
228 LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil – 1808-1842. São 
Paulo: Símbolo, 1979, p. 57. 
229 BN. Relatório do Ministério do Império de 1832, p. 25. 
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Foi nesse cenário que Bernardo Pereira de Vasconcelos (1795-1850) – mineiro nascido em Vila Rica, 

de família de magistrados e, ele mesmo, um “coimbrão”, que assumiu vários cargos em sua vida pública, 

passando por conselheiro geral da província de Minas (1825), deputado na primeira câmara legislativa 

do Império (1826), mais tarde vice-presidente da província de Minas Gerais, ministro da Fazenda, da 

Justiça, e interino do Império (1838), senador e conselheiro de Estado230 – redigiu, juntamente com 

Manoel Paranhos da Silva Veloso (1803-1859) e José Florindo de Figueiredo Rocha (-1862) – 

deputados por Rio Grande do Sul e Bahia, respectivamente – o projeto de lei231 visando a construção 

de uma estrada de ferro que, partindo da Corte, alcançasse Minas Gerais e Bahia, em um sentido, e São 

Pedro, em outro. Esse projeto, com leves alterações, foi aprovado e sancionado como Decreto-Lei nº 

101, de 31 de outubro de 1835. 

O texto do projeto propunha que o governo central autorizasse a concessão “a uma ou mais 

Companhias, que fize[ss]em uma estrada de ferro da Capital do Império para as de Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, e Bahia”, sob “o privilégio exclusivo por espaço de 40 anos para o uso de carros para 

transporte de gêneros e passageiros”. Os cinco artigos do decreto-lei ferroviário de Vasconcelos, Veloso 

e Rocha eram complementados com quatro artigos do Decreto nº 24, de 17 de setembro de 1835, que 

autorizava o governo a conceder privilégio de 40 anos à companhia denominada do Rio Doce, para 

navegação do rio de mesmo nome. Esse decreto trazia elementos que seriam ou mantidos ou ampliados 

para a legislação ferroviária de todo o século XIX: 

Art. 5º. Serão livres do recrutamento de mar e terra, por espaço cinco anos, os 
Brasileiros empregados no serviço da Companhia, menos no caso de guerra. 
Art. 6º. Todas as máquinas, barcos de vapor, instrumentos, ou outros artefatos de 
ferro ou qualquer metal, importados para o serviço da Companhia, serão isentas de 
quaisquer direitos de importação por espaço dos primeiros cinco anos, ficando a 
Companhia privada deste privilegio, logo que por sentença se prove ter havido 
abuso da sua parte. 
Art. 8º. Os terrenos, de que a Companhia houver de necessitar para a construção de 
estradas, pontes, cais, comportas, canais, diques ou represas, se forem devolutas, ser-
lhe-ão cedidos gratuitamente, se de propriedade particular, serão prévia e 
definitivamente avaliados por árbitros, e o seu importe entregue por ela aos 
proprietários, ou depositado em juízo no caso de que eles recusem recebê-lo; não 
devendo por pretexto algum ser a Companhia estorvada em seus trabalhos, salvo 

230 SILVA, Wlamir José da. “A Forma Primeira de Proteu: As Façanhas de Bernardo Pereira de Vasconcelos no Reino da 
Liberdade”. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, maio, 2017, Niterói, RJ, p. 2. Disponível em: 
<https://cutt.ly/PzpdmMn> Acesso em: 07/01/2014. 
231 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro: Camara dos Srs. Deputados, Segundo anno da Terceira Legislatura, Sessão de 
1835. Rio de Janeiro: Typographia de Viúva Pinto & Filho, 1887, pp. 351-2. 
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aos proprietários o recurso para o Tribunal competente, somente no que respeita à 
boa ou má avaliação. 
Art. 9º. As taxas, que a Companhia estabelecer em seu benefício pelo transito das 
estradas, pontes, canais, ou pela navegação que lhe é privativa, serão consideradas 
interesse do capital nos primeiros 40 anos, reservando-se à Nação, passado esse 
prazo, o direito de remir as obras pelo valor, e modo que for estabelecido a juízo de 
árbitros, ou de prorrogar o privilegio por mais outros 40 anos, findos os quais 
reverterão à Nação as mencionadas obras, sem indemnização alguma, obrigada a 
Companhia a entregá-las em bom estado.  
Art. 13º. É livre à Companhia fixar o frete, pedágio, ou direito de passagem que ela 
julgar conveniente, podendo fazer um regulamento para a navegação geral do Rio 
Doce, e seus confluentes, o qual, depois de aprovado pelo Governo, não será 
alterado.232 

Estavam estabelecidos, a partir da sanção do decreto-lei de Vasconcelos e outros, e sua relação 

com o decreto Rio Doce, os parâmetros para os interessados em construir e explorar trechos 

ferroviários que tivessem o objetivo de ligar a Corte do Rio de Janeiro a capitais estratégicas do 

território, passando por todas as províncias com maior força política do centro-sul, podendo chegar à 

Bahia. No entanto, ainda em 1836, como ministro da pasta do Império, Antônio Paulino Limpo de 

Abreu (1798-1883) demonstrava as dificuldades para arregimentar os itens necessários para esse tipo 

de passo no campo da infraestrutura. Em seu relatório, apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 

sessão ordinária de 1837, e publicado no mesmo ano, o ministro referia-se ao texto do decreto-lei, que 

ele mesmo assinara no ato de sanção, tratando que a “ambiguidade que algumas das suas expressões 

oferece a Resolução de 31 de outubro de 1835, que devia servir de base a qualquer ajuste, não deu lugar 

a procedimento ulterior”. Um pouco antes, no mesmo documento, Limpo de Abreu revela que o 

governo realizou um esforço em Londres no intuito de contratar construtores para uma “estrada de 

ferro da Capital do Rio de Janeiro para a de Minas Gerais”.233 

Se, em 1835, o decreto-lei estabelece uma proposta mais ampla, integrando um território mais 

vasto, e em 1836 o próprio governo ao menos declara a intenção de uma conexão direta entre a Corte 

e Ouro Preto, a primeira tentativa de contrato de concessão dentro dos parâmetros desse decreto-lei 

foi apresentada pelo engenheiro Cesar Cadolino. 

Cabe um parêntese sobre os requerimentos do centro-sul. No mesmo ano, em São Paulo, 

houve um pedido para construir uma estrada de ferro entre Santos e o interior em nome de uma 

companhia registrada como Aguiar Viúva, Filhos & Companhia; além de outra em nome de Platt e 

232 BRASIL. Collecção das Leis do Império do Brasil: Parte Primeira. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1864, pp. 118-9. 
233 BN. Relatório do Ministério do Império de 1836, p. 37. 
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Reid, com mesmo objetivo. Mesmo caducados ou quase ignorados, esses serão a base “pré-histórica” 

para as ferrovias paulistas posteriores, uma de concessão imperial (EFSJ) e a maioria de concessões 

provinciais (CPEF, CMEF, EFS e outras).234 

Se acreditarmos no ministro Francisco de Paula de Almeida e Albuquerque, em seu relatório 

referente ao ano de 1838, apresentado à Assembleia Geral Legislativa na sessão ordinária de 1839, e 

publicado no mesmo ano, as propostas começaram a ganhar um contorno com certa proximidade ao 

falecido D. Pedro I. Além disso, destaca-se, também, a esta altura, a presença dos impactos da Liverpool 

& Manchester, ou, talvez até mesmo a possibilidade de uma influência caribenha, já que uma proposta 

de 1838 coincidia com os primeiros momentos da ferrovia entre Güines e Havana. O trecho do 

relatório vale a leitura: 

Começando pela Província do Rio de Janeiro, há a participar-vos que o Engenheiro 
Cesar Cadolino tem projetado a construção de uma estrada de ferro para trânsito 
de carros movidos por máquinas locomotivas, a qual, partindo do Campo de S. 
Cristóvão, vá finalizar em S. João del-Rei na Província de Minas Gerais. O 
requerimento do empreendedor foi remetido ao Tribunal da Junta do Comércio, o 
qual ainda não consultou sobre este importante objeto, por lhe faltarem 
esclarecimentos, que exigia do referido Engenheiro.235 

Nota-se o quanto as propostas iniciais, sejam as do governo, sejam as de particulares, se 

destinam a ligar o Rio de Janeiro a Minas Gerais, prioritariamente. E, creio, pode ser que os esforços 

de montar essa tal estrada de ferro, que a documentação, em sua ambiguidade, faz parecer duas 

propostas diferentes seja apenas uma em duas frentes. Explico. Limpo de Abreu, enquanto ministro – 

como posto acima – revela à assembleia geral que há um movimento do governo central desde 1835/6 

para reunir capital financeiro e capital técnico em Londres para dar vazão à “Resolução de Outubro de 

1835”. O requerimento de Cesar Cadolino poderia ser não uma nova tentativa, mas a mesma proposta 

revista, mudando Ouro Preto por São João del-Rei. 

Esse tal Cesar/Cezar Cadolino era oficial do Imperial Corpo de Engenheiros no Primeiro 

Reinado, pelo menos é o que informava o Diário do Rio de Janeiro do dia 21 de novembro de 1826236. 

Suas aparições em páginas do mesmo diário e outros, como o Diário Fluminense, folha oficial do 

 
234 SAES, Flávio Azevedo Marques de. Op. Cit., pp. 21; BN: JORNAL DO COMMERCIO. Assembleia Geral Legislativa: 
Camara dos Senadores, Sessão de 5 de maio de 1836, Rio de Janeiro, Ano X, n. 100, 6 de maio de 1836, p. 2. Disponível 
em: <https://cutt.ly/IbnqX0M>. Acesso em: 07/03/2021. 
235 BN. Relatório do Ministério do Império de 1838, p. 32. 
236 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1826. Declarações. Disponível em: 
<https://cutt.ly/RzsGw5g> Acesso em: 07/03/2021. 
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governo imperial, e a Aurora Fluminense, confirmam sua presença relativamente constante em notas, 

anúncios e declarações. Essas referências envolvem temas de obras públicas, nas quais a personagem 

assumia direção e inspetoria, como, por exemplo, o novo encanamento da Lagoinha, sobre o qual o 

dito engenheiro publicava declaração a 9 de maio de 1828 convocando os senhores de escravos que 

trabalhavam na tal obra a irem receber os “jornais” referentes a esse serviço237. 

Em algum momento entre 1825 e 1827, Cadolino foi demitido por Boaventura Delfim 

Pereira (Barão de Sorocaba), superintendente da Fazenda Imperial de Santa Cruz, por se negar “a 

incluir n[a planta d]os fundos da fazenda imperial as terras do antigo sesmeiro Manoel Pereira Ramos, 

confinante dos jesuítas em 1731”238. Como ele se mantém como engenheiro do Estado Imperial, é 

possível que tal demissão se refira apenas ao serviço em Santa Cruz. 

O que fica claro é que o propositor da ferrovia entre São Cristóvão e São João del-Rei possuía 

experiência acumulada como agente público do Império responsável pela construção, manutenção e 

fiscalização de bens como calçamento de ruas e construção e manutenção da rede de abastecimento de 

água, um dos serviços de engenharia mais importantes em uma cidade em franca expansão como o Rio 

de Janeiro, além de outras obras de responsabilidade do erário, como as realizadas em fazendas reais. 

Entre essas fazendas, destaca-se, justamente, a de Santa Cruz por sua posição privilegiada entre o Rio 

de Janeiro, Parati e São Paulo. Santa Cruz era ponta do chamado “Caminho Novo da Piedade”, que 

ligava o Vale do Paraíba do Sul paulista à região limítrofe ao Município Neutro, como era o caso de 

Itaguaí. Essa é a zona em que a cafeicultura começou a se firmar no início do século XIX, “sempre 

combinado com outras atividades como a produção de açúcar, de aguardente e de mantimentos, ou a 

criação de animais”.239 

Fica claro, também, que, em algum momento de 1828, o capitão Cadolino fora promovido a 

major do Imperial Corpo de Engenheiros.240 Não posso afirmar, mas é possível desconfiar que a 

promoção de capitão a major possa ser coincidente com o evento em que Cesar Cadolino foi agraciado 

237 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 9 de maio de 1828. Declarações. Disponível em: 
<https://cutt.ly/izsKtmq> Acesso em: 07/03/2021. Sobre o pagamento de jornais como salário diário por serviços 
prestados por cativos, cf. GONÇALVES, Andréa Lisly. Às Margens da Liberdade: estudo sobre a prática de alforrias em 
Minas colonial e provincial. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011, pp. 225; 239-240.  
238 MARQUESE, Rafael; SALLES, Ricardo. “A cartografia do poder senhorial: cafeicultura, escravidão e formação do 
estado nacional brasileiro, 1822-1848”. In: MUAZE, Mariana; SALLES, Ricardo. O Vale do Paraíba e o Império do Brasil 
nos quadros da Segunda Escravidão. Rio de Janeiro: 7Letras, 2015, p. 113. 
239 Id. Ibid., 2015, pp. 104; 107. 
240 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1828. Declarações. Disponível em: 
<https://cutt.ly/VzsVCFs> Acesso em: 07/03/2021. 
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com o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro241. Pouco antes dessa condecoração, o ainda 

capitão era mencionado pela Aurora Fluminense como “estrangeiro” e acusado de incompetente em 

seus serviços urbanos na cidade, especialmente na questão do abastecimento de água através da Carioca 

(aquedutos da Lapa). O tema principal nas questões em torno do abastecimento feito pela Carioca era 

a acusação feita pelo Aurora Fluminense ao Jornal do Comércio, por ter lamentado o insucesso do 

“estrangeiro” Cadolino em sua candidatura a uma vaga como deputado.242  

Na edição seguinte, o Aurora Fluminense corrigiria esse equívoco, pois o candidato em 

questão era o “Sr. Ministro do Interior”, outra personagem envolvida com os aquedutos da Carioca243. 

O termo “estrangeiro”, utilizado pela Aurora como um argumento contra o já então major, com ou 

sem equívoco sobre a candidatura a deputado do militar, ao menos serviu para nos demover da ideia 

de que ele poderia ser originário de Minas Gerais. O texto que nos informa sobre sua origem está 

relacionado à proximidade com a Imperatriz Maria Leopoldina de Áustria, em uma carta 

potencialmente apócrifa, para os assuntos de crédito de que ela trata, mas nos parece bastante autêntica 

ao nos dizer que Cesar Cadolino (possivelmente Cesare) tem sua origem na Península Itálica, em 

Cremona. Essa informação é suficiente para sabermos que seu trabalho na América estava relacionado 

diretamente aos assuntos de Corte e Estado e que seu interesse em São João del-Rei não possuía vínculo 

com nascimento.  

Segundo o biógrafo de Leopoldina, Paulo Rezzutti, e as cartas analisadas, Cesar Cadolino se 

tornara secretário pessoal da imperatriz sob recomendação de Maria Luísa de Áustria, irmã mais velha 

da consorte de Pedro I e segunda esposa de Napoleão Bonaparte. Pior, o autor sugere que o major pode 

ser um dos verdadeiros autores da missiva traduzida ao português, sendo um dos quatro estrangeiros a 

registrar o documento em 1834, ao procurar Joaquim José de Castro, tabelião do Público Judicial e 

Notas na Corte do Rio de Janeiro. Os outros três eram Johann Martin Flach, L. Buvelot e Carlos 

Hindrichs”.244 

Além da questão das dívidas, é interessante notar como a carta contempla 
diretamente Cadolino e Flach, sendo ambos colocados sob a proteção, a pedido de 

241 DIÁRIO FLUMINENSE, Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1828. Artigos de Officio. Disponível em: 
<https://cutt.ly/qzV1otA>. Acesso em: 07/03/2021. 
242 AURORA FLUMINENSE, Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1828, p. 491. Disponível em: 
<https://cutt.ly/KzV1WMC>. Acesso em: 07/03/2021. 
243 AURORA FLUMINENSE, Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1828, p. 500. Disponível em:  
<https://cutt.ly/QWex0Ep>. Acesso em 07/03/2021. 
244 REZZUTTI, Paulo. D. Leopoldina, a História Não Contada: a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Rio de 
Janeiro: LeYa, 2017, cap. 13.  
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d. Leopoldina, de Maria Luísa e do imperador da Áustria. Entretanto, por que 
registrar uma cópia em português dessa carta em 1834? Nessa época, d. Pedro, em 
Portugal, estava morrendo, mas os brasileiros ainda não tinham tomado 
conhecimento do fato.245 

Aparentemente, no entanto, essa personagem desaparece das páginas do Diário do Rio de 

Janeiro e de quaisquer outros periódicos da Corte após 1831 – dentre os que consultei e muito o 

citavam até então – vindo a reaparecer apenas em 1835 em uma lista de subscritos de uma força de 

apoio a vítimas no contexto da Cabanagem, o movimento revoltoso ocorrido na província do Pará.246 

Em seguida, retorna às páginas do diário como o agente de nossa problemática. Em junho de 1839, 

Cadolino mantinha sua persistência para contratar a concessão da ferrovia entre a cidade da Corte e a 

Comarca do Rio das Mortes.247 

Como militar do Corpo de Engenheiros, Cesar Cadolino alcançara posição de destaque na 

administração da Corte, sendo comumente acompanhante do próprio imperador na diligência das 

questões de infraestrutura do Primeiro Reinado.248 Essa posição, ao contrário do que faz parecer em 

uma primeira impressão, não era a mais “gloriosa” na ocasião, dados os problemas com o erário e com 

a escassez de mão de obra para a realização ou continuidade dos projetos herdados de D. João VI, 

conforme a historiografia tem destacado desde o trabalho de Alcir Lenharo249. Entretanto, é 

interessante avaliar a participação de um oficial do Imperial Corpo de Engenheiros em seu retorno ao 

público como proponente para a construção do que poderia ser a primeira estrada de ferro na Corte e 

esta ter São João del-Rei como destino a alcançar. 

A importância mercantil da cidade mineira e sua relação com o abdicado e falecido Pedro I do 

Brasil pode fornecer algum sentido sobre essa tentativa de empreendimento de Cadolino. Apesar de 

tão pouca informação disponível sobre o major, uma dessas poucas se apresenta para se somar à ideia 

de estabelecimento de uma empresa “moderna” de dinamização de fretes entre o Rio e Minas, 

especificamente a São João e não a Ouro Preto. Ainda em 1827, o então capitão Cesar Cadolino 

 
245 Id. Ibid., cap. 13. 
246 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1835. Declarações. Disponível em: 
<https://cutt.ly/6zsMW3g> Acesso em: 07/03/2021. 
247 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 14 de junho de 1839. Declarações. Disponível em: 
<https://cutt.ly/Gzs1jo3> Acesso em: 07/03/2021. 
248 DIÁRIO FLUMINENSE, Rio de Janeiro, 8 de julho de 1828. Artigos de Officio. Repartição dos Negócios do Império. 
Disponível em: <https://cutt.ly/Vzs2Cku> Acesso em: 07/03/2021. 
249 LENHARO, Alcir. Op. Cit., p. 57. 
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redigiu um documento denominado Plano de execução para servir de base à compilação da topografia, 

cadastro e conhecimentos estatísticos das províncias do Império. 

Veremos o que Renata Saavedra tem a dizer sobre o tema em sua dissertação: 

O texto do capitão do corpo de engenheiros imperial reflete uma preocupação que 
marcará o posterior projeto imperial do Regresso. Reafirmamos que a construção 
do Estado nacional se deu em meio ao debate entre diferentes projetos que refletiam 
a diversidade de interesses e concepções da elite dirigente. [...] Conviveu com este 
projeto um outro, herdeiro da ilustração pombalina, que colocava a necessidade de 
reformas que “possibilitassem a emergência de uma nação segundo os padrões que 
seus defensores definiam como próprios do mundo civilizado”. Neste viés se 
inserem as demandas imperiais no sentido de expandir os conhecimentos 
estatísticos de cada província.250 

Se um dos trabalhos dessa personagem representava um esforço microrregional para 

melhoramentos locais na cidade da Corte, ou em fazendas pertencentes ao Estado Imperial, esse outro 

era de suma importância geral, pois é de conhecimento amplo, ainda no decorrer do século XIX, que 

não havia registro técnico definitivo do território nacional, o que refletia na [in]definição desse 

território, na delimitação [im]precisa do mapa do Brasil. É nesse sentido que vai o parecer presente no 

Diário da Câmara dos Senadores do Império de 1827, na sessão de 25 de agosto, sobre o projeto de 

estatística e mapeamento do capitão do Imperial Corpo de Engenheiros. 

Sabendo que estes são projetos de longo prazo, que os últimos anos do reinado de D. Pedro I 

foram de dificuldades técnicas para trabalhos relacionados a infraestrutura e que o período regencial 

foi de desafios constantes para o Estado Imperial e sua centralidade no Rio de Janeiro, o projeto do 

major Cadolino ganha contornos um pouco menos nebulosos. 

O período de teórico sumiço do nome de Cesar Cadolino das folhas do Rio de Janeiro coincide 

com os anos de maior agitação política após a abdicação de seu soberano. A comarca, e a cidade cabeça 

dessa comarca, que aparece como destino final da ferrovia proposta por ele em 1838, havia sido a sede 

do governo legal da província de Minas Gerais devido aos eventos da Sedição de 1833, conhecida como 

“revolta do ano da fumaça”.251 Coincidentemente – ou não – o vice-presidente da província deposto 

pelos sediciosos em Ouro Preto era o futuro principal autor do projeto que culminou no Decreto-Lei 

250 SAAVEDRA, Renata Franco. População, Recenseamento e Conflito no Brasil Imperial: o caso da “Guerra dos 
Marimbondos”. 2011. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2011, pp. 69-70. 
251 GONÇALVES, Andréa. Estratificação Social e Mobilizações Políticas no Processo de Formação do Estado Nacional Brasileiro: 
Minas Gerais, 1831-1835. São Paulo: Hucitec; Aderaldo & Rothschild, 2008. Sobretudo os capítulos 3 e 4, pp. 55-127. 
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nº 101, legislação que amparava a ideia de “estrada de ferro para trânsito de carros movidos por 

máquinas locomotivas” do major. Bernardo Pereira de Vasconcelos, em São João del-Rei, a partir de 

março de 1833, retomava a cadeira de vice-presidente do governo legal durante a ocupação de Ouro 

Preto252. 

Não entraremos nos méritos da sedição, que, como Andréa Lisly Gonçalves chama à atenção 

ao referir-se à complexidade das relações militares, políticas e econômicas entre os liberais e os 

conservadores, demonstram, no geral, terem mais em comum no conjunto de suas vidas cotidianas e 

jogos de trocas do que mesmo algumas personagens coevas compreendem.253 A autora tocará em um 

ponto que nos interessa mais imediatamente para prosseguir na constituição das pistas sobre as razões 

de uma potencial ferrovia entre o Rio e São João. 

Além dos fatores identitários que poderiam interferir nas escolhas políticas desses 
agentes, como o fato de serem homens típicos do Antigo Regime — alguns, no 
mínimo, por sua origem portuguesa — o que se insinua, por exemplo, no fato de 
continuarem privilegiando, como locus de atuação política, as câmaras municipais, 
os próceres da Sedição de Ouro Preto estavam ligados a um conjunto de 
atividades produtivas em nada diverso daquele a que pareciam dedicar-
se os representantes dos setores liberais na província de Minas Gerais, 
conforme se vem revelando a partir dos trabalhos sobre a economia 
mineira do Oitocentos. (grifos meus)254 

Se não é o critério da indústria agropecuária e toda sorte de comércio, fator de capital 

relevância na relação direta entre o sul e o oeste de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, o fundo agregador 

para se pensar em melhorias mais radicais nos meios de transporte naquele período, especificamente, 

não consigo pensar em outra razão fundamental. Porém, Andréa Lisly Gonçalves não apenas 

conseguiu articular as razões, bem como sintetizar, elegantemente melhor, o círculo em torno desse 

projeto: 

Decisivos, porém, para a compreensão do alinhamento político, nem sempre coeso, 
das elites mineiras em relação ao centro de poder representado na Corte do Rio de 
Janeiro, seriam a consolidação dos interesses das regiões voltadas para a economia 
de abastecimento da Corte e, fator a ela correlato, a disseminação da propriedade 
escrava – e, portanto, a sustentação política da instituição – em uma região que 
abrigava o maior contingente de escravos de todo o país. 
Se a ameaça de uma sublevação escrava, em conjunto com os homens livres e libertos 
pobres, poderia ser manipulada pela própria elite política contra seus opositores, ela 

252 Id. Ibid., pp. 80-1. 
253 Id. Ibid., pp. 82. 
254 Id. Ibid., pp. 82. 
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também representava os limites da ação dos setores dominantes pelo risco inerente 
de que fugissem a qualquer possibilidade de controle. 
No lugar de uma “vocação para a unidade”, a adesão das elites mineiras à Corte do 
Rio de Janeiro teria sido pacientemente articulada por D. Pedro I em sua viagem à 
província, quando não faltaram as promessas de benfeitorias voltadas para o 
melhoramento de infraestrutura, sobretudo a viária, e a concessão de cargos 
e promoções. (grifos meus)255 

O desenvolvimento mercantil regional e o crescimento de uma elite política cada vez mais 

autônoma parece uma questão relevante para se pensar nessas promessas pedrinas. O Império do 

Brasil, a partir dessa perspectiva, não carregava o nome “império” gratuitamente nem mesmo para a 

reafirmação do território limítrofe ao espaço da Corte, como é o caso do espaço meridional de Minas. 

A proposta de Cadolino, militar, pelos dados – mesmo que breves – muito próximo de D. Pedro I, 

parecem se enquadrar nas “promessas de benfeitorias voltadas para o melhoramento de infraestrutura, 

sobretudo a viária” feitas pelo imperador aos proprietários do Rio das Mortes. 

As estratégias centrais de afirmação do poder de governo do imperador e o fortalecimento da 

ideia de Estado Imperial dependia de uma série de medidas que aproximassem, absoluta ou 

relativamente, as províncias. É nesse sentido que a expressão do arquiteto William J. R. Curtis, ao 

afirmar que a ferrovia era “fato e símbolo”, se enquadra sem grandes problemas às nossas tentativas de 

compreender os esforços imperiais de definição do território. Cesar Cadolino, ao propor a construção 

de uma estrada de ferro como parte das “benfeitorias voltadas para o melhoramento de infraestrutura” 

naquele contexto de regência de Araújo Lima, abusa do simbolismo do fato mais novo no núcleo da 

ideia de civilização. 

Usando conceito de Jacques Revel, ao analisar a longa duração da formação e consolidação do 

território da França, o que D. Pedro I fazia ao viajar através do território de seu domínio, um domínio 

fragilizado, como o período das regências demonstraria em seguida – com necessária negociação e 

reafirmação constante – era uma “produção do território”.256 Essa “produção do território” 

permanece, ao que parece, dentro das perspectivas de propostas empreendedoras, ou propositivas, dos 

seus seguidores – teoricamente – mais leais, mesmo após sua morte. Se não por reflexo a esse princípio 

de lealdade ao falecido imperador, aos seus projetos e ao seu filho, o jovem D. Pedro II, como no caso 

dos regressistas, talvez pela mira em uma oportunidade para variar seus ganhos, já que sabemos que 

255 Id. Ibid., pp. 35. 
256 Cf. REVEL, Jacques. “Conhecimento do território, produção do território: França, séculos XIII-XIX”. A Invenção da 
Sociedade. Tradução de Vânia Anastácio. Lisboa: Difel, 1989, pp. 103-158. 
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Cadolino praticava a usura em uma praça carente de créditos, como no episódio com a imperatriz. Sua 

relação com a atividade creditícia na praça carioca, inclusive tendo como devedora a própria 

imperatriz, coincidia com a situação decadente do primeiro banco do Brasil. A esse respeito, Carlos 

Gabriel Guimarães nos informa que  

[o] primeiro Banco do Brasil, um banco “criado para prover fundos e capital para o 
Estado e o comercio”, durou vinte anos. A conjuntura econômica, social e política 
difícil do período Joanino e do Primeiro Reinado, relacionada com a participação 
em conflitos externos [...] os conflitos internos, com rebeliões das regiões e 
províncias contrárias à centralização do Império no Rio de Janeiro, [...] e a Corte 
fazendo do caixa do Banco fonte de seus recursos, como foi o caso dos fundos 
levantados pela própria com o retorno de D. Joao VI para Portugal, que alguns 
calcularam em mais de 60 milhões de cruzados (equivalente a 240 mil contos de 
reis), tornaram a situação do primeiro Banco do Brasil bastante difícil. Diante desse 
quadro, e conforme constava nos seus estatutos, artigo 2°, o banco poderia ser 
liquidado ao final de vinte 20 anos, o que realmente aconteceu em 1829.257 

Nesse cenário, a acumulação mercantil originada no comércio interprovincial, como é o caso 

da praça do Rio das Mortes com a do Rio de Janeiro, faria grande diferença para os investimentos em 

novas práticas. Muitos desses grandes comerciantes mineiros se converteram em fazendeiros da 

cafeicultura em expansão no Vale do Paraíba do Sul e, mais tarde, em potenciais e efetivos 

concessionários e acionistas de estradas de ferro.258 

Cláudia Chaves, Alcir Lenharo e Afonso Alencastro Graça Filho nos auxiliam na busca por 

mapear esse universo mercantil no interior da província. Das Tropas da Moderação à coroação da 

“Nápoles de Minas”259 como Princesa do Oeste, temos um processo de consolidação da praça de São João 

como entreposto comercial que vai do final do século XVIII aos meados do XIX.260 

A vila de São João del-Rei, elevada a cidade em 1838, encontrava-se, dentro das lógicas de 

localização e movimento do século anterior, em ponto estratégico para o comércio inter-regional e 

257 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. A Presença Inglesa nas Finanças e no Comércio no Brasil Imperial: os casos da Sociedade 
Bancária Mauá, MacGregor & Cia. (1854-1866) e da firma inglesa Samuel Phillips & Cia. (1808-1840), São Paulo: Alameda, 
2012, pp. 26-7. 
258 Cf. GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro; LIBBY, Douglas Cole. A Economia do Império Brasileiro. São Paulo: Atual, 
2004, cap. 4, e SALLES, Ricardo. E o Vale era o Escravo: Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do Império. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, cap. 4.  
259 Apelido difundido pelo redator do “Hebdomadário Político, Instrutivo e Noticioso, órgão...”, Severiano Nunes 
Cardoso de Rezende, em uma apresentação ufanista em razão da presença do imperador D. Pedro II na cidade. O 
ARAUTO DE MINAS, São João del-Rei, 24 de abril de 1881. A Cidade de S. João d’El-Rei, p. 2. Disponível em: 
<https://cutt.ly/fzgEjhp> Acesso em: 08/03/2021. 
260 CHAVES, Claudia Maria das Graças. Perfeitos Negociantes: mercadores das minas setecentistas. São Paulo: Annablume, 
1999; LENHARO, Alcir. Op. Cit.; GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de 
Minas Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume; São João del Rei: UFSJ, Funtir, 2002. 
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interprovincial. Cabeça da Comarca do Rio das Mortes, principal vila do Sul de Minas durante boa 

parte do oitocentos, assentada sobre e cercada de solo fértil, tendo formado uma zona produtora e 

consumidora desde o século XVIII e com grande relação com o Rio de Janeiro, desde que a Corte 

passou a ocupar a margem oeste da Baía de Guanabara, São João del-Rei era uma candidata óbvia para 

receber os trilhos de uma possível estrada de ferro que partisse da Corte e tomasse o rumo de Minas 

Gerais. No entanto, mesmo com essas características em formação e consolidação, o território da 

comarca possuía uma extensão tal que, mesmo em viagens realizadas em tropas de muares, levava-se 

dias entre São João e as vilas produtoras da comarca e, mais tarde, entre essas vilas e cidades e a capital 

da colônia, do Reino Unido e do Império, respectivamente. 

Ao trazer-nos os dados sobre os Perfeitos Negociantes, ainda no período colonial mineiro, 

Chaves colabora sobremaneira para compreendermos tanto a dinâmica de conformação do comércio 

interno da então capitania quanto o desafio para os agentes, do que ela classifica como “comércio 

volante”, vencerem o espaço; esses eram “o tropeiro, o comboieiro, o boiadeiro, o atravessador, o 

mascate, a negra de tabuleiro”.261 

Entre esses grupos, o que se destaca em nosso tema são os tropeiros, que representavam o que 

considero o protótipo dos trens que aparecerão no século XIX, que “constituíam o principal grupo de 

agentes comerciais do mercado mineiro colonial. No início da colonização de Minas Gerais, foram eles 

os primeiros a circularem por seus caminhos com tropas de muares”. Como o burro, a mula, a besta, 

enfim, os muares eram animais de constituição robusta, passo firme e capazes de passar por picadas e 

atravessar escarpas com relativo peso sobre o dorso e o lombo, além de permitirem vencer grandes 

distâncias com grandes volumes, “[t]ais tropas foram utilizadas inicialmente na região centro-sul e 

tornaram-se a única alternativa para o transporte de cargas na região das Minas Gerais, devido ao difícil 

acesso à capitania”.262 

Uma recapitulação comparativa: do cavalo ao muar, do muar à locomotiva 

Em certa proporção, o desenvolvimento da locomotiva a vapor – chamada metaforicamente 

de “cavalo de ferro”, porém com um esforço trator mais vantajoso – entre meados do século XVIII e o 

decorrer do XIX, e primeira metade do XX (apogeu e saturação dessa tecnologia), como temos visto, 

 
261 CHAVES, Claudia Maria das Graças. Op. Cit., p. 49. 
262 Id. Ibid., p. 49. 
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teve como paralelo mais verossímil, na longuíssima duração, a domesticação de cavalos nas estepes 

euroasiáticas, ocorrida entre os dois últimos milênios a.E.C.263  

A domesticação de animais e a sua utilização para a tração, mais especificamente a dos equinos 

– mais eficiente meio de transporte terrestre desenvolvido em um período de longuíssima duração –,

parecem-me o evento mais próximo da revolução tecnológica da energia a vapor setecentista e 

oitocentista. Isso porque foi um possibilitador de desenvolvimento técnico e econômico, tendo 

impacto expressivo na forma como ocorreram as viagens e se expandiram as comunicações. Assim, 

quando o tema é transporte por terra, mesmo se considerada a muito longa duração, é difícil encontrar 

outra base tecnológica comparável à importância do desenvolvimento dos motores a vapor.  

Do mesmo modo, assim como as Rotas da Seda264 e o Mediterrâneo foram os espaços milenares 

de expansão das técnicas, sociabilidades e culturas na antiguidade – com o desenvolvimento e a 

sedimentação do uso do equino entre esses –, os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico passaram a ser o 

espaço desse mesmo tipo de expansão a partir da primeira modernidade, com as navegações oceânicas 

de longo curso intensificadas. Nos espaços internos dos territórios nacionais, em pleno curso de 

[re]organização político-administrativa, a economia dependia dos tipos de transporte tradicionais, 

que os cliometristas costumam chamar de “pré-ferroviários” (pre-rail), mesmo que suas teses se 

contrariem em certos fundamentos265.  

Assim, foram as tropas de muares – os equinos de maior incidência e de valor mais elevado no 

comércio da América Portuguesa e do Brasil Imperial266 – que dominaram as picadas, os caminhos e 

as estradas267 até que os trilhos pudessem alcançar as pontas entre a produção e os mercados, sem que 

o segundo meio de transporte, necessariamente, eliminasse o primeiro, que nunca deixou de ser

importante em muitos lugares, para curtas ou longas distâncias. O muar, extraordinariamente, 

263 BELICH, James; DARWIN, John; WICKHAM, Chris. “Introduction: the prospect of Global History”. In: BELICH, 
James; DARWIN, John; FRENZ, Margret; WICKHAM, Chris. The Prospect of Global History. Oxford: Oxford University 
Press, 2016, p. 6. 
264 David Christian faz referência em seu estudo às “Rotas da Seda”, no plural, devido à complexidade e multiplicidade 
geográfico-temporal de rotas terrestres na Afro-Eurásia. Cf. CHRISTIAN, David, “Silk Roads or Steppe Roads? The Silk 
Roads in World History”, Journal of World History, Vol. 11, No. 1 (2000), pp. 1-26. Disponível em: 
<https://cutt.ly/QzQCPee> Acesso em: 19/05/2013. 
265 Cf. SUMMERHILL, William R. Order Against Progress: Government, Foreign Investment, and Railroads in Brazil, 
1854-1913. Stanford: Stanford University Press, 2003, e BARBOSA, Lidiany Silva. Tropas e ferrovias em uma província não-
exportadora: Estado, elites regionais e as contradições da política de transportes no início da modernização - Minas Gerais, 
1835-1889. 2011. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 
266 LENHARO, Alcir. Op. Cit., pp. 79, 82. 
267 GOULART, José Alípio. Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil. Rio de Janeiro: Conquista, 1961. 
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superava os cavalos e éguas em sua capacidade de carregar pesos e de se firmar no solo em condições 

desfavoráveis, apesar de ser híbrido da égua com o jumento. Uma espécie pouco difundida nas regiões 

centrais da América Portuguesa ainda no século XVIII, mostrou-se necessário e capaz de dinamizar os 

fretes do centro-sul após ter sido, originalmente, introduzido no extremo-sul, na região banhada pela 

bacia do Rio da Prata. 

As fontes auríferas já haviam sido descobertas; as regiões das jazidas já estavam 
invadidas; a fome já grassava entre as populações atraídas pelo ouro, por falta de 
transporte; e muito paulista espalhado no extremo-sul continuava no propósito de 
aprisionar indígenas. Mas foram de fato os núcleos mineradores, com suas 
deficiências, que despertaram a atenção dos preadores para essa outra riqueza 
existente na Planície Platina.268 

Em paisagem dominada pelo relevo irregular, como concluiria Deffontaines, “[o] burro 

tornou-se a providência destas regiões montanhosas”269. Em muitas localidades, de fato, o burro nunca 

perdeu a importância, especialmente nas que permaneceram mais isoladas, já que os traçados 

ferroviários tiveram suas limitações de alcance em um território de tal vastidão, de proporção 

continental, como o brasileiro, e especialmente irregular em termos de relevo como o de Minas Gerais 

e do entorno do complexo da Serra do Mar. Ou mesmo em concorrência com as ferrovias devido a 

determinadas vantagens já estabelecidas nas relações diretas entre o tropeiro e o cliente. 

Antes das ferrovias, os maiores complexos de fretamento da produção para subsistência e para 

a agroexportação eram representados por essas tropas. Como temos dito, carga em grandes volumes 

eram atendidas por comboios que, às vezes, contavam com até duzentas mulas, podendo chegar a 

trezentos animais de carga, segundo José Alípio Goulart (1915-1971)270. Entre os equinos, o muar – 

repetimos – possuía a maior capacidade para transportar carga, especialmente pela firmeza do passo 

para vencer relevos acidentados, o que tornava sua utilização bem mais ampla que a do cavalo, mais 

apropriado para o transporte individual, sem demanda por pesos extras, e com exigência de agilidade. 

Porém, assim como o cavalo, os muares demandavam por um elemento de forma fundamental: a 

ferradura. Portanto, o ferro, mesmo que em escala pré-industrial, impunha-se já como imprescindível. 

Assunto já tratado no capítulo 1. 

268 Id. Ibid., p. 35. 
269 DEFFONTAINES, Pierre Apud. Id. Ibid., p. 47. 
270 GOULART, José Alípio. Op. Cit., p. 97. 
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A precariedade das estradas no período de capitanias era um fator pesaroso, tanto para os 

tropeiros quanto para os próprios moradores. Ambos, segundo Chaves, peticionavam ao governador 

para que a condição dos caminhos fosse alvo de melhorias por parte da administração colonial.271 Essas 

condições mudaram pouco até o início do século XIX, tornando-se, como vimos anteriormente, alvo 

de uma inversão por parte da Coroa em sua relação com a infraestrutura para os transportes, depois de 

1808. 

Ainda no setecentos, Cláudia Chaves refere-se ao comércio realizado pelos tropeiros como 

“volumoso”, na medida em que eram o único fretamento de longa distância para comercializar bens a 

partir dos portos do Rio de Janeiro e São Paulo com o interior e gêneros alimentícios produzidos no 

território de Minas Gerais. Mesmo independentes, esses negociantes estavam atrelados às casas 

comerciais do Rio. Porém, a estabilização da produção agropecuária e o caminho aberto para o 

potencial comércio de abastecimento interno, “os grandes proprietários rurais passaram a contar com 

as suas próprias tropas de muar”.272 Esse fenômeno gerou a categoria que Alcir Lenharo chamará de 

“tropeiro/proprietário de terra”. Nesse esquema, os grandes proprietários terceirizavam a atividade de 

viagem comercial, portanto o transporte das mercadorias como tal, aos seus passadores, enquanto “os 

sitiantes e roceiros conduziam eles próprios a sua produção agrícola ao mercado”273. 

Entre as mercadorias descritas para o século XVIII, apresentadas por Chaves, em seu 

levantamento dos principais Registros entre 1750 e 1800, estão: cargas de secos e molhados, escravos, 

potros, algodão, gado vacum, aguardente, vinho, pólvora, chumbo, ferramentas, utensílios, fumo 

(tabaco), toucinho, rapadura, açúcar, peixe, tecidos, couro, sola (de calçados), carne seca, sal, e outros, 

não necessariamente em ordem de volume, preço ou importância.274 

Para a primeira metade do XIX, confiaremos em Alcir Lenharo e Afonso Graça Filho. Em A 

Princesa do Oeste, Graça Filho, ao construir os índices de preços entre 1814 e 1905, permite-nos uma 

visão panorâmica sobre as principais mercadorias do espaço mercantil da zona meridional da província 

de Minas em sua relação com a praça do Rio de Janeiro. A partir desse panorama, podemos dizer que 

o mercado interno do século XIX, com itens importados do Rio de Janeiro ou produzidos em Minas

Gerais, era composto, principalmente, por sal, bacalhau, farinha de trigo e café, no sentido Rio-Minas, 

271 CHAVES, Claudia Maria das Graças. Op. Cit., p. 50. 
272 Id. Ibid., p. 51. 
273 Id. Ibid., p. 52. 
274 Id. Ibid., p. 88. Como explica a autora, à página 89, “‘molhados’ são todos os produtos comestíveis e ‘secos’ são os 
produtos não comestíveis, como ferramentas, roupas, utensílios etc”. 
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e toucinho, carne, açúcar, farinha de mandioca, galinha, arroz, milho, feijão e fubá, no sentido Minas-

Rio275. Um produto que se destaca no comércio entre São João del-Rei e o Rio de Janeiro é o tecido de 

algodão, que apresenta um crescimento relativo muito alto na segunda metade da década de 1820. 

Trinta daqueles produtos se destinavam ao Rio de Janeiro numa razão superior a 
70% do total das exportações. O gado vacum (78% exportados para o RJ.), porcos 
(89% idem), queijos (57% idem), tecidos de algodão (96% idem) e toucinho (97% 
idem) representavam mais de 57% do valor das exportações mineiras e 62% dos 
valores das mercadorias vendidas ao Rio de Janeiro. Em contrapartida, o Rio de 
Janeiro fornecia a maioria das importações mineiras, 100% do azeite comprado por 
Minas, 69% do sal, 93% dos escravos, 92 % dos gêneros secos, 96% das ferragens e 
vinhos. [...] Mais surpreendente foi o desempenho das vendas de tecidos de algodão 
mineiros, com um crescimento de 4.120% entre 1824-1830.276 

Pelo viés econômico, Douglas Cole Libby corrobora, de certa forma, essa perspectiva, ao dizer 

que “é possível que a década de 1830 correspondesse ao auge da comercialização dos produtos oriundos 

das atividades agropecuárias de subsistência, particularmente com respeito ao mercado da Corte”.277 

Nas entrelinhas, fica subentendido que a Comarca do Rio das Mortes, que Libby enquadra nessa zona 

mais dinâmica da província mineira, a “Metalúrgica-Mantiqueira”, seria, comercialmente, a mais 

propícia a melhorar o sistema de transporte. Seguindo a regionalização de Libby, Clotilde Paiva afirma 

que o inglês John Sturz apresentou uma lista de quarenta itens exportados por Minas no ano fiscal de 

1827-1828: panos de algodão, açúcar, café, fumo, marmelada, banha, queijo, couro semi ou totalmente 

transformado, gado, galinhas, carneiros e porcos. E, complementando essa informação, diz que, “[a] 

julgar pelos vínculos comerciais que logo se estabeleceram, já havia na parte meridional da província 

(sul de Minas/São João del-Rei), e em menor escala em Paracatu, um sólido setor agropecuário 

mercantil”.278 

As Tropas da Moderação é uma alcunha referente aos sujeitos do processo de estabelecimento 

de uma estrutura mercantil de grande impacto na sociedade, na economia e na política oitocentistas, 

que consistia em um grupo responsável pelo comércio de grandes volumes de bens de primeira 

necessidade, especialmente realizado entre Minas Gerais e a Corte. A definição do conceito que 

delimita esse grupo – ou grupos – parte da percepção política da inserção dos tropeiros/proprietários 

 
275 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit., p. 175. 
276 Id. Ibid., p. 38. 
277 LIBBY, Douglas. Op. Cit., p. 85. 
278 PAIVA, Clotilde. População e Economia nas Minas Gerais do Século XIX. 1996. Tese (Doutorado em História Econômica) 
- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996, p. 13. 
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de terra em sua articulação desde o nível regional até sua projeção no espaço da Corte, ainda no 

Primeiro Reinado.279 

Assim, Lenharo, baseando-se nos relatos de comerciantes/viajantes (com destaque a Luccock, 

Saint-Hillaire e Spix e Martius), complementa a lista panorâmica de itens negociados no espaço 

referido. 

Luccock informa sobre a estruturação do comércio exportador de São João del-Rei, 
organizado através do transporte empresarial de tropas. Quatro destas firmas, de 
cerca de 50 mulas cada, percorriam a rota entre São João e Rio de Janeiro oito vezes 
ao ano, mantendo um comércio superavitário para a Capital da Comarca do Rio 
das Mortes. Spix e Martius retomam esta informação, complementando-a. 
Referem-se ao movimento das mulas cargueiras que levavam para o Rio de Janeiro 
“toucinho, queijos, algum tecido de algodão, chapéus de feltro, gado bovino, mulas, 
galinhas e barras de ouro para vender ali; pelo valor dos seus produtos traziam de 
volta mercadorias europeias, sobretudo portuguesas e inglesas, como chitas, panos, 
rendas, utensílios de ferro, vinho, cerveja Porter, licores, etc.”280 

Esse volume mercantil refere-se aos bens negociados com tropeiros/negociantes instalados em 

São João e sua intermediação com distritos como Pitangui, Pinhuí, Tamanduá, Formiga etc. Mas o 

volume para uma eventual ferrovia ainda na década de 1840 – que seria o caso de o projeto Cadolino 

vingar, se muito cedo – ainda teria as cidades, vilas, distritos e fazendas do meio do caminho entre as 

províncias de Rio e Minas, nos vales do Paraíba do Sul e Paraíbuna, nas serras do Mar e da Mantiqueira, 

para atender. Sem contar os volumes do comércio de negociantes da praça de São José del-Rei e seu 

espaço, que contava ainda com os arraiais/distritos de Prados, Mosquito, Lagoa Dourada e Lage. Esse 

último termo foi objeto de estudo de Paula Chaves Pinto, que apresenta, praticamente, uma versão 

mercantil de Cem Anos de Solidão, em que o traficante de escravos, Gervásio Pereira do Carmo, e seu 

filho fazendeiro e negociante, Gervásio Pereira Alvim, são personagens de um processo que vai da 

produção agropastoril ao comércio com o Rio de Janeiro por décadas, entre o século XVIII e o XIX281. 

Diante de um acervo epistolar que cobria um grande período, a autora pôde nos apresentar 

detalhes cotidianos da relação comercial – além das relações pessoais, entremeadas – entre fazendeiros 

e tropeiros do Rio das Mortes e representantes comerciais na Corte do Rio de Janeiro, com o 

importante papel dos representantes mineiros instalados na capital para intermediar, principalmente, 

279 LENHARO, Alcir. Op. Cit.  
280 Id. Ibid., pp. 91-2. 
281 PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas: movimentações familiares e trocas 
mercantis (c. 1790 – c. 1880). 2014. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
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os assuntos de crédito, ainda mais dificultados pela grande distância entre as pontas dos negócios. O 

intermediário era figura fundamental devido à “falta de numerário circulante, [à]s longas distâncias 

e as inseguranças dos trajetos, bem como o intenso recurso ao crédito” (grifo meu).282 

Aproveitando o gancho do capitão do Corpo de Milícia Gervásio do Carmo, como um 

traficante de escravos nas primeiras décadas do oitocentos, cabe ressaltar a força da instituição 

escravista no território mineiro. Roberto Martins e Maria do Carmo Martins dão conta de que o 

“contingente servil de Minas em 1819 (168.543) já era o maior do país e se expandiu rapidamente 

atingindo 381.893 indivíduos em 1873, constituindo-se então em mais de 25 por cento da população 

escrava do Brasil”283. 

É nesse ínterim que o horizonte do mercado consumidor se amplia ainda mais, efeito não 

apenas da demanda fixa crescente por itens de subsistência, devido ao aparato administrativo e militar 

da cidade desde 1808, mas, também, da população móvel em torno das questões de Corte. Ainda, 

como capital do Império do Brasil e sede não apenas das instituições de governo central e estado, é o 

Rio de Janeiro o habitat móvel de delegações diplomáticas, assim como região portuária que se tornou, 

então, o entreposto comercial maior do hemisfério sul e “centro de atração e repulsão de população, o 

que garantia um significativo deslocamento de pessoas em todas as épocas do ano”.284 

Luiz Felipe de Alencastro calcula que o número de pessoas deslocadas para o Rio de Janeiro, 

entre 1808 e 1817, pode ter chegado à marca de quinze mil almas, entre burocratas, nobres, 

administradores e colonos das possessões africanas e monarquistas hispano-americanos.285 

A relação entre o grande entreposto do centro-sul e o maior entreposto, em franca expansão, 

do sul de Minas, torna-se estreita, também, nas questões políticas. Acredito que o conjunto de 

fenômenos que relaciona comércio, proprietários e um Estado nacional sob uma monarquia 

constitucional e em formação, possa ter influenciado a ideia de Cadolino para sua ferrovia até São João 

del-Rei, naquele momento a região mais promissora da província na travessia da Mantiqueira, 

igualando os interesses cariocas e/ou fluminenses no primeiro momento de um projeto interprovincial 

de modernização viária.  

282 Id. Ibid., p. 208. 
283 MARTINS, Roberto Borges; MARTINS, Maria do Carmo. Op. Cit., p. 106. 
284 LENHARO, Alcir. Op. Cit., p. 42. 
285 ALENCASTRO, Luiz Filipe. “Vida privada e ordem privada no Império”. Idem (org.). História da Vida Privada no Brasil 
– Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp.12-93. 
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Porém, é importante perceber que, se por um lado Cesar Cadolino, um potencial regressista, 

assumiu o projeto de investimentos em infraestrutura que beneficiasse as novas elites provinciais 

moderadas, para de alguma forma tentar cumprir uma antiga promessa de D. Pedro I; por outro, o 

decreto-lei que regulamentava sua proposta era um projeto, também, dos moderados. Ou Cadolino se 

moderou no meio do caminho, ou, de fato, o princípio econômico em sua articulação com o político 

era uma estratégia fundamental, independente de filiação ideológica. Difícil saber com as informações 

disponíveis.  

Por um terceiro lado, não se pode esquecer que, depois das promessas de D. Pedro I e antes do 

Decreto-Lei nº 101 e a proposição do major Cadolino, há um Ato Adicional. O federalismo trazido a 

partir desse dispositivo – apesar de definir que as questões referentes a infraestrutura de transportes 

fossem responsabilidade do governo geral, quando as estradas conectassem duas províncias – 

determinava que o papel de autorizar e legislar sobre construção de estradas, e canais, e autorizar 

transporte fluvial ou de cabotagem, caberia aos governos provinciais, quando esse tema se tratasse de 

atendimento apenas ao território de cada ente federativo. Por um quarto viés, seu requerimento se deu 

durante a regência Araújo Lima, uma regência regressista. É Wlamir Silva que nos traz esse ponto para 

apreciação, ao contemplar a complexidade do jogo que envolvia uma constante batalha sob os signos 

do econômico, do político e do simbólico. 

Os objetivos políticos das elites concentraram-se, afinal, na questão do federalismo, 
e as tentativas de resolução dos problemas pelas lideranças parlamentares também 
seguiram esse caminho. A solução conciliadora proposta foi o Ato Adicional (1834) 
e seus complementos, cedendo exatamente algumas franquias provinciais e locais. 
Os limites da solução conciliatória e a “pedagogia das revoltas”, em íntima relação, 
conduziram à solução autoritária do Regresso, com a Lei de Interpretação (1841) e 
seus adendos, projeto em que o poder centralizado, regional e institucionalmente, 
mostrava-se mais eficiente em preservar as estruturas sociais e, mais adiante, 
reformá-las quando necessário.286 

Assim como já havia sido a capital da legalidade no “ano da fumaça”, São João apresentava e 

representava um conjunto de características que formava um coeficiente alto de importância regional 

e, ao que tudo indica, nacional no cenário do centro-sul no período regencial. Essa dinâmica da disputa 

simbólica colocava em campo não apenas as discordâncias dos grupos envolvidos; trazia, também, as 

convergências. Como veremos, em breve, as estradas de ferro que começaram a ser construídas no XIX 

286 SILVA, Wlamir José da. Liberais e Povo: a construção da hegemonia liberal-moderada na província de Minas Gerais 
(1830-1834). São Paulo: Hucitec; Aderaldo & Rothschild; Belo Horizonte: Fapemig, 2009, p. 35. 
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foram, grosso modo, projetos liberais executados por conservadores, na mesma toada em que o texto 

do Decreto-Lei nº 101 era uma regulamentação moderada que o major Cadolino tentava trazer à 

execução pública, dentro da perspectiva de determinados artigos. Seria a proposta do militar uma 

forma de barganhar o apoio das tropas da moderação, em um esforço conciliador de apaziguar a relação 

dos liberais do Rio das Mortes com o governo central? 

Tratando de um período mais abrangente, Afonso Alencastro Graça Filho sintetiza esse 

acúmulo de poder refletido na economia centro-sulista por parte dos mineiros do Rio das Mortes. 

Em resumo, os negociantes sanjoanenses dominavam a liquidez do mercado. 
Homens de grande prestígio junto à sociedade local e regiões vizinhas, realizavam 
transações mercantis como intermediários entre São João del Rei e os mercados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Bem como, fizeram da cidade 
referência para o crédito e financiamento das atividades econômicas da Comarca do 
Rio das Mortes.287 

Pelo tema econômico, temos aqui três palavras-chave fundamentais para a aquisição de 

matéria prima e insumos para infraestrutura modernizante naquele contexto: liquidez, crédito e 

financiamento. Construir uma estrada de ferro, implicava em operar um conjunto de bens tão variados 

quanto especializados que requeriam investimentos vultosos, prazos a perder de vista e mão de 

obra/conhecimentos que requeriam um primeiro passo dependente da participação estrangeira e do 

Estado, tanto para os empréstimos quanto para a aquisição de tecnologia que, até aquele momento, só 

poderia proceder da Grã-Bretanha, talvez da França ou da Bélgica, e do Nordeste dos Estados Unidos. 

Apesar de todas as circunstâncias acima, parece que a proposta para uma estrada de ferro entre 

o Rio de Janeiro e São João del-Rei se mostrava prematura para o conjunto institucional e empresarial

que deveria se envolver em torno da empreitada. Sem a experiência técnica e administrativa e, mais 

ainda, sem um interesse definitivo – ou institucionalidade central fixa – e recursos financeiros do 

Estado Imperial para subsidiar e garantir algum retorno a potenciais investidores, a ideia do major 

estava fadada até mesmo ao esquecimento, já que, até o advento desta pesquisa, nenhum estudo 

dispensava alguma atenção a esta específica proposta de 1838. 

O Ministério do Império, responsável por administrar os assuntos da secretaria das obras 

públicas, através da pena do ministro Francisco Ramiro d’Assis Coelho, no relatório de 1839, 

mostrava-se despreparado para lidar com este assunto. É possível até mesmo considerar um certo 

desinteresse ao tratar da questão, que não mereceu mais do que um breve parágrafo sobre o 

287 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit., p. 83. 
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requerimento Cadolino. O que não quer dizer que a expressão “estrada de ferro” tenha desaparecido 

da documentação. Porém, antes, cabe observar como estavam as coisas em outras paragens. 

Os trilhos no antebellum dos Estados Unidos da América 

Se a elite crioula, em Cuba, já modernizava sua infraestrutura canavieira e mergulhava nos 

avanços da ilustração para atender o “princípio sacarino”288 a partir de contratos com construtores e 

aquisições de bens de capital nos Estados Unidos, é interessante observar, minimamente, como as 

coisas andavam nas primeiras décadas ferroviárias do antebellum. 

A relação comercial entre a Comarca do Rio das Mortes e o Rio de Janeiro, desde que se 

considere com alguma boa vontade as proporções, se assemelhava ao ambiente encontrado no sul dos 

Estados Unidos da América e o comércio com o oeste daquele período (Missouri, Ohio, Indiana, 

Kansas etc.). Enquanto o meio de transporte predominante e duradouro entre Minas e Rio, mesmo 

por boa parte do século XIX, as tropas de muares, por lá esse papel se concentrava no cruzamento de 

barcos a vapor pelos rios navegáveis, como o Mississipi e seus afluentes. O papel de entreposto global 

que o Rio de Janeiro possuía na América do Sul era assumido por Nova Orleans e Mobile, a sul, e 

Charleston, a sudeste do Estados Unidos no antebellum.289 A carência por estradas de rodagem entre 

pontos de oeste a sul dos EUA era refletida, segundo Cotterill, pela predominância de um comércio 

fluvial em sua maior parte. Pelos rios Mississipi, Missouri e Ohio eram escoados variados produtos de 

uma área de grande amplitude, o que gerava números bastante consideráveis para o comércio. Nas 

palavras do autor: 

Um notável destaque do comércio do oeste em 1840 era seu alto valor. Em 1843, o 
alcance da produção exportada era estimado em mais de 80 milhões de dólares e 
crescia rapidamente. No mesmo ano, o comércio todo do oeste era estimado em 220 
milhões de dólares. Neste total, produtos agrícolas e minerais tomavam a frente. 
Eram reunidos de uma extensa área; chumbo de Wisconsin e Iowa, fumo de 
Kentucky e Missouri, algodão do sudoeste e farinha, grãos, suíno e outros produtos 
de uma área vasta”. (tradução minha)290 

A diversidade apontada para o comércio das tropas de muares na América Portuguesa e, 

posteriormente, Reino Unido e Império, no centro-sul, pode ser verificada, também, para o comércio 

 
288 Sobre a política crioula de Cuba em seus esforços técnicos para melhorar a aparência e preservar a doçura do açúcar para 
o mercado global, cf. ROOD, Daniel B. Op. Cit.. 
289 COTTERILL, R. S. “Southern railroads and western trade”. The Mississipi Valley Historical Review. Vol. 3, nº 4 (março 
1917), pp. 427-441. Disponível em: < http://www.jstor.org/stable/1889137>. Acesso em: 19/05/2008. 
290 Id. Ibid., p. 428. 
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do oeste/sul americano com uma das pontas no porto de Nova Orleans. Assim como o porto do Rio 

de Janeiro se apresentava como o mais dinâmico do centro-sul brasileiro, quiçá da América do Sul, por 

sua configuração de núcleo receptor, importador e reexportador de mercadorias de subsistência e 

gêneros importados da Europa e América do Norte – além de saída de produtos da agroexportação –, 

no sul dos EUA, Nova Orleans, até as décadas de 1840-50, concentrava-se a atividade portuária de 

toda a área mencionada, graças à navegabilidade do Mississipi e afluentes. Logo, em um paralelo 

possível, pode-se dizer que Nova Orleans estava para o sul dos Estados Unidos da América como o Rio 

de Janeiro estava para o centro-sul do Império do Brasil. Essas características influenciaram no 

crescimento demográfico de Nova Orleans, que atingiu a marca de “100.000 almas”291, assim como o 

Rio de Janeiro, que já era o grande polo comercial do Atlântico Sul, ampliou sua posição com a 

instalação da Corte. Se em 1821 o Rio abrigava em torno de 112.000 habitantes, em 1840 esse número 

já havia ultrapassado os 140.000292. 

Apesar de não ser nosso foco principal, é inevitável tecer comparações entre as atividades de 

mercado do centro-sul do Brasil e do sul/oeste dos EUA. Aquela região poderia ser classificada, 

também, de uma perspectiva literalista, como centro-sul, ao considerarmos a evolução do território 

dos Estados Unidos no decorrer do período em análise, especialmente devido à imigração pelo Oregon 

Trail a partir de 1843 e, legalmente, devido à anexação definitiva do Vale de Willamette em junho de 

1846, o que permitiu aos EUA alcançar o Oceano Pacífico como parte de suas terras293. Nessa porção 

tão vasta de terras – e rios – os meios de transporte disponíveis apresentavam-se como onerosos e de 

baixa eficiência, o que comprometia a conservação dos bens transportados – sempre segundo 

Cotterill294. Porém, o espaço fluvial manteve-se como o principal por muito tempo, enquanto as 

ferrovias do Velho Sul de forma isolada e, no geral, de forma complementar aos principais rios, o 

verdadeiro tronco comercial de grosso (cf. Mapa 1). 

Nos meados do século XIX, o transporte por meio animal, sejam comboios em carros de bois 

ou as já citadas tropas de muares, mostravam-se, em alguns casos, obsoletos para as novas e crescentes 

demandas. É nessa direção que as intenções de dotar o território de meios de transporte mais rápidos 

291 Id. Ibid., p. 428. 
292 IBGE. Repertório Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1941, p. 4. 
293 HUDSON, John C. Across This Land: a regional geography of the United States and Canada. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 2002, pp. 426-8; OFFICE OF THE HISTORIAN. The Oregon Territory, 1846. United States 
Department of State. Disponível em: <https://cutt.ly/gz4hzAv>. Acesso em: 17/03/2021. 
294 COTTERILL, R. S. Op. Cit.. 
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– sob influência da Inglaterra, dos EUA ou de Cuba – podem ser consideradas verossímeis, o que, a 

partir da década 1830, significava estradas de ferro. A topografia acidentada e a grande barreira natural 

representada pelas serras da Mantiqueira e do Mar eram o obstáculo mais problemático e o fator mais 

prejudicial ao desenvolvimento logístico do centro-sul brasileiro. A mesma topografia que causava 

sérios transtornos aos viajantes por terra tornava os rios pouco propícios à navegação. Dessa maneira, 

o transporte de mercadorias e pessoas, antes de 1860, continuava configurado, quase que 

absolutamente, em modelos antiquados de transporte.295 A configuração do processo de viagem de 

longo termo, somada às características das vias disponíveis acarretava em sérios prejuízos e demandava 

a adoção de estratégias comerciais nos moldes do caso da relação entre o fazendeiro de São José del-

Rei, Gervásio Pereira Alvim, e seu intermediário na praça carioca, o negociante Francisco Eugênio de 

Azevedo296. 

No transporte de bens do comércio do vale do Rio Mississipi, o longo curso do rio e a 

característica (e óbvia) umidade seriam os maiores causadores das constantes perdas, assim como a 

navegabilidade não era tão tranquila como se faz parecer. R. S. Cotterill descreve as mazelas desse caso: 

A maior parte da produção ao oeste [do Mississipi] chegou a Nova Orleans depois 
de primeiro de junho e foi consideravelmente prejudicada pelo calor e pela umidade 
do porão do barco a vapor. O tabaco transpirava, os grãos inchavam e amoleciam e 
a carne de porco ficava geralmente danificada. […] O próprio rio era cheio de 
obstáculos e muito obstruído por corredeiras em seus cursos superiores. Em suma, 
estava claro que o comércio do noroeste só chegava a Nova Orleans porque não 
havia outro lugar para ir. (tradução minha)297 

Antes da expansão ferroviária pelo Sul – praticamente simultânea à intensa construção de 

estradas de ferro no Nordeste, com incursão ao oeste/noroeste – papel assumido, por exemplo, pela 

mitológica Baltimore & Ohio –, não havia, segundo Cotterill, uma rede rodoviária para suprir as 

necessidades do comércio do Vale do Rio Mississipi, não, ao menos, algo que pudesse configurar uma 

alternativa paralela ao transporte fluvial. Portanto, a partir da década de 1830, a construção de várias 

ferrovias parece ter sido a opção politicamente mais interessante para resolver os problemas de 

integração do comércio sulista interno e com os portos do sul/sudeste. Dessa forma, o fluxo que 

 
295 SUMMERHILL, William R. Op. Cit., p. 18. 
296 PINTO, Paula Chaves Teixeira. Op. Cit., pp. 207-8. 
297 “Most of the western produce reached New Orleans after the first of June and was appreciably injured by the heat and 
dampness of the steamboat hold. Tobacco sweated, grain swelled and softened, and pork was generally damaged. […] The 
river itself was full of snags and greatly obstructed by rapids in its upper courses. All in all, it was clear that the trade of the 
northwest came to New Orleans only because there was no other place to go”. COTTERILL, R. S. Op. Cit., p. 429. 
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mantinha a hegemonia portuária de Nova Orleans, devido às águas do Mississipi, viu-se substituído 

pela possibilidade de utilização dos portos de Mobile, no Alabama; Charleston, na Carolina do Sul, e 

Savannah, costa da Georgia. 

Mapa 1. Mapa das ferrovias do Sul dos EUA. Early developments: Railroads in the South, 1840. 

Fonte: Adaptado de MARRS, Aaron W. Railroads in the Old South: pursuing the progress in a slave society. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 2009, p. xv. 

Entre 1831 e 1840, no esforço de descentralização do comércio fluvial do Mississipi, surgiu 

um número relativamente grande de companhias de estradas de ferro. Nesse período, R. S. Cotterill 

nos fornece o número de quarenta e nove rotas (routes) que ligavam várias cidades e lugarejos através 

do Sul daquele espaço em torno do grande rio. Não significa que era uma rede, de fato. Várias rotas 

eram isoladas e outras, mesmo que tivessem linhas em pontos em comum com outras, muitas vezes 

haviam sido construídas com bitolas diferentes, o que quebrava o fluxo de passagem de uma para outra 
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(Mapa 1). O que parece não ter sido um real problema durante o antebellum, apresentou-se como um 

estorvo para a eficiência logística dos confederados durante a guerra298. 

Nesse período, em Cuba, segundo Zanetti e García, a estrada de ferro que ligava San Julián de 

Güines a Havana já influenciava na mudança de conceitos a respeito de transportes terrestres. A 

remessa de açúcar, que antes era realizada de forma pesada e lenta, passou a se configurar por um 

sistema rápido e econômico.299 

Se o problema com o transporte de grandes volumes entre Minas Gerais e Rio de Janeiro era 

as cadeias montanhosas, e o do Sul dos Estados Unidos, no antebellum, era o território muito vasto, 

somado aos prejuízos causados pela umidade fluvial; em Cuba, além de algumas partes de relevo 

acidentado e morros, mesmo com o terreno relativamente plano entre o centro e a borda da Ilha, o que 

mais causava transtornos e atrasos era a estação chuvosa e o efeito das águas pluviais sobre o espaço. 

Por isso, logo que ficou claro que a ferrovia de Güines a Havana eliminara esse desafio, as propostas 

para novas estradas sobre trilhos começaram a surgir. Assim, a nova empreitada tinha como objetivo 

ligar Cárdenas a Bemba. 

Mapa 2. Mapa ferroviário de Cuba (1837-98). Expansão da rede Oeste. 

Fonte: Adaptado de ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Sugar & Railroads: A Cuban History, 1837-1959. Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 1998. 

298 AMERICAN BATTLEFIELD TRUST. Railroads of the Confederacy. Disponível em: <https://cutt.ly/lz7PZMO>. 
Acesso em: 17/03/2021. 
299 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 3. 
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Era, ainda, 26 de abril de 1837 quando ocorreu a primeira assembleia de acionistas da 

Compañía del Ferrocarril de Cárdenas a Soledad de Bemba. O secretário da companhia eleito foi Domingo 

del Monte, agente que representava os interesses da família Aldama-Alfonso – uma das mais ricas 

produtoras de açúcar da colônia espanhola – adquiriu 24% do total de ações. A construção da linha 

foi iniciada um ano depois, em 17 de abril de 1838. Ironicamente, o que atrapalhou e acabou por 

paralisar as obras foram chuvas torrenciais incessantes. A inauguração da primeira sessão, entre a região 

portuária de Cárdenas, na Baía de Cárdenas, e Contreras, na Baía de Matanzas, se daria dois anos 

depois, ao final de maio de 1840; a construção do restante da linha, até Bemba, terminaria em 

dezembro do mesmo ano. A construção dessa estrada naquela porção do território da Ilha causaria um 

mal-estar entre os latifundiários e os comerciantes da cidade litorânea vizinha, Matanzas. “Em janeiro 

de 1839, o engenheiro Carrera informava a Domingo del Monte que os empresários de Matanzas se 

levanta[va]m contra [o] projeto, pedindo à Junta que abandon[asse a] linha e a lev[asse] de Bemba a 

Canímar”. Essa reação dos proprietários e mercadores de Matanzas se devia ao fato de serem eles os 

monopolistas do mercado do açúcar naquela porção da Ilha até então.300 

Ainda em 1839, Gonzalo Alfonso Soler, sob os interesses da mesma família Aldama-Alfonso, 

na cidade de Matanzas, recebeu o contrato de concessão para uma estrada de ferro entre Matanzas e o 

estado de Las Piedras de Manuel Alvarez. A Junta de Fomento foi uma das acionistas dessa terceira 

companhia ferroviária cubana. Em seguida, foi autorizada uma companhia que construiria a Ferrocarril 

de Júcaro, que também tinha como ponta a Baía de Cárdenas. Ao contrário das outras, bem providas 

de cargas, a Ferrocarriles de Júcaro é interpretada por Zanetti e García, em sua fase de criação, como 

“especulação de risco”, por servir uma área ainda não explorada para a produção no primeiro momento 

de sua abertura, correndo no sentido norte-leste. Essa situação chegou a gerar uma situação difícil com 

o banqueiro Robertson, devido a atrasos no pagamento dos empréstimos com o inglês. Porém, pouco

tempo depois de aberta, a Júcaro terminou por provocar a transformação dessa fronteira agrícola em 

área comercialmente dinâmica.301 

Durante a década de 1840, a intensidade de construção de ferrovias em Cuba chegaria a 50 

milhas (mais de 80 km) ao ano. Para um território tão pequeno, se comparado ao Centro-sul brasileiro 

em conjunto; em um período em que a tecnologia empregada era tão recente e carecia de importações, 

300 Id. Ibid., cap. 3. 
301 Id. Ibid., cap. 3. 



146 
 

a adoção intensa de ferrovias é surpreendente. O território de Cuba era pouco maior do que o do atual 

estado de Pernambuco, mas a economia açucareira da Ilha funcionava em uma escala tal que permitia, 

ou melhor, demandava por uma infraestrutura sem precedentes no ramo. É Manuel Moreno Fraginals 

que resume a situação cubana nessa esfera modernizante e, segundo ele, “violenta”, de montagem do 

sistema industrial da sacarocracia crioula. O historiador cubano diz que a oligarquia crioula 

recriará uma sociedade escravista única em seu tipo; erguerá uma base técnico-
material que inclusive se adiantará a muitos países europeus no uso de 
equipamentos industriais e reformas sociais; dirigirá sua cultura pelas linhas 
positivistas do saber rentável e muitas outras coisas. Mas há algo em especial que 
nunca foi estudado: obrigará a uma reestruturação do sistema colonial espanhol 
criando uma relação novíssima com a metrópole.  
Esses fatos que podem parecer dispersos e desconexos são facetas do mesmo 
processo.302 

Açúcar, café, escravidão e tecnologia, pela perspectiva de Fraginals, um conjunto sem 

contradições para aquele viés de modernidade, ou, contradições fundamentais para o avanço da cultura 

sacarocrata da colônia espanhola, que se mostrava muito mais autônoma em relação à Espanha em sua 

capacidade de montar infraestrutura e estabelecer o comércio do açúcar e do café, já que o tabaco 

permanecia como um monopólio estatal, fora do controle crioulo.303 

Perto do Sul do antebellum nos EUA e Cuba, os esforços para construir ferrovias nesse período 

no contexto brasileiro eram praticamente nulos. Porém, tenho poucas dúvidas se não foi o 

expansionismo modernizante de infraestrutura de plantation e engenho cubano um dos fatores a 

influenciar, mesmo que tardiamente, a montagem das ferrovias brasileiras a partir da década de 1850. 

No cenário das contradições de construção do Estado nacional brasileiro, a ferrovia pode ter se firmado 

como parte essencial da política saquarema após a presumida vitória do Regresso. 

Voltaremos a esta relação mais adiante. 

Thomas Cochrane e a Imperial Companhia de Estrada de Ferro 

Depois da proposição tímida de Cesar Cadolino de construir uma ferrovia, que poderia 

dinamizar os fretes para as exportações e importações entre a capital e os vales do Rio das Mortes e do 

Rio Grande, região dominada pelos negociantes de São João del-Rei, responsáveis pela produção 

 
302 FRAGINALS, Manuel Moreno. Cuba-Espanha-Cuba: uma história comum. Bauru: Edusc, 2005, p. 191. 
303 Id. Ibid., pp. 191-2. 
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agropastoril e mercado para itens dos mais variados que chegavam pelo porto carioca, chegou a vez de 

outro requerente inglês. 

A década de 1840 marcou o nome de Thomas Cochrane (1805-1873), médico e introdutor 

da homeopatia no Brasil – não confundir com o famoso primo em segundo grau e partícipe dos 

movimentos de independência na América do Sul, o Conde Dundonald e Marquês do Maranhão, seu 

homônimo304. O nome dessa personagem aparecerá, até mesmo causando certa confusão com o outro, 

nas páginas dos relatórios do Estado Imperial e outros documentos que tratam dos assuntos da 

agricultura e das obras públicas do Brasil. Aquela primeira concessão, em forma semelhante da que 

Cadolino vislumbrava, foi, finalmente, outorgada, mas para outro “estrangeiro”. 

A questão Cochrane, porém, se inicia com um conflito de informações. 

Em Filha Branca de Mãe Preta, Almir Chaiban El-Kareh replica a informação de Aroldo de 

Azevedo de que o requerimento Cochrane se havia realizado em junho de 1838305, o que uma devassa 

na documentação de Estado e nos jornais do período não confirma. A primeira menção a Thomas 

Cochrane a respeito de caminho/estrada/via de ferro ou qualquer outro termo referente a transporte 

terrestre aparece apenas nos Anais da Câmara Geral de 1839. Na ocasião, a Comissão de Comércio, 

Indústria e Artes da Assembleia Geral Legislativa, na sessão de 3 de julho de 1839, recebeu o expediente 

do “inglez” Thomas Cochrane, referente a uma estrada de ferro que, partindo da Pavuna, ao norte do 

município da Corte, fosse alcançar Resende, vila da província do Rio de Janeiro que ficava às margens 

do Rio Paraíba do Sul no caminho e divisa de São Paulo306. 

Já na sessão de 24 de setembro do mesmo ano, a mesma Comissão de Comércio, Indústria e 

Arte, após analisar o expediente, simplesmente declarou ao “inglez” que seu assunto devia ser tratado 

diretamente com o governo imperial e não precisava de aprovação legislativa, o que era justificado 

através da Lei de 29 de agosto de 1828307. Para nos situarmos, talvez importe ler um dos parágrafos do 

parecer legislativo: 

A comissão de agricultura, indústria, comércio e artes, que foi incumbida do exame 
deste negócio, entende que achando-se o governo amplamente autorizado pela lei 
de 29 de Agosto de 1828 para promover semelhantes obras, desnecessário é que o 

304 GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1968, p. 51. 
305 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980, p. 12. 
306 BRASIL. Annaes do Parlamento Brasileiro: Camara dos Srs. Deputados, Segundo Anno da Quarta Legislatura, Sessão de 
1839, Tomo II. Rio de Janeiro: Typographia de Viúva Pinto & Filho, 1884, p. 47. 
307 BRASIL. Lei S/N de 29 de agosto de 1828. “Estabelece regras para a construção das obras públicas, que tiverem por objeto 
a navegação de rios, abertura de canais, edificação de estradas, pontes, calçadas ou aquedutos.” 
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corpo legislativo se ocupe com a discussão de um projeto como o que o suplicante 
pretende, além de ser mui difícil, senão impossível, estabelecer bases ou condições 
que convenham a ambas as partes contratantes, quando uma delas não pode tomar 
parte na discussão para declarar se aceita ou não quaisquer alterações que se tenham 
de fazer no seu plano.308 

Se o requerimento de Cesar Cadolino, esse, sim, de 1838, se fazia em nome de Thomas 

Cochrane, não há nada que sustente tal hipótese. Os objetos eram semelhantes, porém, em sua 

primeira versão, o requerimento Cochrane não tinha como ponto final sequer extrapolar os limites da 

província fluminense, apesar de, na prática, indicar uma continuidade para o Vale do Paraíba do Sul 

paulista e, nessa direção, poder chegar à cidade de São Paulo. O que me parece mais claro é que os dois 

“estrangeiros” se inspirassem nas tendências internacionais para propor suas intenções de 

modernização no âmbito do Estado Imperial. Como italiano, com origem no contexto do Império 

Áustro-Hungaro, Cadolino, muito provavelmente, estava ciente das primeiras experiências 

ferroviárias na Áustria-Hungria naquela mesma década de 1830 que, em 1840, rodava em pelo menos 

144 km (que Cristiano Otoni jurava que eram 1000, em 1838309). O médico escocês Thomas 

Cochrane, segundo Aroldo de Azevedo, era filho do “honorável” Basil Cochrane e sua amante, Lucy 

Sutton310. Também escocês, mas com local de nascimento em Chennai (Madras, Índia), àquela altura 

estava mais do que familiarizado com a coqueluche ferroviária britânica, onde, em 1840, a malha 

ferroviária já alcançava 2.390 km de extensão (cf. tabela 01). 

Da mesma forma, ambos, possivelmente, percebiam que a capacidade real para iniciar 

empreendimento dessa envergadura apenas seria possível se incluíssem no trajeto um ponto da Corte 

do Rio de Janeiro e um de qualquer região economicamente mais ativa, ou em vistoso estágio de 

crescimento, entre as décadas de 1830 e 40. Enquanto o major Cadolino dirigia atenção ao Sul de 

Minas, ao caminho da Mantiqueira e à praça mercantil de São João e São José del-Rei, o homeopata 

Cochrane se entusiasmava mais com a esfera mercantil, canavieira e da crescente cafeicultura do Vale 

do Paraíba do Sul, já que uma estrada de ferro que partisse da Corte e chegasse a Resende teria como 

trajeto mais proveitoso e vantajoso o que atravessasse a região de Vassouras e Valença, que, além do 

308 BRASIL. Annaes do Parlamento Brasileiro: Camara dos Srs. Deputados, Segundo anno da Quarta Legislatura, Sessão de 
1839, Tomo III. Rio de Janeiro: Typographia de Viúva Pinto & Filho, 1884, p. 285. 
309 OTONI, Cristiano Benedito. O Futuro das Estradas de Ferro no Brasil. Rio de Janeiro: Typographya Nacional, 1859, p. 
6. 
310 AZEVEDO, Aroldo de. Cochranes do Brasil: a vida e a obra de Thomas Cochrane e Ignacio Cochrane. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1965, p. 104. 
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desenvolvimento da cafeicultura, seria alcançada pelo caminho menos elevado da serra, pelos vales do 

Piraí e do Paraíba do Sul, formando um gancho antes de seguir no sentido oeste (mapa 3). 

Se as ideias partiam de entes diferentes, podemos dizer que o médico teve mais sorte do que o 

major. Foi assim que o requerimento de Thomas Cochrane se converteu no primeiro contrato de 

concessão para uma ferrovia no âmbito do Império do Brasil. Ao contrário do italiano, militar do 

Imperial Corpo de Engenharia, não nos falta referências sobre o escocês – apesar de este último possuir 

muitos homônimos no decorrer daquela centúria–, fruto do próprio sucesso em sua empreitada de 

obter uma concessão, afinal. 

Assim, a 4 de novembro de 1840, portanto sob o governo direto do imperador – após o “golpe 

da maioridade” e estabelecimento do Segundo Reinado desde 23 de julho último –, foi concedido ao 

“inglez” o privilégio exclusivo, por 80 anos, para uma estrada de ferro entre a Corte do Rio de Janeiro 

e... São Paulo, pois, em 1841, a proposta acabou sendo ampliada.311 

Mapa 3. Proposta de Thomas Cochrane considerando o melhor trajeto sem evitar Vassouras e Valença. 

Fonte: Adaptado de SALLES, Ricardo. “Mapa 2 (detalhe): Comarca de Vassouras e Adjacências”. E o Vale era o Escravo: 
Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 149. 

Notícias extraoficiais que chegaram ao Ministério dos Negócios do Império davam conta de 

que Cochrane, com o contrato de concessão em mãos, começara sua jornada em busca da parte 

311 BN. Relatório do Ministério do Império de 1840, p. 40. 
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fundamental primeira para iniciar uma estrada de ferro: o capital social. O nome seria o criativo 

Imperial Companhia de Estradas de Ferro. Essa busca levou o concessionário a somar ao trajeto de sua 

idealizada estrada – que na ideia inicial iria apenas até Resende e, nos termos do contrato, chegaria a 

São Paulo – a província de Minas Gerais. Aparentemente, ele conseguiu convencer um bom grupo 

sobre sua ambição, já que 

tem sido favoravelmente acolhida pelos principais Lavradores das três Províncias, 
que remetem os seus gêneros ao grande mercado, da Capital do Império. Por essas 
notícias, parece que mais da terça parte das Ações da Companhia já está tomada, e 
que vários Fazendeiros nossos, situados na direção da estrada, não duvidam ceder 
gratuitamente algumas porções dos seus terrenos para as obras, e estabelecimentos 
da Companhia.312 

À altura de 1841, o homeopata já havia avançado a mais um ponto inédito desde que Carlos 

Grace aventou a construção de ferrovia entre a Corte e Itaguaí. Se era verdade que 1/3 das ações já 

estavam tomadas, podemos considerar que se inaugurava a participação brasileira no âmbito da 

expansão global do transporte sobre trilhos com tecnologia a vapor. Com o repasse de terras para efeito 

da instalação dos ativos da nova empresa, em sua obrigatória passagem pela zona que compreendia as 

estradas do Comércio, da Polícia e do Presídio, podemos pensar que havia, indiretamente, um retorno 

da política joanina em forma de investimento na melhoria de tipo novo. O trajeto possível e preferível, 

como indicamos acima, deveria passar por (Nova) Iguaçu, Sacra família e Vassouras no caminho para 

Minas Gerais – contornando a Serra do Tinguá –, e por Valença para uma curva a oeste no sentido de 

São Paulo, para aproveitar o vale. 

Assim, os efeitos do Decreto-Lei nº 101 começavam a se aproximar um pouco mais de uma 

potencial realidade. Da mesma forma, percebe-se, na parte prática, que tal projeto acabava por se 

apresentar como uma ampliação, com uma nova face, dos trabalhos de abertura de estradas como o 

realizado por Custódio Ferreira Leite, o Barão de Aiuruoca. Indiretamente, também, pode ser 

percebida a ligação, agora menos literal, com São João del-Rei. Custódio,  

[a]ntes que se convertesse num dos primeiros cafeicultores de Mar de Espanha, na 
Zona da Mata mineira, passou longo tempo dedicando-se ao serviço de obras 
públicas, rasgando estradas, construindo pontes, etc. Trouxe dessa etapa os cabedais 
que lhe permitiriam ligar-se à construção dos trechos finais da estrada da Polícia, já 
em solo mineiro; disso tiraria partido, empregando lucrativamente seus escravos nos 
trabalhos da estrada.313 

312 BN. Relatório do Ministério do Império de 1841, pp. 44-5. 
313 LENHARO, Alcir. Op. Cit., p. 68.  
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A trajetória de Custódio Ferreira Leite parece a seguida, simbolicamente, pela dos 

requerimentos e pelo papel que deveria assumir as estradas de ferro como concessão, como companhia 

e como sistema de infraestrutura de transportes. Antes de se converter para Mar de Espanha, a ferrovia 

planejada por Cochrane deverá reunir cabedais, rasgar caminhos, construir pontes para, então, em solo 

mineiro, se envolver com a cafeicultura da Zona da Mata. A própria estrada, pela sua estrutura fixa e 

dependente de um relevo mais adequado às suas limitações para encarar rampas máximas – que não 

devem exceder uma certa porcentagem (x metros de altura a cada y metros de comprimento – e 

exigência para amplitude mínima de curvas (z metros de raio mínimo) exigiria para si as melhores 

terras, da melhor preferência, com a devida mediação do Estado. 

Em 1842, enquanto Thomas Cochrane buscava completar a venda das ações de seu 

empreendimento em caminhos de ferro, o governo do estado de Massachusetts presenteava o governo 

imperial brasileiro com um documento sobre “Geologia, Agricultura, História Natural, Escolas, e 

caminhos de ferro” daquele estado. Vale mencionar (como é verificável no quadro 02) que o estado de 

Massachusetts concentrou o maior número de fabricantes de locomotivas em todo o território dos 

EUA durante o século XIX; sendo as primeiras a Boston Machine Works e a Lowell Machine Shop, 

contemporâneas da entrada de máquinas inglesas e do início da inversão tecnológica iniciada em 1831, 

com as Baldwin, Norris e Rogers.  

Entre 1845 e 1849, aquele estado da federação americana veria a abertura de mais cinco dessas 

fábricas (Mason Machine Works, 1845; Lawrence Machine Shop, 1846; Amoskeag Locomotive Works, 1848, 

Tannton Locomotive Works, 1849, e Lancaster Locomotive Works, 1853). A maioria dessas manufaturas 

eram subsidiárias de fábricas de máquinas para beneficiar algodão. Em resposta, o gabinete imperial 

presenteou o governo daquele estado da América do Norte com “um exemplar da Flora Fluminense. 

Outro exemplar dessa obra se mandou ao Instituto Literário de Washington”.314 

Esse episódio ilustra uma passagem de O Tempo Saquarema, em que Ilmar de Mattos ironiza o 

discurso liberal das classes dominantes do Império relacionando-o a um descompasso civilizatório com 

aquelas regiões das quais importavam os conceitos. 

Nas falas daqueles que se mostravam orgulhosos de uma posição, cada vez mais 
ocupavam lugar de destaque termos como Civilização, Utilidade, Luzes, Associação, 

314 BN. Relatório do Ministério do Império de 1842, p. 6. 
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Razão e Progresso, como se eles tivessem ganh[ad]o importância em função 
primordialmente da trajetória que percorriam e que, sem dúvida, também traçavam, 
e não tivessem sido tomados de empréstimo às “nações industriosas da Europa”, que 
trilhavam um caminho diverso. 

Coincidia, também, com o fato de que os três requerentes conhecidos, no contexto da Corte, 

a concessões para construir estradas de ferro até aquela data, eram estrangeiros. O mais próximo dos 

avanços da ilustração a que as elites do centro-sul chegaram estava relacionado ao que Maria Odila 

Leite da Silva Dias apresentava em seu artigo Aspectos da Ilustração no Brasil, que, “no frigir dos ovos”, 

não avançou para além de algumas questões de ordem fundiária e técnicas de irrigação e plantio de 

determinadas espécies, como o anil, o fumo, o algodão, o cacau, o café, entre outras315. 

Figura 17. Johann Christian Schoeller (1782-1851). Dampfpferde im Jahre 1942 im Prater in Wien, 1842. 

Fonte: Landessammlungen Niederösterreich (online). 

É de 1842, também, o quadro de um anônimo austríaco, que, em sua obra futurista, 

Dampfpferde im Jahre 1942 im Prater in Wien (algo como “Cavalos a vapor em 1942 no Prater de 

315 DIAS, Maria Odila leite da Silva. “Aspectos da Ilustração no Brasil”. Op. Cit., 2005, pp. 49-50. 
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Viena”), previa que no ano de 1942 as ruas e praças seriam um caos de fogo e fumaça, devido ao trânsito 

congestionado de carruagens movidas a cavalos de fogo. Grã-Bretanha, França, Império Austro-

Húngaro, Bélgica, Rússia, no velho mundo; Estados Unidos, Cuba (em âmbito crioulo no Império 

Colonial Espanhol), Peru, Chile, Argentina e Brasil, no perímetro do novo mundo: em 1842 parecia 

impossível ignorar o apelo do fruto mais apelativo das consequências da ilustração. 

Talvez possamos colocar na conta das consequências da ilustração, também, a revolta liberal 

daquele ano. 

Se confiarmos em José Murilo de Carvalho, a Revolta Liberal – que se iniciou em São Paulo e, 

logo, espalhou-se por Minas Gerais – resultava de uma permanência filosófica de herança colonial, 

devido aos atritos em meio às classes dominantes, políticas e proprietárias. Ou, para quem preferir, as 

brigas pelo poder no âmbito das elites urbanas e rurais, que o autor chama de “briga de brancos”. 

Diferentemente dos movimentos “anárquicos” da década anterior, os liberais revoltosos de 42 

consistiam, principalmente, em ricos proprietários das três maiores províncias do centro-sul. Quem 

encabeçava os rebeldes na província fluminense era um dos grandes proprietários do país, Joaquim José 

de Souza Breves, que contava sob seu nome “seis mil escravos... umas 30 fazendas”, uma produção 

anual de “100 a 200 mil arrobas de café” e era um “renitente contrabandista de escravos”316. 

Partindo do texto de um jornalista conservador, Justiniano José da Rocha, Carvalho indica 

que  

[a] solução era, então, dotar o trono de apoio social. Este apoio não podia vir do 
proletariado do campo, foco das revoltas que marcaram a Regência. Também não 
podia vir da desiludida e inquieta população urbana. A única saída era buscá-lo no 
grande comércio e na grande agricultura: “Dê o governo a essas duas classes toda a 
consideração, vincule-as por todos os modos à ordem estabelecida, identifique-as 
com as instituições do país, e o futuro estará em máxima parte consolidado”.317 

Aparentemente, essa estratégia de trazer os proprietários para o conhecimento das coisas do 

Estado pode ter tido, entre os muitos meios, a facilitação para a modernização viária para que as 

exportações e importações, intra e interprovinciais e, claro, as internacionais, pudessem ganhar 

estrutura mais substancial. Nesse caso, quem já tinha resolvido uma parte dessa questão era Thomas 

Cochrane, que ia de fazenda em fazenda, de vila em vila, de cidade em cidade, entre as três províncias, 

oferecer participação acionária para seu empreendimento. 

316 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro das Sombras. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2007, p. 254. 
317 Id. Ibid., p. 254. 
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Em 1844, aparentemente, a produção de cana encontrava-se em um mal momento. Não 

apenas uma praga atacava a cana Cayenna de Santa Catarina e Rio de Janeiro, necessitando de 

intervenção do governo para sanar a questão; ainda havia a dificuldade para esse produto no mercado 

internacional. É essa notícia que o ministro (não nomeado) brasileiro nos Estados Unidos informava 

em carta. O representante brasileiro trazia uma informação que se conectava diretamente à política 

crioula caribenha, cubana em particular, do Princípio Sacarino. Como já frisamos, as estradas de ferro 

cubanas estavam diretamente relacionadas a um investimento massivo das elites da Ilha em 

infraestrutura pesada em todo o processo de produção açucareira. O ministro apenas trouxe a má 

notícia resultante daquela estrutura cubana, muito mais ilustrada e em acordo com as exigências 

galopantes do mercado global. 

Pelo nosso Ministro nos Estados Unidos da América do Norte foi o Governo 
informado de que a importação do açúcar do Brasil para ali é ainda muito diminuta; 
continuando a ter preferência no mercado o que vai de Cuba, e de Porto Rico. 
Provém a preferência de que o açúcar destes dois países é mais seco, mais 
cristalizado, e acondicionado em pequenas caixas, ou barricas, nas quais o seu 
transporte se torna muito mais fácil para o interior pelas estradas de ferro, ou pelos 
canais. O Governo recomendou aos Presidentes das Províncias marítimas, em que 
se fabrica, e embarca aquele gênero, que dessem as indicadas informações a 
conveniente publicidade.318 

Essas situações desfavoráveis no âmbito internacional podem ter servido para uma certa 

aceleração nas políticas do Segundo Reinado no sentido da modernização de infraestrutura e 

administração. Até porque, como veremos, apenas a atualização dos parâmetros da segunda poderia 

permitir o avanço da primeira. Com a autonomia das províncias para resolver esse assunto dentro de 

cada território provincial, não demoraria para que cada governo regional adotasse suas medidas para 

sanar determinados gargalos técnicos, mesmo que de forma lenta e gradual. 

Algumas descobertas geológicas ainda na década de 1830, outras na de 1840, permitiam um 

pensamento já movido a vapor no âmbito ilustrado nacional. A jazida de carvão de Santa Catarina; o 

minério de ferro na Serra da Estrela, em Caldas, em Caçapava e no interior de Goiás, no espaço 

fluminense, sul-mineiro, paulista e do Oeste, respectivamente; são achados que, naquela hora, 

poderiam catalisar um interesse “industrioso” mais coerente com o discurso civilizatório que Ilmar de 

Mattos denunciava. Entre todos esses minerais, o carvão de Santa Catarina foi o que se mostrou o mais 

promissor em volume, apesar da baixa qualidade calorífica. Sua exploração demorou a ser realizada. 

318 BN. Relatório do Ministério do Império de 1844 (1-A), p. 14. 
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Mais tarde, já na década de 1880, iniciava a operação da ferrovia administrada pela Dona Christina 

Railway Company para seu transporte até o porto de Imbituba. Sua exploração foi de pouco interesse 

para os ingleses que fundaram a ferrovia, acostumados ao carvão de alto valor energético da Grã-

Bretanha; porém, de maior interesse nacional. O extremo sul do Império foi o maior produtor de 

carvão, onde a província de São Pedro, vizinha à de Santa Catarina, também sofreu a exploração do 

mineral. 

As iniciativas de cidadãos brasileiros mais marcantes nesse sentido, entre 1846 e 47, estavam 

na formação da Companhia do Mucuri, sob a direção de Teófilo e Honório Otoni (1807-1869), e da 

Fábrica de Ferro da Ponta d’Areia, de Irineu Evangelista de Souza (1813-1889). Além desses 

empreendimentos, em 1848 apareceu outro estrangeiro, X. Tarte, que era o concessionário do Chemin 

de Fer de Louvin a la Sambre, com requerimento para navegar o Rio São Francisco, “da embocadura até 

Ouro Preto”. Cabe um parêntese para esse último caso: para se chegar a Ouro Preto saindo do Rio São 

Francisco, é preciso passar a maior parte do trajeto pelo Rio das Velhas, no sentido noroeste-sudeste, 

e, mesmo em 1848, esse segundo já não era o que alguém poderia considerar de boa navegabilidade na 

porção que alcançava a cidade de Ouro Preto através de vapores, apesar de chegar ao território da 

Comarca de Vila Rica. 

Na Bahia, em Santo Amaro e Valença, continuavam com bom desempenho as fábricas de 

tecido de algodão, sendo a da primeira movida a vapor, enquanto a da segunda movida pela força 

hidráulica. Em paralelo, nas duas localidades, montavam-se fundições de ferro.319 

Mas, e o homeopata Thomas Cochrane, a quantas andava seu desafio de modernizar 

definitivamente o transporte da Corte e do Vale do Paraíba do Sul? 

Até 1845, segundo Almir Chaiban El-Kareh, sem apresentar os estudos e as plantas, e sem 

conseguir reunir o capital de oito mil contos de réis, o médico foi multado em quatro contos pela 

presidência da província, já que o interesse original se resumia a talhar o território do Rio de Janeiro 

até seu limite com São Paulo, em Resende, e a permissão partia da província, também.320 

A validade do privilégio do escocês chegaria ao término a 21 de agosto de 1850. Porém, fora-

lhe garantida pelo governo imperial a renovação. A essa altura, a permissão de construir a tal estrada se 

ampliava, definitivamente, a um conteúdo mais aproximado ao que propunha o decreto-lei de 1835: 

319 BN. Relatório do Ministério do Império de 1850, p. 14. 
320 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980, p. 12 
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uma estrada de ferro entre a Corte do Rio de Janeiro e as províncias de São Paulo e Minas Gerais.321 

Passados dez anos de seu contrato, e sob um histórico de fracassos, ainda assim, esse se renovara sob o 

privilégio de 80 anos para a concessão, somado à inauguração de uma instituição que, mais tarde, 

mostrou-se fundamental para o setor de transportes, a garantia de juros. Foi assim que se chegou à 

autorização do governo e concessão em nome de Cochrane assinada em 2 de janeiro de 1849322. 

Em Londres, o Sr. Cochrane recebeu um reforço de grande monta para somar créditos à sua 

concessão, em duplo sentido. Juntava-se a ele, em 1851, o banqueiro Henry Thomas Hope (1808-

1862), o que o permitiu estabelecer para a companhia uma chamada de capitais no valor de £2.500.000 

(dois milhões e quinhentas mil libras esterlinas).323 Hope era um homem de posses londrino, 

capitalista na absoluta acepção do termo naquela hora. Herdeiro do pai, o banqueiro Thomas Hope, 

e do tio, Henry Philip Hope, passou a ser o proprietário da Flemish Picture Gallery, casa de artes com 

uma grande coleção, e da Hope Diamond, uma das joias mais famosas do mundo. Como parlamentar 

pelo partido Tory, eleito em 1830, Henry Thomas Hope defendia os interesses do capital. A ele é 

creditada a seguinte fala: 

É óbvio que, se você limitar as horas de trabalho, irá, quase na mesma medida, 
reduzir os lucros do capital no qual o trabalho é empregado. Nessas circunstâncias, 
os fabricantes devem aumentar o preço do artigo manufaturado ou diminuir os 
salários de seus operários. Se aumentarem o preço do artigo, o estrangeiro ganha 
uma vantagem. Fui informado de que os fabricantes de algodão estrangeiros, em 
particular os americanos, pisam nos calcanhares de nossos fabricantes.324 

No entanto, nem mesmo essa parceria foi suficiente para que a luta fosse para as “vias de fato”, 

permanecendo como uma espécie de guerra fria entre o concessionário e a elite política, que, na voz de 

Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, declarava que esse empreendimento era uma 

utopia. Entretanto, o mesmo Paraná acabou por ceder à pressão, “com relutância”, “primeiro dos 

Teixeira Leite, depois da opinião pública”.325 

Mesmo assim, no Brasil é correto verificar que houve retração sobre o modelo de tendência 

ferroviária por parte de seus defensores iniciais. Bernardo Pereira de Vasconcelos é um dos 

321 BN. Relatório do Ministério do Império de 1851, p. 29. 
322 BN. “Mappa estatistico dos Privilegios concedidos desde 25 de Março de 1848 até o fim de Dezembro de 1849”. 
Relatório do Ministério do Império de 1848, p. 80. 
323 BN. Relatório do Ministério do Império de 1851, p. 29. 
324 SPARTACUS EDUCATIONAL. Henry Thomas Hope. Disponível em: <https://cutt.ly/Ax3F78R>. Acesso em: 
23/12/2020. 
325 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 77. 
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protagonistas dessa mudança de ponto de vista. Como já dito, o principal autor do projeto de lei que 

precocemente propunha esse tipo de empreendimento no Brasil, Vasconcellos dirá quinze anos mais 

tarde que “construam; os trens carregarão no 1º [dia] do mês tudo o que há no interior para transportar 

e ficarão ociosos por 29 dias”326. A disputa verificada entre Otoni e Vasconcellos parece importante no 

contexto de grande gargalo de comunicações vivido pelo centro-sul do Império. No entanto, o projeto 

que politicamente parecia mais atrativo, inclusive por uma perspectiva internacional, era o de 

construção de estradas de ferro. O momento era de domínio e expansão da tecnologia a vapor e o que 

ela mais propiciava em termos, até mesmo, de impacto visual. 

A posição de Bernardo Pereira de Vasconcelos talvez se tenha alterado muito mais por uma 

posição política, que se modificava com sua debandada para o lado do regresso, do que propriamente 

técnica, conforme seu texto faz parecer. Como representante dos proprietários de escravos, 

Vasconcelos passou a atuar no sentido oposto aos interesses expansionistas do capitalismo britânico, 

posição diretamente conectada ao tratado que impedia que Angola se tornasse independente e fosse 

incorporada ao Império do Brasil327. 

Em um mundo que vivenciava a força do liberalismo e seus desdobramentos mais poderosos, 

como os impactos da revolução industrial e do industrialismo de cunho privado, e o maquinismo 

atrelado a tal fenômeno, não parece tão surpreendente o triunfo da máquina a vapor de Watt, 

Trevithick, Seguin, Stephenson e Baldwin. Até mesmo por considerar que essas geringonças, para 

funcionarem, exigiriam uma estrutura ambivalente: a estrutura colossal para rodar e a ampliação da 

estrutura mineira para a produção do carvão, elemento combustível fundamental para várias frentes 

de trabalho e que passou a depender, também, da ampliação da ferrovia para atender a própria 

demanda. 

A ampliação do comércio internacional foi um sintoma dessa força, mas a exportação dos bens 

de capital para os meios de comunicação – em kits modulares para facilitar o frete intercontinental – 

foi outro que se percebeu mesmo de olhos fechados. É o que dirá mais tarde a testemunha que 

vivenciou a atividade paralela entre a rodovia União e Indústria – modelo de excelência rodoviária no 

século XIX – e a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que disputavam o mesmo trajeto entre Rio de Janeiro 

e Minas Gerais. A União e Indústria, no entanto, para que os bens e passageiros que trafegavam em sua 

326 Id. Ibid., p. 77. 
327 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., 1987, pp. 88-9. 
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via McAdamizada chegassem à cidade da Corte, dependia da estrada de ferro de Mauá: as duas se 

complementavam na ligação entre Juiz de Fora e o Porto da Estrela. 

Por estarem os engenheiros nacionais dedicados e direcionados a outros serviços e, por isso, 

devido à falta de profissionais competentes em área tão recente, específica e em falta de experiência 

prática local, o governo imperial recorria ao espaço europeu em busca de um engenheiro civil que 

acumulasse experiência em vários ramos do conhecimento da engenharia, mas, especialmente nos 

termos das estradas de ferro, o que coincidia com um momento mais aberto para as propostas de 

interessados como o próprio Thomas Cochrane.328 

Um fato que coincide com as informações acima, no mesmo relatório referente a 1851, em 

direta relação com o advento do privilégio do homeopata, é um requerimento de Mariano Procópio 

Ferreira Lage, em busca de um privilégio inserido na proposta para incorporar companhia rodoviária 

para o transporte de gêneros e passageiros entre Barbacena, na província de Minas Gerais, e Paraíba do 

Sul, no espaço fluminense. Essa proposta, especificamente, se colocava em dependência de a tal estrada 

de ferro ser de fato construída, observação que se mostrava em sintonia com as dúvidas e incertezas 

sobre a tal ferrovia. De outro modo, o requerimento se ampliava para alcançar o Município Neutro.329 

Na mesma proporção em que era uma incógnita, a tal (ou as tais) estrada[s] de ferro 

fomentavam uma grande expectativa em determinados meios, interessados em despachar suas 

produções com maior agilidade. Esse era o caso, por exemplo, dos comerciantes de carne verde, um dos 

produtos de subsistência com maior taxa de perecibilidade. 

O local em que se acha desde inúmeros anos o matadouro, além de outros 
inconvenientes de que não me devo ocupar, entretém no centro da Cidade um foco 
permanente e ativo de putrefação. [...] A carne verde terá pois, a despeito de tanta 
despesa, e de tão louvável solicitude, de continuar a mesma que hoje é – não boa. – 
Nesta desagradável colisão, animado pela perspectiva das estradas de ferro, empresa 
hoje predileta de espirito público, abalanço-me a submeter à consideração de V. Ex. 
o estabelecimento de matadouro em lugar assaz remoto, nas abas de nossas grandes
serras, por exemplo, onde o gado se conservará, se restabelecerá mesmo de suas 
fadigas, pela amenidade do clima, fertilidade dos pastos, e frescura das águas, &c., e 
donde a carne verde, pelos trilhos de ferro, chegará a esta Cidade em poucas horas 
de viagem.330 

328 BN. Relatório do Ministério do Império de 1851, p. 30. 
329 BN. Relatório do Ministério do Império de 1851, p. 33. 
330 BN. Relatório do Ministério do Império de 1851, pp. 14-5. 
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De fato, um dos setores com maior vantagem imediata pela grande agilidade de uma ferrovia 

em comparação a qualquer outro meio de transporte existente em 1850, era o comércio de gêneros de 

subsistência. O gado em pé proveniente de Minas Gerais, bovino ou suíno, e sua destinação última na 

praça de consumo – o abate e consumo per se – ganhariam muito em garantias de redução de perdas e 

danos. 

Os Teixeira Leite de Vassouras 

Depois de Cesar Cadolino e sua não estrada de ferro para São João del-Rei, tivemos outras 

personagens com alguma relação – mesmo que não mais tão direta – com aquela praça mineira. Além 

daquela ideia de Cadolino, verde e exagerada para o momento, em conectar por trem a Corte e a cidade 

de São João, no Rio das Mortes, e a de Cochrane, que surgiu como uma tímida conexão entre a mesma 

Corte e Resende, sem sair da província, mas desaguou na imensidão de ligar três províncias das mais 

ricas do Império, ainda veríamos uma tendência que tentaria transferir a missão para os Teixeira Leite. 

De certo modo, os Teixeira Leite, pelo seu histórico migratório, sintetizavam os dois projetos 

anteriores e a migração de pontos finais de conexão entre a Corte e o interior por uma ferrovia. Se o 

projeto Cadolino, declaradamente ou não, se interessava por dinamizar ainda mais o já dinâmico 

comércio entre a praça mercantil do Rio das Mortes e o Rio de Janeiro e o médico escocês pensava em 

dotar a crescente cafeicultura e embalar as sacas de café do Vale do Paraíba até o mesmo ponto de 

chegada ao litoral, essa mudança de objetivos entre um projeto e outro replicava a vida econômica da 

família que cresceu no espaço mercantil de tropas em Minas, além de outras atividades, e voltou-se 

diretamente à economia de exportação da plantation escravista do Vale do Rio Paraíba do Sul. 

Afonso de Alencastro Graça Filho, que já citamos anteriormente neste capítulo, nos permite 

traçar esse paralelo entre os projetos Cadolino e Cochrane e a migração geográfica e econômica dos 

Teixeira Leite. 

O nosso interesse pelo tema a ser pesquisado surgiu do reconhecimento deste papel 
desempenhado pela Comarca do Rio das Mortes, no fornecimento de gêneros 
básicos, e da participação direta de algumas de suas famílias na montagem da 
cafeicultura fluminense e da Zona da Mata Mineira. São exemplos disto, os 
contingentes que partiram de Barbacena e São João del-Rei para ocupar as regiões 
de Vassouras, Zona da Mata, Valença e terrenos ao longo do Vale do Paraíba, na 
primeira metade do século XIX. Entre eles, estava a família Teixeira Leite, do Barão 
de Itambé e seu filho Barão de Vassouras, que foram se estabelecer como 
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cafeicultores em Vassouras, após acumularem capitais no comércio, na mineração 
do ouro e práticas usurárias na Vila de São João del-Rei.331 

Duas dessas personagens, antes de se emaranhar nos projetos da tal ferrovia da Corte, se 

envolveram com as “práticas usurárias”. O italiano era requisitado na sociedade carioca do Primeiro 

Reinado e, até mesmo, chegou a ser credor da imperatriz, se pudermos crer no capítulo das cartas em 

que Maria Leopoldina citava Cadolino como amigo; cartas essas, inclusive, dadas como apócrifas e de 

possível autoria do então tenente do Imperial Corpo de Engenheiros para reaver valores consignados 

à mais nobre senhora do reino após sua morte.  

A atividade creditícia seria, mais tarde, fundamental para a existência da própria empresa 

ferroviária, sendo as companhias por ações, elas mesmas, uma alternativa de sistematização coletiva do 

crédito, uma espécie de oficialização definitiva da usura como política de Estado, onde o acionista 

empresta à companhia e recebe os juros pela aplicação. No caso das empresas sob contrato com garantia 

de juros, o próprio Estado se tornava um devedor de grande monta e, ao contrário da imperatriz, que 

não pagou ao militar, segundo o mesmo Cadolino – se foi o real autor da(s) carta(s) –, o erário passou 

a ser um bom pagador. 

Complementando a informação de Graça Filho e trazendo mais detalhes sobre a vida 

vassourense dos Teixeira Leite – e tantas outras famílias e personagens da região fluminense em livro 

sobre a relação da cafeicultura com a escravidão de plantation e a força dessa região no âmbito do Estado 

Imperial – Ricardo Salles sintetiza a representatividade desses entre Vassouras e o conjunto geral do 

Império. 

A família Leite, vinda de Minas, foi também das primeiras a se estabelecer na região 
de Vassouras. Ressaltava nela a figura de Custódio Ferreira Leite, futuro barão de 
Aiuruoca. Fundador de Barra Mansa, empreendedor que abriu estradas, fundou 
fazendas, construiu capelas e hospitais. Seu cunhado, que com ele veio de Minas, 
seria o futuro barão de Itambé, Francisco José Teixeira. Com ele nasceu o tronco da 
família Teixeira Leite, que se tornou das mais importantes na região. Seu filho, e 
sobrinho de Aiuruoca, Francisco José Teixeira Leite, barão de Vassouras, foi o 
membro mais importante da família, com grande prestígio na Corte e um dos 
implantadores do sistema ferroviário da província fluminense. Teve como genros o 
visconde de Taunay, o banqueiro Caetano Furquim de Almeida e o médico italiano 
Antônio Lazzarini.332 

331 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit., p. 21. 
332 SALLES, Ricardo. E o Vale era o Escravo: Vassouras, século XIX, senhores e escravos no coração do Império. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 143. 
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Custódio Ferreira Leite, que já citamos em páginas anteriores, fora um dos tropeiros/sesmeiros 

a se beneficiar da política de abertura de estradas de D. João VI. Seu sobrinho, Francisco José Teixeira 

Leite, participaria mais tarde dos eventos e da edificação societária da ferrovia que Cochrane não dera 

avanço apropriado.  

Em sua Autobiografia, Cristiano Otoni demonstra, sem rodeios, imensa insatisfação – poderia 

até mesmo dizer imensa revolta – com o caso de a concessão para a estrada de ferro entre Rio, Minas e 

São Paulo não ter sido contratada com essa família de cafeicultores do Vale. Depois de todo o marasmo 

de espera por ações efetivas do escocês, a liderança conservadora lutou pela transferência do privilégio 

para “o membro mais importante da família, com grande prestígio na Corte”. Otoni, ao reafirmar esse 

prestígio do conservador, compara a relação com outros nomes, que obtiveram as concessões diretas, 

sem chamada pública aberta, das outras ferrovias da Lei de 1852, em São Paulo (a que viria a ser 

transferida à São Paulo Railway Company) e ao norte do Império (as que foram transferidas às Bahia 

and São Francisco Railway Company e à Recife and São Francisco Railway Company), como uma desfeita 

aos Teixeira Leite, que, segundo ele, se comportaram de maneira mais efetiva para a realização da 

empresa. 

Este pensamento envolvia interesse político: aquela família garantira ao partido 
conservador, nos seus anos chamados de vacas magras, de 1844 a 1848, a 
unanimidade do colégio eleitoral de Vassouras; cumpria remunerá-los. Mas 
devemos reconhecer que a preferência era bem cabida. Foram os Teixeira Leite que 
deram mais impulso à opinião para reclamar a lei de 26 de junho. Eram uma família 
rica, influente, considerada, e seus créditos concorreram para facilitar a associação 
de capitais. Não pareciam animados do simples desejo de ganhar dinheiro; mas 
possuídos da ambição da glória de prestar ao país um bom serviço. Contando com 
a concessão fizeram despesas, relacionaram-se com capitalistas ingleses, fizeram vir 
dois engenheiros, os irmãos Waring, que, à custa deles, futuros concessionários, 
instituíram um reconhecimento de corte até a margem do Paraíba. 
Entretanto, o Ministro Martins, depois Visconde de S. Lourenço, os arredou e abriu 
hasta pública para a adjudicação. 
Nunca soube eu em que se baseou esta deliberação. Mauá e Pimenta Bueno 
obtiveram sem concorrência a concessão de S. Paulo, Muniz Barreto a da Bahia, 
outros a de Pernambuco; e todos venderam seus privilégios às respectivas 
companhias: só não puderam conseguir o mesmo para o Rio de Janeiro os Teixeira 
Leite, que entretanto tinham mais títulos do que qualquer dos outros!333 

A grande diferença desses casos está em que, por mais que o contratante seja o mesmo – o 

governo imperial –, a única dessas companhias que construiria e operaria uma estrada de ferro no 

333 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 74. 
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interior do Município Neutro, que, portanto, se relacionava territorialmente com a Corte era, 

justamente, a EFDPII.  

Politicamente, a concessão negada aos Teixeira Leite possuía um status muito mais agregador 

ao espírito empreendedor do governo central. Essa era, quer queira, quer não, um cartão de visitas para 

uma ideia civilizadora e modernizante do Estado Imperial, como veremos mais à frente. Uma ideia que 

apenas seria outorgada aos britânicos – como se vê na insistência em manter a concessão sob a batuta 

do escocês ou transferi-la para Londres, removendo os candidatos brasileiros da corrida pelo título. 

Parece automático, como denuncia Cristiano Otoni, que os mesmos pesos e medidas fossem 

considerados para conceder os privilégios aos Teixeira Leite, ou mesmo a Teófilo Otoni ou a Caldeira 

Brant. A “moeda colonial”, do termo de Ilmar Rohloff de Mattos, se faz presente nesse tempo 

saquarema em que a centralização da CEFDPII se constrói. 

A garantia de juros de Cochrane, inspiração e consequências 

A garantia de juros pode ser encontrada, anteriormente, em vários casos. Vejamos ao menos 

um que sirva de base para compreender o caso brasileiro. 

Nas linhas do Railway Regulation Act de 9 de agosto de 1844, no caput “Limite de dividendos 

e revisão de tarifas”, o parlamento britânico definia um teto para os preços das passagens para facilitar 

ao trabalhador o acesso ao transporte ferroviário. Na forma dessa lei, o governo se comprometia a 

garantir 10% de dividendos nos casos em que a operação ferroviária de passageiros, com suas tarifas 

reguladas, não permitisse alcançar essa proporção de dividendos. 

Contanto que as novas tarifas revistas não sejam postas em vigor senão com a 
garantia de que enquanto forem aplicadas, o referido benefício a distribuir será, em 
caso de déficit, completado até 10% do capital. 
Ficando igualmente estipulado que esta nova tarifa não poderá ser modificada nem 
retirada a garantia, sem o consentimento da Companhia, durante um novo período 
de 21 anos.334 

Essa medida visava transformar o sistema ferroviário do Reino Unido em uma forma 

democrática de acesso ao deslocamento de uma margem mais ampla da população, dinamizando essas 

atividades. Mas essa lei possuía um complemento que condicionava a estatização da companhia pelo 

interesse público, depois de 21 anos, com o valor a ser pago pelo erário diretamente relacionado ao que 

334 SILVA, Clodomiro Pereira da. Política e Legislação de Estradas de Ferro. Vol. 2. São Paulo: Typographia do Diário Official, 
1904, p. 6. 
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foi repassado na forma da subvenção garantida durante esses anos, transformando o ato em uma forma 

de resgate.335 

Se os concessionários e candidatos às concessões pensavam nisso, imagino que não ignoravam. 

Porém, a garantia de retorno de capital investido tinha peso de primeira grandeza, principalmente 

pelas dúvidas que pareciam ser maiores do que as certezas em um objeto inédito no território. Foi sob 

essa demanda que a Lei nº 645, de 26 de junho de 1852, complementar e substituta ao decreto-lei de 

1835 – complementar ao ponto referente à ligação com Salvador e São Pedro e substituta aos termos 

da ligação das três províncias vizinhas (Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo) – foi promulgada, 

sendo um de seus pontos principais a garantia de 5% sobre o capital investido. 

O texto do ministro Francisco Gonçalves Martins traz a problemática que envolve o peso do 

privilégio de Thomas Cochrane e a dificuldade que esse impunha ao governo central para resolver de 

uma vez por todas a questão de construir a onerosa estrada de ferro entre a Corte, o Vale do Paraíba 

do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Resolvidos os pontos a serem contemplados pelo contrato de 

concessão na forma da lei específica, essa gerava um conflito com os termos sob privilégio do médico 

homeopata; privilégio esse que dava a Thomas Cochrane a preferência sobre outros candidatos ao 

contrato, mas que criava um embaraço prático, devido à não apresentação dos planos de construção 

pelo detentor do direito sob o privilégio de 2 de janeiro de 1849. 

O governo não podia voltar atrás, mas pressionava o escocês sobre sua procrastinação em dar 

o andamento adequado, o que consistia em apresentar os planos de execução da dita estrada e iniciar

logo as obras. Porém, o concessionário se encontrava em um impasse, já que os termos da Lei de 26 de 

julho de 1852 eram mais favoráveis do que o seu contrato. A confusão da disputa residia em uma 

complicação institucional: 1. Se Thomas Cochrane, que tinha a preferência sobre o contrato nos 

termos do qual já era concessionário, optasse por seguir com ele, não poderia gozar dos termos da Lei 

de 1852; 2. Se ele optasse pela Lei, deveria abrir mão do contrato, porém, teria que participar de 

concorrência com os outros interessados, que apresentavam propostas mais convenientes para a 

economia do tesouro imperial. 

O ministro do Império assim apresenta o cenário de concorrência: 

Por edital de 4 de outubro de 1852, a Secretaria do Império convidou concorrentes 
a apresentar propostas para a Estrada de Ferro de Pedro II debaixo das condições da 

335 Id. Ibid., p. 6. 
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lei de 26 de junho de 1852, e considerando o contrato do Dr. Cochrane em vigor, 
menos nos novos favores concedidos de garantia de juros e isenção de direitos. 
Em 20 do mesmo mês e ano apresentaram propostas, além do Sr. Dr. Cochrane, os 
Srs.: 
1º. João Baptista da Fonseca e Teófilo Benedito Otoni, obrigando-se a organizar a 
companhia para construir a estrada de ferro sem garantia de juros; 
2º. Visconde de Barbacena, pedindo 4% de garantia para o capital empregado, 
obrigando-se a organizar uma companhia para levar a efeito a estrada de ferro; 
3º. Joaquim José Teixeira Leite, Caetano Furquim de Almeida e Carlos Teixeira 
Leite para: o mesmo fim, pedindo 4 ½ % de garantia.336 

A maior certeza nessa situação era a de que a teórica ferrovia entre Rio, Minas e São Paulo a 

cumprir a Lei de 1852 responderia pelo nome de Estrada de Ferro Dom Pedro II. 

Teófilo Otoni já se envolvia com outra empresa de vulto nas questões de infraestrutura desde 

a década anterior. Como já citamos acima, o Otoni primogênito, junto a seu irmão, Honório, era 

concessionário da Companhia de Navegação e Comércio do [Rio] Mucuri. Envolvido na Revolta 

Liberal de 42 e anistiado por Pedro II no contexto da Anistia Geral, o luzia era o único concorrente a 

abrir mão dos juros garantidos pelo erário, assim como reunia experiência adquirida na administração 

de companhia por ações, tendo consciência dos percalços e vantagens. 

O Visconde de Barbacena, a princípio, devido à ausência de nome de batismo nos relatórios 

do Império tratantes do assunto, parecia-me uma personagem dúbia naquela hora. Em um primeiro 

momento, considerei a possibilidade de termos um miguelista entre os concorrentes, o que seria o caso 

de Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro. Esta personagem, “Fidalgo da Casa Real, 

11º senhor da vila de Barbacena”, na ocasião, contava setenta e dois anos de idade. Nascido em Lisboa 

a 11 de dezembro de 1870, era filho de Luís Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro, 

que também ostentou o título de conde de Barbacena, e de Ana Rosa José de Melo. No Rio de Janeiro, 

Mendonça e Faro foi promovido a general e cumpriu o cargo de inspetor da cavalaria da província 

fluminense e veador da rainha D. Carlota Joaquina, além de ter recebido a comenda da Ordem de 

Cristo pelos serviços que prestou como militar contra os franceses. Entre outros papéis assumidos e 

eventos participados no Rio de Janeiro, regressou a Portugal, onde, em 1820, cumpriu missões de 

combate à revolução liberal no Porto.337 

336 FIGUEIRA, Manuel Fernandes. Memória Histórica da Estrada de Ferro Central do Brazil. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1908, p. 11.  
337 PORTUGAL. “Francisco Furtado de Mendonça, 2.º conde de Barbacena”. Dicionário Histórico. Disponível em: 
<https://cutt.ly/eb1n8g8>. Acesso em: 18/05/2021. 
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O então conde de Barbacena, sob ordem de D. Miguel, foi nomeado ministro dos Negócios 

Estrangeiros e, posteriormente, voltaria ao lugar de veador da rainha, até que ela fosse deportada para 

o Ramalhão. Após a “Abrilada”, Mendonça e Faro passou a chefe do Estado-Maior do infante D. 

Miguel, que, na ocasião, foi investido no comando-chefe do Exército. Em janeiro de 1825, esse conde 

de Barbacena tornou-se ministro da guerra, cargo que conservou até agosto de 1826. Sempre fiel às 

ideias absolutistas, ao rebentar a revolução do Porto, em 1828, foi promovido a chefe do Estado-Maior 

General. Uma personagem de grande interesse para os estudos sobre o miguelismo, Mendonça e Faro 

não se enquadrava com perfeição ao grupo de candidatos à concessão da ferrovia do Rio de Janeiro na 

década de 1850. 

O que me demoveu da anterior hipótese, a seguir, foi perceber que outro que detinha o título, 

no entanto, residente no Brasil, era Felisberto Caldeira Brant, filho de Felisberto Caldeira Brant 

Pontes, Marquês de Barbacena, um que já havia se envolvido com os negócios da navegação a vapor 

em 1818. O Caldeira Brant filho seria, mais tarde, concessionário da Thereza Christina Railway 

Company, em Santa Catarina, não deixando espaço para qualquer dúvida. O general miguelista 

morreria em Lisboa ainda em 1854, mas o Caldeira Brant não apenas continuaria vivo, bem como se 

envolveria nos assuntos de infraestrutura do Império por décadas. 

Os Teixeira Leite e Furquim de Almeida são nomes que ainda constam em topônimos e 

estações da extinta Estrada de Ferro Central do Brasil, mas, como indicamos mais cedo, não receberam 

a concessão por motivos estranhos, denunciados por Cristiano Otoni. No que continuo a crer que 

nenhum brasileiro receberia o privilégio facilmente enquanto o nome Pedro II fizesse parte de um 

ideal internacionalizante e propagandista “para inglês ver”. 

Cochrane continuava na peleja para tentar manter seu privilégio, porém, sob as vantagens da 

nova Lei. Em um esforço (vão) de convencer o governo, renunciou a mais prazos. Mesmo sabendo que 

a caducidade seria a próxima punição, devido ao não pagamento das multas devidas pelo atraso do 

início das obras, não se adiantou a resolver essa pendência. 

A caducidade do contrato de Cochrane foi declarada a 15 de janeiro de 1853, levando à 

publicação do edital de 9 de fevereiro para chamada de concorrência para a Estrada de Ferro Dom 

Pedro II. Nesse novo edital, algumas medidas foram adicionadas numa tentativa do governo de não 

passar pelos constantes adiamentos do contratado anterior. Assim, o novo concessionário iniciaria seu 
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trabalho com cem contos de réis depositados “em dinheiro, fundos públicos ou em letras 

suficientemente garantidas”338. 

Dessa vez, apenas insistiu em participar da concorrência, além do próprio Cochrane, o 

Visconde de Barbacena, que mantinha a mesma proposta anterior: 4% de juros e promessa de efetuar 

as obras o mais rapidamente. Como a paciência do governo já era curta com o escocês homeopata, a 

tendência mais óbvia seria fechar com Felisberto Caldeira Brant. Foi a chegada, em março, de um navio 

a vapor com procedência de Southampton que mudou os planos do gabinete conservador de Joaquim 

José Rodrigues Torres. 

Como se percebe, já havia em Londres um conselho (legação), destinado a deliberar sobre os 

assuntos da idealizada ferrovia entre as três províncias contempladas pelo privilégio de Cochrane. Essa 

legação parecia destinada a repassar a ingleses o contrato de concessão com todos os privilégios. Cabe 

reproduzir o ofício dessa legação, pois ele traz os argumentos que, creio, devem ter pesado na repentina 

rapidez que as coisas tomaram no assunto. 

Em ofício de 9 de fevereiro de 1853 comunicou a nossa Legação em Londres que 
têm garantias de juros de 5% por 90 anos, as linhas denominadas “East Indian 
Railway”, “Great Indian Peninsula” e “Madras Railway”. 
O governo francês garante 4% por 50 anos às linhas de Dijon a Besançon – Grande 
Junção da França – Paris a Calais – Bordeaux a Cette, esta por 90 anos. 
Com a garantia de 5% do governo toscano existe a linha de Lucca a Pistoya. Com a 
de 6% do governo peruano por 80 anos existe a de Arica a Parria. 
Com a de 5% por 40 anos do governo sueco existe a linha real, caminho de ferro 
sueco, e com o mesmo juro, por 90 anos, a linha da Zelândia. 
Uma linha que se vai empreender no Canadá terá a garantia de 6% do governo 
colonial. 
Nos Estados Unidos um grande número de linhas, senão a quase totalidade, tem a 
garantia de 6%. 
Em ofício da Legação, de 8 de julho de 1853; diz o Sr. Conselheiro Sergio: “A 
concessão; pois, poderá ser, no-princípio da semana próxima, dada por mim aos 
seguintes capitalistas; o Barão Goldsmid, o Alderman Thompson, 
membro do parlamento, e Mr. King (os três agentes financeiros do governo 
imperial), Mr. Hope, Mr. Kater, Mr. Kennard e mais outro, sobre os quais as 
escolhas não estão definitivamente feitas.”339 

O ofício de 9 de fevereiro de 1853 traz definições sobre a quem se entregaria a concessão da 

Pedro II: aos ingleses, ou, melhor, aos britânicos. Esse ofício precedia um segundo, de 23 de setembro 

do mesmo ano, o qual trazia os nomes definitivos para o já tardio empreendimento. Mudava-se alguns 

338 BN. Relatório do Ministério do Império, 1852, p. 50. 
339 FIGUEIRA, Manuel Fernandes. Op. Cit., p. 14. 
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nomes, mas não mudava o fato de que fora decidido, enfim, que se entregaria aos agentes britânicos a 

missão que o escocês havia postergado por mais de uma década e Cesar Cadolino sonhara nos 

primeiros momentos após o decreto-Lei de 1835. 

O que o gabinete não contava era com a Guerra do Oriente (Guerra da Crimeia), que tornaria 

a participação britânica nula nos meses seguintes. O contexto da guerra causou uma desistência 

gradativa dos capitalistas em relação ao projeto com os brasileiros. O passar dos meses, entre 1852 e 

1853, mostrou que mesmo o oferecimento da garantia de juros em valores mais altos não daria frutos. 

Isso depois de já haver aprovação de estatutos e quatro vias assinadas pelos concessionários Isaack M. 

L. Goldsmid, J. P. Kennard, J. W. Kater, W. Thompson, L. H. Halswood e James Lane.340 

Nesse contexto, o federalismo legado do Ato Adicional forneceria à Lei de 1852 um apoio, 

somando aos 5% de juros do poder central mais 2% provinciais. Foi o que ocorreu em Bahia e 

Pernambuco e, em seguida, na província do Rio de Janeiro, através da Lei Provincial 714, de 13 de 

outubro de 1854, o que se tornaria comum a outras províncias na sequência do surto ferroviário 

brasileiro. 

Com ou sem os 7% de juros, agora oferecidos pela legação brasileira em Londres, graças aos 2% 

institucionalizados pela província do Rio de Janeiro, a diretoria da empresa formada na capital 

britânica não encontrou condições de dar atividade ao seu contrato. O contexto de guerra em que se 

encontravam foi mais um baque nas intenções do governo brasileiro em dar uma sequência mais 

favorável ao seu projeto. Assim, a 17 de janeiro de 1855, o contrato com a empresa formada em 

Londres foi rescindido.341  

Essa diretoria londrina chegou a contratar um projeto com uma estrada até as margens do Rio 

Paraíba do Sul, mas não prosseguiu com o intento. Àquela altura, parecia uma questão de honra ao 

governo imperial brasileiro iniciar as obras da ferrovia que levava o nome do imperador. Rescindido o 

contrato com a diretoria londrina, fez o próprio governo o contrato com o engenheiro Edward Price 

(1805-1871) na mesma praça.342 No entanto, o contrato de construção de Price não ultrapassaria 37,5 

milhas (60,35 km), aproveitando apenas a parte nivelada e orçada que se assentaria no trecho plano 

até Belém.343 

340 Id. Ibid., p. 15. 
341 Id. Ibid., p. 17. 
342 Id. Ibid., p. 17. 
343 BN. Relatório do Ministério do Império, p. 43. Nota: Belém equivale ao atual município de Japeri. 
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Coube aqui expor uma posição mais ácida de Cristiano Otoni, que não acreditava nas razões 

declaradas pelos banqueiros londrinos para a rescisão do contrato. Para o liberal mineiro, essa não 

passaria de uma desculpa alternativa ao tentarem não se comprometer com a “verdade” vista por 

Otoni, que até aceitava parcialmente a justificativa. No entanto, a razão maior dessa rescisão, na versão 

interpretativa do ex, à época futuro, presidente da companhia seria o fato de terem se assustado com a 

Serra de Santana (porção da Serra do Mar entre Belém e o Rio Piraí). 

Nasceu-me esta ideia de ter ouvido ao Dr. Joaquim, chefe da família Teixeira Leite, 
que os seus engenheiros (os irmãos Waring), regressando do reconhecimento 
técnico que instituíram, haviam dito: “se não for possível na cordilheira um 
desenvolvimento acessível às locomotivas, construiremos uma estrada de ferro 
atmosférica”.344 

O desafio da serra parece ser um verdadeiro nó para dois pontos de retração britânica: 1. No 

decorrer do desafio de Cochrane de montar a companhia e os trilhos; 2. Na, praticamente, expulsão 

dos “ingleses” após a entrega da primeira seção. A ideia da estrada de ferro atmosférica aventada pelos 

Waring era apenas uma prévia do conflito de culturas ferroviárias que veremos no capítulo terceiro, 

na verdade um conjunto de conflitos e alternativas díspares nas quais os “ingleses” perderam para se 

vingarem em uma porção mais a sul da Serra do Mar, na província de São Paulo. 

Para evitar maiores atrasos, o governo central assumiu o ônus do que antes havia sido o 

contrato com Edward Price e com a mesa britânica de banqueiros. Porém, sem assumir a empresa 

definitivamente, levando a cabo em seguida constituir diretoria e transferir todos os direitos de 

companhia para uma nova concessionária. Esse ato (desesperado) permitiria que existisse, então, uma 

centralidade administrativa e deliberativa para, enfim, cuidar do contrato, já estabelecido em Londres, 

para construção da estrada de ferro entre a Corte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, mas 

apenas em sua primeira seção. 

Nas palavras do ministro dos negócios do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz: 

Apenas o governo o recebeu e examinou, julgou que não podia, procedendo de 
conformidade com as disposições da lei de 26 de junho de 1852, fazer pesar 
diretamente sobre o tesouro os encargos da construção da estrada de ferro, e 
consequentemente tratou logo de combinar os meios de organizar uma companhia, 
para a qual transferisse todos os direitos e ônus do mesmo contrato.  
Pareceu-lhe também que, de pouco proveito podendo ser para o país uma empresa 
que tivesse, por fim, a realização somente da parte mais fácil da importante linha 
autorizada pela citada lei de 26 de junho, convinha tanto por esta consideração, 
como no intuito de levar a efeito em toda a sua plenitude o pensamento sensato 

344 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 75. 
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daquela lei, formar a companhia logo para toda a estrada, compreendendo nela, 
além da direção contratada pela extinta mesa de diretores de Londres, o 
prolongamento do ramal do norte até o porto Novo do Cunha, o que abrange 
aproximadamente uma extensão de mais trinta milhas.345 

Este trecho da fala do ministro demonstra que havia uma preocupação, justa, sobre a 

competência geral de realmente dar evidência material a toda a estrada, em sua demanda 

interprovincial. A fala de Couto Ferraz traz à tona o impulso de conceder logo a um indivíduo ou 

grupo que fosse capaz de assumir o compromisso para outras seções de construção, sendo a primeira a 

que constava no compromisso de Londres e a sequência a entrar em Minas Gerais, até Porto Novo do 

Cunha346. O maior problema para tal se configurava no fato de que a seção seguinte correspondia à 

subida e descida da Serra do Mar na direção de Vassouras. Portanto, o desafio de, enfim, fornecer à 

economia cafeeira em alta um modo mais eficaz de chegar às margens do Atlântico. 

Com essa sequência, chegava a efeito a jornada de Cesar Cadolino e Thomas Cochrane. 

Indiretamente, com a construção do futuro ramal de Santa Cruz, a maior parte do trajeto presente no 

requerimento de Carlos Grace também faria parte da estrada de ferro, enfim. 

As intenções do médico homeopata, Thomas Cochrane, ao menos, nas palavras de Cristiano 

Otoni, “só não foi letra morta para se lhe pagar mais tarde uma valiosa indenização”.347 

345 FIGUEIRA, Manuel Fernandes. Memória Histórica da Estrada de Ferro Central do Brazil. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1908, p. 17.  
346 Atual Município de Além Paraíba, MG. 
347 OTONI, Cristiano Benedito. Autobiografia. Brasília: UNB, 1983, p. 74. 



Segunda Parte  

O Brasil com trilhos



CAPÍTULO 3: A ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II, “INGLESES” 
VERSUS “AMERICANOS” E A BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS 
(1855-1889) 

Por fim, depois de admirar os soberbos parques que fazem desta grande cidade de 
quinhentos mil habitantes um cinturão de vegetação e flores, depois de percorrer 
suas ruas principais e seu magnífico boulevard du Hazrat Gaudj nas costas de um 
elefante, peguei a estrada novamente pela railway e voltei naquela mesma noite para 
Cawnpore. 

Julio Verne348 

Esta união é facilitada pelo crescimento dos meios de comunicação criados pela 
grande indústria e que permitem o contato entre operários de diferentes localidades. 
Basta, porém, este contato para concentrar as numerosas lutas locais, que têm o 
mesmo caráter em toda parte, em uma luta nacional, uma luta de classes. Mas toda 
luta de classes é uma luta política. E a união que os burgueses da Idade Média, com 
seus caminhos vicinais, levaram séculos a realizar, os proletários modernos realizam 
em poucos anos por meio das ferrovias. 

Karl Marx e Friedrich Engels349 

Os Montes Apalaches formam uma cadeia de montanhas que possui pelo menos duas partes 

que se tornaram sinônimos de estradas de ferro de perfil pesado. As Blue Ridge Mountains foram, na 

época da Norfolk & Western Railroad, domínio de imensos trens de carvão puxados por locomotivas 

assombrosamente fortes. Devido a esse perfil, essa foi uma ferrovia que se manteve apegada ao vapor 

até o final da década de 1950. As Allegheny Mountains ou, simplesmente, Alleghenies, juntamente com 

as Blue Ridge, chegaram a nomear um dos modelos da última geração de desenvolvimento de 

locomotivas a vapor, projetadas por engenheiros da Lima Locomotive Works, Inc., de Lima, Ohio, as 2-

6-6-6 articuladas destinadas ao heavy haul carvoeiro. 

As H-8 Alleghenies e AG Blue Ridge compartilhavam o mesmo projeto, consistiam em 

“decapeias” com dez pares de rodas cada uma, dos quais dois pares eram o velho Bissel truck para guiar 

o trem nas curvas, seis pares – divididos três por três – se destinavam à tração e três pares se destinavam

a suportar o peso de uma fornalha de capacidade acima da média. Porém, as Alleguenies eram destinadas 

à Cheasapeake & Ohio Railroad e as Blue Ridge à Virginian Railroad. Eram classes de bólidos super pesados 

348 VERNE, Jules. La Maison à Vapeur: Voyage à travers l’Inde septentrionale roman. Quebec : La Bibliothèque 
électronique du Québec, 2015, p. 254. 
349 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Tradução de Álvaro Pina e Ivana Jinkings. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p. 48. 
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que tinham como missão vencer as íngremes rampas de um terreno tão opressivo quanto o trabalho 

exercido para a construção desses trechos desde o período do antebellum dos Estados Unidos. 

Essas duas porções das Appalachian Mountains, Alleghenies e Blue Ridge, muito familiares aos 

estudiosos das ferrovias que ligam Rio, Minas e São Paulo, ocupadas pelos complexos das serras do Mar 

e da Mantiqueira, são muitas vezes denominadas, simplesmente, como Alleghenies e dominam parte 

dos territórios de Maryland, Virgínia e Virgínia Ocidental. Familiares ao menos no sentido da técnica 

para dominar esse relevo a partir da década de 1850. 

Se o senso comum e, até mesmo, parte da historiografia da história econômica e da economia 

se referem ao sistema ferroviário brasileiro como “inglês”, como se fosse parte de uma hegemonia 

tecnológica britânica – talvez como uma simplificação do sentido de anglo-saxão? – cabe a nós tentar 

separar cada responsabilidade em sua devida conta. 

Na historiografia não é inédita a referência aos contratos com os construtores americanos para 

ferrovias brasileiras. No entanto, a tendência me parece ter sido a de colocar essas personagens sempre 

em segundo plano, como se fossem nada mais que uma simples variante anglo-saxã no interior de uma 

dada hegemonia tecnológica de língua inglesa. 

O trabalho de Almir Chaiban El-Kareh, escrito como dissertação de mestrado e, depois, 

publicado como livro, é de suma importância para apresentar-nos a Estrada de Ferro D. Pedro II de 

uma perspectiva acadêmica a partir de um estudo histórico que considera o escravismo como tema 

fundamental. Apresentado sob um viés teórico-metodológico marxista, Filha Branca de Mãe Preta foi, 

durante muito tempo, a melhor fonte para compreendermos a relação da plantation escravista vale-

paraibana do Sul com o capitalismo industrial internacional no âmbito de uma ferrovia que projetava 

conectar, diretamente, as três principais províncias do centro-sul ao Município Neutro.350 Sua 

defasagem principal, mesmo tendo o capitalismo internacional como uma das pontas do argumento, 

é ignorar a conexão dos engenheiros norte-americanos – Coronel Garnett, irmãos Ellison, Roberts, 

Harvey & Co. e outros – com a indústria ferroviária americana e sua influência cultural específica e 

definitiva sobre o sistema ferroviário brasileiro no Sistema-Mundo Atlântico. 

Flávio Azevedo Marques de Saes, em mais um trabalho pioneiro da década de 1970, com foco 

no estabelecimento e evolução de três das principais ferrovias no âmbito da província de São Paulo, 

nos apresenta o longo termo das companhias Paulista, Mogiana e Estrada de Ferro Sorocabana, 

350 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980. 
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traçando o papel de cada uma dentro do contexto econômico que vai da província ao estado, do 

Império à República, portanto, em um período de mudanças político-estruturais mais profundas no 

interior do Estado nacional brasileiro. Nesse ínterim, Saes tece a relação dessas estradas sobre trilhos 

com a cafeicultura, a indústria do algodão, a demografia e o conjunto da economia paulista. A atenção 

à penetração norte-americana, técnica e tecnologicamente, não é objeto de observações, apesar de, 

justamente, as três companhias de seu estudo serem grandes clientes de fabricantes norte-americanos 

de bens ferroviários, com destaque às Baldwin Locomotive Works (figura 18) e American Locomotive 

Company (esta aparecerá apenas mais tarde, formada por vários construtores menores em 1901351). 

Figura 18. Locomotiva do tipo American Standard para a Companhia Mogiana de E. de F., 1873. 

 
Fonte: RRMOP. Library and Archives. 

Entre os trabalhos mais antigos que merecem ser mencionados, encontra-se a pioneira 

contribuição de Wilma Peres Costa, em sua dissertação de mestrado, Ferrovias e Trabalhadores 

 
351 A American Locomotive Company foi constituída em 1901 pela fusão de 7 pequenas empresas (Brooks Locomotive Works; 
Cooke Locomotive & Machine Works; Dickson Manufacturing Company; Manchester Locomotive Works; Pittsburgh Locomotive 
and Car Works; Rhode Island Locomotive Works; Richmond Locomotive Works) com a Schenectady Locomotive Engine 
Manufactory (incorporada em 1848). No auge, a ALCO tinha sede na cidade de Nova York e uma fábrica principal em 
Schenectady, Nova York, com outras fábricas em Auburn e Dunquerque, Nova York, e Latrobe, Pensilvânia. As instalações 
da Schenectady da ALCO tinham afiliações com a General Electric Company. Em 1955, a empresa mudou seu nome para 
Alco Products, Incorporated. Em 1964, a Worthington Corporation adquiriu a ALCO e mudou seu nome para Citadel Industries. 
AMERICAN LOCOMOTIVE COMPANY. First Annual Report to the Stockholders. Nova Iorque: ALCO, 1902; STEAM 
LOCOMOTIVE DOT COM. “American Locomotive Company”. Steam Locomotive Builders. Disponível em: 
<https://cutt.ly/cnZzVrE>. Acesso em: 12/12/2012. 
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Assalariados em São Paulo. Nesse trabalho, a autora argumenta que as estradas de ferro foram 

fundamentais para a aceleração do trabalho livre, não por “liberar braços para a lavoura”, mas por 

forçar a estruturação embrionária de um mundo do trabalho capitalista, com o qual a escravidão, 

tecnologicamente, seria incompatível. Porém, ela não deixa de mencionar dados que, mais tarde, foram 

verificados por outros estudiosos, como o uso de mão de obra cativa por empreiteiros na construção 

da Estrada de Ferro D. Pedro II, mesmo que indicando uma incipiência do fato. Cabe ressaltar que seu 

estudo se dirigia especificamente às ferrovias paulistas, em especial as de concessão provincial, como a 

Companhia Paulista e a Companhia Mogiana, que se construíram a partir da década de 1870.352 Não 

há menção sobre tecnologia empregada e origem de bens para operação das estradas. 

Maria Lúcia Lamounier, em trabalho mais recente, tece uma crítica fundamental e apresenta 

um panorama capital da mesma relação entre a construção de ferrovias e o sistema escravista brasileiro, 

demonstrando como o uso de braços cativos não se dava apenas dentro da lavoura de cana-de-açúcar e 

café – ou mesmo na produção de gêneros para consumo interno. A autora nos mostra como os 

próprios canteiros de obras das estradas de ferro no centro-sul e no Nordeste (Estrada de Ferro Bahia 

e São Francisco e Estrada de Ferro Recife e São Francisco) foram cenário para o trabalho escravo em 

suas fases mais brutais: na edificação de túneis, na abertura de cortes e na composição de aterros. Uma 

coisa era a letra da lei sobre a proibição do trabalho escravo nas ferrovias, outra eram os pormenores 

que iam do conflito do desvio de braços da lavoura para outras funções, passando pela insinuação de 

que no interior da empresa modernizante de fundo britânico (as ferrovias em si) apenas caberia o 

trabalho livre assalariado, até o fato de que o contexto de falta de mão de obra levaria à inevitabilidade 

do desvio de cativos para esse ambiente.  

Ao retratar os assuntos referentes à Estrada de Ferro D. Pedro II, Lamounier avança bastante 

nas diferenças entre o contrato Price, responsável pela execução da primeira seção da estrada, e a fase 

posterior, encabeçada por agentes norte-americanos. Apesar dos vários aspectos da questão tecnológica 

serem apresentados e discutidos, não avança no tema do estabelecimento de um padrão norte-

americano que se impõe a partir dos contratos com o Coronel Garnett – na fase de estudos da serra, 

em paralelo ao trabalho de Price na primeira seção – e a Roberts, Harvey & Co. e outros – na execução 

das seções seguintes.353 

 
352 COSTA, Wilma Peres. Ferrovias e Trabalho Assalariado em São Paulo. 1976. Tese (Mestrado em Sociologia) - Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1976. 
353 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Op. Cit. 
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Outro trabalho mais recente, sobre o tema da construção de estradas de ferro, de importante 

menção é a tese de doutoramento de Robério S. Souza, que tem como foco a imersão no mundo do 

trabalho em estudo de caso sobre o contexto de atuação da Bahia and San Francisco Railway Company e 

sua ferrovia entre Salvador e Alagoinhas. Inserido nas perspectivas da história social do trabalho, a tese 

que se transformou no livro Trabalhadores dos Trilhos: imigrantes e nacionais livres, libertos e escravos na 

construção da primeira ferrovia baiana (1858-1863) é um rico conjunto de relatos e problematização no 

contexto do trabalho braçal e as múltiplas categorias e classes de trabalhadores. Entre livres brancos 

pobres (maioria), libertos e estrangeiros, se destaca a contradição imanente da aplicação de uma classe 

de mão de obra proibida pela letra da lei, sendo mais um exemplo da promíscua relação entre 

escravidão e ilegalidade. Nesse caso, uma contradição dupla, pois, além da legislação, a Bahia and San 

Francisco Railway Company era uma companhia sediada em Londres, com capital em libras esterlinas 

(£1.800.000 [Um milhão e oitocentas mil libras]), sob chefia e supervisão de agentes britânicos.354 

Neste capítulo, faremos a apresentação da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e dos 

assuntos da ferrovia sob sua administração, sua homônima, Estrada de Ferro Dom Pedro II355 que, a 

partir de 1865, passou a ser uma ferrovia completamente assumida pela administração imperial, com 

a extinção da companhia original que, até então, estivera sob a presidência de Cristiano Otoni356. 

Nosso trabalho trata, de forma especial, dos eventos de conflito entre a diretoria, com destaque ao vice-

presidente, Cristiano Benedito Otoni, e os ingleses do contrato Price e da posterior reversão técnica, 

tecnológica e cultural com a chegada dos engenheiros, arquitetos e mão de obra dos Estados Unidos. 

Ao contrário do que a historiografia geralmente indica e faz – equivocadamente – 

compreender, os eventos das obras da serra do mar não eram exatamente um misto de estrangeiros e 

brasileiros. O sentido cultural tecnológico que se assume a partir da defenestração de Price é uma 

defenestração britânica. Por mais que agentes de outras regiões, como Bélgica e Itália, apareçam nos 

trabalhos, o comando e a diretriz final são a americanização geral, sob liderança do coronel Charles 

Garnett, depois do major Andrew Ellison Jr., seguidos por William Sharswood Ellison, antes da 

 
354 SOUZA, Robério S. Op. Cit. 
355 Como coloquei na introdução, devido ao fato comum de as ferrovias serem a razão da existência da maioria das 
companhias que as administravam, é difícil separar uma coisa da outra. A Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II 
durou muito menos do que a ferrovia sob sua administração. Se a companhia foi extinta em 1865, para dar passagem à 
administração direta pelo estado, a ferrovia continuou existindo até 1976, passando de EFDPII a Estrada de Ferro Central 
do Brasil (EFCB) a partir de 1889. 
356 Fica claro nos relatórios para as assembleias de acionistas, até o início de 1857, que Otoni era o vice-presidente de jure, 
enquanto Dom Pedro II era o presidente de facto. 
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encampação; além da forte influência da Roberts, Harvey & Co., sob as ações de Charles Harrah, Robert 

Harvey e William Milnor Roberts. Todos, em maior ou menor grau, experenciados e conectados à 

cultura ferroviária do Velho Sul, com destaque ao Upper South. 

Mapa 4. Mapa das ferrovias do Sul dos EUA. Railroads at the start of the Civil War, 1861. 

 
Fonte: Adaptado de MARRS, Aaron W. Railroads in the Old South: pursuing the progress in a slave society. Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 2009, p. xvii. 

Assim, voltemos às Allegheny e Blue Ridge do primeiro parágrafo. Essas montanhas e vales no 

conjunto dos Apalaches são o cenário em que o Coronel Charles Fenton Mercer Garnett (1810-1886) 

– engenheiro contratado ainda em 1856 pela CEFDPII para fazer o levantamento topográfico e 

estabelecer um plano de superação da Serra do Mar em simples aderência, que Price nunca apresentou, 

apesar de contratado para tal – estabeleceu sua experiência como construtor em aclive/declive sem a 

necessidade de apelar a sistemas funiculares, de cremalheiras, atmosféricos, ou outros quaisquer que 

não o de contínua simples aderência.  
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No período conhecido como antebellum, portanto anterior à Guerra de Secessão – 

posteriormente classificada de “civil” – o Velho Sul dos Estados Unidos da América foi um espaço 

considerado “atrasado” em relação ao Nordeste. Nesse espaço, apesar de uma tendência ascendente de 

expansão ferroviária na década de 1830, essa teria sofrido uma desaceleração na década seguinte; mas 

a década de 1850 foi de retorno à tendência anterior (mapa 4). 

Foi durante os anos 50 que se edificou a linha tronco da Virginia and Tennessee Railroad, 

companhia à qual Garnett prestava serviços, assim como foi a que serviu de parâmetro para a 

continuação das linhas da EFDPII para a segunda seção em diante, que deveria, a partir da estação de 

Belém, encarar a “cordilheira” que separa a Baixada Fluminense do Vale do Rio Paraíba do Sul. O 

Coronel Garnett, pode-se dizer, seria o responsável inicial pela definitiva americanização das ferrovias 

brasileiras, cujas diretorias não sofressem influência e obrigações contratuais – ou o interesse técnico, 

que seja – junto a banqueiros, administradores ou qualquer outro britânico. 

A melhor base comparativa à Companhia EFDPII e suas decisões americanizantes durante a 

década de 1860 são as já citadas Bahia and São Francisco Railway Company e Recife and São Francisco 

Railway Company, além, claro, da “inglesa” São Paulo Railway Company, concessionária da Estrada de 

Ferro de Santos a Jundiaí. Todas administradas ou dirigidas por capital londrino e todas edificadas sob 

os termos da Lei nº 645 de 26 de junho de 1852. Porém, e aqui reside minha tese, o sucesso e a 

influência, direta ou indireta, da americanização técnica da Pedro II é o que ditou parte das regras para 

a posteridade ferroviária do Império e dos Estados Unidos do Brasil. 

Como exposto na introdução, nossas principais fontes para analisar e sustentar a questão são 

a historiografia de base técnica e tecnológica, a arqueologia industrial ferroviária e a documentação da 

Baldwin Locomotive Works, em suas várias fases, encontrada em variados repositórios. Complementar a 

esses dados, temos o Inventário Geral de Locomotivas da Sociedade para Pesquisa e Memória do Trem, 

com dados bastante confusos e repetições, mas incontornáveis devido à escassez de fontes similares. 

Dois dedos de prosa sobre a Estrada de Ferro de Petrópolis, vulgo “Ferrovia de Mauá” 

Enquanto as tentativas em torno da ferrovia que cumpriria os desígnios do Decreto-Lei nº 101 

de 1835 levaram a uma jornada de mais de quinze anos, dada a dimensão da obra e seu projeto 

interprovincial com base no Município Neutro – sendo possível de ser executada apenas após a 

promulgação dos termos da Lei nº 645 de 26 de junho de 1852 –, outro projeto, mais tímido em seu 
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alcance territorial, porém, mais significativo do ponto de vista da ação imediata de um único indivíduo, 

surgiria no mesmo ano da segunda lei. 

Carlos Gabriel Guimarães nos informa que Irineu Evangelista de Souza, no início da década 

de 1840, fizera uma viagem à Inglaterra para participar da organização de uma casa comercial bancária, 

a Carruthers, de Castro & Co., incorporada em Manchester. Nessa viagem, o futuro Barão de Mauá 

tornou-se testemunha ocular do crescimento da malha ferroviária britânica e sua relação direta com as 

indústrias do carvão e do ferro, na mesma medida em que ocorria uma reorganização bancária através 

dos “bancos por ações e públicos ingleses (‘joint-stock banks’) e a centralização do sistema financeiro 

inglês em torno do Banco da Inglaterra na City de Londres, com a reforma de Peel de 1844”.357 

Essa atividade precedeu a criação do Banco do Comércio e da Indústria do Brasil, que 

encampava a necessidade de financiamento para os setores comercial e industrial, carentes ainda de 

formas de crédito de maior organização e institucionalidade. Aproveitamos, como Gabriel Guimarães, 

para lembrar o sentido de “indústria” no contexto do Império do Brasil, termo que carregava ainda um 

sentido amplo e generalista na ocasião. O autor utiliza a edição de 1891 de Antônio de Moraes Silva 

(1755-1824), demonstrando que o conceito perdurava entre 1824 e o início da República. 

Indústria, Arte, destreza para granjear a vida. Engenho, traça em lavrar, e fazer obras 
mecânicas e qualquer trabalho, obra útil do consumo dos homens. (...). Profissão 
mecânica, fabril (...). Conjunto de fatores que concorrem para a riqueza nacional. 
Diz-se das artes manuais; e também da agricultura em oposição ao comércio; 
Industria Agrícola; os trabalhos da agricultura. Industria da Pesca; os trabalhos da 
pescaria. Industria Extrativa; os trabalhos que se extrai as resinas ou goma de certas 
plantas, o minério do seio da terra (...).358 

A demanda por créditos de uma atividade como as indústrias carvoeira, ferrífera e ferroviária, 

dado não apenas pela particularidade de cada uma no século XIX, devido à exigência de maiores 

volumes e, portanto, maiores taxas de investimentos em maquinário e pessoal, veria em um banqueiro 

a chance de deslanchar. Assim, não é surpreendente que o banqueiro, capitalista e industrioso Irineu 

Evangelista de Souza fosse o responsável por dar o pontapé inicial nesse conjunto de indústrias 

particularmente fortes no seio e nos desdobramentos da revolução setecentista. 

A concessão de Evangelista de Souza era fruto de um contrato estabelecido com a presidência 

da província do Rio de Janeiro, de 27 de abril de 1852, portanto, um fruto resultante muito mais do 

 
357 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. Op. Cit., pp. 106-7. 
358 SILVA, Moraes apud. Id. Ibid., p. 107. 
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velho Ato Adicional de 1834, se considerarmos que foi a autonomia fiscal e legislativa das províncias 

que permitiu os contratos diretos para resolver as questões de infraestrutura que não extrapolassem os 

limites das unidades federativas. Essa autonomia fiscal permitiria que as assembleias legislativas e as 

presidências de província tomassem frente nas questões da infraestrutura não apenas para 

regulamentar e contratar as concessões, incluía-se em suas prerrogativas o acesso ao tesouro para 

garantir juros ao capital investido pelos acionistas das companhias sob concessão.  

No entanto, para que a Ferrovia de Mauá permitisse uma conexão mais direta com a Corte, 

foi sancionado o Decreto Imperial nº 987, de 12 de julho do mesmo ano, que concedia a Irineu 

Evangelista de Souza o privilégio exclusivo, por dez anos, para a navegação a vapor entre a Corte e o 

Porto de Mauá, no município da Estrela, margem norte da Baía de Guanabara. A navegação, portanto, 

se somava à tarefa da construção de uma estrada de ferro entre o porto de Mauá e a raiz da serra. 

Além da concessão provincial da pequena estrada, adicionava-se uma outra de maior vulto, nos 

termos da Lei 645, que permitia que o capitalista conectasse, por trilhos, a cidade de Petrópolis a um 

ponto do Rio Paraíba do Sul, no local denominado Três Barras, e, de lá, tomasse o rumo de Porto 

Novo do Cunha, também às margens do mesmo rio. Cabe adiantar que esses trechos subsequentes da 

estrada não vieram à luz sob a companhia de Evangelista de Souza, sendo a segunda parte de seus 

termos encampada pela Estrada de Ferro Príncipe do Grão Pará na década de 1880. 

O fato é que a ferrovia de Mauá, em seu primeiro momento, não sofreu de qualquer problema 

mais sério referente a capitais para sua construção, sendo a companhia imediatamente incorporada, 

assim como as obras para sua edificação. Dessa forma, a estrada de ferro entre o porto de Mauá e a 

Serra da Estrela foi realizada sob o capital nacional de Irineu Evangelista e a tecnologia utilizada foi 

toda britânica. 

O presidente da companhia era o próprio Irineu Evangelista de Souza, a vice-presidência foi 

ocupada pelo Visconde de Condeixa, o secretário geral era Manoel Corrêa de Aguiar, a diretoria era 

composta por Antônio Clemente Pinto, João Inácio Tavares e José Maria do Amaral, a direção dos 

trabalhos ficou por conta de J. E. Cliffe, os dois engenheiros eram William Bragge e R. Millagan.359 

Segundo Carlos Gabriel Guimarães, a diretoria da ferrovia contava com os mesmos nomes envolvidos 

na direção do Terceiro Banco do Brasil, também chamado de “O Banco do Brasil de Mauá”.360 

 
359 BN. Almanack Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro (Almanack Laemmert). Rio de Janeiro: Typographya 
Universal de Laemmert, 1853, p. 316. 
360 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. Op. Cit., p. 123. 
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Figura 19. A “Baronesa”. William Fairbairn & Sons, 1853. 

 
Fonte: Instituto Politécnico Brasileiro, 1904. 

Os trilhos utilizados foram o do tipo Brunel, o mesmo tipo encontrado nas estradas britânicas; 

a bitola da via adotada foi a de 5 pés e 6 polegadas (1.676 mm); as locomotivas eram procedentes da 

fábrica da companhia William Fairbairn & Sons, de Manchester.  

Há uma lenda nos meios da memória e preservação ferroviária na qual se acredita que a 

locomotiva Baronesa (figura 19) – que é uma das peças do Museu do Engenho de Dentro, no Rio de 

Janeiro – seria, no contexto da Estrada de Ferro de Mauá, um bem de segunda mão. Essa percepção 

possui seu fundo de sentido, já que, tecnologicamente, apesar de ser uma aquisição de 1853, a Baronesa 

apresenta características que já eram muito comuns na década de 1830. Além disso, a bitola adotada 

para a via era exatamente a mesma de duas companhias de estrada de ferro da Grã-Bretanha que 

existiram, em sua forma original, entre o final da década de 1830 e o final da década de 1840: a Dundee 

& Abroath Railway (1836-1847) e a Arbroath & Forfar Railway (1838-1848)361. 

Essa mistificação, ao se propagar, difundiu a ideia de que as ferrovias do Brasil, de maneira 

geral, sempre utilizaram material de segunda mão proveniente do estrangeiro, não apenas o da 

 
361 Sobre as ferrovias do Reino Unido até 1842, cf. WHISHAW, Francis. The Railways of Great Britain and Ireland: 
practically described and illustrated. Londres: John Weale, 1842. 
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“primeira ferrovia do Brasil”. De fato, as características, tanto da Dundee & Arbroath quanto da 

Arbroath & Forfar – que davam continuidade uma à outra em suas vias, e foram projetadas e 

construídas pelos mesmos engenheiros – se encaixavam nos parâmetros técnicos de via e locomotivas 

adotadas por Mauá362. Porém, segundo Richard Byrom, as três locomotivas adquiridas por Irineu 

Evangelista de Souza em 1853 foram a primeira encomenda internacional de Fairbairn e uma dessas 

peças, acredita-se, é a única proveniente dessa fábrica que está preservada em qualquer lugar em estado 

relativamente inalterado: exatamente a Baronesa.363 

Tabela 2. Comparação das condições técnicas da E. F. de Petrópolis e duas similares britânicas. 

Ferrovia Extensão Bitola Raio mínimo Rampa máxima
E.F. de Petrópolis 18 km 5 pés, 6 pol. - 1.676 mm 290 m 0,8 %

Dundee & Arbroath Ry. 26,75 km 5 pés, 6 pol. - 1.676 mm 536 m “Plana”
Arbroath & Forfar Ry. 24,14 km 5 pés, 6 pol. - 1.676 mm 300 m 1,3 %

Fontes: BAPTISTA, José Luiz. “O surto ferroviário e seu desenvolvimento”. Separata de: Anais do Terceiro congresso de 
História Nacional (VI Volume), publicação do Instituto Histórico. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1942, pp. 482-7; 

WHISHAW, Francis. The Railways of Great Britain and Ireland: practically described and illustrated. Londres: John 
Weale, 1842, pp. 1-6; 79-82. 

A lenda possui ainda outro fator que a reforça. As ferrovias britânicas citadas, que ficavam na 

Escócia, não foram vítimas de falência, encampação, extinção ou qualquer outra modalidade de 

desaparecimento entre 1846 e 47. O que aconteceu naquele período foi uma política do Parlamento 

que obrigou todas as ferrovias do Reino Unido a unificarem a bitola para formarem uma rede 

interconectada e contínua, procurando evitar, ao máximo, as baldeações; e a largura adotada para tal 

unificação no espaço da ilha da Grã-Bretanha consiste em 4 pés e 8 ½ polegadas (1.435 mm). A mesma 

lei definia que a bitola padrão para a Irlanda seria de 5 pés e 3 polegadas (1.600 mm), de onde se origina 

o termo “bitola irlandesa”, adotada posteriormente como padrão no território brasileiro, sendo a 

utilizada em todas as ferrovias provenientes da Lei 645 de 1852 que vieram a termo: EFDPII, EFBSF, 

EFRSF e EFSJ364. 

Devido ao momento de sua construção e adoção de características tipicamente britânicas, cabe 

uma comparação direta entre as condições técnicas da Estrada de Ferro Petrópolis, ou “do Porto de 

Mauá à Raiz da Serra” e as Dundee & Arbroath e Arbroath & Forfar railways. 

 
362 Id. Ibid., pp. 1-6; pp. 79-82. 
363 BYROM, Richard. William Fairbairn: experimental engineer and mill-builder. 2015. Tese (doutorado em História) – 
University of Huddersfield, Huddersfield, West Yorkshire, 2015, p. 165. 
364 UK. Act for regulating the Gauge of Railways, 18 August 1846. Disponível em: <https://cutt.ly/ivVvy2u>. Acesso em: 
12/12/2012. 
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As duas ferrovias escocesas foram projetadas e construídas pelos engenheiros Grainger e 

Miller. Na ocasião do projeto, Grainger era da opinião de que a bitola da Great Western (7 pés ¼ de 

polegada, ou 2.140 mm) era muito larga e a geral inglesa (4 pés, 8 ½ polegadas ou 1.435 mm) era muito 

estreita, por isso optou por um meio termo. Esse meio termo, por ser um valor arredondado em pés e 

polegadas, acabou por ser bastante difundido globalmente nas primeiras décadas ferroviárias. Ao 

contrário do que ocorreu no Brasil, onde a EFDPII e suas contemporâneas em projeto, as da lei de 

1852, adotaram a bitola irlandesa, países como Argentina, Portugal, Espanha e Chile adotaram a bitola 

de Grainger e Miller, assim como ainda possuem essa como a bitola padrão local para grandes troncos 

nacionais. 

A Estrada de Ferro de Petrópolis é uma efeméride importante para o senso de memória 

nacional, mas é difícil compartilhar do ufanismo que é comum encontrar em torno dessa memória. 

Mesmo que não tenha lançado mão de material de segunda mão, como é difundido, essa hipótese não 

é completamente descabida do ponto de vista da qualidade e atualidade de 1852, ano em que as obras 

foram iniciadas. Na década de 1840, o processo de laminação passou a ser utilizado em grande escala, 

justamente para fabricação de trilhos do tipo Vignole, além de tesouras para estruturas de grande 

porte365. Por outro lado, é evidente que uma tecnologia mais recente, ao substituir tão profundamente 

a qualidade da anterior de mesma função, traga maior ônus ao interessado em sua aquisição, o que leva 

os objetos construídos sob técnicas “obsoletas” a apresentarem preços mais acessíveis, sendo novos ou 

de segunda mão. 

De qualquer forma, Irineu Evangelista de Souza estava entre os maiores entusiastas de 

ferrovias, tendo participado direta ou indiretamente do surto que se iniciou com a lei de 1852. Além 

de ter construído sua pequena Estrada de Ferro de Petrópolis – o que ele defendia como uma necessária 

amostra sobre o que era uma ferrovia –, Irineu Evangelista teria tentado conciliar os interesses da 

CEFDPII com os de Edward Price.  

Além desses capítulos, o Barão de Mauá foi o concessionário contratado para a Estrada de 

Ferro Santos a Jundiaí, contrato o qual Mauá transferiu, posteriormente, para a São Paulo Railway 

Company Limited. O relacionamento com a SPRC e a concessão para a EFSJ, segundo o próprio 

Evangelista de Souza, teria sido um de seus maiores erros financeiros. Além disso, o agora Barão de 

Mauá, posteriormente visconde, se tornara um dos principais acionistas, além da CEFDPII, das 

365 KÜHL, Beatriz Mugayar. Op. Cit., 1998, p. 31. 
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companhias Bahia and São Francisco e Recife and São Francisco, o que demonstra seu interesse direto e 

grande participação para que se efetivassem os empreendimentos ferroviários no território nacional.366 

A Estrada de Ferro Dom Pedro II: o contrato Price e o desencontro com Cristiano Otoni 

Depois das tentativas frustradas de Thomas Cochrane em sua pretensão a empresário do setor 

de transportes na Corte do Rio de Janeiro, com direito a apelo ao banqueiro Henry Thomas Hope, 

uma de suas conquistas como concessionário foi conseguir adicionar ao privilégio de 80 anos o 

dispositivo da garantia de juros. Obviamente, a garantia de juros não era uma criação do médico. O 

retorno do capital investido em ações de companhias de infraestrutura era uma prática que já se 

encontrava anteriormente em, praticamente, todos os lugares onde essas foram lançadas. 

Mesmo não sendo contemplado posteriormente com a concessão do que viria a ser 

incorporada como Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, e o atraso e adiamentos em iniciar a 

construção, Thomas Cochrane foi importante por atrasar os efeitos de seu contrato e permitir que a 

experiência externa influenciasse os responsáveis posteriores sobre os caminhos possíveis. Do mesmo 

modo, ficou claro que sem uma atitude mais agressiva por parte do Estado, a empreitada tendia ao 

contínuo adiamento. Ainda assim, a inexperiência geral por parte dos grupos brasileiros envolvidos era 

evidente e se refletia na liberdade danosa do empreiteiro. 

Uma comissão foi nomeada pelo governo para decidir sobre os assuntos de toda a estrada, para 

além da primeira seção da linha. Essa comissão era formada por Visconde de Rio Bonito, Caetano 

Furquim de Almeida, João Batista da Fonseca, José Carlos Mayrink e Militão Máximo de Souza. A 

missão desse grupo era regulamentar a distribuição e a assinatura das ações e formular o contrato e os 

estatutos que deviam reger a empresa. 

Em 1855 foi incorporada a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e formada, logo, em 

agosto, a diretoria, da qual os nomes são os seguintes: Cristiano Benedito Otoni; Jeronimo José 

Teixeira Junior; Roberto Jorge Haddock Lobo; Alexandre Joaquim de Siqueira; João Baptista da 

Fonseca; Luiz Peixoto de Lacerda Werneck; Ignacio da Cunha Galvão; José Jorge da Silva; João 

Baptista Vianna Drumond; Domingos José de Campos Porto; Joaquim Marques Baptista de Leão; 

Domingos Theodoro de Azevedo Paiva; Antônio Martins Lage; Antônio Pereira Leitão e Joaquim 

 
366 GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1968, pp. 188-9. 
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Alexandre Manso Saião. Caetano Furquim de Almeida, também eleito para compor a mesa, não 

chegou a tomar posse, por estar na comissão de contas.367 

Mesmo sendo assumida pelo governo a responsabilidade pela incorporação da sociedade 

anônima, as cláusulas dos estatutos da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II permaneceram as 

mesmas da fundação em Londres. Tudo o que pôde ser aproveitado do que a Guerra da Criméia – pelo 

menos em justificativa – destruiu em relação à tardia estrada de ferro de Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e São Paulo, o governo realizou. Logo, de uma maneira geral, mesmo que de propriedade do Império 

do Brasil e administrada por nomes da elite política, econômica e técnica do Centro-Sul, a companhia 

era, em sua essência organizacional e técnica, uma companhia “inglesa” sob a tutela do Estado Imperial 

brasileiro e sob a carga administrativa de uma comissão que Almir Chaiban El-Kareh classificava como 

de maioria comerciante. 

A comissão nomeada com o fim de formar a companhia era composta 
majoritariamente por comerciantes. Esta composição exprimia não só o interesse 
deste grupo na construção da estrada de ferro, mas também a incapacidade do setor 
escravista de organizar tal tipo de empreendimento. No dia 9 de maio de 1855, pelo 
Decreto n. 1.598, era-lhe atribuída tal incumbência. Neste mesmo dia o Decreto n. 
1.599 aprovava seus estatutos e contrato com o Governo, e por editais convocavam-
se subscritores para as ações. A subscrição equivalia à aceitação dos atos publicados, 
e o Art. 9º do Decreto n. 1.598 estabelecia que seriam “preferidos até a quinta parte 
das ações a distribuir os fazendeiros da Província do Rio de Janeiro, e no restante os 
capitalistas, os proprietários, os negociantes e quaisquer outras pessoas” que no juízo 
da comissão pretendessem “às referidas ações para as conservarem como renda”. A 
estrada de ferro devia unir todos os interesses.368 

Como temos visto no decorrer do texto, não me parece que a análise de El-Kareh seja apurada 

em sua adjetivação. As personagens envolvidas eram de vários setores e muitos poderiam ser 

enquadrados em mais de um grupo socioeconômico. Cafeicultores, comerciantes de grosso trato, 

banqueiros/usurários, advogados, juristas, médicos, agentes públicos de várias esferas. Classificar as 

personagens envolvidas na composição das comissões ou da diretoria da ferrovia “do imperador” é uma 

tarefa muito mais complexa, que demandaria uma atitude menos anacrônica e menos teleológica. 

De qualquer forma, a principal alteração, independentemente da profissão, ofício ou cargo da 

diretoria ou das comissões, e não poderia ser diferente, foi a ampliação da área alcançada pela estrada 

 
367 CEFDPII. 1º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 1. 
368 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980, p. 43. 
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em suas seções posteriores, em especial a terceira seção, que incluía em seus objetivos chegar a Porto 

Novo do Cunha, assumindo o papel que, antes, era destinado à segunda concessão de Irineu 

Evangelista, aquela que o comprometia a construir a estrada entre Petrópolis, um ponto do Paraíba do 

Sul e Porto Novo. 

O Barão de Mauá foi um agente importante na organização financeira da nova companhia, 

tanto por ser um dos acionistas quanto por seu papel como banqueiro.  

Ainda com relação ao passivo de junho e dezembro de 1856, duas contas no 
depósito chamaram atenção. A primeira diz respeito ao negociante de Lisboa 
Antonio Joaquim de Oliveira e a outra, à Cia. Estrada de Ferro D. Pedro II. [...]. 
Com relação à Estrada de Ferro Dom Pedro II, coube ao Banco Mauá, MacGregor 
& Cia., através da remuneração dos seus depósitos, fazer a intermediação para a 
organização da estrada de ferro. Muitos sócios do banco, entre eles o próprio Barão 
de Mauá, eram acionistas da estrada de ferro, o que contribuiu para que o banco 
ficasse com tal conta. Entretanto, no ativo não constavam ações da referida 
companhia [...].369 

Por decreto de 9 de maio de 1855, o de nº 1599, ficava estabelecido que a sociedade anônima 

constituída se denominaria como Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II (o que já estava definido 

a priori) e esta seria dividida em 60 mil ações no valor de 200$000 (duzentos mil réis), somando o 

capital social imediato da praça carioca de 12.000:000$000 (doze mil contos de réis) – o capital total 

seria de 38.000:000$000 –, com sede no Município Neutro, ou Corte do Rio de Janeiro. O decreto 

permitia o acréscimo de ramais convenientes para incrementar o tráfego. As 130 mil ações restantes 

poderiam ser emitidas no interior do Império ou no exterior, onde existissem agências da 

companhia.370 

Por esse aspecto, formada como uma companhia por ações, gozava o capital da primeira seção 

da garantia de 5+2%. É interessante mencionar que o vice-presidente Otoni, para propor a 

constituição de um fundo de reserva – e sua desvinculação com os juros garantidos – cita a legislatura 

da Virgínia, nos Estados Unidos, em um ato de fevereiro de 1834, em seu artigo 37, que permitiria um 

adiantamento extra de capital acionário. No caso da Virgínia, a lei citada tinha o objetivo de onerar o 

capital social para as perdas e gastos não vinculados à despesa prevista em estatuto. 

Mesmo que meu objetivo seja o de demonstrar que Otoni era um estudioso das leis e 

procedimentos aplicados sobre ferrovias no Velho Sul, é válido justificar que a menção se referia a 

 
369 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. Op. Cit., p. 174.  
370 BRASIL. Decreto nº 1599 de 9 de maio de 1855. 
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formas de contornar os prejuízos não contemplados pelos artigos e parágrafos dos estatutos da 

CEFDPII, ao adotar capitais advindos de empréstimos, que seriam facilitados ao “dar créditos desde 

já às ações da companhia, facilitar as futuras emissões com prêmios vantajosos” para, entre outras 

despesas não previstas, poder garantir a atualização de material, não pela necessidade orgânica do 

funcionamento da estrada, mas pela constante renovação tecnológica: em suas palavras, “progressos da 

ciência e da indústria. Caso não raro na história das estradas de ferro”.371 

A ideia da diretoria era a de construir a primeira seção em dupla via – porém, não de imediato 

– ao prever um potencial gargalo do tráfego na chegada à Corte da carga proveniente das estações da 

linha tronco, do ramal que seguiria por Minas Gerais (posteriormente estabelecido como parte do 

tronco) e do ramal de São Paulo. O tronco, em si, que era previsto àquela altura com apenas 50 ou 60 

milhas (entre 80 e 100 km) seria construído em via singela, com os devidos desvios para o cruzamento 

de trens nos dois sentidos. Ao deixar a duplicação da primeira seção para o futuro, Otoni tinha como 

objetivo reservar esse investimento, por enquanto “morto”, a um avanço o quanto mais rápido sobre a 

serra e apressar a estrada em seu alcance das províncias vizinhas. O que ele não contava era com a 

contraparte do empreiteiro inglês, Edward Price. 

Os ingleses 

Edward Price nasceu em Callow Hill, próximo a Misterley, no condado de Shropshire, na 

fronteira com o País de Gales. Assim como George Stephenson, iniciou carreira na mineração, ainda 

garoto. O trabalho que o levaria à engenharia civil foi o de cronometrista na construção dos canais de 

Birmingham e Worcester. Nesta função, sua missão era contabilizar o número de homens, cavalos e 

vagões empregados nas obras. O próximo passo foi se empregar na construção subterrânea de esgotos 

da King William Street, em Londres, onde teria aproveitado sua experiência anterior como 

cronometrista. 

Na ocasião das obras da London and North Western Railway, seu contrato era o de capataz de 

mineiros na abertura do túnel Primrose Hill, sob a supervisão de Thomas Jackson que, logo, rescindiu 

contrato. Porém, Price continuou empregado pelo substituto de Jackson, Robert Stephenson, o então 

engenheiro e filho do famoso George. 

 
371 CEFDPII. 1º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, pp. 4-5. 
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Já em 1838-9, Edward Price foi contratado para trabalhar na terraplanagem e na edificação de 

um viaduto em Chippenham, sobre o qual passava a linha da Great Western Railway. Esse trabalho era 

supervisionado por Isambard Brunel, o engenheiro em chefe da Great Western, inventor do trilho, e da 

técnica de fixação de via permanente, que leva seu nome, e responsável pelo projeto do primeiro navio 

transatlântico construído sobre um casco de ferro, com hélices também em ferro, o SS Great Britain, 

lançado em 1843, precursor da navegação de grande porte que dominaria os oceanos por décadas 

adiante.372 

Cabe interesse na parte profissional da biografia de Price para verificarmos que, quando foi 

contratado para o serviço brasileiro, ele não apenas havia acumulado uma vasta experiência, como 

mantinha relações muito próximas ainda com a primeira geração de construtores ferroviários 

britânicos. Foi assim que, em 1844, viajou para a França sob recomendação de Robert Stephenson, 

para construir o túnel La Nerthe, na Ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles, o qual teria sido 

entregue dentro do prazo, formando um ponto alto em seu currículo. A constância de trabalhos 

permaneceu, inclusive com mais uma parceria com Stephenson, mais G. P. Bidder, para a North 

Staffordshire Railway. 

Sua primeira experiência fora do espaço europeu – porém, não fora do espaço de domínio 

britânico – deu-se com o contrato para a construção das pontes de Benha e Kaffe Azayar, no Egito, 

sobre o Rio Nilo, e da Alexandria and Cairo Railway, entre 1851 e 1854. Essas obras foram definitivas 

para a formação de excelência de Edward Price, visto que elas inauguraram técnicas inéditas para a 

travessia de rios por trens. 

Essas pontes foram construídas em cilindros de ferro afundados, sob o processo de 
ar comprimido, a mais de 30 metros no leito do rio. Esse estilo de construção era 
então comparativamente novo – nenhuma das grandes pontes do continente, desde 
então erguidas em fundações semelhantes, tinha sido construída – e o trabalho 
exigia uma superintendência ativa e treinada. Não obstante, nenhum acidente de 
importância ocorreu, todos os impedimentos ao andamento das obras foram 
superados, e as mesmas foram concluídas no prazo especificado. (tradução 
minha)373 

 
372 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Edward Price (1805-1871). Disponível em: 
<https://cutt.ly/YcxQU3w>. Acesso em: 30/08/2018. 
373 “These bridges were built on iron cylinders sunk, under the compressed air process, more than 90 feet into the bed of 
the river. This style of construction was then comparatively new, – none of the large bridges on the Continent since erected 
on similar foundations having then been constructed, – and the work required active and trained superintendence. 
Nevertheless, no accident of importance occurred, all impediments to the progress of the works were overcome, and they 
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Foi antes da conclusão dessas pontes que surgiu o contrato com o governo brasileiro e sua 

travessia do Atlântico para aportar no Rio de Janeiro. Mais tarde, depois de terminar o contrato com 

a EFDPII, Price chegou a ser responsável pelo Caminho de Ferro do Alentejo de Vendas Novas a Veja e 

Évora. 

 
Com a pressa que caracterizou o contrato Price em Londres, mesmo antes da 

institucionalização da companhia no Rio de Janeiro, ficou claro que o levantamento prévio para o 

conhecimento do terreno não havia sido o mais preciso e detalhado. Isso obrigou o empreiteiro inglês 

a complementar ou, na verdade, realizar de fato os estudos definitivos para que se iniciassem as obras, 

o que tampouco aconteceu, vindo a constituir um dos motivos de atrito entre a companhia e os 

construtores. 

A celebração deste contrato revela a intenção do ilustre diplomata que o firmou, de 
prestar serviço ao seu país, apressando a execução da estrada de ferro de D. Pedro II; 
mas não se baseando os ajustes em estudos técnicos suficientes, e sim em planos que 
só contêm o resultado de alguns reconhecimentos preliminares do terreno, tornou-
se forçoso conceder ao empresário faculdades amplíssimas e perigosas, que, a não 
acharem corretivo em outras estipulações, tornariam difícil toda a fiscalização.374 

Essa passagem, objetivamente, demonstra o atropelo do governo em sua urgência em converter 

os anos de procrastinação do médico escocês em algo que parecesse o oposto. Com essa atitude, somada 

à ignorância geral sobre o que realmente era uma empresa de tal envergadura e especialidade, dava-se 

passo a um potencial conflito com aqueles que sabiam o que estavam fazendo e, por isso mesmo, 

tornavam-se perigosos para os interesses da companhia. Não bastasse esse receio e potencialidade real 

de problemas com o contratado, havia um outro, porém, que distanciava as realidades britânica, 

europeia e brasileira: o clima, o terreno e a saúde pública, sem contar as perspectivas de mundo, a 

cultura política e, claro, a experiência acumulada sobre o tema. 

Os trópicos não são um conjunto de regiões que facilite a vida de quem com eles não está 

acostumado, especialmente sob a torrencialidade típica do Verão e a série de moléstias facilitadas pelo 

calor e o meio ambiente. Nesse aspecto, a construção de uma estrada de ferro no caminho entre o 

 
were completed within the specified term”. GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Edward Price 
(1805-1871). Disponível em: <https://cutt.ly/YcxQU3w>. Acesso em: 30/08/2018. 
374 CEFDPII. 1º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 6. 
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Município Neutro e Belém lembraria, negativamente, os obstáculos encontrados na ligação entre 

Güines e Havana, o que, no caso cubano, era uma das justificativas para construir as ferrovias para 

manter o fluxo da carga antes levadas por carroças e mulas. Ao contrário de Richard Burton, que mais 

tarde teve os trópicos como parte de seu trabalho, como cônsul britânico, mas, também, como parte 

de um ideal de aventuras – e não via os terrenos como, exatamente, um problema –, Edward Price 

tinha como missão não o desafio de vencer os obstáculos como parte de uma jornada romântica, mas 

como uma jornada literalmente pesada – talvez romântica demais sob o ponto de vista de um Marquês 

do Paraná, por exemplo. 

Mais tarde, Cristiano Otoni dirá que as cláusulas do contrato Price eram “verdadeiramente 

ruinosas”, ao permitir total liberdade ao empreiteiro britânico, cláusulas que “desarmavam de todo a 

fiscalização por parte do governo”. Sem auxiliar técnico ao seu lado, Sérgio Teixeira de Macedo, o tal 

ministro em Londres, se encontrou em uma posição difícil para se opor ao que se estabelecia no 

contrato, já que, como teria dito diretamente a Otoni: “o Imperador quer que a questão se resolva, seja 

como for”.375 

Seja como for, o preço a se pagar por essa liberdade se refletiria na crise que se seguiu nas 

relações entre a diretoria da companhia e o empreiteiro de Manchester. 

À empreitada de Price, juntaram-se a ele mais dois engenheiros de origem britânica, Charles 

Edward Austin (1819-1893) e Samuel Bayliss (1821-1898).  

O primeiro, Charles E. Austin, era natural de Gloucestershire, oeste da Inglaterra, divisa sul 

do País de Gales. Sua experiência com o campo de obras ferroviárias se iniciou em 1837 como assistente 

de George E. Frere, na mesma Great Western Railway de Isambard Kingdom Brunel. Nessa função, ele 

permaneceu até a entrega da linha entre Paddington e Bristol, em 1841. Com o tempo vago seguinte, 

se ocupou de invenções que melhorassem a operação da via permanente; assim, criou um mecanismo 

de desvios e com os devidos aparatos para mudança automática de via, cujo esquema patenteou em 

1841.376 

Logo após, Austin se mudou para São Petersburgo e se dedicou a viajar e conhecer o espaço do 

Império dos Czares. Essa experiência o levou a se dedicar aos assuntos da navegação a vapor, após 

conhecer o Vale do Volga. Chegou a publicar um tratado sobre a navegação daquele rio. Antes de viajar 

375 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 75. 
376 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Charles E. Austin. Disponível em: 
<https://cutt.ly/ycn9yNI>. Acesso em: 04/04/2021. 
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para se juntar à equipe da EFDPII, fez uma jornada pelo extremo oriente. Em sua primeira viagem à 

Sibéria, Austin cruzou os Montes Altai até a fronteira da China. Em uma viagem posterior, visitou 

algumas das estações de exílio da Sibéria, as minas de Nertchinsk e os Montes Sayamen. Charles E. 

Austin chegou a residir em Irkoutsk. Após voltar à Inglaterra, pouco depois de terminar os trabalhos 

da primeira seção da EFDPII, apresentou algumas notas sobre essas explorações à Geological Society, da 

qual era um bolsista. Ainda fundou a Charles E. Austin & Brother, Ltd. em Marlborough Mills, 

Manchester, empresa dedicada à engenharia civil e ao fabrico de material para o trabalho mecânico.377 

Samuel Bayliss, após terminar o período escolar, foi enviado ao engenheiro civil Richard 

Prosser, em Birmingham, como aprendiz. Antes de seguir para o Brasil, chegou a trabalhar com Price 

na construção da ponte sobre o Nilo da Alexandria and Cairo Railway. Após deixar o Brasil, foi para a 

Turquia para a construção da ferrovia entre Esmirna e Cassaba, país que, contrariado, teve que 

abandonar em 1877 devido à eclosão da guerra Russo-Turca.378 

Como era a tendência, devido ao contrato ser londrino e os construtores serem britânicos, 

nesse caso, todos ingleses, o conjunto de equipamentos adquirido para a seção inglesa era todo 

proveniente do Reino Unido. Trilhos Brunel e Barlow, locomotivas Robert Stephenson & Co., material 

rodante, idem. 

A rampa máxima estabelecida inicialmente para a estrada seria a de 1:45, ou seja, de 0,45%, o 

que significava, na prática, uma estrada suficientemente plana, em que, a cada 100 metros de linha, o 

trem venceria um aclive, ou sofreria um declive, de 45 cm. Traduzindo em informação, ao manter essa 

taxa de rampa máxima, os custos da estrada seriam, obviamente, mais altos. Foi o que informou o 

empreiteiro e seu engenheiro em chefe, Charles E. Austin, com presença do engenheiro fiscal do 

governo, Christopher Bagot Lane (1814-1877). 

A diretoria cobrou de Price que apresentasse uma planta com o perfil de todo o trecho até 

Belém, o que ele negou e barganhou utilizando a justificativa do ônus que haveria se mantivessem a 

rampa em 0,45%, um dado que exigiria muito mais remoção de terras e edificação de aterros, 

necessários para deixar a via o mais plana possível. Com essa reunião, estabeleceu-se a rampa máxima 

de 1:125 (1,25%) para a via toda, exceto em dois pontos, onde não poderia ultrapassar 1:100 (1%). 

377 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Charles E. Austin. Disponível em: 
<https://cutt.ly/ycn9yNI>. Acesso em: 04/04/2021. 
378 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Samuel Bayliss (1821-1898). Disponível em: 
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Uma estrada de ferro em simples aderência, portanto, na sua forma mais comum, sem 

mecanismos espetaculares para vencer rampas acima de 3%, exige das duas uma: ou um terreno ao 

máximo possível plano para reduzir o volume de curvas, gerando menos voltas, ou uma estrada com o 

máximo de curvas possível para vencer relevos mais acidentados em taxas de rampas minimamente 

suaves. Ao ultrapassar os 3% de rampas, a ferrovia demandaria a adoção de tecnologias muito mais 

onerosas, que poderiam variar de acordo com as propostas dos engenheiros e o humor e finanças do 

contratante. Um dos fatores que levou à pressa para contratar Price se relacionava ao conhecimento 

de que a parte mais fácil era chegar até a raíz da Serra de Santana, em Belém, pois, as grandes 

dificuldades para chegar a Vassouras (Barra do Piraí) estava garantida em uma eventual disputa sobre 

a forma a ser adotada: passar por Macacos ou por Sacra Família e Santana. 

A experiência inglesa era radical, como diríamos em termos populares, mais voltada aos 

extremos, ao “8 ou 80”. Como se acostumaram, até então, a construir em terrenos mais planos, a 

primeira seção, bem ou mal, enquadrava-se na perspectiva dessa experiência. No entanto, ao proporem 

vencer a serra, adotariam o sistema de funicular, solução que, poucos anos depois, foi adotada pela 

EFSJ, da SPRC, para vencer a mesma Serra do Mar entre Santos e São Paulo. 

Fato é que, a primeira pausa nos trabalhos de nivelamento, antes de assentar qualquer trilho, 

ocorreu devido a uma epidemia de cólera, um cartão de visitas tropical aos senhores engenheiros e sua 

equipe estrangeira. Já iniciada a construção da estrada, várias mudanças ocorreram, como a estação 

final que, de São Cristóvão, passou a São Diogo. O ramal para um ponto portuário foi passado do 

Valongo para a Prainha. E assim seguiram as obras sem que os ingleses apresentassem planos, plantas, 

projetos, enfim, do que seria feito e do que era adquirido, permanecendo as incógnitas sobre o exato 

rumo que as obras tomavam e das ferramentas e insumos, sem, porém, que se negasse o pagamento 

extraordinário sobre as alterações onerosas. O primeiro relatório dava conta de que os ingleses não 

apresentavam orçamento de nada. 

Os materiais comprados e importados para se empregarem na estrada, como 
ferramentas e máquinas, materiais de construção, ferragens e outros não se podem 
também arbitrar em proporção do total, pela mesma razão de ser impossível fixar 
previamente a porção exata de cada artigo que se terá de despender. Não existe 
orçamento da estrada.379 

379 CEFDPII. 1º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
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Os primeiros dias da maior estrada de ferro do país no século XIX, pelo viés da diretoria, não 

eram nada melhores do que um caos. As linhas do texto formam ao leitor uma imagem de grande 

descaso e arrogância por parte dos súditos da Rainha Vitória. A décima primeira página do primeiro 

relatório da diretoria chega próximo a um insulto ao bom senso do cliente. Os engenheiros militares 

chamados a realizar um cálculo estimativo sobre a análise do que existia e havia sido comprado para as 

obras, Major T. S. Paranhos e Coronel F. Carneiro Campos, entregaram um relatório em que se 

alcançou o valor de 612:830$767 (seiscentos e doze contos, oitocentos e trinta mil e setecentos e 

sessenta e sete réis), sendo que a quantia paga aos empreiteiros, referente ao material, chegava a £84.014 

(oitenta e quatro mil e quatorze libras esterlinas) que, no câmbio do dia, chegava a 742 contos de réis, 

uma diferença superior a 130 contos.380 

O contrato não apenas impedia a punição aos empreiteiros, ele permitia-lhes onerar ainda mais 

os cofres da companhia em seu artigo 14. Assim, o engenheiro em chefe, Charles E. Austin, conseguiria 

o direito a pagamentos complementares para alcançar a quantia de £116.049, o que aproximava de 

1.025 contos de réis. Dizia o tal artigo: 

[S]e em alguma ocasião a obra feita avançar sobre o pagamento, o empresário 
receberá do Governo a quantia correspondente à obra adiantada; e as quantias 
devidas ao empresário lhe serão pagas em moeda real, ou em notas do Banco de 
Inglaterra.381 

Junte-se ao valor extra pago aos empreiteiros por uma tabela de materiais sequer declarada, dos 

cofres da companhia ainda saíram 174:540$000 para o pagamento de indenização ao médico escocês, 

Thomas Cochrane.382 

A tabela de preços em que se baseava a diretoria para confrontar Charles Austin – naquele 

momento o procurador de Price, que se encontrava em viagem atlântica – se baseava no tratado de 

August Perdonnet, que apresentava uma listagem de todas as peças envolvidas nas obras. Inclusive 

diferenciando entre Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Estados Unidos. De todos os itens 

 
380 CEFDPII. 1º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 11. 
381 BN. Anexo: “Integra do Contrato feito entre o Cavalheiro Sérgio Teixeira de Macedo, Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário de Sm. Majestade o Imperador do Brasil junto à Sua Majestade a Rainha da Grã-Bretanha e 
Irlanda, obrando como Representante do Imperial Governo Brasileiro, na conformidade dos plenos poderes de que está 
revestido, de uma parte, e Edward Price de outra parte, a 9 de Fevereiro de 1855”. Relatório do Ministério do Império de 1854. 
382 CEFDPII. 1º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
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necessários na primeira seção, os três mais onerosos eram, por ordem: 1. Aquisição de terrenos; 2. 

Material rodante; 3. Movimento de terras e 4. Via permanente e seus pertences essenciais.383 

Cristiano Otoni, em sua Autobiografia, revela que se dedicava a leituras sobre estradas de ferro 

desde 1850, quando tomou notícia do contrato de Cochrane. Certamente, o livro de Perdonnet era 

parte fundamental dessa leitura, talvez até mesmo o primeiro, considerando que a edição inaugural de 

Nouveau Portefeuille de L'ingénieur des Chemins de Fer se dera em 1849. 

Desde o início das obras, é perceptível como a EFDPII impactava pesadamente sobre a 

paisagem do Rio de Janeiro, com grande número de demolições de casas de moradas e edifícios 

comerciais e outros, remodelando as ruas e o aspecto do entorno por onde a linha passava. Percebe-se, 

também, nessa fase de impactos sobre o ambiente urbano, as preocupações morais e o receio de 

confronto com a religiosidade. A igreja de São Joaquim era um estorvo para o ramal até a Prainha, 

porém, como tinha esse mesmo peso para outras questões da configuração urbana da cidade, a diretoria 

assumiu que evitaria demolir o templo, deixando esse peso de consciência e ônus moral para a 

administração do Município Neutro.384 Ao adiar as demolições desse ramal, a diretoria tomava a 

atitude de amenizar o peso sobre os cofres, sob o receio de continuar sofrendo os golpes financeiros 

sobre os quais acumulava experiência. 

Um atraso que pesava bastante sobre as preocupações da diretoria e do governo era o dos 

estudos para a continuação da estrada para a segunda, terceira e quarta seções. É sob essa perspectiva 

que, ainda em 1856, apareceria nos relatórios a primeira referência às Alleghenies, unindo a referência 

sobre vencer morros e adotar material “moderno”. 

As notícias, a que já no relatório passado aludimos, da subida pela Caçaria, pela 
Bocaina dos Mendes, e pelo Rodeio, dão essas direções como igualmente aceitáveis; 
a Diretoria as fará examinar, e não tem opinião formada sobre a escolha; somente 
citou o que pôde observar com os próprios olhos, para concluir em geral, que as 
locomotivas modernas, tendo cruzado os Montes Alleganly [sic] nos Estados-

 
383 CEFDPII. 1º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 18. 
384 CEFDPII. 2º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
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Unidos, e na Europa os Alpes em diversos pontos, não poderão achar 
impossibilidade de transpor para Oeste a nossa cordilheira.385 

Percebe-se com isso, ainda nos dois primeiros anos de construção da estrada, o reflexo do 

avanço das ferrovias dos Estados Unidos no Upper South, na forma como venciam os Apalaches entre 

a Virgínia e a Carolina do Norte. Sob essa perspectiva, a diretoria da CEFDPII escolheu procurar nessa 

região o profissional que se adequasse às necessidades do desafio da serra. Mesmo que citassem o 

desenvolvimento de estradas nos Alpes, estas sofriam de dois problemas no interior das condições 

geográficas e experiência vivida pela diretoria brasileira: um era a extensão da ferrovia, que tinha como 

missão unir mais de uma província por trilhos; o outro era o conflito ético experimentado com os 

ingleses, Edward Price e equipe. 

Se literalmente ou não, era declarado no segundo relatório, publicado a 31 de julho de 1856, 

que o Coronel F. M. Garnett já se encontrava “navegando para o Brasil”. Garnett fora escolhido sob 

uma ampla recomendação, a qual advinha de figuras como o ministro plenipotenciário brasileiro nos 

Estados Unidos, José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque; Walter Geoynn, engenheiro da 

Raleigh & Gaston Railroad, na Carolina do Norte; H. D. Bird, presidente da Petersburg Railroad 

Company; além de senadores da Georgia, do Tennessee, da Virginia e da Carolina do Sul. As 

recomendações indicam ou uma coincidência ou uma real conexão atlântica de agentes de regiões 

escravistas que se encaixariam como uma luva em nossa perspectiva de observar o sistema-mundo da 

segunda escravidão em seu pleno “funcionamento”. 

Para se precaver sobre a falta de dados (cartas, levantamentos topográficos, plantas altimétricas 

etc.), em junho já havia sido contratado um engenheiro brasileiro, que estudara ferrovias na Europa, 

tenente Antônio Maria de Oliveira Bulhões, para dar cabo dos primeiros levantamentos e formar staff 

auxiliar para o Coronel Garnett. O tenente Bulhões ocupava cargo na mesma instituição da qual fizera 

parte nosso quase misterioso tenente/capitão/major Cesar Cadolino. Já não era tarde que o Imperial 

Corpo de Engenheiros tomasse parte do projeto da tal “estrada de ferro para Minas”. 

Esse paralelismo entre a construção da primeira seção por ingleses e o levantamento 

topográfico, seguido de projeto da estrada para vencer a Serra de Santana, gerou em alguns autores a 

falsa noção de que havia alguma espécie de parceria entre os engenheiros das duas nacionalidades. O 

 
385 CEFDPII. 2º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
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fato é que essa relação era, praticamente, oposta. Na década de 1850, os sistemas ferroviários europeu 

e americano já representavam duas escolas com tendências bastante díspares em suas culturas 

materiais, criando soluções diferentes para as mesmas funções. Cristiano Otoni não ignorava esse fato 

e tendência, o que refletiu em sua exigência de buscar o engenheiro para a segunda seção nos Estados 

Unidos, com preferência por aqueles que conheciam detalhadamente as Alleghenies por terem nelas 

construído estrada de ferro. Em 1856, essa foi uma missão encampada pela ferrovia que ia de 

Lynchburg, Virgínia, a Bristol386, na divisa com o Tennessee. 

Na virada de 1856 para 57, Garnett foi convertido em engenheiro em chefe para dar a palavra 

final aos resultados dos trabalhos de Price. A aprovação das obras entregues pelos ingleses dependia, 

agora, do carimbo do americano. Passados mais de um ano do início das obras e o ramal da cidade, mais 

o trapiche do porto da Prainha, ainda não estavam edificados, assim como as estações, que, entre São 

Cristóvão e Belém, seriam as do Engenho Novo, cruzamento das estradas da serra e de Andaraí 

Grande; da Cascadura, encontro com a estrada de Santa Cruz (a fazenda imperial); de 

Maxambomba387, cruzamento com a estrada de Piraí a Mato do Rei, pontos esses decididos entre o 

diretor vice-presidente Cristiano Otoni e o engenheiro da Corte, Christopher B. Lane. 

Para prover a obra de materiais a serem empregados na construção das estações, na via e no 

futuro tráfego comercial, os ingleses encomendaram na Grã-Bretanha o material de construção e de 

montagem dos edifícios, assim como o material rodante. No início de sua existência física, mais 

exatamente em sua primeira seção, a EFDPII era – menos em sua administração e chefia de engenheiro 

(após a chegada de Garnett, que substituíra Charles Austin na função) –, toda britânica. Assim, Bayliss 

declarava, em seu relatório sobre a atrasada, mas, enfim em edificação, estação de São Diogo: 

Está desembaraçado o terreno da estação, começados os alicerces, e o grande teto de 
ferro para a sala dos viajantes com todo o material exigido para as obras, foi expedido 
da Inglaterra, e é diariamente esperado neste país.388 

Além do grande teto de ferro da estação, fora encomendado na Inglaterra todo o material 

rodante original da EFDPII, com destaque às locomotivas da Robert Stephenson & Co., de Newcastle 

Upon Tyne. 

 
386 Bristol refere-se a uma cidade que são duas. É possível encontra-la como Bristol-VA e como Bristol-TN, devido à divisa 
entre os dois estados cortar a urbe ao meio. 
387 Atual município de Nova Iguaçu. 
388 CEFDPII. 3º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
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Quadro 3. Locomotivas inglesas da EFDPII. 

Ano Origem Rodagem Fabricante Nº Fabric. Bitola Nº Obs.
1857 Newcastle – Ing. 2-2-2 RSTC 1031 1.600 mm 1 Princesa Imperial
1857 Newcastle – Ing. 2-2-2 RSTC 1032 1.600 mm 2 Imperador
1857 Newcastle – Ing. 2-2-2 RSTC 1033 1.600 mm 3 Imperatriz
1857 Newcastle – Ing. 2-2-2 RSTC 1034 1.600 mm 4 Indústria
1857 Newcastle – Ing. 2-4-0 RSTC 1037 1.600 mm 5 Progresso
1857 Newcastle – Ing. 2-4-0 RSTC 1038 1.600 mm 6 Brazil
1857 Newcastle – Ing. 2-4-0 RSTC 1094 1.600 mm 7 Parahyba
1857 Newcastle – Ing. 2-4-0 RSTC 1095 1.600 mm 8 Vassouras
1857 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1039 1.600 mm 9 Paulista
1857 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1040 1.600 mm 10 Mineira
1857 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1041 1.600 mm 11 Fluminense
1857 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1042 1.600 mm 12 Constituição
1868 Manchester – Ing. 0-6-0 WFS ND 1.600 mm 31 Príncipe Augusto
1868 Manchester – Ing. 0-6-0 WFS ND 1.600 mm 33 Visconde do Uruguai
1868 Manchester – Ing. 0-6-0 WFS ND 1.600 mm 34 Parahybuna
1869 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1932 1.600 mm 45 ND
1869 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1933 1.600 mm 46 Paula Souza
1869 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1934 1.600 mm 47 ND
1869 Newcastle – Ing. 0-6-0 RSTC 1935 1.600 mm 48 ND

Fonte: SMTP. IGL. 

Legenda: RSTC: Robert Stephenson & Co.; WFS: William Fairbairn & Sons. 

O material rodante, exceto as duas locomotivas entregues por último, Fluminense e Constituição 

– não contabilizadas nas tabelas divulgadas –, custou 449 contos de réis. Cada locomotiva custou aos 

cofres da companhia o valor de 22 contos; cada wagon (passageiros), custou 2:225$000 (dois contos e 

duzentos e vinte e cinco mil réis); cada carro de carga saiu por 1:400$000 (um conto e quatrocentos 

mil réis). Dez, quarenta e cem de cada item rodante, respectivamente. Foram adquiridos sob a 

responsabilidade de Edward Price.389 A Fluminense e a Constituição (Stephenson 1041 e 1042), como 

ficaram para entrega posterior, chegaram a ser dispensadas pela companhia, exigindo sua venda em 

Londres, porém, voltou-se atrás. 

Locomotivas. – Pelo contrato de Londres era o empresário obrigado a fornecer à 
companhia no Rio de Janeiro 12 locomotivas. Entretanto. Tendo-se julgado a 
princípio que as 10 locomotivas já entregues à companhia seriam mais que 
suficientes para as exigências do tráfego da 1ª seção, acordou-se com o referido 
empresário que as duas restantes que haviam ficado em Londres fossem ali vendidas 
por conta da empresa. Não se tendo, porém, efetuado a venda, revogou-se aquele 
acordo, e deu-se ordem para que fossem transportadas para o Rio de Janeiro.390 

 
389 CEFDPII. 6º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 123. 
390 CEFDPII. 7º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 158. 
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O conjunto engenharia-material de construção-via permanente-material rodante formava, 

assim como no caso da Estrada de Ferro de Petrópolis, da Bahia e São Francisco e da Recife e São 

Francisco, mais uma ferrovia tipicamente britânica além-mar. Porém, mesmo com toda a definição 

técnica e decisões tomadas sobre as pontas da linha e estações do trajeto, a EFDPII continuava uma 

incógnita em vários aspectos. Dentre eles, o imperativo e comparativo entre a capacidade da ferrovia 

em relação às estradas de rodagem. 

A questão da capacidade superior das estradas de ferro sobre as estradas do Comércio e da 

Polícia ainda era discutida pela diretoria da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II no período 

inicial de construção da primeira seção. Especial interesse havia, nesse sentido, sobre a rodovia União 

e Indústria, de Mariano Procópio.  

Para apaziguar os acionistas, Cristiano Otoni pregava que “ninguém duvida[va] que a via 

férrea as substituir[ia] completamente”391, ao se referir às estradas da Polícia e do Comércio. Já a União 

e Indústria era alvo de um discurso mais brando, mesmo que não menos ameaçador quanto ao poder 

de concorrência da ferrovia sobre os fretes cobrados. Colocam-na – a União e Indústria – como digna 

de respeito por já representar, essa estrada de rodagem, um “útil começo de melhoramento”392. Em 

seguida, deixam claro que os fretes a serem cobrados pela estrada de ferro deverão ser três vezes 

inferiores, o que ameaçaria o futuro daquela estrada do mesmo modo que ameaçava as mais antigas 

supracitadas. 

Assim como as estradas de rodagem, a ferrovia de Mauá era vista com certo desdém pela 

diretoria da CEFDPII. Como, em sua conexão com Minas Gerais, a Imperial Companhia de 

Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis dependia diretamente da rodovia União e 

Indústria, ela sofreria o mesmo impacto negativo ao iniciar a operação da EFDPII até, e a partir de, 

Porto Novo do Cunha.393 

391 CEFDPII. 4º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 49. 
392 CEFDPII. 4º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 49. 
393 CEFDPII. 4º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 50. 
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A ferrovia tornou-se não um projeto de modernização viária, mas o projeto de modernização 

viária brasileiro, com todos os problemas técnicos e financeiros elevados à potência do ônus pago por 

uma ideia de civilização, construída para uma ideia de futuro. A Estrada de Ferro Dom Pedro II foi o 

resultado inicial de tal projeto e, pelo seu caráter de “tronco saquarema”, tornou-se a ferrovia nacional 

(a “grande estrada de ferro”, nas palavras de Ina Von Binzer), como modelo, e internacional, pela 

multiplicidade de sua construção e operação, e agentes envolvidos. 

Aqui nos deparamos com o “paradoxo da ambiguidade” de Vasconcelos: autor do projeto de 

lei para o tronco ferroviário que partia da Corte para norte e sul; depois, detrator do modelo ferroviário 

para o território do Centro-Sul e defensor da estrada de rodagem como suficiente para atender as 

demandas viárias. Porém, foi justamente a rede de relações saquaremas, pela centralização do poder 

monárquico pós-regresso, a moldadora da forma financeira como se expandiram os trilhos, que definiu 

a forma do mapa das linhas e projetou os efeitos políticos centralizadores em torno do Rio de Janeiro. 

Nas décadas seguintes, o intercâmbio de profissionais de construção civil para obras de 

infraestrutura e mecânica ferroviária tornou-se uma realidade ampla em todos os continentes e tal 

fenômeno se deu, creio, em consonância com a internacionalização oitocentista do modelo de 

mercado e de financiamento, também como sintomas do imperialismo europeu, como preconizou 

Almir Chaiban.394 Porém, foi um setor da economia que refletia o sistema-mundo atlântico da segunda 

escravidão, o que colocava a EFDPII como parte das relações diretas dos grupos escravocratas do Velho 

Sul dos Estados Unidos, de Cuba e do Centro-Sul. Um paradoxo com o qual Cristiano Otoni teria de 

conviver até 1865. 

É nesse cenário que cabe considerar a relevância de personagens como o virginiano Charles 

Fenton Mercer Garnett e sua influência sobre a contratação dos construtores das seções seguintes da 

ferrovia adotada como símbolo civilizatório do Segundo Reinado. 

 
No primeiro momento, há de se considerar o grande desafio que teria derrubado os 

engenheiros britânicos – liderados pelo empreiteiro/construtor Edward Price – na sequência das obras 

dessa linha para prosseguir pelas seções segunda, terceira e quarta: o dificultoso relevo apresentado pela 

passagem através da Serra do Mar poderia ser um deles. Nesse sentido, a adaptabilidade geográfica dos 

profissionais norte-americanos, devido às condições territoriais mais parecidas para o assentamento 

 
394 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980, p. 38. 
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das linhas e o tipo de transporte realizado, pode ter sido um fator importante para o sucesso da troca, 

além, claro, do grande desenvolvimento técnico particular alcançado pela indústria pesada do 

Nordeste dos Estados Unidos da América.  

Soma-se a esses fatores, a rápida propagação de ferrovias, inclusive como instrumento de 

ocupação do oeste/Pacífico, e suas condições de rivalizar com o desenvolvimento técnico britânico. 

Porém, outro fator parece ter sido decisivo para a busca dos profissionais da América do Norte: o 

conjunto de desencontros e desaforos creditados a Edward Price pela diretoria e, de forma tanto mais 

pública (e publicada), por Cristiano Otoni. As páginas da Autobiografia e dos relatórios da CEFDPII 

trazem várias situações e condições em que pesam a prepotência e a dissimulação do inglês. Inclusive, 

entre essas, Otoni não disfarça a suspeita de acordos espúrios entre esse e o fiscal do governo central, 

Christopher B. Lane.395 

Christopher Bagot Lane – referido abreviadamente nos relatórios como C. B. Lane – nasceu 

no ano de 1814 em Nurney, Condado de Kildare, Irlanda. Em sua formação, estudou no Trinity College 

e, mais tarde, formou-se pela Universidade de Dublin. Apesar de seu pai, um cirurgião do exército, 

desejar que se envolvesse com a medicina, a engenharia civil provou-se mais atraente ao jovem. 

Em dezembro de 1837, Lane foi admitido no escritório de Isambard K. Brunel, em Londres, 

coincidindo com a construção da Great Western Railway, onde permaneceu por alguns anos, sendo 

sucessivamente empregado como engenheiro assistente em partes daquela ferrovia. A seguir, entre 

1840 e 1842, empregou-se na implantação de ferrovias em Merthyr Tydvil, no País de Gales. Entre 

1843 e 1844, ocupou mesmo cargo na construção da seção Bristol da Bristol and Gloucester Railway, 

paras as duas bitolas, tanto para a linha larga quanto a estreita. Continuou no trabalho em ferrovias 

entre 1846 e 1849; primeiramente, na preparação dos planos parlamentares e seções para a South Wales 

Railway; depois, como engenheiro residente da extensão da Birmingham and Oxford Junction Railway, 

através de Birmingham, tendo participado anteriormente da preparação dos projetos e orçamentos da 

linha. 

Ainda em 1846, C. B. Lane foi nomeado como Professor de Engenharia Civil no Trinity 

College, Dublin, tendo logo renunciado devido às suas funções práticas como engenheiro. 

Diferentemente, a partir de 1849, nomeado pelo Lorde Tenente da Irlanda como primeiro ocupante 

da cadeira de Engenharia Civil no Queen’s College, ocupou o cargo até 1853. 

 
395 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1859, p. 40 ss; GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1968, p. 53. 
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Foi por esse período que o governo brasileiro buscou na Inglaterra os serviços de algum 

engenheiro “de grande experiência e alto caráter”, um que pudesse estar constantemente à disposição 

para aconselhá-lo nesses assuntos. Sob a recomendação de Isambard Kingdom Brunel, Lane renunciou 

à sua cátedra em Cork e embarcou para o Brasil.396 

Percebe-se que a Great Western foi um ponto de convergência entre os quatro engenheiros do 

Reino Unido, britânicos e irlandeses, antes que se encontrassem na Estrada de Ferro Dom Pedro II. 

Em certa medida, é possível dizer que a ferrovia da Corte do Rio de Janeiro funcionava como uma 

espécie de “Great Eastern of Brazil”, se não pelo nome, pelo alcance de seu projeto e dimensões 

centralizadoras percorrendo as principais províncias da cafeicultura sul-atlânticas. 

A insatisfação de Otoni em relação a Price é detalhada tanto nos relatórios da companhia no 

período, no processo de rompimento com os britânicos, quanto em suas publicações particulares, O 

Futuro das Estradas de Ferro no Brasil, de 1859, e Autobiografia, cuja edição mais antiga de que tenho 

notícia é de 1908 (portanto, póstuma). Se o tom é mais objetivo e polido nos relatórios oficiais, em 

suas publicações pessoais Otoni expõe uma opinião mais agressiva e, até mesmo, desdenhosa em 

relação a Edward Price. 

Em O Futuro das Estradas de Ferro no Brasil, Cristiano Otoni acusa mais abertamente o 

empreiteiro de ter agido de má fé. Por ter construído um traçado muito mais sinuoso do que o terreno 

exigia, Otoni responsabiliza Price por uma série de prejuízos que seriam evitáveis caso esse respeitasse 

a natureza do terreno na baixada que, segundo o diretor vice-presidente, permitiria construir sem 

tantas curvas. Essas, construídas em excesso e de forma leviana, acabaram gerando o desgaste muito 

mais acentuado tanto de trilhos como de material rodante, levando a companhia a ter despesas 

extraordinárias ainda na fase anterior à inauguração da estrada de ferro.397  

De fato, os perfis de rodagens muito mais rígidas das locomotivas inglesas exigiam raios de 

curvas muito mais amenos. Em 1850, os ingleses ainda resistiam em adotar o truque de Jervis e o Bissel 

Pony Truck398 seria patenteado, nos Estados Unidos, em 1858, sendo adotado na Grã-Bretanha em 

 
396 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Christopher Bagot Lane. Disponível em: 
<https://cutt.ly/lcYZAQ5>. Acesso em: 30/08/2018. 
397 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1859, p. 40. 
398 “Bissel [Articulação de —] (E. de F.) — Quando o pino do boogie está colocado, não no seu centro de figura, mas em um 
ponto situado sobre o prolongamento do seu eixo longitudinal, o boogie é de articulação de Bissel”. COSTA, Francisco 
Barreto Picanço da. Op. Cit., 1892, p. 128. 
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1859. Até que fosse adotado amplamente, levaria ainda um tempo. Porém, como veremos mais à 

frente, logo seria comum na EFDPII devido à política americanista pós-Garnett. 

Em Autobiografia, publicação que permite uma visão ainda mais pessoal e livre das amarras 

institucionais – tanto da diretoria da companhia quanto de suas funções legislativas –, Otoni assume 

algumas posições que nos fornecem motivos mais subjetivos para a demissão dos britânicos e a 

contratação dos norte-americanos. 

Nessa publicação, o mineiro aproveita, também, para fazer suas reclamações sobre o fiscal do 

Império. A respeito de Christopher B. Lane, ele diz: 

Era Ministro do Império o Conselheiro [de Estado] Pedreira, e tinha a seu lado o 
engenheiro inglês Lane, em quem depositava grande confiança. Ora, este Lane, 
depois tornou-se claro, estava feito com o patrício Price, para bigodear-nos. Parece 
que era plano deles assenhorearem-se os dois da estrada de ferro, um como 
engenheiro, outro como empresário geral, eliminando a Diretoria. Parecia dizer um 
ao outro como o Boticário ao Médico no [sic] epigrama de Bocage: “Unamo-nos, 
meu Doutor, e demos cabo do mundo.”399 

Na mesma toada, Otoni fala sobre como a diretoria estava desarmada pelas cláusulas do 

contrato Price, o qual os obrigava a pagar “o triplo do que valiam”, em suas palavras. Logo, sob essas 

condições desfavoráveis no contrato com os “ingleses”, a diretoria, sob sua visão e estratégia, 

continuaria a construção das seções seguintes com novas cláusulas que favorecessem os construtores 

americanos. Com essa visão, Cristiano Otoni nos revela que propunha o seguinte: 

1º Contratar de preferência engenheiros americanos, conhecedores das grandes 
linhas de fortes declives, nos Alleghanys [sic]; 
2º Não empreitar obras, sem estudos definitivos e orçamentos prévios, concluídos 
sob a nossa direção; 
3º Proscrever o contrato em globo e adjudicar as construções por séries de preços 
específicos; 
4º Abrir concorrência em hasta pública.400 

Por ser a construção de estradas de ferro uma atividade em desenvolvimento inicial e plena 

difusão entre as décadas de 1820 e 1870, não apenas é possível, bem como é imprescindível dizer que 

era uma atividade genuinamente global, já que sua expansão ultrapassava os limites da Grã-Bretanha 

em menos de cinco anos após a viagem inaugural da Stockton & Darlington. 

 
399 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 82. 
400 Id. Ibid., p. 83. 
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O primeiro empreiteiro contratado pela EFDPII, como ficou claro até aqui, foi o inglês 

Edward Price, após a companhia ter sido lançada na praça de Londres em março de 1853.401 

Consequentemente ao contrato com a engenharia especializada britânica, os bens de capital, 

equipamentos e técnicas construtivas vieram na mesma razão do know-how e da cultura construtiva e 

operacional britânicos. Essa cultura foi, então, como temos visto, aplicada para a primeira seção da 

linha tronco e o ramal da cidade (da Prainha).  

Apesar de todos os desencontros e sérios problemas com o staff britânico, depois de 3 anos de 

obras da seção da via tecnicamente mais fácil de construir, aos 29 de março de 1858 foi inaugurado o 

tráfego da EFDPII a partir de São Diogo (figura 20). 

Figura 20. A. J. Ferreira da Silva. Inauguração da Estrada de Ferro Pedro II: Vista tirada do lado oposto a R. de S. Diogo em 29 
de Março de 1858, 1858. Litogravura (28 x 37,5 cm em papel 29 x 43 cm). 

Fonte: BN. 4 Séculos do Rio de Janeiro: Exposição comemorativa do IV Centenário da Fundação da Cidade do Rio de 
Janeiro 1565-1965 (Catálogo). 

A litogravura de Ferreira da Silva é um dos poucos registros imagéticos do material rodante 

inglês da década de 1850. Infelizmente, não há nenhuma fotografia do século XIX com suficiente 

401 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980, p. 38. 
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detalhamento sobre esse material, para apreciação técnica e histórica que permita ilustrar precisamente 

as diferenças entre as culturas ferroviárias europeia e americana. O que temos é uma fotografia 

comemorativa, registrada no cinquentenário da EFDPII/EFCB (cf. Anexo A). Nesse sentido, cabe 

confiar no olho de Ferreira da Silva em sua ilustração litografada. O que vemos na imagem é uma das 

quatro locomotivas da Robert Stephenson & Co., de 1857, destinadas ao transporte de passageiros: 1 – 

Princesa Imperial, 2 – Imperador, 3 – Imperatriz e 4 – Indústria, mais os carros rígidos de quatro rodas, 

também ingleses. 

A importância simbólica da locomotiva é palpável ao percebermos que esses itens, inclusive, 

eram batizados com nomes que representavam valores políticos, sociais e econômicos pela companhia. 

No início, a locomotiva recebia um tratamento simbólico similar ao dado a embarcações do transporte 

aquaviário. Nota-se que a “industriosidade” era a ordem do dia na política imperial, sendo o nome da 

locomotiva Indústria o primeiro termo não relacionado diretamente aos membros da família real 

brasileira. 

A “industriosidade” dos ingleses e franceses era muito similar nos assuntos do design do 

material rodante nas primeiras décadas dessa indústria. Tanto é assim que a única imagem 

razoavelmente detalhada creditada como sendo uma dessas locomotivas inglesas da EFDPII (figura 

21), na verdade, é uma locomotiva francesa de 1867 da Schneider-Creusot, de mesma rodagem (2-2-2), 

característica que Auguste Perdonnet já havia nos informado a respeito das máquinas utilizadas por 

várias estradas francesas. 

Não importa se falsa ou autenticamente a imagem seja baseada na Princesa Imperial da Robert 

Stephenson & Co., ela representa bem o sentido da problemática construção e entrega da primeira seção 

por Edward Price e um dos itens que serão resolvidos pela engenharia americana para a EFDPII, 

inclusive como definitiva. Falsa ou autêntica, a imagem representa conceitualmente o que eram as 

locomotivas inglesas da EFDPII adquiridas para a primeira seção e que se mostravam suficientes para 

o traçado entregue por Price, porém, inadequadas para a serra e além. A base rígida em todos os eixos: 

portantes, traseiro e dianteiro, e motriz, o que tornava as curvas, de raios mais curtos do que o acordado 

em Londres, um obstáculo muito mais danoso à operação de material rodante de origem inglesa (ou 

francesa que fosse). Esse tipo de obstáculo já havia sido superado desde a década de 1830 pelo 

boogie/truck de John B. Jervis, adotado por todos os fabricantes de locomotivas da América para seu 

modelo mais básico de longas viagens e, praticamente, universal até o aparecimento de modelos 
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específicos para cargas desenhado por Baldwin em meados dos anos 1840, o Flexible-Beam, solução 

adotada para a serra na segunda seção a partir da mudança de paradigma consequente pelo contrato 

com os construtores do Velho Sul e de Filadélfia. 

Figura 21. Litogravura falsamente creditada como sendo a locomotiva 2-2-2 Robert Stephenson & Co. “Princesa 
Imperial”. A imagem é referente à locomotiva “Crewe Type”, fabricada por Schneider-Creusot (Schneider et Cie.), Creusot, 

França. 

 
Fontes: PRESERFE. Princesa Imperial; THE ENGINEER. Crewe Type, 30 de agosto de 1867, Paris Exhibitión. 

Grosso modo, respectivamente, houve uma disputa entre o refinamento técnico e as soluções 

estéticas “nobres” britânicas e a objetividade, a funcionalidade e a simplicidade americanas, 

características desenvolvidas dentro das sutilezas dos diferentes modos de projetar, também devidos às 

diferenças geográficas, especialmente dimensão territorial e tipos de relevo – sem desconsiderar, 

obviamente, a diferente taxa de ocupação do solo e as demandas “civilizacionais” para a conquista do 

grande oeste, no caso americano. Nas demandas da Estrada de Ferro Dom Pedro II, inclusive, a 

insatisfação com as exigências de Price e a desconfiança nutrida pelo diretor Christiano Otoni contra 

ele podem ter sido fatores primordiais para que se abrisse a oportunidade para a troca desses agentes 

técnicos especializados durante o processo inicial de construção das linhas. 

A não se darem os embaraços expostos, não haveria dificuldade alguma sem [sic] 
abrir a linha a 2 de dezembro passado. O material rodante estava no país; a 1ª tarifa 
à vista dos preceitos estabelecidos em nossos contratos, pedia considerar-se 
organizada; um dos nossos engenheiros dirigiria o trafego; vários maquinistas 
desempregados haviam oferecido os seus serviços: disponíveis ficavam talvez os 
próprios que atualmente servem nas locomotivas; e sendo a quantidade do 
material excessiva, em relação à 1ª seção, é claro que ainda no caso de precisarem 
de concerto [sic] duas ou mais locomotivas ou carros, outros podido entrar no 
serviço, esperando que se montassem as oficinas de reparações.  
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É, portanto, evidente que nenhuma dificuldade havia por parte da companhia, em 
abrir a linha a 2 de dezembro e que o estado das obras e as exigências infundadas 
do empresário [Price] foram os únicos embaraços. (grifos meus)402 

Uma série de contratempos, denunciados como artificiais por Otoni, como no trecho acima, 

seguiam causando fraturas entre a diretoria da companhia e o empreiteiro britânico. As cláusulas do 

contrato impediam o arbitramento por engenheiros brasileiros ou de outra nacionalidade que não 

britânica, sendo exigido, como regra, através do art. 21, um engenheiro que tivesse sido “presidente do 

Instituto de Engenharia Civil de Londres”. A partir dessa definição, “[a]crescentava o empresário que 

aceitaria como juiz um qualquer dos engenheiros compreendidos na letra do art. 21, e a diretoria fixou 

a escolha no Sr. Robert Stephenson [II]”403 que, além de cumprir o requisito do instituto londrino, era 

o herdeiro imediato de George Stephenson e presidente da Robert Stephenson & Co.404, fornecedora do 

material rodante da tração. 

A esta desconfiança, seguira a contratação, em sua substituição, de mais de um grupo de norte-

americanos, precedidos pelo “Mr.” coronel Garnett, engenheiro em chefe da construção das linhas da 

Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II a partir de 1856. Os irmãos Ellison e William M. Roberts, 

Robert e George Harvey, da empreiteira Roberts, Harvey & Co. seguidos de um longo staff de 

conterrâneos405.  

Por outro lado, o trabalho de fiscalização técnica e consultoria, que era encargo do Estado 

Imperial, permaneceu sob a trena do engenheiro britânico Christopher B. Lane406, que representava o 

governo imperial como consultor nos assuntos técnicos da construção. Lane não escaparia das 

desconfianças de Otoni, com sua pena ácida. 

 

 
402 CEFDPII. 5º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II, 1857. Separata de: Relatórios nºs 1 a 
20, correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & 
C., 1928, p. 83. 
403 CEFDPII. 5º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II, 1857. Separata de: Relatórios nºs 1 a 
20, correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & 
C., 1928, p. 83. 
404 Apesar de homônima, a companhia fabricante de locomotivas não levava o nome do engenheiro escolhido para arbitrar 
o conflito entre Price e a CEFDPII. A razão social da RSTC era uma homenagem ao Robert avô, pai de George Stephenson. 
405 “THE BRAZILS; The Don Pedro II. Railway Portion Built by American Contractors an Imperial Visit Miscellaneous 
News”. New York Times, Nova York, 16 jul. 1860. From Our Own Correspondent, p. 1. 
406 GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1968, p. 53. 
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Sob a liderança do mais estudioso dos assuntos das estradas de ferro dentre os membros da 

diretoria da CEFDPII, Cristiano Benedito Otoni, o vice-presidente, erguido a presidente, 

definitivamente, em 1857, para a segunda seção tomou-se um direcionamento diferente. À primeira 

vista, e, se dependêssemos das fontes oficiais, essa seria a única vista possível, a troca parecia ter como 

simples razão apenas os motivos técnicos, financeiros e éticos advindos do conflito de interesses entre 

companhia e construtores britânicos. 

Os relatórios do ministério do Império e, depois, da Agricultura – pasta que assumiu os 

assuntos do Comércio e Obras Públicas ao ser criada pelo decreto nº 1.067 de 28 de julho de 1860 – 

omitem um dos assuntos mais espinhosos na relação entre Brasil e Grã-Bretanha. Os termos diretos 

relacionados à escravidão, ao lermos os relatórios da CEFDPII, parecem quase não existir entre as 

décadas de 1850 e 1880. Fora uma reclamação ou outra a respeito dos proprietários, que evitavam 

viajar de primeira e segunda classes – destinados aos viajantes “calçados” –, preferindo a terceira classe, 

que era destinada justamente aos viajantes sem posses “descalços”, livres, libertos e escravos, e que 

cobravam preço muito mais em conta para as viagens, quase não se falava sobre essa população no 

âmbito da [C]EFDPII. O quadro de Honoré Daumier, Un Wagon de Troisième Classe, de 1862, não 

teria as mesmas feições no Rio de Janeiro como teve ao ser retratada uma situação francesa (figura 22). 

Do exposto vê-se que três quartas partes dos passageiros têm viajado em carros de 3ª 
classe. Enganar-se-ia quem à vista deste resultado quisesse julgar dos hábitos 
sedentários das nossas classes elevadas e abastadas; não, são elas quem em maior 
número povoam os carros da 3ª classe, e por parcimoniosa economia ocupam os 
lugares destinados aos pobres, não duvidando misturar-se e confundir-se com os 
escravos.  
O pior, porém, é que semelhante economia produz graves prejuízos à companhia, e 
ao tesouro público, porque, comparado o número de viajantes com o das milhas 
percorridas, vê-se que cada passageiro pagou 66 réis por milha, quando o termo 
médio que cada um deles devia dar de interesse era de 100 réis para cobrir as 
despesas, e os juros do avultado capital empregado na estrada de ferro.407 

Que a CEFDPII estava relacionada aos escravocratas e, por lógica simples, ao trabalho da mão 

de obra cativa de plantation da cafeicultura vale-paraibana não é novo. O trabalho de Almir Chaiban 

El-Kareh trazia essa relação como título. Um “porém” é que o autor fazia uma contraposição entre o 

escravismo da plantation, principal cliente da ferrovia em seus primeiros anos, e o capitalismo 

 
407 CEFDPII. 6º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 115. 
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representado pela ferrovia, acreditando que no interior das obras da ferrovia não haveria espaço para 

o cativo, mesmo sabendo que escravos foram utilizados nas obras da serra.408 Entretanto, o que não 

aparecia em sua importante análise era a configuração atlântica do escravismo em torno da relação 

entre a agroexportação liderada pelos barões do café fluminenses e a montagem tecnológica para 

atender ao princípio da economia-mundo da segunda escravidão. 

Figura 22. Honoré Daumier. Un Wagon de Troisième Classe. c. 1863-1865, óleo sobre tela (65,4 x 90,2 cm). 

 
Fonte: Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Domínio Público. 

Os contratos com Charles F. M. Garnett, ainda no período de levantamentos, e com os irmãos 

Ellison e a Roberts, Harvey & Co., na sequência, para a construção de fato da segunda seção, refletiam 

um ambiente mais complexo na relação entre Estado, sociedade, tecnologia e escravidão. 

Os americanos 

Quando o coronel Garnett assumiu o contrato para realizar o levantamento topográfico da 

serra e assinou o consequente aceite para prosseguir como engenheiro em chefe da companhia, acima 

 
408 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980, p. 72. 
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da empreitada de Edward Price, essa aquisição fora obra de Cristiano Otoni. A razão primária para o 

contrato de um americano se colocava como fator técnico de equivalência territorial em relação a 

vencer um relevo montanhoso a partir de uma alternativa ao modo britânico de trabalho. A relação 

entre Garnett e Price, depois que o primeiro assumiu a chefia de engenharia, tornou-se bastante hostil. 

Price até se propunha a fazer a segunda seção, porém, de forma diferente da proposta pelo coronel 

americano e desde que qualquer americano ficasse de fora. Otoni revela a acidez de Price em uma carta 

do inglês ao ministro do Império: 

Ciente Price desses passos e julgando ver neles o malogro da minha ideia de 
adjudicação, escreveu ao nosso Ministro uma carta, que ele me remeteu em original, 
e cujo transunto era este: “A obra que o Sr. Otoni quer executar deve custar dois 
milhões esterlinos: pelo Morro Azul se pode transpor a Serra com despesa de milhão 
e meio: estou pronto a empreender este trabalho se despedirem os engenheiros 
americanos, com os quais não posso entender-me.”409 

Não era gratuita, porém, a insistência de Price em adotar método diverso do proposto por 

Garnett e que seria, mais tarde, executado pelos Ellisons e a Roberts, Harvey & Co. Ao trocar a simples 

aderência, em zig zag contornando o terreno, por uma linha direta pelo Morro Azul em forte declive 

– seja para pinhão e cremalheira (cog system) ou outro método de maior complexidade operacional – 

ele evitaria ao máximo a construção de túneis, que, sem um esforço humano acima dos limites comuns, 

representava uma grande incógnita em relação ao sucesso. 

A Stumphouse Mountain, nas Blue Ridge, antes do estabelecimento das tecnologias de explosão, 

demonstrou como era incerto atravessar uma parede para passagem subterrânea. O túnel da 

Stumphouse teve sua construção iniciada em 1856 e as obras, incompletas, foram abandonadas em 

1859, quando o grupo americano já trabalhava na subida da serra de Santana. 

Todos os desafios que os engenheiros enfrentaram no antebellum podem ser 
resumidos no esforço da Blue Ridge Railroad para construir um túnel através da 
Stumphouse Mountain, no noroeste da Carolina do Sul. Em última análise, sem 
sucesso, o túnel teria 5.863 pés (1.787 m) de comprimento, quando concluído, e 
cortaria sete milhas (onze quilômetros) da rota da BRRR. A parte do túnel que ainda 
existe é uma prova das múltiplas frustrações que os engenheiros enfrentaram. 
(tradução minha)410 

 
409 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 104, p. 91. 
410 “All of the challenges that engineers faced in the antebellum era could be encapsulated in the Blue Ridge Railroad’s 
effort to build a tunnel through Stumphouse Mountain in northwestern South Carolina. Ultimately unsuccessful, the 
tunnel would have been 5,863 feet long when completed and would have trimmed seven miles of off the BRRR’s route. 
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Charles Fenton Mercer Garnett nasceu em Essex, Virgínia, a 7 de outubro de 1810. Sua 

primeira experiência como engenheiro em chefe na construção ferroviária foi ainda na primeira década 

de grande expansão desse meio de transporte, na Raleigh & Gaston Railroad, onde selecionou o terreno 

e traçou a rota. Nessa ferrovia do interior da Virgínia, supervisionou a construção de 1836 até a sua 

conclusão, além de assumir a superintendência por cerca de um ano. 

Quadro 4. Engenheiros/empreiteiros americanos na EFDPII a partir da Segunda Seção da linha. 

Nome Região nascimento/de atuação antes da EFDPII Ofício/situação 
Charles F. M. Garnett Virgínia/Virgínia Engenheiro/chefe 
Theodor Moreno Flórida/Virgínia Engenheiro/auxiliar 
John G. Meen Jr ND Engenheiro/auxiliar 
Richard Morton Virgínia/Virgínia Engenheiro/auxiliar 
John Lawson ND Engenheiro/auxiliar 
John J. Forter ND Engenheiro/auxiliar 
Andrew Ellison Jr Massachussetts/Virgínia Engenheiro/1º auxiliar/chefe
William Ellison Massachussetts/Virgínia Arquiteto/inspetor geral do tráfego
Robert Harvey Virgínia/Virgínia e Cuba Engenheiro/auxiliar 
Charles J. Harrah Pensilvânia/Brasil Engenheiro/auxiliar 
George W. Harrah Pensilvânia/Brasil Engenheiro/auxiliar 
William M. Roberts Pensilvânia/Iowa e Illinois Engenheiro/auxiliar 
W. M. Watts ND Engenheiro/auxiliar 
Jacob Humbird Pensilvânia/Maryland Engenheiro/auxiliar 
George Harvey Virgínia/Virgínia e Cuba Engenheiro/auxiliar 
Sampson ND Subempreiteiro
Edward D. Muhlenberg Pensilvânia/Pensilvânia Subempreiteiro 
Davis ND Subempreiteiro
John A. Humbird Pensilvânia/Maryland Engenheiro/Subempreiteiro
L. D. Gould ND/Pensilvânia Físico/Subempreiteiro 

Fontes: CEFDPII. Relatórios da Diretoria, 1856-1889; “THE BRAZILS.; The Don Pedro II. Railway Portion Built by 
American Contractors an Imperial Visit Miscellaneous News”. New York Times, Nova York, 16 jul. 1860. From Our 

Own Correspondent, p. 1; ROOD, Daniel B. The Reinvention of Atlantic Slavery: technology, labor, race, and capitalism in 
Greater Caribbean. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 121. 

A partir de 7 de fevereiro de 1842, assumiu a posição de engenheiro em chefe na construção 

da Western & Atlantic Railroad, na Geórgia. Nessa ferrovia sulista, Garnett escolheu o local para o 

depósito do terminal sul e, em seguida, deu nome à localidade de Marthasville, que, mais tarde, se 

tornou a cidade de Atlanta. O desafio a seguir foi a construção da Nashville & Chattanooga Railroad 

para pouco tempo depois, em 1850, se ver como o engenheiro em chefe da Virginia & Tennessee 

Railroad, vindo a se tornar, em 29 de abril do mesmo ano, também, engenheiro em chefe da Memphis 

& Charleston Railroad. Ele conduziu um reconhecimento preliminar da rota e o anunciou em uma 

The portion of the tunnel that still stands is a testament to the multiple frustrations engineers faced”. MARRS, Aaron W. 
Op. Cit., p. 50. 
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reunião em Tuscumbia, Alabama, que estava de viagem marcada para o Brasil, onde assumiria o mesmo 

cargo que exerceu nas anteriores na Estrada de Ferro Dom Pedro II.411 

   O engenheiro deixou o cargo na ferrovia brasileira em 1859, voltando para a Virgínia. 

Quando eclodiu a guerra de secessão/civil, Garnett somava 51 anos de idade e morava com a família 

de um provável irmão, Theodore, fazendeiro ao norte de Richmond, no condado de Hanover. Sua 

experiência na construção de ferrovias foi motivo para que o exército Confederado o solicitasse na 

função de determinar quais trilhos deveriam ser transferidos das ferrovias secundárias para as estradas 

estrategicamente mais importantes. Em 1863, seu escritório de guerra ficava em Richmond, no 

terceiro piso da esquina das ruas Bank e 10th.412 

 
O primeiro argumento apresentado em relatórios da CEFDPII referia-se à capacidade dos 

americanos de construírem ferrovias sobre os Apalaches sem a necessidade de absorver tecnologias que 

extrapolassem a simplicidade do atrito de rodas contra trilhos. Portanto, a intenção era vencer as 

rampas de Santana sem a utilização de máquinas estáticas por patamares através de funiculares, ou 

cremalheiras contra pinhões giratórios, ou até mesmo, como sugeriram os engenheiros sob demanda 

dos Teixeira Leite, apelar ao sistema atmosférico. 

Para seguir nesse projeto, sob a perspectiva da falta de experiência interior, seria necessário 

lançar mão de exemplos de sistemas de serra já utilizados em simples aderência no exterior. Esse era 

um aspecto em que a região Allegheny dos Apalaches já testemunhava algum avanço e experiência. 

Nosso declive máximo é de 1:55 (0,55%). Segundo o modelíssimo tratado de 
caminhos de ferro de Perdonnet. os caminhos em países montanhosos podem subir 
regularmente rampas até 1:40 (0,40%), e tal é na Europa o limite das subidas do 
Semmering, no caminho de Vienna e Trieste: excepcionalmente rampas muito mais 
fortes são servidas por locomotivas. Pelo que a nossa taxa 1:55 é do mais satisfatório 
resultado, em relação à natureza do terreno. 
As curvas, em geral de 955 pés (290 m) de raio e pouco menos, são superiores a 
muitas empregadas nos Estados-Unidos em caminhos de grande circulação. O 
caminho de ferro de Columbia tem as suas curvas entre 447 (136), e 846 pés (258 
m) de raio. No de Baltimore a Ohio, grande via de comunicação de E. a O., as há de 
398 pés (120 m). 
Finalmente, na estrada recentemente concluída de Virginia e Tennessee existem 17 
milhas de curvas com os raios 955 (290), 819 (250), e 717 pés (220 m). A 

 
411 CONFEDARATE RAILROADS. Biography of C. F. M. Garnett. Disponível em: <https://cutt.ly/acAz0Uy>. Acesso 
em: 14/03/2020. 
412 CONFEDARATE RAILROADS. Biography of C. F. M. Garnett. Disponível em: <https://cutt.ly/acAz0Uy>. Acesso 
em: 14/03/2020. 
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comparação desta última estrada com a nossa merece atenção especial por causa dos 
muitos pontos de analogia que entre si conservam, a saber: 
Tem ambas por fim comunicar as margens do Atlântico com terrenos de oeste 
através das Cordilheiras. 
São quase contemporâneas, pois que a estrada americana apenas em 1856 se abriu 
toda ao trânsito, como se vê do relatório de outubro, da sua diretoria. Tem ela 204 
milhas (330 km) de extensão; e a nossa pouco mais, cerca de 240 (385). São ambas 
de via singela. 
E para ser completo o paralelo, a estrada de Virginia e Tennessee foi traçada, 
começada, e quase concluída pelo Sr. coronel Garnett, hoje nosso engenheiro em 
chefe, o qual o era ainda em 1855 da companhia americana. 
Será curioso notar que o ponto mais alto da citada estrada de transpor a cordilheira 
dos Allegany [sic] é de 2.594 pés (790 m) sobre o nível do mar, enquanto em nosso 
projeto o ponto mais alto se acha apenas a 1550 pés (470 m) do nosso [sic] preamar. 
Contudo a disposição das montanhas foi lá mais favorável, pois permitiu o 
desenvolvimento necessário para um declive de 1:88 (0,88%). 
O custo total da estrada americana foi de 6.268.922 dólares, para as 204 milhas ou 
por milha 30.730 dólares, que corresponde a 252 contos por légua de 3000 braças; 
sendo de notar que 11% das despesas constarão de juros, câmbios, descontos e mais 
gastos de levantamento de fundos; pelo que a quantia empregada nas obras fica 
reduzida a 224 contos por légua. 
A vista deste algarismo, observará a diretoria, que concluída e paga a nossa 1ª seção, 
o resto do capital garantido, confrontado com a extensão de estrada por construir, 
distribui a cada légua cerca de 620 contos, mais que o dobro do preço apontado; 
pelo que apenas é crivei como haja quem duvide da suficiência do nosso capital, e 
receie por isso a ineficácia da garantia de juros.413 

A citação é longa, mas necessária. Esse trecho do 4º relatório, publicado a 25 de julho de 1857, 

descreve parte dos argumentos de Cristiano Otoni para convencer os acionistas sobre o método a se 

utilizar para vencer a serra até alcançar o Vale do Rio Paraíba do Sul. Nele, o vice-presidente menciona 

até mesmo a Semmering Pass, uma ferrovia de montanha na Áustria, como primeiro exemplo, mas não 

insiste nas vantagens e características aplicadas nos Alpes Calcários do Norte (Northern Limestone Alps). 

Não se ater aos aspectos particulares daquela região alpina, poderia, simplesmente, ser um reflexo do 

desconhecimento sobre os detalhes do “passo de Semmering”, provavelmente ausentes na bibliografia 

que adotou para seus estudos. A situação de ignorância geral sobre os inéditos assuntos sobre a 

construção de ferrovias apenas poderia ser modificada com acesso à literatura específica já existente 

para uma relação mais autônoma com a engenharia estrangeira. No entanto, é possível sugerir uma 

preferência de Otoni pelos norte-americanos, até mesmo por uma questão ideológica. 

 
413 CEFDPII. 4º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, pp. 66-7. 
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Mapa 5. Andrew Ellison Jr. A serra do desafio, traçado e perfil, 1859. 

 
Fonte: AN: ELLISON JR., Andrew. Planta Topographica da Estrada de Ferro de Dom Pedro II, de Belem até os Mendes, 1859. 

Desenho original de E. Schlarbaum. 
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Entretanto, a versão mais óbvia e provável – inclusive citada no trecho – reside na relação já 

estabelecida e no relato de Charles Fenton Mercer Garnett, o qual apresentou um relatório 

pormenorizado sobre o trecho da serra e suas similaridades e diferenças com o caso do Velho Sul, onde 

construiu sobre as rampas dos Apalaches a serviço de mais de uma companhia. 

Após a experiência desastrosa com o contrato global de Price, era fundamental que o desafio 

da serra fosse pensado em total inversão metodológica, tanto no fator geográfico quanto no 

tecnológico e de finanças. Portanto, a segurança do duplo desafio de Otoni – o de calar os incrédulos 

e o de reduzir os custos das obras – residia em adotar a não repetição dos erros: convidar os americanos 

para a hasta pública com o contrato por preços fixos e subdivisão das seções por trechos, cada um sob 

a supervisão de um engenheiro auxiliar. Tal manobra definiu a simples aderência e o projeto 

caracterizado por muitas curvas e túneis através da serra, conforme o mapa 5 pode demonstrar. 

As menções às Alleghenies e as relações já tecidas entre Cristiano Otoni e o engenheiro da 

Virgínia tendem a demonstrar uma tendência à convicção sobre a metodologia americana para as obras 

da serra e seguintes. 

A ideia de Otoni e sua parceria com o Coronel Garnett resultou na contratação do engenheiro 

major Andrew Ellison Jr., que acumulava a mesma experiência que Garnett, porém, não apenas na 

Virginia and Tennessee, mas, também, em outra ferrovia do Upper South, a Covington and Ohio Railroad. 

A partir da contratação de Garnett, Andrew e William Ellison, e outros engenheiros do Sul dos 

Estados Unidos, como o lado Harvey da Roberts, Harvey and Co., na figura do virginiano de Richmond, 

Robert Harvey, denota-se uma união de engenheiros e construtores sob o signo do escravismo 

moderno em uma conexão Atlântica para a manufatura e a engenharia ferroviária entre o Velho Sul, 

Cuba e o Centro-Sul brasileiro. 

Uma perspectiva do Atlântico Oeste na serra 

Em Lynchburg, estado de Massachusetts, diz um jornalista local, há uma única obra 

proveniente de projeto do arquiteto William Ellison ainda de pé. Irmão mais novo do engenheiro civil 

(Major) Andrew Ellison Jr., William também fora um dos membros da equipe formada pelo Coronel 

Garnett a atender a construção da segunda seção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, a partir da 

localidade denominada Belém, província do Rio de Janeiro. 
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Pouco conhecido mesmo no estado onde nasceu, Massachussetts, ou onde viveu parte da vida 

profissional, Lynchburg, Virgínia, sequer há informação disponível sobre datas de nascimento ou 

morte de William Sharswood Ellison. Mesmo sua atividade como arquiteto, envolvido na construção 

de imóveis e estruturas para estradas de ferro, era ignorada até recentemente na atual Lynchburg. Essa 

ignorância começara a ser dissipada durante a restauração da Courthouse dessa cidade virginiana, que 

trouxe à tona a noção de que o modo de construir de Ellison remetia ao modo de construir estruturas 

ferroviárias oitocentistas. 

“Quando faziam um trabalho de restauração há cerca de 15 anos, descobriram parte 
da parede, e a forma como a madeira era unida nas juntas é a forma como se faria 
uma ponte ferroviária”, disse Delaney. “Nenhum outro arquiteto o teria projetado 
dessa forma, a menos que tivesse essa formação como engenheiro ferroviário”.414 

O Major Andrew Ellison, a partir de 1859 passou a ser o engenheiro em chefe, devido a 

problemas de saúde que afastaram o chefe original do grupo americano, Coronel Garnett. Na 

documentação da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, a partir de 1857, e em outros textos 

coevos, William e Andrew surgem comumente referidos como “os irmãos Ellison”. No máximo, 

conseguimos saber, através do periódico The News and Advance, que o major Andrew, além do 

envolvimento na expansão ferroviária dos Estados Unidos e do Brasil, chegou a fundar uma 

construtora denominada Piedmont Architectural Works na região de Lybchburg.415 

As informações sobre os irmãos Ellison são as mais escassas e difíceis de obter entre os 

empreiteiros de primeiro escalão. Porém, no conjunto do contexto de construção de ferrovias no Brasil 

e sua relação com a influência estadunidense, alguma luz surge no horizonte. É a troca da frente de 

engenharia especializada britânica pela norte-americana, a partir de 1856 e 1857, na construção da 

EFDPII, que nos permite ter maiores vislumbres sobre o início da relação atlântica tecnológica de 

transportes e similares entre as principais regiões escravistas americanas na expansão de infraestrutura 

modernizante: Brasil, Cuba e Estados Unidos. 

 
414 “‘When they were doing restoration work about 15 years ago, they uncovered part of the wall and the way the wood 
was joined at the joints is the way you would do a railroad bridge,’ Delaney said. ‘No other architect would have designed 
it that way unless they had that background as a railroad engineer’”. KEITH, Shannon. “Our architectural heritage: 
William Sharswood Ellison”. THE NEWS AND ADVANCE, Our Architectural Heritage: William Sharswood Ellison, 
Lynchburg VA, 27 de março de 2019. Disponível em: <https://cutt.ly/gcAdNH1>. Acesso em: 02/09/2020. 
415 THE NEWS AND ADVANCE, Working on a faraway railroad, Lynchburg VA, 8 de novembro de 2015. Disponível 
em: <https://cutt.ly/HcJ9M36>. Acesso em: 02/09/2020. THE NEWS AND ADVANCE, Our Architectural Heritage: 
William Sharswood Ellison, Lynchburg VA, 27 de março de 2019. Disponível em: <https://cutt.ly/gcAdNH1>. Acesso em: 
02/09/2020. 
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Os clientes da Tredegar no Brasil se assemelhavam ao grupo de engenheiros com 
quem trabalharam em Cuba. Um dos empreiteiros era outro engenheiro de 
Richmond, Robert Harvey. Harvey formou uma parceria com os engenheiros da 
Filadélfia, Milnor Roberts e Charles J. Harrah, bem como um de Maryland 
chamado Jacob Humbird, para construir uma segunda linha tronco da Dom Pedro 
II. Harrah já havia estabelecido uma empresa de construção naval de sucesso no Rio 
Grande do Sul e no Rio de Janeiro na década de 1840. Ele foi então contratado pelo 
governo brasileiro para reunir expertise do exterior na construção de ferrovias. 
Harrah contratou este grupo de engenheiros, e a parceria resultante (Roberts Harvey 
and Company) se encarregou de construir “a parte montanhosa” da linha projetada, 
começando em 1858. (tradução minha)416 

Como temos visto, Daniel Rood é um dos poucos que – para compreender as relações da 

expansão tecnológica no interior do Grande Caribe com o escravismo atlântico do século XIX e, por 

conseguinte, o sistema-mundo da segunda escravidão – fornece um panorama da ascensão de dois 

grupos que se unem, entre o Upper South e a Pensilvânia, para realizar os contratos com a CEFDPII. 

Entre esses empreiteiros americanos estavam, além dos Ellison, um engenheiro de Richmond, Robert 

Harvey, que, em sua parceria com William Milnor Roberts e Charles J. Harrah, ambos da Pensilvânia, 

mais Jacob Humbird, de Maryland, formou a Roberts, Harvey and Co. Entre todos, Charles Harrah era 

o único não estranho ao ambiente empresarial do Brasil. Ele já havia estabelecido uma companhia de 

construção naval no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro na década de 1840, setor em que fora bem-

sucedido.417 

Robert Harvey, por ser um nome muito comum, é de difícil rastreamento. Até mesmo sua 

construtora americana, a Roberts, Harvey and Co. possui uma quase homônima em Glasgow, na Escócia, 

a Robert Harvey and Co.418 Até o momento não foi possível obter maiores detalhes de sua vida pregressa 

em relação à EFDPII, o que nos obriga a contar com as breves informações disponibilizadas por Rood, 

por contexto. Sabe-se, por essa fonte, que Roberts era originário de Richmond e movimentava um 

negócio que o deslocava entre a Virgínia e Cuba. Seu papel em relação à Tredegar Iron Works não é 

 
416 “Tredegar’s clients in Brazil resembled the group of engineers with whom they worked in Cuba. One of the contractors 
was another Richmond-based engineer, Robert Harvey. Harvey had formed a partnership with Philadelphians Milnor 
Roberts and Charles J. Harrah, as well as a Marylander named Jacob Humbird, to build a second trunk line of the Dom 
Pedro II. Harrah had already established a successful shipbuilding business in Rio Grande do Sul and Rio de Janeiro in the 
1840s. He was then hired by the Brazilian government to gather expertise from abroad on railroad construction. Harrah 
contracted with this group of engineers, and the resulting partnership (Roberts Harvey and Company) took charge of 
building ‘the mountainous portion’ of the projected line, starting in 1858”. ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 121. 
417 Id. Ibid., p. 121. 
418 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. Robert Harvey and Co. Disponível em: 
<https://cutt.ly/kcZI7IA>. Acesso em: 13/03/2021. 
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muito claro, o que não impede de imaginar que, como conterrâneos de Richmond, em ramos 

correlatos, o engenheiro tenha atendido a demandas dessa indústria e/ou mantido contatos com sua 

direção e afins. Como construtor de ferrovias, é possível, também, supor que poderia haver algum 

acordo comercial comissionado em que o construtor ofereceria às companhias o produto fabricado 

pela Tredegar para os trechos em que era contratado, recebendo vantagens na aquisição. Sua empresa, 

a Roberts, Harvey and Co., aparentemente, teve uma vida breve e apenas existiu para realizar o trabalho 

na EFDPII. Reforça essa hipótese o fato de a outra personagem que empresta o nome à razão social da 

empresa, William Milnor Roberts, ser mais conhecido no Brasil e não mais aparecer relacionado ao 

nome Harvey. 

Daniel Rood cita um anúncio que Robert Harvey postou no jornal Richmond Dispatcher, em 

1858, no qual o construtor, nas palavras de Rood, “era bastante explícito sobre as qualificações comuns 

exigidas para projetos ferroviários na Virgínia e no Brasil”.419 Em minha busca pelo anúncio, ao seguir 

o rastro desse autor, encontrei o mesmo texto em outro jornal da mesma cidade, o Richmond Enquirer, 

de 3 de agosto de 1858.  

OS EMPREITEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE FERRO 
DOM PEDRO II, NO BRASIL, DESEJAM empregar CINQUENTA JOVENS, 
naturais do Estado da Virgínia ou de qualquer um dos Estados do Sul, que 
entendam a gestão de negros em obras públicas para ir ao Brasil como Gerentes ou 
Encarregados. Eles preferem homens experientes na construção dessas obras, mas 
empregarão alguns jovens que foram criados em fazendas – filhos de fazendeiros e 
outros – também empregarão homens, americanos ou estrangeiros, que 
trabalharam em obras públicas e compreendam a construção de túneis e outras 
obras pesadas, e a gestão de trabalhadores brancos. 

A proposta considerava a gestão compartilhada de trabalhadores cativos e livres. A experiência 

de manejo de mão de obra escrava, dada a sua objetividade regional, vinha em primeiro plano. Na 

sequência, o apelo às identidades geográficas passa a ser um fator de peso para o anúncio: 

A linha da Estrada de Ferro a ser construída passará sobre e pela Sierra de Nor ou 
Serra do Norte, a 40 milhas do Rio de Janeiro, de onde até o sopé da serra há uma 
Estrada de Ferro em funcionamento, e o clima é delicioso, o mesmo que no 
município de Greenbrier, neste Estado, no verão, mas muito mais ameno no 
inverno – o mercúrio no termômetro nunca vai acima de 85º [F] no verão, e nunca 
abaixo de 65º no inverno, e é tão saudável lá quanto em qualquer parte do mundo. 

 
419 ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 122.  
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A menção às expectativas brasileiras sobre o trabalho realizado pelos americanos parece uma 

referência ao discurso de Cristiano Otoni e uma provável reprodução de relatos daqueles que já se 

encontravam no terreno. É possível tecer a hipótese de trocas de informações entre Harvey e Garnett 

e/ou os irmãos Ellison, todos vinculados às empresas de Richmond/Virgínia. 

Consideramos o Império do Brasil o melhor país deste continente para o exercício 
da empresa americana, e o povo está decididamente a favor de que os cidadãos 
americanos se reúnam com o propósito de desenvolver os recursos de seu país; e nós 
pensamos e acreditamos que vocês homens não farão melhor do que ir até lá. 
Ofereceremos aos jovens sóbrios, firmes e industriosos os incentivos para irem, o 
que se torna decididamente de seu interesse. 
Aplica-se, se por carta, a qualquer momento, em Richmond: se pessoalmente, após 
1º de agosto, na sala de contabilidade de Hugh W. Fry. Pearl Street, Richmond, Va. 
24 de julho, ROBERT HARVEY. (tradução minha)420 

Ao postar o anúncio com esse conteúdo, como bem observou Rood, Robert Harvey expressava 

uma dupla necessidade em que, no caso de faltar uma, sobrasse ao menos a outra. Se o empregado não 

reunisse o treinamento de construir estradas de ferro com utilização de mão de obra escrava, esse 

deveria, ao menos, ser instruído em construir obras de engenharia pesada, ou saber como realizar 

serviços sobre trabalho escravo. “Harvey há muito apreciava a economia de custos associada ao uso de 

mão de obra não paga”. Continua: “Tentou várias vezes se livrar de um contrato com a Richmond & 

Danville Railroad porque esta se recusou a fornecer dinheiro extra para pagar por trabalhador branco”. 

 
420 “THE CONTRACTORS FOR THE CONSTRUCTION OF THE DON PEDRO II. RAILROAD, IN BRAZIL, 
WISH to employ FIFTY YOUNG MEN, natives of the State of Virginia or any of the Southern States, who may 
understand the management of negroes in public work to go to Brazil as Managers or Foremen. They prefer men 
experienced in the construction of such works but they will employ some young men who may have been reared on farms 
- farmers’ sons and others – They will also employ men, Americans or foreigners, who have been employed on public 
works, and understand the construction of Tunnels and other heavy works, and the management of white laborers. The 
line of the Railroad to be constructed will pass up and through the Sierra de Nor or North Mountain, 40 miles from Rio 
de Janeiro, from which to the foot of the mountain there is a Railroad in operation, and the climate is delightful being 
about the same as in the county of Greenbrier, in this State, in summer, but much milder in winter – mercury in the 
thermometer never rising higher than 85º in Summer, and never falling below 65º in winter, and it is as healthy there as in 
any part of the world. 
We consider the Empire of Brazil the best country on this continent for the exercise of American enterprise, and the 
people are decidedly in favor of American citizens coming amongst them for the purpose of developing the resources of 
their country; and we think and believe that you’d men cannot do better than to go there. We will offer sober, steady and 
industrious young men such inducements to go there as will make it decidedly to their interest. 
Apply, if by letter, at any time, in Richmond: if in person, after the 1st of August, at the counting room of Hugh W. Fry. 
Pearl Street, Richmond, Va. 
July 24 ROBERT HARVEY”. HARVEY, Robert. “Anúncio”. Richmond Enquirer, Richmond, vol. LV, n. 24, 3 de agosto 
de 1858, p. 3. 
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O autor arremata contando que “talvez, como Joseph Anderson na Tredegar, Harvey tenha aprendido 

sua lição sobre trabalhadores brancos e viu a força de trabalho escravizada como preferível”.421 

Além de Almir Chaiban El-kareh e Maria Lúcia Lamounier, que em suas obras tratam direta 

ou indiretamente da questão do escravismo e sua relação com a ferrovia, The Reinvention of Atlantic 

Slavery: Labor, Race and Capitalism in the Greater Caribbean nos proporcionou um avanço ao trazer 

informações maiores sobre o grupo de americanos. O estudo de Rood é dedicado, em seu núcleo, às 

atividades da Tredegar Iron Works em várias frentes atlânticas, e o foco mais refinado é sobre o Grande 

Caribe, conforme o próprio título anuncia. Esse autor, com um dos trabalhos mais recentes sobre o 

avanço industrial pós-revolução no sistema-mundo atlântico, aponta a relação estreita entre o avanço 

de objetos capitalistas industriais e o trabalho racial, encaixando-se nas perspectivas do conceito de 

Segunda Escravidão. Assim, além da passagem anterior, Rood traz outras informações valiosas sobre a 

operação do grupo americano que substituiu Edward Price na construção das seções da serra e 

subsequentes e, mais ainda, do próprio sistema-mundo Atlântico/Caribe. 

Em 1858, por exemplo, Isaac Ridgeway Trimble aplicou sua experiência coagindo 
escravos e destinando máquinas das ferrovias da Virgínia ao seu trabalho como 
engenheiro-chefe da Havana Railroad Company. Os empresários ferroviários 
cubanos recrutaram Trimble para desenvolver tecnologias personalizadas para o 
mundo das plantações. Sua boa-fé “tropical”, como especialista do Grande Caribe, 
o colocou acima dos engenheiros ferroviários ingleses estabelecidos e garantiu a si e 
a muitos de seus colegas da Virgínia posições lucrativas nas mais conhecidas 
empresas ferroviárias de Cuba. O sucesso nas ferrovias cubanas rapidamente levou 
este grupo de engenheiros da Virgínia ao outro mercado ferroviário “tropical” 
emergente, o do Brasil, cujos empresários de transporte também procuraram 
homens com experiência na “gestão de negros”. As viagens de Trimble lançaram luz 
sobre a interdependência dos escravos à produção de ferro na Virgínia e à produção 
escrava de açúcar em Cuba, bem como à rápida transferência do conhecimento da 
ferrovia tropical do hemisfério norte para o Brasil. 422 

 
421 ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 122.  
422 “In 1858, for example, Isaac Ridgeway Trimble applied his experience coercing slaves and driving machinery on Virginia 
railroads to his job as chief engineer of the Havana Railroad Company. Cuban railroad entrepreneurs recruited Trimble 
to develop technologies custom made for the plantation world. His “tropical” bona fides as a Greater Caribbean expert 
placed him above established English railway engineers, and secured him and many of his Virginian colleagues lucrative 
positions with Cuba’s most well- known railroad firms. Success on the Cuban railroads quickly led this group of Virginia 
engineers to the other emerging “tropical” railroad market of Brazil, whose transport entrepreneurs likewise sought men 
with expertise in the “management of Negroes.”14 Trimble’s travels shed light on the interdependence of slave iron 
production in Virginia and slave sugar production in Cuba, as well as the rapid transfer of tropical railroad knowledge 
from the northern hemisphere to Brazil”. Id. Ibid., p. 7.  
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O contexto do desacordo entre a diretoria da CEFDPII e Edward Price, após a atropelada 

pressa do governo imperial em Londres, se encaixava com perfeição na tendência americana dos grupos 

empresariais do Upper South e sua incursão na montagem da infraestrutura ferroviária e de engenhos 

do Atlântico “tropical”. 

Ainda em 1858, aproveitando a “invasão” americana na EFDPII, a Tredegar Iron Works enviou 

amostras de seus pregos de assentar trilhos, os que no Brasil chamamos (atualmente) de “cabeça-de-

cachorro”, para serem testados na serra. Não há registros sobre o fabricante dos pregos utilizados na 

linha em questão, mas, sabemos que desde então os cabeça-de-cachorro passaram a ser o fixador mais 

comum para os trilhos em dormentes de madeira em ferrovias que seguem o padrão americano, com 

ou sem talas de apoio. Nesse sentido, já que o contrato assinado entre o grupo americano e a CEFDPII 

em 1857 preconizava que a Roberts, Harvey and Co. se responsabilizaria pelas aquisições de materiais, o 

que incluía trilhos, fixadores (pregos) e outros objetos da via, além das locomotivas a rodarem 

adequadamente na serra, assumo que a Tredegar Iron Works e sua proximidade com Harvey tenha 

prosperado a favor da fábrica de Richmond, Virgínia. Reforça essa hipótese a exigência da experiência 

e uniformização entre pessoal, mão de obra e tecnologia. 

Dentre esses, o engenheiro William Milnor Roberts foi um dos mais ativos, tendo prestado, 

posteriormente, outros serviços para o governo brasileiro. Roberts, inclusive, faleceu em Minas Gerais, 

na ocasião de seu segundo contrato de trabalho no território imperial brasileiro. 

Essa personagem configura-se como um dos melhores exemplos da inserção dos profissionais 

especializados norte-americanos no contexto de modernização da infraestrutura de transporte, 

portuária e urbana no Império do Brasil. 

William Milnor Roberts, de ascendência Quaker, nasceu em Filadélfia a 12 de fevereiro de 

1810. Como um dos mais antigos membros da engenharia como profissão, foi aluno de desenho de 

arquitetura da primeira escola aberta pelo Franklin Institute, onde foi aluno de John Haviland. Quando 

já praticava a profissão de engenheiro, continuou seu aperfeiçoamento em cursos de matemática 

durante os invernos, enquanto trabalhava em campo durante os verões. Seguiu os rumos da engenharia 

civil sob a indicação do presidente da Union Canal Company, Samuel Mifflin, onde ocupou seu 

primeiro posto como engenheiro, no estado da Pensilvânia a partir de 1825, como parte da equipe do 

engenheiro em chefe geral Canvass White, na equipe do engenheiro chefe de setor, Sylvester Welch. 
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Seu primeiro desafio, ainda aos dezoito anos de idade, se realizou ao ser destacado para a parte mais 

difícil do canal de Lehigh, sobre o qual publicou uma descrição no Harzard’s Register. 

Seu primeiro contato com o universo de estradas sobre trilhos ocorreu em 1826, no Quincy 

Granite Quarry, um tramway destinado ao transporte de pedras. Entretanto, como passageiro, ele estava 

presente no que seria a primeira vez que um carro desse tipo foi colocado na linha, segundo o autor de 

seu obituário. Ignorando o fato de que o fetiche pelo primeiro isso ou aquilo é uma disputa memorial 

constante, é possível dizer que William Roberts participou, de qualquer forma, dos primeiros 

momentos da atividade ferroviária dos Estados Unidos e continuou como parte do avanço desse meio 

de transporte. 

Em 1830, Roberts foi nomeado como engenheiro residente da Union Railroad, um ramo em 

terra do mesmo Union Canal Company. De lá, passou a ser engenheiro assistente na Allegheny Portage 

Railroad e responsável pelos reparos da divisão oeste do Pennsylvania State Canal, de Johnston a 

Pittsburgh, colapsado por uma grande enchente em 1832. Já como engenheiro em chefe, essa função 

lhe foi atribuída na Harrisburg and Lancaster Railroad. Habituado a esta função, migrou para a 

Cumberland Valley Railroad, ainda na Pensilvânia, mas com conexões seguintes que adentravam o 

estado da Virgínia, se estendendo pelo Vale de Shenandoah até a cidade de Winchester. Vale destacar 

que essa foi uma ferrovia estrategicamente importante para os exércitos da União durante a guerra de 

secessão/civil. 

Após passar um ou dois anos construindo o Welland Canal no Canadá e mais dois anos como 

engenheiro em chefe do Erie Canal Company, no estado de Nova Iorque, foi a vez de assinar contrato 

na mesma função para o Sandy and Beaver Canal Company de Ohio. Em 1849 abriu mão de ser 

engenheiro na primeira ferrovia da América do Sul para se dedicar à Bellefontaine and Indiana Railroad, 

também de Ohio. De lá migrou para a Allegheny Valley Railroad, entre 1853 e 1854, permanecendo no 

Sul como consultor da Atlantic and Mississippi Railroad, na Virgínia. Antes de partir para o Brasil e se 

juntar ao staff da EFDPII, entre 1855 e 1857, William M. Roberts foi o empreiteiro de toda a Keokuk, 

Des Moines and Minnesota Railroad e engenheiro consultor para as Pittsburgh and Erie e Terre Haute, 

Vandalia e St. Louis Railroad, além de engenheiro em chefe da Keokuk, Mt. Pleasant and Muscatine 

Railroad.423 

 
423 ROBERTS, W. M. “An Obituary Notice of William Milnor Roberts”. Proceedings of the American Philosophical Society, 
Vol. 20, No. 111, Jan. - Jun., 1882, pp. 199-202. Disponível em: <https://cutt.ly/qcSxWia>. Acesso: 29/12/2018. 
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Engenheiro civil, William M. Roberts, tendo terminado seu contrato com a Companhia 

Estrada de Ferro Dom Pedro II em 1864, passou o restante daquele ano e parte do seguinte em visitas 

a obras de engenharia pelo Brasil e pelas repúblicas do Prata, até retornar aos EUA em meados de 1865. 

Até janeiro de 1879, William M. Roberts permaneceu como engenheiro em chefe da Northern 

Pacific Railway, com sede em Saint Paul, Minnesota, pois, ao final de 1878, aceitara o convite para 

retornar ao Brasil. O novo contrato sul-americano consistia em análise de condições e melhoramentos 

no porto de Santos, o que o levou a trabalhar, mesmo que indiretamente, com a São Paulo Railway 

Company, companhia ferroviária que possuía como parte de seu privilégio de zona o acesso o 

importante porto. Após esse trabalho, seguiu para o Alto São Francisco com o geólogo O. A. Derby, 

do Museu Nacional do Rio de Janeiro, acompanhado de vários engenheiros brasileiros novatos. 

Formavam a Comissão Hidráulica do Brasil da qual Roberts era o engenheiro em chefe.424 

Após um intervalo, William M. Roberts seguiu em uma missão que consistia no exame técnico 

de vários portos do Nordeste, entre eles Recife, Fortaleza, São Luiz, Vitória, Caravelas e outros 

menores. Sua última pesquisa, ao aproveitar a época de estiagem no Rio das Velhas, foi em Minas 

Gerais. Nessa missão, um problema de saúde obrigou-o a parar para se tratar quando estava no campo 

de agrimensores de Soledade425, no dia 7 de julho de 1881. Roberts morreu no dia 14 de julho na 

mesma localidade, sob o diagnóstico de febre tifoide. Foi enterrado em Carandaí, “a sete léguas de 

Barbacena”.426 

Pouco antes de morrer, William M. Roberts, a convite do engenheiro Joaquim M. R. Lisboa, 

fizera uma viagem pela primeira seção entregue da Estrada de Ferro Oeste de Minas, entre as estações 

de Sítio (termo de Barbacena) e Barroso, para fins de um relato que foi entregue em forma de carta e 

publicado no relatório de Lisboa para os acionistas da Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas 

em 1880 (a “nova linha”, descrita por Ina Von Binzer durante sua estadia como tutora no Rio de 

Janeiro).427  

Os dois pontos técnicos principais do relato referem-se à economia do traçado sinuoso, com 

poucas obras onerosas de infraestrutura, devido às dimensões liliputianas da via (“Você precisava ver 

 
424 ROBERTS, W. M. “Abstract”. Hydraulic Commission of Brazil: upon the examination of the São Francisco River. S/N, 
1879-80. Disponível em: <https://cutt.ly/evwzKgk>. Acesso: 29/12/2018. 
425 Termo do atual Município de Congonhas do Campo, localidade em que se encontra a estação Lobo Leite (ex-EFCB). 
426 ROBERTS, W. M. “An Obituary Notice of William Milnor Roberts”. Proceedings of the American Philosophical Society, 
Vol. 20, No. 111, Jan. - Jun., 1882, pp. 199-202. Disponível em: <https://cutt.ly/qcSxWia>. Acesso: 29/12/2018. 
427 BN-SOR: LISBOA, Joaquim M. R. Apontamentos sobre a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de Janeiro: 
Typ. Soares & Niemeyer, 1881, pp. 20-24. 
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o menor trem jamais sonhado, com vagões e locomotiva em miniatura! [...] medimos o vagão, tinha

1,65 m de largura”428), e o desempenho das locomotivas americanas, conhecidas por sua robustez e 

versatilidade em comparação ao material britânico de mesmo tipo.429 Nesse caso, tratavam-se dos bens 

de capital originados em Filadélfia, Pensilvânia, terra natal do próprio Roberts e de Charles J. Harrah, 

da fábrica de Mathias Baldwin, a [The] Baldwin Locomotive Works (naquela hora ainda sob 

administração da W. M. Baldwin and Co.), que entrou no mercado brasileiro em 1862, para concorrer 

com o maquinário inglês ou substituí-lo, muito provavelmente, por influência dos engenheiros 

americanos.430 

Charles Jefferson Harrah, chamado de “man of large affairs” pela Encyclopedia of Pennsylvania 

Biography, nasceu no distrito de Kensington, Filadélfia, a 1º de janeiro de 1817. Sua formação como 

engenheiro se deu em Filadélfia sob a tutela de Jacob Teese, entre 1836 e 1843, no ramo de construção 

de navios. Depois de formado, foi trabalhar em Nova Iorque, Filadélfia e Erie, também Pensilvânia. O 

que o teria trazido ao Brasil, ainda nos anos 40, era seu estado de saúde. 

A saúde debilitada obrigou-o a buscar um clima mais ameno e, por isso, em 10 de 
abril de 1843, partiu da Filadélfia para o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Com 
sua característica previdência, antes de partir, garantiu emprego no porto para o 
qual viajava ao contratar a construção de um navio a vapor para Charles Deal. 
Concluída esta obra, o Sr. Harrah edificou um estaleiro, permanecendo no Rio 
Grande do Sul e na vizinhança de Porto Alegre até 1852. A crescente reputação 
justificou, então, sua mudança para o Rio de Janeiro, onde elevou outro estaleiro, 
mantendo-o até 1857.431 

Pelo viés da enciclopédia biográfica da Pensilvânia, teria sido Harrah o interlocutor inicial para 

o contrato americano com a CEFDPII. Ao perceber o movimento dos estadistas da Corte para o

empreendimento que se tornou a ferrovia do governo imperial, Charles Harrah voltou para os Estados 

428 BINZER, Ina Von. Os Meus Romanos: Alegrias e Tristezas de uma educadora alemã no Brasil. Tradução de Alice Rossi 
e Luisita da Gama Cerqueira. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1994, p. 48. 
429 BRANNER, John C. The Railways of Brazil: A Statistical Article. Chicago: The Railway Age Publishing Company, 1887. 
430 CEFDPII. 4º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 67. 
431 “Failing health then compelled him to seek a milder climate and, accordingly, on April 10, 1843, he sailed from 
Philadelphia for Rio Grande do Sul, in the Southern part of Brazil. With characteristic forethought he had, before setting 
out, secured employment, contracting to build at the port for which he sailed a steamer for Charles Deal, of that place. 
When this work was completed Mr. Harrah established a shipyard, remaining in Rio Grande do Sul and the neighboring 
city of Porto Alegre until 1852. His growing reputation then justified him in removing to Rio de Janeiro, where he 
established a shipyard, maintaining it until 1857”. JORDAN, John W. Encyclopedia of Pennsylvania Biography, vol. 13. Nova 
Iorque: Lewis Historical Publishing Company, 1921, pp. 104-105. Disponível em: <https://cutt.ly/pcZKiiM>. Acesso 
em: 07/12/2020. 
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Unidos no intuito de se informar sobre os assuntos ferroviários, entrando em contato com os futuros 

associados da Roberts, Harvey & Co. George W. Harrah, seu filho, nascido nos Estados Unidos e criado 

no Brasil, foi empregado como engenheiro auxiliar ainda aos dezoito anos de idade. Ele aparece na 

primeira lista referente ao corpo de engenheiros americanos.432 

George W. Harrah, “man of enterprise and gentle life”, teria ainda uma vida profissional 

considerável no território brasileiro seguindo os passos do pai. Nascido em Filadélfia a 2 de maio de 

1840, George foi educado na cidade natal, na Inglaterra e no Brasil e se envolveu com a engenharia 

civil. Além da EFDPII, o Harrah mais jovem ainda assumiu contratos com as CPEF, CMEF e SPRC.433 

George teve seu contrato original com a CEFDPII como auxiliar dos Ellison, não sendo parte da 

Roberts, Harvey & Co., segundo os relatórios da companhia. 

Outra dupla de relação familiar primária entre os construtores, dessa vez no interior da Roberts 

& Harvey, eram Jacob Humbird (1811-1893) e seu filho John Alexander Humbird (1836-1911).  

Jacob nasceu a 31 de julho de 1811 no distrito de Westmoreland, na Pensilvânia. A partir de 

1837, Humbird se mudou para Cumberland, no estado de Maryland, onde se envolveu com a 

construção de canais e ferrovias. A partir do contrato brasileiro, Jacob Humbird passou a trabalhar em 

parceria com o filho, John A. Humbird, atendendo a contratos entre o oeste dos Estados Unidos e o 

Canadá. John nasceu em 1836, ainda na Pensilvânia.434 

Entre os subempreiteiros, além de John. A. Humbird e George W. Harrah, temos informações 

apenas do tenente Edward D. Muhlenberg (1831-1883), devido à sua participação entre as forças da 

União na Guerra de Secessão/Civil. 

Edward Duchman Muhlenberg nasceu a 15 de maio de 1831 em Lancaster, Pensilvânia, no 

seio de uma família proeminente de origem alemã e de forte religiosidade batista. Formou-se na Yale 

University e, em seguida, dedicou-se à engenharia civil. Antes de viajar ao Brasil para a subempreitada 

na subida da serra sob o convite de William Milnor Roberts, Muhlenberg, assim como os outros 

432 CEFDPII. 6º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 130. 
433 JORDAN, John W. Encyclopedia of Pennsylvania Biography, vol. 13. Nova Iorque: Lewis Historical Publishing Company, 
1921, pp. 107-108. Disponível em: <https://cutt.ly/pcZKiiM>. Acesso em: 07/12/2020. 
434 ARCHIVEGRID. Jacob and John A. Humbird papers, 1868-1893. Disponível em: <https://cutt.ly/XcXslE3>. Acesso 
em: 05/08/2019; FIND A GRAVE. Jacob Humbird. Disponível em: <https://cutt.ly/0cXsMCx>. Acesso em: 
05/08/2019. 
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membros do grande staff americano, participou da construção de várias ferrovias na América do Norte, 

no entanto, sem sair da Pensilvânia antes do capítulo brasileiro de sua jornada. 

Em 1861, Edward D. Muhlenberg abandonou o front da Serra do Mar para poder assumir o 

front de batalhas na Virgínia como segundo tenente do 4th U.S. Artillery, após se alistar no exército da 

União em Filadélfia. Nesse contexto, o último engenheiro da EFDPII de nossa lista descritiva tornou-

se inimigo do primeiro, o coronel Charles F. M. Garnett.435 

 
O diretor-conselheiro [de Estado] da EFDPII, Cristiano B. Otoni, fala sobre a chegada e o 

desempenho desses profissionais dos Estados Unidos na companhia: 

Tivemos a felicidade de nos virem da América do Norte profissionais hábeis e muito 
enérgicos no trabalho. O primeiro chefe [Coronel Garnett], que serviu por breve 
tempo, pouco fazia por si porque era inválido por moléstias. Ao seu primeiro 
ajudante e depois sucessor, major Andrew Ellison, hoje falecido, coube desde o 
princípio a direção técnica dos estudos e da construção. Sucedeu-lhe seu irmão, o sr. 
William Ellison, que também prestou à empresa ótimos serviços. 
Eram os irmãos Ellison dois belíssimos engenheiros, primando Andrew na 
especialidade dos estudos e planos, William nos pormenores da construção. As 
honras técnicas da estrada de ferro pertencem a eles e a seus auxiliares, uns 
estrangeiros e outros nacionais que ali foram procurar o que lhes faltava, tirocínio e 
prática.”436  

De qualquer modo, assim como a companhia brasileira foi, originalmente, incorporada em 

Londres, os empreiteiros e engenharia especializada, além de parte da mão de obra e o equipamento 

também eram de origem britânica. Mesmo nos EUA, onde a fundação das companhias Baltimore & 

Ohio Railroad e Delaware & Hudson Canal (and Railroad), seguiram quase que imediatamente à 

inauguração da Stockton & Darlington, paralelamente à Liverpool and Manchester, o equipamento inicial 

– apesar dos esforços do nova-iorquino Peter Cooper em 1830 com sua máquina Tom Thumb437 – era 

de origem britânica; porém, substituído rapidamente pela produção de oficinas locais, que 

 
435 THE BATTLE OF GETTYSBURG. 12th Corps Artillery Brigade. Disponível em: <https://cutt.ly/ccX2pBg>. Acesso 
em: 08/04/2021; GOURLEY, Bruce. Baptists and the American Civil War: May 24, 1862. Disponível em: 
<https://cutt.ly/dcX0CU4>. Acesso em: 08/04/2021. 
436 Cristiano Otoni apud. PICANÇO, Francisco (et.al). “Uma rectificação e algumas informações”. Revista de Estradas de 
Ferro, Rio de Janeiro, Ano III, n. 28, 30 abr. 1887, p. 51. A mesma citação, encontrada primeiramente em BAPTISTA, 
José Luiz. “O surto ferroviário e seu desenvolvimento”. Anais do Terceiro congresso de História Nacional (VI Volume), 
publicação do Instituto Histórico. Separata. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1942, p. 466. 
437 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Pete Cooper. Disponível em: <https://cutt.ly/3v4W4p7>. Acesso em 
01/08/2017. 
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conseguiram resultados melhores que os de Cooper. Oficinas/fábricas estas que, entre as décadas de 

60 e 70 do séc. XIX, em alguns casos, como a [The] Baldwin Locomotive Works (1831) e a Rogers 

Locomotive & Machine Works (1832) – as duas maiores na América no século XIX após o fechamento 

da Norris Locomotive Works (1832-1866) –, já alcançavam o patamar de grande indústria de bens de 

capital e exportadora.  

Durante a segunda metade do século XIX, as potências industriais estabeleceram 
uma economia global em que o comércio e as finanças do núcleo penetraram 
profundamente na dita periferia [do capitalismo]. Ao longo do século como um 
todo, o comércio global aumentou vinte e cinco vezes. Por ser o primeiro poder 
industrial e financeiro, e apenas por um tempo, os britânicos eram a força que abria 
o caminho. A produção britânica de ferro gusa quadruplicou entre 1796 e 1830, e
quadruplicou novamente entre 1830 e 1860. O investimento estrangeiro britânico, 
liderado pelo papel de Londres como credor de último recurso, passou de US$ 500 
milhões em 1825 para US$ 12,1 bilhões em 1900 e US$ 19,5 bilhões por volta de 
1915. A economia industrial foi construída com base em melhorias engendradas 
por ferrovias e navios a vapor e pela extensão da colonização na África e na Ásia – 
entre 1815 e 1865, o Reino Unido conquistou novos territórios a uma taxa média 
de 100 mil quilômetros quadrados por ano. A abertura de novas áreas de produção 
aumentou consideravelmente as exportações agrícolas, intensificando a 
concorrência e repelindo os rendimentos agrícolas. O medo agrário da fome 
permaneceu. Mas esse medo foi acompanhado por preocupações modernas de 
superprodução, colapso de preços e crise financeira. A grande depressão do século 
XIX entre 1873 e 1896 foi o precursor dos ciclos industriais e comerciais do século 
XX. (tradução minha)438

Como tenho dito, entre os anos da incorporação e os primeiros anos da construção das linhas 

da EFDPII, e as últimas décadas do século XIX, as relações profissionais e, consequentemente, 

comerciais sofreram uma mudança geográfica em nossas conexões com o Atlântico Norte. Ao sair de 

cena o engenheiro britânico Edward Price e entrarem os norte-americanos das Alleghenies à frente dos 

438 “During the mid-to-late 19th century, the industrial powers established a global economy in which the trade and finance 
of the core penetrated deeply into the periphery. During the century as a whole, global trade increased twenty-five times 
over. As the first, and for a time only, industrial power, it was British industrial and financial muscle that led the way. 
British production of pig iron quadrupled between 1796 and 1830, and quadrupled again between 1830 and 1860. British 
foreign direct investment, led by London’s role as the creditor of last resort, rose from $500m in 1825 to $12.1b in 1900 
and $19.5b by 1915. The industrial economy was constructed on the back of improvements engendered by railways and 
steamships, and by the extension of colonization in Africa and Asia – between 1815 and 1865, Britain conquered new 
territories at an average rate of 100,000 square miles per year. The opening-up of new areas of production greatly increased 
agricultural exports, intensifying competition and pushing down agricultural incomes. The agrarian fear of famine 
remained. But this fear was joined by modern concerns of overproduction, price collapse, and financial crisis. The 19th 
century’s great depression between 1873 and 1896 was the precursor to 20th century industrial and trade cycles”. BUZAN, 
Barry; LAWSON, George. “The global transformation: the nineteenth century and the making of modern international 
relations”. International studies quarterly, nº 59, vol.1, 2013, p. 21. 
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trabalhos de transposição da Serra do Mar, a partir da segunda seção da linha da Pedro II, os 

paradigmas construtivos e operacionais acompanharam essa mudança. 

Mapa 6. William Ellison. EFDPII em 1860. 

Fonte: AN: Adaptado de ELLISON, William. Planta da EFDPII e Rio Parahyba – 1860.  

Incorporada em 1855 e encampada definitivamente pelo Estado Imperial em 1865 – até então 

“uma empresa capitalista subordinada aos interesses escravistas fluminenses”439 –, a Estrada de Ferro 

439 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., 1980, p. 9. 
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Dom Pedro II tornou-se, também, um centro de estabelecimento de planos viários440 e convergência 

estratégica de centralização definitiva do Rio de Janeiro441. Além disso, a grande ferrovia imperial 

mostrou-se terreno de formação técnica, pela necessidade, e intercâmbio com profissionais 

estrangeiros – além de formação de quadro técnico competente nacional442 – e de centro pioneiro de 

desenvolvimento industrial, ao atender, inclusive, outras companhias para o fornecimento de veículos 

de reboque, i.e., carros e vagões edificados em suas oficinas443, apesar de a maioria dos veículos serem 

de fabricação estrangeira, inclusos os da própria Pedro II. O desafio da serra fundamentou a 

participação norte-americana e estabeleceu o sistema americano de ferrovias como fundamento 

construtivo e operacional, conforme o mapa (6) de 1860, de William Ellison, indica. 

Nesse contexto, ela tornou-se uma empresa do Estado Imperial de grande porte – de forma 

definitiva, já que a CEFDPII (1855-1865) não deixava de ser uma empresa do Estado em seu 

funcionamento, apesar de sociedade anônima – para o esforço de colocar em prática o que era a 

pretensão do texto do Decreto Feijó, de 1835444, a partir do momento em que dela bifurcaram vários 

troncos de outras ferrovias que, partindo da Linha do Centro (tronco mineiro) e do ramal de São 

Paulo (se não pelo nome, pela função, tronco paulista) formaram a árvore ferroviária do centro-sul em 

direção às províncias do Sul e do Norte. 

A continuidade das obras pelos engenheiros americanos para o enfrentamento à Serra do Mar 

dependeu de um empréstimo vultoso contratado com o banco N. M. Rothschild & Sons em 1858. 

Contrato celebrado em 19 de maio de 1858, entre S. Ex. o Sr. comendador 
Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Sua Majestade o Sr. D. Pedro II, Imperador Constitucional e 
Defensor Perpetuo do Brasil, etc., etc., de uma parte; e da outra o Barão Leonel 
Rothschild, Sir Antony de Rothschild, Baronet Barão Nathaniel de Rothschild e 
barão Mayer Anschel de Rothschild, banqueiros da cidade de Londres, usando da 
firma social de N. M. Rothschild & Sons, para o fim de dar execução ao ato da 
assembleia geral legislativa do Brasil, sancionado pelo decreto imperial de n. 912 
datado de 26 de agosto de 1857, que autorizou o governo imperial para levantar um 
empréstimo equivalente a um terço do capital da companhia da estrada de ferro de 

440 SILVA, José Jorge da. Et. Al. Op. Cit. 
441 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., 1987. 
442 Cf. MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro. “Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II: a grande escola 
prática da nascente engenharia civil no Brasil oitocentista”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 16, n. 30, jan./jun. 2015, pp. 203-233. 
443 EFOM. Relatório da Directoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas). Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger & Filhos, Ouvidor 
31, 1882, pp. 7, 9, 59. 
444 Dos 23.238:506$551 do total orçamentário do Ministério da Agricultura para o ano de 1881, 7.188:620$000 foram 
destinados à Estrada de Ferro Dom Pedro II, o que representa 30,93%. BN. Relatório do Ministério da Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas, 1881, p. 12. 
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D. Pedro II, e para prover ao pagamento do juro do dito empréstimo, e da sua 
amortização; não excedendo a 7 por cento ao ano os juros garantidos a dita terça 
parte do capital.445 

Richard Graham dirá em seu Britain and the Onset of Modernization in Brazil que Cristiano 

Otoni, apesar de ferrenho crítico dos britânicos, teve que admitir que “sem esse empréstimo 

[britânico], a ferrovia não teria transposto a cordilheira”446, em um contexto de duplo obstáculo 

histórico para todos os meios de transporte que precisaram conectar o litoral ao interior: obstáculo 

geográfico e obstáculo financeiro.  

O complexo da Serra do Mar, na mesma medida que de difícil transposição, foi responsável 

por algumas das mais elevadas obras de engenharia do século XIX, justamente devido ao advento das 

estradas de ferro. Essa região foi o principal cenário de disputas tecnológicas entre britânicos e norte-

americanos já nos anos iniciais da década de 1860. Pois, se o capital financeiro é hegemonicamente 

britânico, o mesmo não se pode dizer sobre o capital industrial. Os americanos chegaram para 

demonstrar que, com o desenvolvimento de seu capital técnico-industrial, as relações comerciais com 

o Brasil e, portanto, diplomáticas, já caminhavam para uma mudança de paradigma.

Tal cenário de disputa técnica entre British e American se iniciou a partir do momento em que 

a diretoria resolveu trocar a chefia do inglês Edward Price pela do Coronel Garnett e seus sucessores, 

todos com alguma experiência de vencer um trecho ou outro dos Apalaches, como as Allegheny 

Mountains, que separava (e unia) as Virgínias e as Carolinas dos estados de Ohio, Kentucky e 

Tennessee, semelhantemente ao status ostentado pela Serra do Mar e suas divisões – como as de 

Paranapiacaba, da Bocaina, da Cantareira, do Tinguá, dos Órgãos, de Santana etc. – que separa a costa 

do Sudeste e do Sul brasileiros dos interiores de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Parte historicamente crítica do território do centro-sul e maior obstáculo para os vários tipos 

de meios de transporte, especialmente entre as províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo 

e Paraná, temos visto que a Serra do Mar foi o verdadeiro agente a deter de forma efetiva a velocidade 

do transporte sobre o lombo de muares por séculos na região centro-sul. Nessa mesma medida, é o 

445 CEFDPII. 6º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 125ss. 
446 GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1968, p. 52. 
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obstáculo que atrasará a empreitada de substituir – ou renovar as alternativas para – os meios de 

transporte entre, de forma direta, as províncias ao redor da Corte do Rio de Janeiro. 

Assim, a cafeicultura do Vale do Paraíba do Sul, primeiro grande cliente e razão de existência 

da EFDPII, tornava essa estrada, como postulava Almir Chaiban El-Kareh, uma Filha Branca de Mãe 

Preta. O sistema-mundo da segunda escravidão, dessa forma, estava presente, quando não explícita, ao 

menos implicitamente no conjunto de eventos em que participaram as personagens do Estado 

Imperial, como financiador e administrador da modernização viária, os fazendeiros do Vale – como é 

o caso dos Teixeira Leite de Vassouras – e o componente técnico e tecnológico internacional,

representado nas relações do Estado e dos fazendeiros, por intermédio inicial de Cristiano Otoni. 

Em uma relação contraditória, mas fundamental para o funcionamento da máquina – em 

duplo sentido – a Serra do Mar reuniu todos esses lados da teia complexa do sistema mundo no qual 

o espaço do Rio de Janeiro representava, por um lado, um mercado para a farinha de trigo e as

máquinas do Norte e do Sul dos Estados Unidos e, por outro, o fornecedor de uma das mercadorias 

de valor global no contexto, o café. O sentido da segunda escravidão se inscrevia na aceleração da 

produção cafeeira, na negociação sobre a tecnologia industrial predominante dos Estados Unidos 

nesse espaço e, indiretamente, o movimento das personagens atlânticas da Filadélfia e do Upper South 

em parceria profissional – inclusive mantida no contexto da Guerra de Secessão. 

Enquanto o Coronel Garnett trabalhava entre os secessionistas na Virgínia, seus sucessores 

virginianos e nortistas, com exceção e Edward D. Muhlenberg, cumpriam o contrato com a CEFDPII 

cavando túneis na serra, assentando trilhos Vignole com pregos típicos da Tredegar Iron Works para que 

os trens puxados pelas locomotivas Baldwin pudessem passar. 

A Baldwin Locomotive Works, a guerra e a EFDPII 

O empréstimo Rothschild, de £1.425.000 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil libras) 

não foi fundamental apenas para que a EFDPII avançasse mais rapidamente pela serra. O caixa 

recomposto da companhia brasileira, direta e indiretamente, permitiu duas coisas inéditas: a aquisição 

de locomotivas americanas para a ferrovia de Dom Pedro II e o pagamento à vista, para a M. W. Baldwin 

& Co. por sua produção na Baldwin Locomotive Works, que se encontrava em crise financeira no período 

da Guerra de Secessão, i.e. Guerra Civil Americana. Um dos fatores a possibilitar a adoção da 
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tecnologia americana em oposição à britânica foi a forma do contrato assinado com o grupo dos 

Estados Unidos no tópico “Superestrutura da estrada de ferro”. 

Os empresários fornecerão todos os materiais, e construirão até sua final conclusão 
a superestrutura da estrada de ferro, pelo modo o mais sólido e perfeito, segundo as 
instruções e planos do engenheiro em chefe; e tendo em vista os seguintes preceitos 
gerais: 
Trilhos de ferro forjados na forma T, pesando 70 libras por jarda linear. Grampos 
de 6 polegadas de comprimento, pesando 1/2 libra cada um. Os apoios e juntas da 
forma que o engenheiro em chefe prescrever. 
Dormentes de madeira de lei do país (2.112 por milha de linha singela), cada um de 
8 pés de comprido, 6 polegadas de altura, e 6 a 8 polegadas de largura na face, 
assentados à distância de 2.112 pés de centro a centro. 
As agulhas e sinais, os cruzamentos ao nível dos caminhos ordinários, e os portões 
(tudo incluído no preço por milha) de feitio que o engenheiro em chefe prescrever. 
Lastro de 1 pé de altura, e 10 pés de largura na face, de pedra quebrada, de tamanho 
que possa passar por um anel de três polegadas de diâmetro. Tudo acabado como 
em uma estrada de ferro de 1ª classe.  
Todos os materiais e mão de obra sujeitos à inspeção e aprovação do engenheiro em 
chefe. 
O preço pela superestrutura da via completa, incluindo os itens mencionados, 
exceto lastro, será 24:000$000 por milha de linha singela, medindo-se todos os 
desvios. 
O preço para lastro de pedra quebrada será de 8:000$000 por milha de linha singela, 
medida do mesmo modo. 
Obrigam-se os empresários a fornecer todos os materiais, e construir todos os 
giradores, armazéns, estações, de aguada, e todas as outras obras que se exigirem na 
linha, e não ainda especificadas pelos preços que convencionarem à vista dos planos 
de cada um ou por uma estimação do engenheiro em chefe que seja aprovada pela 
diretoria.447 

“Trilhos de ferro forjados na forma T”. Esse conceito, ao final da década de 1850 – 

diferentemente do caso cubano de 1835 –, é mais específico, pois, desde finais da década de 1830, a 

propagação do processo de laminação (um tipo de forja, como já dissemos) difundira o Patin, o Vignole 

e assemelhados como preferidos, devido à maior dureza e resistência, e consequente durabilidade. No 

cenário brasileiro, poderia ser o Barlow ou o Brunel antes de 1850, ou um pouco além – como foi no 

caso da EFP de Mauá e da primeira seção, britânica, da EFDPII, por escolha de Edward Price. Porém, 

para a segunda seção, o valor de 70 lbs/yd (35 kg/m), como é descrito no contrato, só poderia ser 

referência ao Vignole, que, em realidade, é resultado da técnica de laminação – criada na década de 1830 

447 CEFDPII. “6º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II: Contrato celebrado e concluído 
em data de 20 de Abril de 1858 entre partes de um lado os súbditos americanos...”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 139. 
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e difundida a partir de 1840 e adotada amplamente nas ferrovias “de 1ª classe”, como a Pennsylvania e 

a própria Virginia and Tennessee de Garnett e Ellisons. É importante mencionar que o Vignole, mesmo 

sendo referido como “americano” neste trabalho, era importado da Europa, seja para as companhias 

dos Estados Unidos, seja para as de Cuba ou do Brasil. Primeiramente fabricado na Inglaterra, passou 

a ser fornecido por belgas como Cockerill e Angleur em algum momento da segunda metade do XIX. 

Por vezes, pequenos detalhes configuram-se como fortes indícios da prevalência de uma 

cultura ou outra, como é o caso dos tipos de trilhos utilizados entre uma fase e outra da atividade 

construtiva. Enquanto os ingleses preferiram construir a primeira seção com os tipos de trilhos 

denominados Barlow e Brunel, os americanos praticaram o assentamento da via com o do tipo Vignole 

de ferro (Figura 8) que, apesar da origem inglesa – como os outros dois tipos –, era denominado na 

EFDPII como “tipo americano”.448 Em 1889, com exceção de algumas ferrovias grandes de capital e 

administração britânica, como era o caso da E. F. Santos a Jundiaí, da São Paulo Railway Company, o 

trilho “americano” Vignole já havia se tornado padrão. A EFSJ usava um outro tipo de trilho laminado, 

o Bullhead (simple ou double headed rail). O Bullhead double headed (dupla cabeça) teria sido introduzido

em 1838 por Robert Stephenson449, depois copiado pelo conjunto dos engenheiros da Grã-Bretanha 

em suas empreitadas de vulto. No Brasil é o caso da EFSJ, que recebeu a alcunha “a inglesa”. 

Os Bullhead, de simples ou dupla cabeça, demandavam uma soma de investimentos maior para 

sua utilização, já que exigiam uma estruturação mais complexa, com mais peças para sua montagem. 

Essa característica demonstra, por exemplo, um erro de catalogação do Arquivo Nacional (figura 23). 

Uma das fotografias publicadas pela entidade do Ministério da Justiça no documento digital Imagens 

do Arquivo Nacional é descrita como “Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, em construção”. Na 

verdade, o mais provável é que a fotografia seja um registro da construção da EFSJ (SPRC); 

primeiramente, pelo ano marcado na imagem (1867), já que a construção da EFPGP ocorreu no início 

da década de 1880; em segundo lugar, a fotografia de 1867 revela uma ferrovia tipicamente “inglesa”, 

com trilhos Bullhead e em bitola irlandesa (1.600 mm). A personagem à frente da locomotiva é, 

possivelmente, uma versão mais jovem de James Brunlees. Apesar de substituir a EFP na subida da 

448 “O mau estado dos trilhos Barlow tornou necessária a substituição de 349 pelos do mesmo sistema, e 793 dos de 
Vignoles, continuando-se no serviço da substituição nos pontos em que os trilhos Barlow apresentam maior deterioração”. 
CEFDPII. 16º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 637. 
449 BRINA, Helvécio Lapertosa. Estradas de Ferro, Vol. 1. Belo Horizonte: UFMG, 1988, p. 22ss. 
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Serra da Estrela, a Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará foi projetada e construída pelo engenheiro 

Joaquim M. R. Lisboa, ex-futuro-EFDPII, o qual adotou equipamento americano, bitola estreita 

(1.000 mm) e trilhos Vignole para essa obra. 

Figura 23. Ferrovia tipicamente “inglesa” no Brasil, com uso de trilhos Bullhead e locomotivas britânicas. 

Fonte: AN. Coleção Fotografias Avulsas. 

Esse dado me parece precioso principalmente por ser uma característica bastante distintiva, e 

definitiva, dos dois padrões técnicos e, também, estéticos. Durante o século XIX a técnica e a forma 

entre britânicos e americanos se distanciaram desde a década de 1830, portanto, desde o início do 

desenvolvimento industrial para a ferrovia de cada lado do Atlântico Norte. Os tipos Brunel e Barlow 

(Figura 24) não apenas eram de constituição mais frágil e de assentamento mais complexo do que o 

Patin e o Vignole (figura 25), bem como não se deve descartar a possibilidade de que possam ter sido 

reaproveitados de estradas da Grã-Bretanha, conforme a lenda. Na década de 1850, conforme era 

estabelecido que a EFDPII seguiria o padrão de “ferrovias de 1ª classe”, não fazia sentido a utilização 

de tipos já arcaicos de trilhos. 

O substituto “natural” de Brunel e Barlow em uma ferrovia “de 1ª classe” que seguia os padrões 

britânicos de excelência e demanda por maior capital empregado seria, então, o Bullhead (figura 26), 

como foi o caso da EFSJ. 

Ao contrário da EFDPII, a outra ferrovia “de 1ª classe” no centro-sul brasileiro, a EFSJ da 

SPRC, que era 100% britânica no conjunto capital-tecnologia, adotou o Bullhead para suas linhas entre 

Jundiaí e o porto de Santos. Já a Estrada de Ferro Minas e Rio, da Minas & Rio Railway Company, entre 

a estação de Cruzeiro, no ramal de São Paulo da EFDPII, e Três Corações, sul de Minas Gerais – 
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também de capital e tecnologia britânicos – como investimento mais econômico, se comparado à da 

SPRC, edificou superestrutura mais contida nos gastos, adotando o Vignole e fixadores mais simples. 

Sem o super tráfego de acesso a um porto em ascensão, como foi o caso da EFSJ, a EFMR se configurava 

muito mais como um ramal da EFDPII e não demandava excessos tecnológicos característicos da 

primeira (EFSJ). 

Figura 24. Perfis de trilhos dos tipos Brunel (esquerda) e Barlow (direita). 

Fonte: BNF-GAL: FIGUIER, Louis. “Locomotive et chemin de fer”. Les Merveilles de la Science ou description populaire des 
inventions modernes, 1867-1891, Tome 1. Paris: Furne, Jouvet Et Cie, Éditeurs, Rue Saint-André-Des-Arts, 45, 1867, p. 351. 

Figura 25. Perfis de trilhos dos tipos Patin (esquerda) e Vignole (direita). 

Fonte: BNF-GAL: FIGUIER, Louis. “Locomotive et chemin de fer”. Les Merveilles de la Science ou description populaire des 
inventions modernes, 1867-1891, Tome 1. Paris: Furne, Jouvet Et Cie, Éditeurs, Rue Saint-André-Des-Arts, 45, 1867, p. 351. 
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Figura 26. Perfis de trilhos do tipo Bullhead (cabeça de touro): simples (esquerda) e dupla (direita) cabeças. 

Fonte: BNF-GAL: FIGUIER, Louis. “Locomotive et chemin de fer”. Les Merveilles de la Science ou description populaire des 
inventions modernes, 1867-1891, Tome 1. Paris: Furne, Jouvet Et Cie, Éditeurs, Rue Saint-André-Des-Arts, 45, 1867, p. 

351. 

Voltemos ao trio Baldwin Locomotive Works, guerra e EFDPII. 

Em 1860, Matthias Baldwin já havia estabelecido um sistema fabril de produção de 

locomotivas. O primeiro a estabelecer um sistema de catálogos com códigos específicos para unificar 

formas de peças e dinamizar as montagens. Àquela altura, com porte industrial com linha de produção 

moderno efetivado, a Baldwin havia sofrido, inclusive, uma greve de seus operários. Nessa disputa, os 

membros societários conseguiram demonstrar que possuíam poder para defender a empresa e sua 

concepção administrativa de grande porte. Porém, esse poder era circunscrito ao ambiente interno da 

produção, não tendo a capacidade de infligir domínio sobre o mercado ainda acirrado.450 E o mercado 

principal para os fabricantes americanos, em maioria sediados no Velho Nordeste, ainda era o interno, 

apesar de já terem iniciado avanço sobre os mercados da América Latina, como Cuba e Chile, no 

entanto, ainda tímidos. A maior fabricante de locomotivas na América em 1860 era a Norris Locomotive 

Works, tanto interna quanto externamente, tendo garantido fatias em mercados como Cuba, Áustria, 

Alemanha, Itália e, até mesmo, Inglaterra.451 

450 BROWN, John K. Op. Cit., p. 24. 
451 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 2; EDWARDS, María Piedad Alliende. “La Construcción de 
los Ferrocarriles en Chile 1850-1913”. Revista Austral de Ciencias Sociales, n. 5, dezembro de 2017, pp. 143-161. Disponível 
em: < https://cutt.ly/OcG0kND >. Acesso em: 17/10/2020; WHITE, John H. Op. Cit., 1984, pp. 17-86. Disponível em: 
<https://cutt.ly/7cGDffP>. Acesso em: 04/08/2020. 
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A competição vigorosa, as vendas a crédito e os comerciantes de comissão que 
jogavam os construtores uns contra os outros continuaram a atormentar a empresa. 
Mas o foco na eficiência interna durante a década de 1850 diminuiu o déficit perene 
de capital de giro da Baldwin, permitindo que a empresa reinvestisse os lucros em 
instalações e equipamentos. 
Em 1860, a Baldwin tinha $350.000 em capital fixo e ocupava o segundo lugar no 
setor em empregos e unidades produzidas. Com seus controles internos e base de 
capital substancial, a empresa parecia preparada para um crescimento futuro. 
Primeiro, porém, ela teve que sobreviver a outra reversão.452 

Segundo John K. Brown, em 1860, 79% da produção de locomotivas da Baldwin Locomotive 

Works, M. W. Baldwin & Co. se destinava a companhias ferroviárias de estados que romperiam com a 

União. A Guerra de Secessão/Civil causou sérios impactos para os negócios de Matthias Baldwin, um 

abolicionista. O mecânico artesão de Filadélfia, convertido em um industrial de monta, foi um 

membro do partido Whig e apoiava o movimento da causa abolicionista, exigindo publicamente por 

tratamento igualitário para os afro-americanos no Nordeste.453 

Com a guerra, primeiramente, a empresa sofreu um baque, mas, no segundo momento, o 

conflito elevou-a a “uma posição de certa segurança”. No início, o sério problema era a grande 

dependência da fábrica de Baldwin em relação às ferrovias do Velho Sul, que formavam seu principal 

mercado que, até a eclosão da guerra, era parte do mercado interno dos Estados Unidos. A crise da 

secessão, não prevista pela direção da fábrica, quando veio, deixou a Baldwin com mais de US$100.000 

(em torno de um terço de seu capital fixo) em papéis comerciais sem meios de serem cobrados. Sem 

contar que a fase inicial da guerra causou uma desaceleração geral na economia do Norte, levando a 

produção da Baldwin Locomotive Works, em 1861, a uma queda de 52%, comparada a 1860.454 

A primeira sorte da Baldwin no contexto da guerra, após a perda de seu maior mercado, estava, 

justamente, relacionada àquele “segundo momento” de impactos do evento bélico. A Pennsylvania 

Railroad Company, como empresa de estrada de ferro estabelecida como uma espécie de central daquela 

Commonwelth, cujo tráfego disparou “graças à sua rota pelo cinturão industrial do país”. Foram mais 

de cem locomotivas encomendadas pela PRR para a demanda de reforço de guerra do estado de sua 

sede. O segundo maior pedido, nesse contexto, seria das U.S. Military Railroads, que contrabalançaram 

as perdas dos clientes do Sul.455 

 
452 BROWN, John K. Op. Cit., p. 24. 
453 Id. Ibid., p. 4. 
454 Id. Ibid., pp. 24-5. 
455 Id. Ibid., p. 25. 
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A estabilidade financeira sofria ameaça devido à inflação do período bélico, o que o dólar, 

como nova moeda nacional dos Estados Unidos, acabou contendo. Aproveitando a nova demanda por 

suas locomotivas, a M. W. Baldwin & Co. passou a exigir pagamentos em dinheiro para todas as vendas 

de produtos da Baldwin Locomotive Works. Somou-se a essa medida, uma segunda, a de “não receber 

pedidos a preços fixos”, que resultava das altas taxas de inflação tanto para mão de obra quanto para 

matérias-primas. A M. W. Baldwin & Co., assim, se aproveitava da inflação para aumentar seu lucro ao 

eliminar, nesse contexto, as desinteressantes vendas ao crédito.456 

A economia em dinheiro diminuiu a vulnerabilidade da empresa em desacelerações 
do ciclo de negócios e liberou capital de giro, finalmente encerrando a necessidade 
de empréstimos de curto prazo para cobrir o déficit do capital de giro da fábrica. O 
financiamento direto do passado havia acabado, e os fortes lucros permitiram a 
expansão do capital fixo para alcançar um maior crescimento. O boom de vendas 
também proporcionou a Matthias Baldwin e Matthew Baird rendas pessoais 
extravagantes de cerca de US$210.000 cada em 1864, a mais alta da Filadélfia. A 
economia do tempo de guerra finalmente proporcionou à empresa Baldwin a força 
financeira que faltou por trinta anos. Ela usou, logo, essa força para dominar seu 
setor. (tradução minha)457 

Foi nesse cenário que a Baldwin ganhou um cliente internacional de peso, muito devido à 

crescente influência de seus conterrâneos na construção da linha da Serra do Mar entre Belém e Barra 

do Piraí. 1862 foi o primeiro ano de transação direta entre a M. W. Baldwin & Co. e uma companhia 

brasileira, a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Em comparação às grandes encomendas para as ferrovias 

domésticas, talvez a EFDPII não faça tanto peso nas contas, mas a posterior influência, aumentando a 

carta de clientes brasileiros, pode ser considerada um ganho expressivo de conjunto. No caso do 

mercado das ferrovias brasileiras, como conjunto, a Baldwin Locomotive Works se tornou majoritária 

ainda no período imperial. A presença das locomotivas Baldwin foi tão marcante no país que gerou o 

 
456 Id. Ibid., p. 25. 
457 “The cash economy lessened the company’s vulnerability in business cycle downturns and freed up working capital, 
finally ending Baldwins need for short-term loans to bridge working-capital deficits. The hand-to-mouth financing of the 
past was over, and strong profits allowed expansion in fixed capital to achieve further growth. The sales boom also gave 
Matthias Baldwin and Matthew Baird extravagant personal incomes of roughly $210,000 each in 1864 alone, the highest 
in Philadelphia. The wartime economy finally provided the Baldwin company with the financial strength it had lacked for 
thirty years. It soon used that strength to dominate its industry”. Id. Ibid., p. 25. 
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substantivo “balduína”458 e o adjetivo “balduíno” – não confundir com a família Balduíno – que é 

referente a homem corpulento, detentor de força física459. 

Em 1877, a aquisição de 14 locomotivas pela EFDPII custou US$208.000 (duzentos e oito 

mil dólares), média de US$14.857 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e sete dólares) cada uma. No 

câmbio do dia, segundo Heitor Moura ($1 = 1$890), essa quantia chegaria a 393:116$220 (trezentos 

e noventa e três contos, cento e dezesseis mil e duzentos e vinte réis), ou em torno de 28 contos de réis 

a unidade. Consideramos o câmbio corrente, e não o de longo prazo ($1 = 2$060), devido à compra 

ter sido realizada à vista. Esse valor, certamente, incluía a parte devida ao frete atlântico. Mais tarde, 

esse preço alcançaria entre 33 e 34 contos (frete incluso), com dólar cotado a 2$270 (dois mil, duzentos 

e setenta réis) em 1880.460  

Quando, após a encampação, ocorreu uma insistência na aquisição de mais locomotivas 

inglesas para a ampliação da frota da primeira seção, pagas em 1865 e recebidas em 1868, ficou claro 

que as obsoletas britânicas custavam mais do que as modernas americanas. Enquanto as nove 

americanas de Baldwin custaram, cada uma, 23:516$096 (total de 211:644$862); as quatro inglesas de 

Fairbairn contabilizaram 125:443$489, cada uma, portanto, a 31:360$872.461 Essa diferença 

justificava a reclamação de Honório Bicalho a respeito dos custos de manutenção das que custaram 

mais. O relatório da EFDPII de 1868 e 69, que, na verdade, encampava as informações para o período 

1867-1869, à página 38, traz o seguinte texto desse inspetor do tráfego: 

As máquinas americanas da 3ª seção têm provado satisfatoriamente, como as outras 
de igual procedência que esta Estrada já possuía. As máquinas inglesas fornecidas 
pela casa Fairbairn Engeneering Company Limited, Manchester, onde foram 
encomendadas, têm provado muito mal; depois de cinco meses apenas de serviço 

458 “Balduína 1: substantivo feminino; Regionalismo: Brasil. Uso: informal. m.q. LOCOMOTIVA (‘veículo’). Etimologia: 
ing. Baldwin, nome de firma que fabricava locomotivas, tomado pelo produto, como subst. com.” DICIONÁRIO 
HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA [eletrônico]. Balduína. 
459 “De nomes próprios estrangeiros fizemos nomes para cousas vulgares. Das máquinas Baldwin inventamos Balduína – 
locomotiva a vapor – seguindo o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Talvez o nome de Balduíno no 
sentido de homem forte, potente, no nosso interior, fosse também influenciado pelas Baldwin, marca que se generalizou 
entre nós. Convém não esquecer, entretanto, que se trata de nome de vários personagens históricos, sendo um deles muito 
conhecido – o chefe de uma das primeiras cruzadas que foram libertar o santo sepulcro: o imperador Balduíno”. 
BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária do Brasil: estudo social, político e histórico. Recife: Folha da 
Manhã, 1953, p. 60. 
460 MOURA FILHO, Heitor. “Taxas cambiais do mil-réis (1795-1913)”. Munich Personal RePEc Archive, n. 5210, 
dezembro de 2006, p. 14. 
461 CEFDPII. “18º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II: Appenso n. 1”. Separata de: 
Relatórios nºs 1 a 20, correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia 
Pimenta de Mello & C., 1928; EFDPII. “Appenso n. 1”. Relatório do ano de 1868-1869 apresentado ao Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1869. 
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acham-se em mal estado, tendo já sofrido reparações. Segundo informa o Sr. chefe 
de tração, só têm estas máquinas de bom a caldeira. Foram encomendadas mais três 
máquinas americanas para o serviço de cargas na 2ª seção.462 

O certo é que, de qualquer forma, o preço das locomotivas da Robert Stephenson & Co. de 1857, 

considerando o mil-réis, a taxa de câmbio flutuante e a obsolescência tecnológica dos bens, passaram a 

sensação de superfaturamento por parte de Edward Price, o que combinaria com as reclamações de 

Cristiano Otoni. Sob qualquer aspecto, do preço final à taxa de câmbio, passando pelas características 

tecnológicas, parece evidente que, ao ser comparado com o produto britânico similar, os americanos 

ofereciam alguma vantagem e, entre outros, esse é um motivo que poderia ser suficiente para 

compreendermos o sucesso do conjunto em força técnica e tecnologia proveniente dos Estados Unidos 

na ferrovia da Serra de Santana e Vale do Paraíba. Talvez haja outros motivos, como veremos mais 

adiante. 

O capital industrial do nordeste dos Estados Unidos, a partir da década de 1860, tornou-se, 

creio que em grande parte devido aos desdobramentos da construção da EFDPII, predominante no 

mercado brasileiro, passando a ser o detentor desse lado da “moeda colonial”463. As primeiras doze 

locomotivas eram provenientes do construtor inglês Robert Stephenson & Co., oficina, como o próprio 

nome revela, de Robert Stephenson, filho do inventor e criador da famosa locomotiva Rocket, da 

ferrovia Liverpool & Manchester, modelo que definiu os parâmetros para as locomotivas a vapor que 

vieram em seguida. Mas, apesar da fama do nome, entre 1862 (encomendas) e 1863 (entregas), a 

origem maior desse tipo de equipamento especializado e de grande ônus para a companhia mudou de 

endereço. 

Das 12 locomotivas inglesas que a companhia possui, 11 acham-se em bom estado, 
e uma em reparação para prestar serviços em pouco tempo. As máquinas Princesa 
Imperial, Progresso, Paulista, Fluminense e Constituição tiveram consideráveis 
reparações. 

462 EFDPII. Relatório do ano de 1868-1869 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1869, p. 38. A observação feita por Bicalho sobre as Fairbairn em 1868-9 são verificáveis nas poucas 
locomotivas britânicas preservadas nas ferrovias de função cultural operadas pela Associação Brasileira de Preservação 
Ferroviária (ABPF). De manutenção mais onerosa e delicada, essas costumam apresentar mecânica mais refinada – com 
maior número de peças móveis – e caldeiras com fornalha de cobre, trazendo maiores desafios técnicos e financeiros para 
sua permanência em atividade. Ao contrário das americanas – maioria – detentoras de mecânica mais robusta de 
simplificada e caldeiras com fornalhas de aço. 
463 Conceito de autoria de Ilmar Rohloff de Mattos já referenciado neste trabalho. 
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Chegaram seis locomotivas dos Estados Unidos para o serviço da serra; três das 
quais duas para viajantes e uma para cargas, já experimentadas, e uma de viajantes 
quase pronta a entrar em serviço.464 

Em 1862, a M. W. Baldwin & Co., através de sua Baldwin Locomotive Works, começou seu 

fornecimento de locomotivas para a Pedro II e, posteriormente, acabou por dominar o mercado 

brasileiro, em grande expansão no último quartel do oitocentos, de forma semelhante à que operou no 

mercado doméstico, salvo a proporcionalidade dos mercados. 

As informações coletadas até aqui, em que me refiro ao caso da EFDPII, servem de parâmetro 

para pensar justamente no objeto que é a dimensão, a priori, “atlântica” da expansão ferroviária no 

ocidente e suas consequências geográficas juntamente com uma espécie de “quebra de fronteiras” – 

por diversas razões – nas relações de trabalho e demanda por serviços técnicos considerados de elevada 

complexidade e alto grau de especialização, sem contar o elevado custo operacional e tecnológico. 

Tudo isso em um cenário de conexão atlântica no contexto da segunda escravidão. 

Algo semelhante ocorreu com a demanda cubana por razões que, em princípio, devo 

considerar similares. Assim como a EFDPII, mais tarde, a ferrovia entre Güines e Havana, mais cedo, 

havia apresentado o conflito de interesses entre o capital financeiro britânico e a tecnologia americana. 

A infraestrutura ferroviária de Cuba, desde o início esteve sob o suporte técnico-tecnológico de agentes 

dos Estados Unidos em paralelo aos empréstimos bancários londrinos. A construção e a operação das 

principais estradas de ferro da Ilha e a “grande ferrovia” do centro-sul do Império do Brasil guardavam, 

como Daniel Rood, Zanetti e García nos permitem vislumbrar, grandes similaridades. 

Ironicamente, ou nem tanto, ao buscar referências visuais para analisar a estrada de ferro do 

centro-sul brasileiro, o arquivo da Pensilvânia também me levou a Cuba. 

No catálogo de 1922, publicado pela própria Baldwin Locomotive Works para comemorar os 

sessenta anos de sua inserção no mercado brasileiro (1862-1922), as primeiras páginas trazem duas 

imagens que são creditadas como sendo das primeiras locomotivas destinadas ao Brasil: uma para o 

serviço de passageiros (figura 27) e outra para o serviço de cargas (figura 29), frutos do que fora 

estabelecido pelo mencionado contrato com a Roberts, Harvey and Co. No entanto, a mesma 

locomotiva, na versão da mesma fotografia – sem manipulação cosmética para publicação – aparece 

464 CEFDPII. “16º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 638. 
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creditada como destinada a “Havana Bay and Matanzas” nos resultados de busca para o termo “Brazil”, 

mas com a data de 1861 (figura 28). Mesmo que a fotografia específica não seja exatamente a máquina 

destinada à segunda seção da EFDPII, ela determina que as bases para confecção do material rodante 

destinado ao Rio de Janeiro pela Baldwin seguiam especificações similares àquelas destinadas a Havana 

e Matanzas. 

Pelos catálogos e iconografia, é possível deduzir que, ao contrário dos britânicos – que 

forneciam material rodante de características obsoletas/tradicionais para seus clientes além-mar –, os 

americanos compartilhavam com seus clientes da América Latina o que produziam de mais atualizado. 

Assim como a “primeira locomotiva Baldwin de passageiros para o Brasil” apresentada no catálogo 

brasileiro da BLW de 1922, a outra, “primeira locomotiva Baldwin de cargas para o Brasil”, também 

não é exatamente a fornecida para a EFDPII, como quer fazer crer a publicação do fabricante. Na 

realidade, esta é uma versão retocada de uma locomotiva construída para uma companhia sediada no 

Kentucky, Sul dos Estados Unidos, a Louisville & Nashville Railroad (figura 30), também de 1861, 

portanto entregue anteriormente à guerra, manipulada para representar o início da relação da Baldwin 

com o Brasil (EFDPII) por falta de registro fotográfico da versão para o Brasil. 

Em muito, essa proximidade projetual do material rodante se devia àquela fase de 

investimentos e expansão da M. W. Baldwin & Co. anterior à guerra. A BLW passou a adotar um 

catálogo de peças em sua primeira grande incursão em uma das características mais fortes do 

capitalismo industrial moderno oitocentista, a racionalidade dinamizadora da montagem, a excelência 

somada à agilidade. O que explicaria, em parte, o boom que se seguiu ao prejuízo da perda do mercado 

confederado que adotou uma postura de boicote contra um capitalista assumidamente abolicionista e 

abertamente ativo no apoio à comunidade afro-americana. 

O sistema de catálogo BLW, com o tempo, aperfeiçoou-se em um grau de organização não 

acompanhado pela concorrência, em qualquer lado do Atlântico. A documentação legada em arquivo, 

atualmente, reflete o grau de especialização e detalhismo no oferecimento dos produtos. O cliente 

encontrava à sua disposição uma lista como um quebra cabeça com códigos específicos para cada peça 

em todas as medidas de comprimento, largura, altura, diâmetro, raio etc., além de cada função 

específica, ficando as personalizações dependentes de um catálogo com todas as possibilidades já 

predefinidas. 
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Figura 27. Fotografia, manipulada para publicação, de “locomotiva Baldwin de passageiros para o Brasil”. 1862. Em 
realidade, esta fotografia é a mesma da fig. 28, da Ferrocarril de Matanzas. 

Fonte: [THE] THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS. A Baldwin no Brasil, 1862-1922. Philadelphia: J. B. 
Lippincott & Co., 1922., p. 14. 

Figura 28. Fotografia de fábrica de locomotiva para trens de passageiros destinada à Ferrocarril de Matanzas. 1861. 

Fonte: RRMOP. Library and Archives. 
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Figura 29. Fotografia editada: locomotiva para trens de carga para a EFDPII, Brasil. 1862. 

Fonte: [THE] BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS. A Baldwin no Brasil, 1862-1922. Philadelphia: J. B. Lippincott & 
Co., 1922, p. 13. 

Figura 30. Fotografia de fábrica de locomotiva para trens de carga destinada à Louisville & Nashville Railroad. 1861. 

Fonte: RRMOP. Library and Archives. 



243 

As novas máquinas, diferentemente das britânicas, traziam a morfologia mais apreciável às 

linhas com elevado número de curvas de raio curto da EFDPII. O modelo “para passageiros”, 

configurado como 4-4-0 (American Standard), trazia o boogie/truck de Jervis; o modelo “para cargas”, 

por sua vez, configurado como 2-6-0 (Mogul), ao invés do boogie/truck de Jervis, apresentava o Bissel 

Pony Truck.465 Ao contrário das locomotivas britânicas, rígidas, da William Fairbairn & Sons (EFP e 

EFDPII) e Robert Stephenson & Co. (EFDPII), a Mogul, devido ao seu Bissel truck, possuía um conjunto 

de apoio para vencer curvas apertadas, melhorando a dinâmica dos trens no perfil mais plano, porém 

projetado em traçado com curvas de raio curto da segunda seção e seguintes. A primeira seção foi 

mantida inglesa por um bom tempo, inclusive com aquisições de mais sete locomotivas posteriores à 

RTSC e à WFS, entre 1868 e 69 (cf. quadro 3). 

É menos importante saber o destino exato desses bens, se Brasil, Cuba ou o Velho Sul, e mais 

interessante notar que tanto o espaço da ilha do Caribe quanto o espaço do centro-sul brasileiro e o 

Sul dos Estados Unidos no Antebellum, na década de 1860, já eram um mercado estável (Cuba), 

promissor (Brasil) ou em queda (Velho Sul), para o produto Baldwin. Bem como, tecnicamente, esses 

bens tinham como destino trabalhos de natureza similar para a economia de cada região que, no 

conjunto, formavam um sistema-mundo atlântico. 

Assim como os estudos sobre a segunda escravidão, nos termos de Dale Tomich, referentes à 

instituição escravista relacionada à expansão do capitalismo; o expansionismo industrial e mercantil 

ligado ao industrialismo manufatureiro continuou a permitir a conexão histórico-teórico-

metodológica entre as regiões do atlântico oeste. O escravismo moderno relacionado à plantation 

algodoeira, canavieira e cafeeira, e a industrialização no Velho Sul, mantinha sua força, e as tecnologias 

empregadas para dinamizar a economia sofreram influências similares. 

465 “Este período marca a introdução de várias características importantes de construção. No início de 1861, quatro 
locomotivas de carga com cilindros de 18 polegadas, de seis rodas motrizes, com cinquenta e duas polegadas de diâmetro, 
e um Bissell pony-truck, com uma barra de raio à frente, foram remetidas à Louisville and Nashville Railroad Company. Esta foi 
a primeira vez que usamos o Bissell truck na Baldwin Works. Essas máquinas, no entanto, não eram o tipo ‘Mogul’ comum, 
já que se apresentavam apenas como modificações das Ten-Wheeler [4-6-0], mantendo as rodas motrizes na mesma posição, 
afastadas para trás, com um par de rodas guias montadas no plano de Bissell ao invés do ordinário truck de quatro rodas [de 
Jervis]. Outras máquinas do mesmo padrão, porém com cilindros de 18 polegadas e ¼, foram construídas em 1862-63, 
para a mesma companhia e para a Estrada de Ferro Dom Pedro II do Brasil” (tradução minha). BALDWIN 
LOCOMOTIVE WORKS. Illustrated Catalogue of Locomotives. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., 1871, p. 39. (Cf. 
figuras 29 e 30) 
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As contradições imanentes entre a engenharia ferroviária americana do grupo da EFDPII 

e a adoção da tecnologia da Baldwin Locomotive Works 

Aparentemente, o mesmo escravismo que levou ao rompimento sulista com Baldwin foi 

responsável, na mesma época, à promoção dessa indústria abolicionista de Filadélfia a ganhar o 

mercado brasileiro. Ao contrário do contexto doméstico, com o secessionismo e a belicosidade 

resultante, o heterogêneo grupo de americanos da EFDPII soube, no geral, administrar as diferenças 

(se é que existiram em seu interior) e construíram não apenas a segunda seção, bem como participaram 

da terceira e da quarta. 

O subgrupo, que consistia das subempreitadas, é mais difícil de rastrear, pois é mais amplo e 

com participação de agentes de outras nacionalidades. No caso dos americanos, como já frisamos, o 

único do qual temos notícias é o engenheiro Edward Duchman Muhlenberg, o qual assumiu seu papel 

unionista e trocou o canteiro de obras na América do Sul pelo teatro de guerra na América do Norte. 

A contradição anunciada reside na inversão das relações em cada hemisfério geográfico. As 

companhias do Sul, escravistas, abandonaram seu relacionamento comercial com a M. W. Baldwin & 

Co., presidida por um abolicionista. A Roberts, Harvey & Co., com fortes vínculos com Richmond, 

através de Robert Harvey e George Harvey, e Filadélfia, através de William Milnor Roberts e Charles 

Jefferson Harrah, era uma empresa escravista com sede em Richmond – quartel general de secessão – 

e cliente, no Brasil, da M. W. Baldwin & Co., abolicionista e com sede em Filadélfia – quartel general 

da União. 

Os relatórios da CEFDPII e outros documentos oficiais de Estado que tratam dos assuntos da 

companhia, como dissemos anteriormente, não abordam a mão de obra cativa na subida da serra. A 

exceção fica por conta de um anexo referente a relatório do engenheiro em chefe, Major Andrew 

Ellison Jr., no entanto, de forma muito breve e sem detalhes, mas suficientemente clara para permitir 

especulações. 

Mas em contrário aos arranjos feitos com o empresário, e sem seu ou meu 
conhecimento, vários subempresários precipitaram a admissão de grande número 
de escravos, construindo ranchos e fazendo preparativos para começar as escavações. 
Fosse ou não em boa-fé este procedimento, recusar absolutamente trabalho a estes 
braços causaria grande prejuízo aos subempresários, e criaria o risco de falta de 
gente, quando necessária. Mandou-se, pois, marcar para cada subempresário a 
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porção de serviço que menos prejuízo cause à companhia. Começaram ativas 
operações para preparar a pedra para as pontes sobre o Paraíba.466 

É certo que Ellison se referia a “grande número de escravos” pertencentes a subempreiteiros 

(“subempresários” em sua linguagem), mas, ao somá-lo ao anúncio de Robert Harvey nos jornais de 

Richmond, a conexão torna-se inevitável. “Grande número” não explicita números e não auxilia para 

uma contagem destinada a um censo do trabalho compulsório oitocentista na construção de ferrovias, 

mas, ao menos, permite afirmar que esse tipo de conexão não é um delírio. 

A chamada de Harvey, segundo Rood, fez somar à sua comitiva cento e trinta candidatos, que 

embarcaram para o Rio de Janeiro em dezembro de 1858 na embarcação The Bark Parthian.467 Uma 

curiosidade é que o Bark Parthian passou por um ciclone na altura das Bermudas e, por pouco, esses 

homens não perderam a vida no mar. Essa informação foi publicada originalmente pelo Richmond 

Dispatcher e replicada pelo Times-Picayune, de Nova Orleans.468  

O mais interessante a relatar é que os dois grupos proeminentes na EFDPII pós-Price, 

independentemente do local de nascimento, possuíam bases sobretudo na Virgínia. Portanto, se 

firmaram econômica e culturalmente no campo de construção de estradas de ferro na convivência com 

o escravismo ferroviário do Velho Sul e do Grande Caribe. Por coincidência, estavam no centro-sul do 

Brasil quando estourou a declaração de guerra contra a União; mas não é crível que fosse por 

coincidência a reunião de tantos engenheiros acostumados com as características sociais no interior 

das ferrovias do Velho Sul e do Grande Caribe em reunião no Rio de Janeiro. No entanto, não cabe 

dizer que, em grupo ou individualmente, os que ficaram mais tempo no Brasil fossem secessionistas ou 

unionistas. Como vimos, apenas um dos membros do staff da Roberts, Harvey & Co. abandonou o grupo 

para se unir ao exército da União. Contar a participação do Coronel Garnett entre os confederados 

não valeria, pois ele já estava de volta à Virgínia desde 1859; não sendo a guerra, ainda longe de 

declarada, a razão de sua partida. 

A tecnologia da Baldwin e da Tredegar para vencer rampas como das Allegheny e Blue Ridge e da 

Serra do Mar era parte não apenas importante, era fundamental para o empreendimento ferroviário 

 
466 CEFDPII. “13º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 543. 
467 ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 123. 
468 “The Parthian sailed from Hampton Roads on the 4th, with 130 men, for Rio, but was driven back by a gale on the night 
of 5th”. THE TIMES-PICAYUNE. The Bark Parthian in a Cyclone. Nova Orleans, 28 de dezembro de 1858, p. 2. 
Disponível em (clipping): <https://cutt.ly/9vtmgTl>. Acesso em: 05/04/2021. 
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fluminense e brasileiro. No entanto, o fator mão de obra livre era um ponto problemático nas três 

regiões envolvidas no sistema-mundo de que tratamos, especialmente em Cuba e Brasil. O predomínio 

de engenheiros e capatazes da Virgínia (os cento e trinta quase vítimas do ciclone nas Bermudas sobre 

o navio Bark Parthian não eram todos engenheiros) na escalada de trilhos a partir de Belém até o Vale

do Rio Paraíba do Sul não tem absolutamente nada de gratuito, como temos visto nas resoluções da 

Roberts, Harvey & Co. Apesar das omissões de informação da CEFDPII e dos ministérios do Império e 

da Agricultura (criado em 1860), o entorno todo indica que o uso de mão de obra cativa na ferrovia 

era maior do que aparenta documentalmente. 

O contrato com os ingleses/britânicos era oneroso por várias razões e foi possível detectar a 

diferença em preços de materiais de alto valor, como as locomotivas da Robert Stephenson & Co. no 

período Price. Porém, permanece o não dito que grita como o “elefante na sala”: as obras da primeira 

seção não empregavam mão de obra escrava e eram, também, oneradas pelos jornais pagos a 

trabalhadores estrangeiros livres. Era preciso mudar todo o processo para a segunda seção, o que incluía 

eliminar ao máximo as referências ao caráter britânico operacional. 

Vejamos o cenário do “Sul Superior”, região de cultura predominante entre os engenheiros 

contratados para subir a serra. Aaron W. Marrs em seu Railroads in the Old South: pursuing progress in a 

slave society traz dados no mínimo interessantes para o nosso contexto, inclusive sobre a Virginia and 

Tennessee Railroad, que a diretoria da Estrada de Ferro Dom Pedro II tanto elogiava desde os primeiros 

relatórios de 1856. 

Em 1856, a Virginia and Tennessee Railroad tinha uma força de 643, dos quais 435 
eram escravos contratados. A Baltimore e Ohio Railroad empregou “mão de obra 
estrangeira em número de mais de 2.000” para construir suas extensões para 
Wheeling e Parkersburg, Virgínia. [...A] Blue Ridge Railroad [Carolina do Sul] criou 
uma comunidade inteira perto do túnel da Stumphouse Mountain. 
Uma força de trabalho tão significativa implicava no fato de que as ferrovias 
empregavam mais trabalhadores do que a maioria das plantações. A força da Virginia 
and Tennessee Railroad de 435 escravos contratados em 1856 ultrapassou todas as 
plantações da Virgínia em 1850, exceto uma, e teria ficado em sexto lugar em 1860. 
Em comparação às plantações do Tennessee, a força escrava da empresa teria ficado 
em segundo lugar em 1850 e 1860. Os 498 braços da Southwestern Railroad em 1850 
a tornaram maior do que todas, exceto duas propriedades de escravos da Geórgia 
naquele mesmo ano. Embora os trabalhadores das ferrovias não estivessem 
necessariamente concentrados em uma única área, como estariam nas plantações, as 
ferrovias envolviam algumas das maiores mobilizações de mão de obra nos estados 
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do sul antes da Guerra Civil. Projetos dessa escala não tinham precedentes. (itálicos 
e tradução meus)469 

“Projetos dessa escala não tinham precedentes” é uma frase que cabe como uma luva ao 

falarmos da EFDPII, pois, um projeto e uma organização do vulto da Companhia Estrada de Ferro 

Dom Pedro II e sua estrada de ferro não tinham precedentes no Brasil, como não havia precedentes 

na América do Sul. Essa empresa precisou de uma atitude arrojada (e atrapalhada) da elite da Corte, 

envolvendo o próprio imperador na correria de Londres, para que o Decreto-Lei de 1835, 

reconfigurado no Decreto-Lei de 1852, se desdobrasse em uma estrada de ferro que era tardia e 

precoce, ao mesmo tempo. 

O problema da mão de obra era uma constante local que perdurou até que as políticas de 

colonato fossem efetivas. Portanto, o fenômeno anterior ao colonato de migração em massa, requeria 

justamente a movimentação de mão de obra escrava para a atividade construtiva de infraestrutura de 

dimensões inéditas. É pertinente voltarmos ao Contrato Price e compará-lo ao que chamaremos de 

Contrato Harvey. 

O artigo 4º do primeiro contrato de construção, assinado a 9 de fevereiro de 1854 em Londres, 

entre o ministro Sérgio de Macedo e o empreiteiro Edward Price, preconizava a proibição de mão de 

obra escrava nos canteiros da primeira seção, porém, com ressalvas. 

Art. 4º. O empresário se obriga a não empregar escravos nas obras que estiverem sob 
sua imediata direção, não podendo, todavia, vedar que indivíduos residentes no país 
e interessados nas obras hajam de empregar nelas seus escravos. 

A construção, portanto, se iniciou dentro de uma expectativa de redução do emprego de 

escravos em seu primeiro momento. Como o próprio emprego de mão de obra dessa natureza é 

omitido e, consequentemente, o número de braços negros se tornou impossível de verificar, 

consideraremos que havia alguma moderação no balanço entre trabalhadores livres e cativos. No 

entanto, para o segundo contrato, assinado, de um lado, por William Milnor Roberts (por si e como 

 
469 “In 1856 the Virginia and Tennessee Railroad had a force of 643, of which 435 were hired slaves. The Baltimore and 
Ohio Railroad employed “foreign labor numbering over 2,000” for building its extensions to Wheeling and Parkersburg, 
Virginia. […T]he BRRR created an entire community near the Stumphouse Mountain Tunnel. Such substantial work 
forces meant that railroads employed more workers than most plantations. The Virginia and Tennessee Railroad’s force 
of 435 hired slaves in 1856 outpaced every Virginia plantation in 1850 save one and would have ranked sixth in i860. 
Compared to Tennessee plantations, the company’s slave force would have ranked second in both 1850 and 1860. The 
Southwestern Railroad’s 498 hands in 1850 made it larger than all but two Georgia slaveholdings that same year. While 
railroad workers were not necessarily concentrated in a single area as they would be on plantations, railroads involved some 
of the largest mobilizations of manpower in southern states before the Civil War. Projects of this scale were 
unprecedented”. MARRS, Aaron W. Op. Cit., pp. 55-6. 
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procurador de W. M. Watts) e George Harvey (por si e como procurador de Jacob Humbird, Robert 

Harvey, e Charles J. Harrah) e, de outro, Cristiano Otoni (em nome da CEFDPII), não houve espaço 

para tratar da natureza da mão de obra, seja para exigir, seja para subtrair a utilização de escravos. O 

contrato era essencialmente técnico, sobre materiais a serem utilizados e formas de executar os serviços 

com relações de normas e medidas, não importando a classe dos indivíduos realizadores das tarefas de 

baixa especialização. Sobre os engenheiros, vale reforçar, deveriam ser provenientes e experientes nos 

Estados Unidos, de preferência no Sul. 

Voltemos à Virgina and Tennessee Railroad e outras similares do Velho Sul. 

Daniel Rood escreve que “na maioria dos casos, as ferrovias preferiam ‘contratar’ cativos em 

vez de comprá-los”. Entendido por “contratar” como um eufemismo para “alugar”. Dessa forma, “as 

empresas precisariam se preocupar apenas com a produtividade de curto prazo, não com a longevidade 

de seus trabalhadores”. O aluguel “garantia que a empresa pudesse rapidamente devolver os escravos 

para seus proprietários quando não fossem necessários”. Como seu fundamento está conectado ao caso 

cubano, o autor continua:  

Descobrindo que os benefícios da contratação de escravos superavam as restrições, 
especialistas em ferrovias trariam essas práticas gerenciais para Cuba, enquanto 
projetavam forças de trabalho cativas e racialmente diversificadas para criar um 
amplo sistema de transporte. (tradução minha)470 

Não é possível supor que o sistema adotado nos cenários do Sul do antebellum e do Grande 

Caribe fossem exceções em referência à EFDPII. Ou melhor, que a ferrovia do centro-sul brasileiro 

fosse uma exceção no grande cenário de construção de ferrovias pelos agentes de Richmond entre as 

três grandes regiões escravistas do Atlântico do século XIX. 

Devido à tentativa da companhia e do Estado Imperial de desassociar a obra com a escravidão, 

é grande a dificuldade de encontrar vestígios mais tangíveis da aplicação da mão de obra cativa no 

interior das obras da ferrovia em análise. As migalhas que as fontes fornecem não são suficientes para 

colocar fatos e números definitivos, porém, insinuações são possíveis. É o caso do contrato de 

construção da terceira e última parte da segunda seção, referentes a 11 ½ milhas (18,5 km) assinado 

entre a CEFDPII – representada por seu presidente, Cristiano Otoni, e o sócio Jacob Humbird – e 

Nicolau Neto Carneiro Leão (1824-1894), de família comerciante com origem em Minas Gerais, 

470 “Finding that the benefits of slave hiring outweighed the constraints, railroad experts would bring these managerial 
practices to Cuba, as they designed racially diverse, captive workforces to lay out a sprawling transportation system”. 
ROOD, Daniel B. Op. Cit., pp. 102-3. 
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fazendeiro e cafeicultor estabelecido em Vassouras. Nicolau Neto era irmão de Honório Hermeto 

Carneiro Leão, o descrente – segundo Otoni – Marquês do Paraná. O título do contrato era “Escritura 

de contrato de empreitada de que a fazem Nicolau Neto Carneiro Leão e Jacob Humbird com a 

Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro II”. 

A segunda seção, àquela altura, estava definida como de Belém a Vassouras, na localidade em 

que o Rio Piraí deságua no Rio Paraíba do Sul, portanto, em Barra do Piraí. Esse contrato estabelecia 

a construção da terceira parte que avançaria pelas terras de Carneiro Leão. A obra da terceira parte da 

segunda seção levaria do túnel grande, que já estava sob a responsabilidade de Humbird e era um 

capítulo à parte, sendo sua construção um verdadeiro prejuízo para os construtores iniciais, levando a 

uma revisão do valor a ser pago por sua entrega. Na Autobiografia, Otoni traça linhas que se referem ao 

túnel e à parceria Humbird/Carneiro Leão. 

Cristiano Otoni demonstra grande entusiasmo ao narrar os trabalhos dos americanos, mas 

chega a se exceder ao citar Jacob Humbird, “industrial de uma perícia, de uma energia, de um tino que 

o constituíam, a meu ver, um empreiteiro-tipo”.471 Com mais de 2.200 m de comprimento, o túnel 

grande era composto de granito, ora maciço, ora decomposto, mas, em sua maior extensão, um 

verdadeiro obstáculo para perfuração. No entanto, o festejo sobre Humbird teria causado receio no 

presidente da companhia, devido à amizade que Andrew Ellison ostentava tanto pelo colega 

americano quanto pelo fazendeiro escravista. A situação das dificuldades pela obra do túnel, somada 

pela moral alta do contratado para terminar essa perfuração fundamental para o prosseguimento da 

linha da serra em direção ao Vale, poderia gerar um acréscimo de preço a partir do lobby de Ellison, 

que era o engenheiro em chefe da vez e decidia essas questões junto com Otoni. 

O presidente desejava que a parceria entre os supracitados fosse a vitoriosa na hasta pública, 

mas realizou manobra para evitar excessos do grupo buscando auxílio de outro cafeicultor forte do 

Vale do Paraíba do Sul. Escreveu a Joaquim Teixeira Leite e revelou a intenção, pedindo que o outro 

mineiro entrasse na concorrência para que os preços se mantivessem dentro de um patamar praticável: 

“desejava preferir Carneiro Leão e Humbird; mas temia que em falta de concorrência me impusessem 

eles preços altos”.472 

 
471 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 104. 
472 Id. Ibid., p. 105. 
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A parceria com Carneiro Leão, para além de amizades ou entusiasmos, nos leva de volta ao 

anúncio de Harvey nos jornais de Richmond. Afinal, estariam os cento e trinta gerentes e feitores da 

Virgínia colocando em prática sua experiência com o manejo de braços negros? As referências esparsas, 

e quase incidentais, sobre o emprego desses braços me dizem que é muito provável que a perfuração do 

túnel grande não devia se diferir tanto da situação dos túneis e rampas do Velho Sul e da Ilha caribenha 

nesse aspecto. Ainda sem aplicação de artifícios aceleradores para abertura de túneis, só restava a 

aplicação da carne mais barata daquele instante. Maria Lúcia Lamounier nos conta que “[o] emprego 

de tecnologia mais avançada na perfuração de túneis, como perfuratrizes de ar comprimido e dinamite, 

só ocorreu no final da década de 1870. A primeira detonação de dinamite foi acionada pelo próprio 

imperador”.473 

Outra das poucas e escorregadias referências ao uso de braços escravos está no relatório 

semestral nº 12, publicado a 31 de julho de 1861, referente ao que demandaria a 3ª seção. 

O Governo Imperial aprovou por Decreto de 24 deste mês os planos da 3ª seção, 
que se tratará de adjudicar oportunamente; pois ocupando uma grande extensão, e 
dependendo de trabalhos importantes nas pontes sobre o Paraíba, muito poderão 
lucrar com a antecipação. Nos meses em que os trabalhos da lavoura por ventura 
devem folgar aos fazendeiros, é talvez possível obter deles coadjuvações na 
preparação do leito, que são da maior importância, visto a dificuldade de obter os 
braços em número suficiente para obras de tanta magnitude. E seria deplorável que 
chegando os trilhos à barra do Piraí, se dessem novas delongas para a preparação do 
leito, Paraíba abaixo.474 

Não há evidência maior do compromisso dos produtores de café do Vale do Paraíba do Sul 

fluminense com a EFDPII nos assuntos de liberação de braços para as obras de engenharia do centro-

sul. Sem esses braços, como o próprio Cristiano Otoni, que era um abolicionista ferrenho, preconiza 

em relatório. O espírito de Rui Barbosa se proto manifesta nesse parágrafo e no conjunto dos relatórios. 

Não é que não saibamos que, pela obviedade estrutural da sociedade coeva e pela demanda de braços 

além da medida em tal empreendimento, o contingente mais propício ao trabalho braçal – com 

redobrado esforço para uma ferrovia – fosse o escravizado. O ponto, a esta altura, está muito mais 

relacionado ao esforço administrativo da companhia em evitar o registro dessa força braçal 

especificamente. Todos os trabalhadores livres da CEFDPII, dos limpadores de chaminés, passando 

473 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Op. Cit., p. 131.  
474 CEFDPII. “12º Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 396. 
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por maquinistas, foguistas e agentes de estações, constam em registro nos mesmos relatórios. Esses são 

compostos por livres pobres e homens de alto gabarito social. Mesmo que os subempreiteiros não 

sejam registrados, pois indiretos, quando o contexto exige, são mencionados em existência, cargo e 

procedência. 

 
Não encontrei documentos que comprovem vendas da Tredegar Iron Works para a CEFDPII 

ou para a Roberts, Harvey and Co., ou mesmo em nome de qualquer um dos engenheiros contratados 

no guia de documentos da Tredegar, de 1801 a 1957, disponibilizado pela Biblioteca da Virgínia (A 

Guide to the Tredegar Iron Works Records, 1801-1957. A Collection in the Library of Virginia).  

Para melhorar a busca, seria necessário que a pesquisa ocorresse in loco. No entanto, 

independentemente de referências diretas de fontes primárias, é notório que, na montagem da 

americanização tecnológica da companhia brasileira, há um binômio. Esse binômio replica, ao avesso, 

a guerra civil em termos do comércio de bens de capital. O conflito entre as duas regiões de origem do 

corpo de engenharia a serviço da CEFDPII e parte da tecnologia empregada por intermédio desses 

engenheiros. Tecnologia essa que imprimiu sua marca na cultura ferroviária brasileira e se transformou 

em um dos acervos mais importantes para a memória do transporte ferroviário brasileiro e Atlântico. 

Nos relatórios da companhia ou de Estado, assim como na historiografia, não há menção aos 

fabricantes de equipamentos menores. É possível rastrear os fabricantes de material rodante ou de um 

ou outro equipamento de dimensões similares, por isso a Tredegar, ou qualquer outro fornecedor de 

equipamentos e ferramentas para a construção de infra e superestrutura, rara ou dificilmente 

aparecem. Outro motivo é o fato de esses estarem sob a responsabilidade dos construtores e serem 

parte de seu arsenal e não terem sido incorporados ao patrimônio da companhia, mesmo sendo listados 

de forma genérica no balanço. Uma menção a isso é encontrada no 6º relatório semestral, de 1858, 

que, além de definir a posse e o pertencimento, enfatiza a origem: “MACHINISMO: Por máquinas 

de trabalhar nos túneis, vindas dos Estados-Unidos, com as quais se obrigam a ficar os empreiteiros da 

2ª seção”, contabilizados a 20:652$510.475 

 
475 CEFDPII. 6º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 123. 
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Pela procedência dos engenheiros, responsáveis por esse equipamento, e de sua experiência, 

havia a possibilidade de ser o equipamento originário de qualquer lugar dos Estados Unidos. No 

entanto, por serem tanto Garnett como os Ellisons contratados quando terminavam serviços na 

Virginia e a Roberts, Harvey & Co. registrada em Richmond, dificilmente esse material não era 

adquirido na praça de origem e registro, onde a Tredegar era o maior fabricante até as margens da 

guerra, bem como era a companhia com maior experiência acumulada em equipamento para construir 

ferrovias em ambiente tropical. 

Figura 31. Peças do catálogo da Tredegar Iron Works de 1860. Pregos para fixar trilhos em dormentes e outras aplicações 
(esquerda) e placas de apoio para encaixe de trilhos (direita). 

Fonte: IVENS, Edmund. An Illustrated and Descriptive Catalogue of Manufactures of Tredegar Iron Works: Joseph R. 
Anderson & Co. Richmond: McFarlane & Fergusson, Printers, 1860, pp. 16; 18. 

O catálogo da Tredegar Iron Works, Joseph Anderson & Co., de 1860, trazia pequenas peças, desde 

porcas, parafusos e pregos até cerras circulares ou caldeiras móveis, apropriadas para os fossos da 

construção de túneis:  

[U]m motor portátil aprimorado na lateral da caldeira. Nós os construímos com 
rodas para movê-los, ou não, conforme solicitado. São motores tão bons quanto 
podem ser feitos, e igualmente eficazes. Geralmente são preferidos pelos homens das 
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estradas de ferro para serrar madeira e bombear água ao longo da ferrovia, e pelos 
plantadores que exigem uma pequena máquina barata para descaroçar ou serrar. 
(tradução minha)476 

Entre os documentos de William Milnor Roberts preservados pela Universidade de Montana 

encontra-se um livro denominado Useful Information for Railway Man, cujo interior traz referências à 

semidesconhecida Richmond Iron Works, de 1867. A relação com a Tredegar não existe em nenhuma 

fonte referente à grande fundição de Joseph Anderson, mas fica evidente que a importância da cidade 

nos assuntos de equipamento e insumos para ferrovias era não apenas conhecida, como consumida 

pelos engenheiros da EFDPII, mesmo o “filadelfiano” Milnor Roberts. Entretanto, era a Tredegar a 

companhia a desenvolver os insumos tropicais para ferrovias atlânticas, como os pregos e talas da figura 

31. 

A história da Baldwin Locomotive Works no Brasil começou praticamente no mesmo instante 

em que sofreu uma pausa no Velho Sul. Se a guerra declarada pelo Sul – que chegou a ter Richmond 

como capital dos Estados Confederados – levou a um boicote ao fabricante abolicionista, do qual, até 

então, era o maior mercado no ambiente doméstico; os construtores com base maior em Richmond a 

trabalho no Brasil, no período bellum, adotaram o equipamento fornecido pela M. W. Baldwin & Co. 

para trafegar sobre os trilhos Vignole presos com pregos de linha típicos da Tredegar Iron Works. De 

forma metafórica, pode-se dizer que enquanto a EFDPII do Upper South boicotava, a VTRR do Rio de 

Janeiro dava preferência à Baldwin. 

A Richmond Locomotive and Machine Works apenas seria fundada em 1887, mas suas bases são 

anteriores. A Tredegar chegou a produzir locomotivas durante a década de 1850, mas não obteve o 

sucesso requerido para se tornar uma alternativa sulista para esse mercado fechado à indústria da 

União no período da guerra, encerrando a produção justamente em 1860.477 Uma iniciativa breve 

ocorreu em Petersburg, onde Uriah Walls produziu 20 locomotivas na mesma década. Outra fábrica 

de Richmond levou o nome de The Tanner and Delaney Engine Company, um esforço industrial 

semelhante ao da Tredegar, e, como a última, não vingou. Da mesma forma que as outras tentativas, a 

Tanner and Delaney não prosperou no mercado desse tipo de máquina, mantendo o sul dependente 

 
476 IVENS, Edmund. An Illustrated and Descriptive Catalogue of Manufactures of Tredegar Iron Works: Joseph R. Anderson & 
Co. Richmond: McFarlane & Fergusson, Printers, 1860, p. 51 
477 U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. “Richmond Locomotive and Machine Works”. National Park Service, 
National Register of Historic Places Registration Form, 15 de março de 2007, p. 9; IVENS, Edmund. Op. Cit., 1860, p. 24. 
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dos nortistas para renovar sus frota.478 Esse espaço de pouca efetividade industrial no setor ferroviário 

de tração manteve a Baldwin como preferida no Sul até o início da guerra. 

Então, se o grupo da EFDPII era eminentemente da Virginia, um estado confederado em 

1862, com evidente relacionamento com o emprego de mão de obra escrava – um dos pivôs da guerra 

–, por que a escolha pela fábrica de Filadélfia? As hipóteses podem variar. 

A primeira é que, como nos informou John K. Brown, Matthias Baldwin somava duas 

características ao longo das décadas que fariam grande diferença para as Alleghenies e Blue Ridge, para os 

trechos íngremes entre Havana e o interior e a Serra de Santana: 1. O constante desenvolvimento 

técnico de Baldwin no certame ferroviário e sua curiosidade, típica de um artesão mecânico – como 

salienta Brown,  

Matthias Baldwin não se propunha a tornar-se um pioneiro em novos estilos de 
organização industrial. Os seus interesses centravam-se na tecnologia, na concepção 
e construção de mecanismos, e esta foi a sua paixão ao longo da vida. (tradução 
minha)479 

Essa característica, certamente, levou-o a solucionar desafios topográficos e ampliar a 

capacidade de tração em rampas para passageiros, mas, especialmente para cargueiros; 2. O alto 

investimento na ampliação da planta, desde 1835, em mão de obra livre e remunerada e com 

padronização máxima para acelerar as fundições e montagens na década de 1850. 

Figura 32. Locomotiva Flexible-Beam da Ferrocarril Sabanilla y Maroto, “Santiago de Cuba”. 1866. 

Fonte: RRMOP. Library and Archives. 

478 WOOD, James. The Industries of Richmond: her trade, commerce, manufactures and representative establishments. 
Richmond: The Metropolitan Publishing, 1886, p. 49. 
479 “Matthias Baldwin did not set out to become a pathfinder in new styles of industrial organization. His interests focused 
on technology, on designing and building mechanisms, and this remained his passion throughout his life”. BROWN, John 
K. Op. Cit., p. 3.  
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Ao final da década de 1830, a planta de Matthias Baldwin era dirigida por George Hufty e 

Stephen Vail – sob a parceria Baldwin, Vail and Hufty –, Matthias Baldwin se dedicava ao 

desenvolvimento de um novo projeto, referente a máquina para trens de cargas. Até aquele momento, 

suas locomotivas possuíam um único eixo motriz, mais o pony truck de Jervis para guiar o trem em 

curvas. Mesmo que bem-sucedido, esse design não detinha a força necessária para movimentar longos 

trens de carga, principalmente em vias com rampas e tantas curvas, como eram caracterizadas as 

ferrovias assentadas no revelo irregular do leste norte-americano. 

Figura 33. Flexible-Beam encabeça um cargueiro da EFDPII ao vencer as rampas de Santana. ESTRADA DE FERRO DE 
D. PEDRO II. Portal Superior do Tunnel n. 2 na 2ª Secção. Litografia de Carlos Linde. 

Fonte: BRASIL. Estrada de Ferro Dom Pedro II: vistas dos pontos mais importantes desde a estação da Côrte até a do 
Commercio e plantas das pontes sobre os rios Sant’Anna, Sacra Familia, Rio das Mortes, Pirahy e Parahyba. Rio de 

Janeiro: Imperial Instituto Artístico, 1873, p. 35. 

William Norris e Thomas Rogers desenvolveram projetos com dois eixos motorizados mais o 

truck de Jervis – o modelo que se tornou o American Standard, redundantemente citado neste trabalho 

–, mas Baldwin resolveu que poderia oferecer uma alternativa de maior capacidade tratora. Depois de 

abortar o projeto de uma locomotiva com o uso de engrenagens, desenvolveu o que chamou de Flexible-
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Beam (figuras 31, 32 e 33).480 Esse modelo – anterior à invenção do Bissel pony truck – abria mão do 

Jervis truck para apresentar três ou quatro eixos motrizes, portanto, totalizar os eixos da locomotiva 

como motrizes; porém, com uma articulação que possibilitasse o esterço do mecanismo 

eixos/braçagens ao adentrar curvas, papel anteriormente exclusivo do Jervis. 

O Flexible-Beam se tornaria o primeiro modelo de locomotivas flexíveis/articuladas para trens 

de carga a combinar capacidade de vencer rampas e curvas apertadas (uma espécie de plano jurássico 

que, cem anos depois, seria representado pelas máquinas Allegheny e Blue Ridge da Lima Works naquela 

região montanhosa de Garnett, Ellisons, Harvey e outros). Entre 1862 e 1863, à frota de 12 

locomotivas inglesas Robert Stephenson & Co., de 1857, somariam-se 8 americanas M. W. Baldwin & Co., 

das quais 2 eram do modelo American Standard com o Jervis pony truck, para passageiros; 3 eram do 

modelo Mogul com o Bissel pony truck, para cargas em trechos mais suaves; e 3 eram do modelo Flexible-

Beam, para as pesadas rampas da Serra de Santana, bem como para situação similar no oeste cubano, 

onde foi construída a Ferrocarril Sabanilla y Maroto (Santiago de Cuba). 

Figura 34. Andrew Ellison, Jr. Flexible-Beam “Rio Grande” sobre ponte da linha provisória antes da finalização do túnel 
grande. Ilustração. 

 
Fonte: COLBURN, Zerah. Engineering: an illustrated weekly journal, vol. V. Londres: Office for Advertisements and 

Publication, 1868, p. 467. 

 
480 BROWN, John K. Op. Cit., p. 11. 



257 

A ferrovia do Oeste da ilha de Cuba teve sua construção praticamente paralela à Pedro II e, de 

certa forma, contemplava outras similaridades, tais como ampliar a conexão entre o oeste da Ilha e a 

parte central, levando a uma ligação direta, por trilhos, entre o extremo oeste e a região de Güines, 

Cárdenas e Havana, o que perfazia em torno de mil km.481 

Como os anos da EFDPII de 1862 a 1865 coincidiam com o período bélico entre União e 

Confederados, deve ser considerado que, apesar do grande número de fabricantes existentes no 

Nordeste (Pensilvânia, Massachussetts, Nova Jersey, Nova Iorque [cf. quadro 2]) e Noroeste (Ohio), 

mesmo os dois maiores daquela hora não poderiam atender à demanda da Roberts, Harvey and Co. para 

sua empreitada serrana e vale-paraibana do Sul. A opção ficava por conta da planta que, a despeito de 

ser a segunda em termos de mercado, sofreu a maior ampliação na linha de produção antes da guerra. 

Logo, a grande capacidade devido às ampliações de 1850 da Baldwin Locomotive Works, que se tornara 

ociosa por causa do boicote confederado, permitiu que fosse a única capaz de atender a mercados 

externos no período da guerra, mesmo com o mencionado contrato com o exército da União e a PRR. 

Até aqui consideramos o peso da economia social da escravidão e suas conexões atlânticas no 

contexto de maioria de engenheiros experienciada em suas atividades sulistas em uma região que se 

tornou confederada. No entanto, é importante considerar o peso de personagens como William 

Milnor Roberts e Charles Jefferson Harrah que, no meio de tantos engenheiros nascidos e/ou 

experienciados na Virgínia e outros estados do Velho Sul, continuavam a ser os nortistas do grupo, 

sem contar Jacob Humbird, também nascido na Pensilvânia, e com sua experiência profissional 

advinda de Maryland; um estado escravista, mas não confederado. 

Aspectos da contínua americanização da EFDPII 

Até 1862, todo o material rodante da EFDPII era de origem inglesa ou nacional. Os vagões 

que não provinham das aquisições de manufatura britânica sob encomenda de Edward Price eram 

produzidos em São Diogo. Para as obras da segunda seção, a companhia vendeu 2 vagões, por 

2:000$000, e uma locomotiva, por 10:000$000, para a Roberts, Harvey and Co.482 Foi nesse mesmo ano 

que iniciaram as aquisições de material rodante de manufatura americana. Primeiramente as 

481 ZANETTI, Oscar; GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., cap. 4. 
482 CEFDPII. 15º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 579.  
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locomotivas; em seguida, carros e vagões. O quadro 5, que reúne parte dos dados que originaram este 

trabalho, é um demonstrativo de parte da americanização tecnológica e, por consequência, cultural da 

EFDPII e tantas ferrovias posteriores em que pesou o contrato com engenheiros, americanos e 

brasileiros, que passaram por contratos ou subcontratos nas seções 2, 3 e 4 da companhia imperial. 

Os conflitos da diretoria com Londres eram palpáveis e mais profundos do que parecem sob 

um olhar superficial sobre os agentes e tecnologia estrangeiros empregados para as seções que 

ultrapassavam Belém. Cristiano Otoni coloca essa questão de forma muito objetiva no 15º relatório, 

referente ao segundo semestre de 1862. Mesmo após se livrar do contrato original com os ingleses e da 

presença do próprio Edward Price e seu staff, a companhia não abriu mão de toda a relação comercial 

com os britânicos imediatamente. A posição mais radical apenas veio após uma negociação frustrada 

com o engenheiro inglês William Fairbairn para a aquisição de trilhos na Grã-Bretanha para a 3ª seção. 

Otoni declara sentimento de ultraje a respeito da resposta de Fairbairn sobre essa encomenda que, 

segundo o inglês, deveria ser feita com antecedência de praticamente um ano – fevereiro de 1863 – 

para que as obras pudessem iniciar em 1864. 

Mas esta resposta chegou às mãos da Diretoria, achando-se a nossa pátria sob a 
pressão dolorosa da violação do seu território, das ofensas materiais a seu comércio 
marítimo, e dos muito mais graves desacatos à soberania nacional, contidos nas 
expressões altivas e humilhantes do Representante de S. M. a Rainha Vitória.483 

A sequência dessa situação aponta a saída que a diretoria encontrou para evitar a tecnologia 

britânica – na prática, uma posição de Cristiano Otoni: manter negociações apenas com os Estados 

Unidos e a Bélgica a partir desse atrito, até que a diplomacia fosse reestabelecida para o assunto 

referente a material ferroviário. 

A Diretoria da estrada de ferro, indignada como todos os cidadãos brasileiros contra 
tão deploráveis abusos da força, crendo como todos que está em primeiro lugar 
salvar a honra nacional, e que dada a continuação das hostilidades, sobram meios ao 
Brasil de fazer guerra à indústria inglesa, resolveu contribuir com o seu pequeno 
contingente para o protesto da nacionalidade ofendida, e por este motivo 
suspendeu todas as encomendas para a Inglaterra, e cuida de estudar as produções 
similares de outros países, especialmente da Bélgica e dos Estados-Unidos da 
América, tendo por desideratum para o caso de não se restabelecerem entre os dois 
governos relações amigáveis e reciprocamente respeitosas, a completa exclusão de 

483 CEFDPII. 15º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 560. 



259 

toda a matéria prima, de todo o artefato britânico na construção e custeio da estrada 
de ferro.484 

O quadro 5 não apenas apresenta a americanização tecnológica; em seus pormenores traz 

indícios do crescimento exponencial do tráfego, com incremento de locomotivas cada vez mais pesadas 

para os trechos de serra e outras mais leves para os trechos mais planos ou ramais de menor exigência 

tanto altimétrica quanto volumétrica, entre 1862 e 1889. Da mesma forma que, a partir da década de 

1880, foi iniciada a guerra entre “larguistas” e “estreitistas”, levando à adoção de bitola estreita de 1.000 

mm (1,00 m) para a continuidade da linha do centro (tronco) em direção ao Norte de Minas, iniciada 

em Queluz (posterior Conselheiro Lafaiete), e para o ramal de Ouro Preto. 

Além disso, esse equipamento ganhou notoriedade junto aos engenheiros brasileiros que 

passaram pela EFDPII no período pós-encampação pelo governo imperial. Esses profissionais da 

engenharia, após essa passagem e formação na escola de engenharia que se tornou a ferrovia imperial, 

arremataram contratos de construção pelo brasil todo. O próprio Cristiano Otoni se tornou um 

engenheiro ferroviário e, após sua demissão da diretoria da EFDPII, foi construir ferrovias no Rio 

Grande do Sul. A experiência no interior da construção, operação e administração da companhia, 

depois empresa do Estado Imperial, legou a várias estradas de ferro brasileiras um corpo nacional 

amplo de engenheiros ferroviários. 

Quadro 5. Locomotivas Baldwin Locomotive Works para a EFDPII (1862-1889) 

Serial Data Mat. Classe Rodagem Bitola Obs. 
Baldwin Locomotive Works - M. W. Baldwin & Co.

1088 11-1862 ND 26C 4-4-0 1600 mm 28t - Jervis Pony Truck - Pirahy 
1090 11-1862 ND 30D 2-6-0 1600 mm 28t - Bissel Pony Truck - Paraopeba 
1093 11-1862 ND 26C 4-4-0 1600 mm 28t - Jervis Pony Truck - Pedro II 
1108 01-1863 ND 30D 2-6-0 1600 mm 28t - Bissel Pony Truck - Valença 
1109 02-1863 ND 30D 2-6-0 1600 mm 28t - Bissel Pony Truck - Mantiqueira
1112 02-1863 ND 26C 4-4-0 1600 mm 28t - Jervis Pony Truck - São Francisco
1182 11-1863 19 32E 0-8-0 1600 mm 28t - Flexible-Beam - Christiano Ottoni
1183 11-1863 20 32E 0-8-0 1600 mm 28t - Flexible-Beam - Ypiranga 
1187 11-1863 21 32E 0-8-0 1600 mm 28t - Flexible-Beam - Rio Grande 
1502 07-1866 23 21C 4-4-0 1600 mm 20,5t - Jervis Pony Truck - Conde d’Eu
1504 07-1866 25 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck - Marquez d’Olinda
1508 08-1866 26 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck - Príncipe D. Pedro
1509 08-1866 24 21C 4-4-0 1600 mm 20,5t - Jervis Pony Truck - Duque de Saxe

Baldwin Locomotive Works - M. Baird & Co.
1652 08-1867 31 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck - Amazonas
1653 08-1867 32 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck - Baiana 
1654 08-1867 33 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck - Rio Grandense
1655 08-1867 34 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck - Petropolis

484 CEFDPII. 15º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 
20, correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de 
Mello & C., 1928, p. 560. 
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1787 11-1868 ND 30D 2-6-0 1600 mm 29t - Bissel Pony Truck 
1788 11-1868 ND 30D 2-6-0 1600 mm 29t - Bissel Pony Truck 
1789 11-1868 ND 30D 2-6-0 1600 mm 29t - Bissel Pony Truck 
1944 08-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
1945 08-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
1948 08-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
1949 08-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
1950 08-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
2030 12-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
2031 12-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
2032 12-1869 ND 24C 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
2288 11-1870 ND 34E 28 2-8-0 1600 mm 34t - Bissel Pony Truck 
2289 11-1870 ND 34E 29 2-8-0 1600 mm 34t - Bissel Pony Truck 
2290 11-1870 ND 34E 30 2-8-0 1600 mm 34t - Bissel Pony Truck 
2482 06-1871 ND 8-24C 58 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
2483 06-1871 ND 8-24C 59 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
2485 06-1871 ND 8-24C 60 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
2489 06-1871 ND 8-24C 61 4-4-0 1600 mm 21,5t - Jervis Pony Truck 
3121 01-1873 57 10-34E 1 2-8-0 1600 mm 48t - Bissel Pony Truck 
3123 02-1873 58 10-34E 2 2-8-0 1600 mm 48t - Bissel Pony Truck 
3124 02-1873 59 10-34E 3 2-8-0 1600 mm 48t - Bissel Pony Truck 

Baldwin Locomotive Works – Burnham, Parry, Williams & Co.
3133 02-1873 105 8-28C 1 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3135 02-1873 107 8-28C 2 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3136 02-1873 106 8-28C 3 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3137 02-1873 104 8-28C 4 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3138 02-1873 64 8-28C 5 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3139 02-1873 ND 8-28C 6 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3164 03-1873 ND 8-28C 7 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3357 07-1873 ND 8-30D 1 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3359 07-1873 ND 8-30D 2 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3363 07-1873 ND 8-30D 3 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3365 08-1873 ND 8-30D 4 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3367 08-1873 ND 8-30D 5 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3371 08-1873 428 8-30D 6 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3373 08-1873 ND 8-30D 7 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3375 08-1873 65 8-30D 8 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3379 08-1873 ND 8-30D 9 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3381 08-1873 426 8-30D 10 2-6-0 1600 mm 78.000 lbs (35,38 t) - Bissel Pony Truck
3814 01-1876 77 8-28C 71 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3815 01-1876 78 8-28C 72 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3816 01-1876 79 8-28C 73 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3817 01-1876 80 8-28C 74 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3818 01-1876 81 8-28C 75 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3819 01-1876 82 8-28C 76 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3820 01-1876 83 8-30D 21 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3821 01-1876 84 8-30D 22 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3822 01-1876 85 8-30D 23 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3823 01-1876 86 8-30D 24 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3824 01-1876 87 8-30D 25 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3825 01-1876 88 8-30D 26 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3857 04-1876 89 8-30D 27 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs – BPT – Príncipe do Grão Pará
3942 04-1876 96 8-30D 38 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3943 04-1876 97 8-30D 39 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3944 04-1876 90 8-28C 90 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3946 07-1876 91 8-28C 91 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3948 07-1876 93 8-28C 93 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3949 07-1876 92 8-28C 92 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3951 07-1876 98 8-30D 40 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3952 07-1876 94 8-28C 94 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3953 07-1876 99 8-30D 41 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
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3954 07-1876 95 8-28C 95 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
3956 07-1876 100 8-30D 42 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
3965 08-1876 101 8-30D 43 2-6-0 1600 mm 80.000 lbs (36,29 t) - Bissel Pony Truck
4077 05-1877 90 8-28C 116 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
4079 05-1877 91 8-28C 117 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
4081 05-1877 92 8-28C 118 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
4083 05-1877 93 8-28C 119 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
4084 05-1877 94 8-28C 120 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
4085 05-1877 95 8-28C 121 4-4-0 1600 mm 70.000 lbs (31,75 t) - Jervis Pony Truck
4086 06-1877 303 10-34E 41 2-8-0 1600 mm 100.000 lbs (45,36 t) - Bissel Pony Truck
4087 06-1877 107 10-34E 42 2-8-0 1600 mm 100.000 lbs (45,36 t) - Bissel Pony Truck
4089 06-1877 304 10-34E 43 2-8-0 1600 mm 100.000 lbs (45,36 t) - Bissel Pony Truck
4090 06-1877 302 10-34E 44 2-8-0 1600 mm 100.000 lbs (45,36 t) - Bissel Pony Truck
4091 06-1877 300 10-34E 45 2-8-0 1600 mm 100.000 lbs (45,36 t) - Bissel Pony Truck
4092 06-1877 301 10-34E 46 2-8-0 1600 mm 100.000 lbs (45,36 t) - Bissel Pony Truck
4097 06-1877 154 8-30C 6 4-4-0 1600 mm 73.000 lbs (33,11 t) - Jervis Pony Truck
4099 06-1877 155 8-30C 7 4-4-0 1600 mm 73.000 lbs (33,11 t) - Jervis Pony Truck
5721 07-1881 1 - 151 8-30C 41 4-4-0 1600 mm 73.000 lbs (33,11 t) - Jervis Pony Truck
5722 07-1881 2 - 150 8-30C 42 4-4-0 1600 mm 73.000 lbs (33,11 t) - Jervis Pony Truck
5724 07-1881 3 - 153 8-30C 43 4-4-0 1600 mm 73.000 lbs (33,11 t) - Jervis Pony Truck
5728 07-1881 4 - 152 8-30C 44 4-4-0 1600 mm 73.000 lbs (33,11 t) - Jervis Pony Truck
6788 06-1883 19 - 114 8-28C 460 4-4-0 1600 mm 75.000 lbs (34,02 t) - Jervis Pony Truck
6792 06-1883 20 - 115 8-28C 461 4-4-0 1600 mm 75.000 lbs (34,02 t) - Jervis Pony Truck
6797 06-1883 21 - 116 8-28C 462 4-4-0 1600 mm 75.000 lbs (34,02 t) - Jervis Pony Truck
7557 03-1885 119 12-38F 1 2-10-0 1600 mm 140.950 lbs (63,93 t) - Bissel Pony Truck
9562 10-1888 124 10-34E 887 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck
9563 10-1888 125 10-34E 888 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck
9564 10-1888 126 10-34E 889 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck
9569 10-1888 127 10-34E 890 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck

10054 06-1889 121 8-28C 737 4-4-0 1600 mm 75.000 lbs (34,02 t) - Jervis Pony Truck
10055 06-1889 122 8-28C 738 4-4-0 1600 mm 75.000 lbs (34,02 t) - Jervis Pony Truck
10058 06-1889 128 10-34E 948 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck
10061 06-1889 129 10-34E 949 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck
10063 06-1889 123 10-34E 950 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck
10079 06-1889 130 10-34E 951 2-8-0 1600 mm 115.340 lbs (52,32 t) - Bissel Pony Truck
8761 09-1887 7 10-26E 106 2-8-0 1000 mm Bissel Pony Truck 
8762 09-1887 8 10-26E 107 2-8-0 1000 mm Bissel Pony Truck 
8779 09-1887 6 8-20C 31 4-4-0 1000 mm 53.000 lbs (24,04 t) - Jervis Pony Truck
8780 09-1887 5 8-20C 32 4-4-0 1000 mm 53.000 lbs (24,04 t) - Jervis Pony Truck

10057 06-1889 9 10-26E 141 2-8-0 1000 mm Bissel Pony Truck 
10059 06-1889 11 8-20C 33 4-4-0 1000 mm 53.000 lbs (24,04 t) - Jervis Pony Truck
10060 06-1889 12 8-20C 34 4-4-0 1000 mm 53.000 lbs (24,04 t) - Jervis Pony Truck
10062 06-1889 10 10-26E 142 2-8-0 1000 mm Bissel Pony Truck 
10530 12-1889 13 10-26E 143 2-8-0 1000 mm Encomenda EFDPII, entrega EFCB - BPT
10531 12-1889 14 10-26E 144 2-8-0 1000 mm Encomenda EFDPII, entrega EFCB - BPT

Fontes: DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works engine 
specifications, 1869-1938. Disponível em: <https://cutt.ly/1vwSiwD>. Acessado a partir de: 30/07/2013; DEGOLYER 
LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, Construction 
Numbers from 1 to 4999, January 1833 to April 1880; DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and 

Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, Construction Numbers from 5000 to 9999, March 1880 to May 1889; 
DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, 

Construction Numbers from 10000 to 14999, May 1889 to July 1896. Disponíveis em: <https://cutt.ly/LvwDiCk>. 
Acessados em: 10/05/2020. 

Legenda: Serial (número contínuo de unidades fabricadas registrado em cada placa individual BLW); Mat. PII (matrícula 
administrativa para registro do tráfego e da manutenção); Classe: código de controle serial por tipo de locomotiva 
considerando: 1. número total de rodas; 2. coeficiente do diâmetro dos cilindros em polegadas; 3. letra referente a 

número total de rodas motrizes; 4. Quantidade total de locomotivas dessa classe (as 17 primeiras carecem desses dados 
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por indisponibilidade das fontes referentes). Exemplo: 10-24E: locomotiva de 10 rodas, cilindros de 15 polegadas [24÷2, 
+3], total de 8 rodas ou 4 eixos motores). Rodagem: disposição do total de rodas por funções. Exemplos: 2-6-0: 2 rodas 

guias (Bissel Truck), 6 rodas motrizes, sem rodas de suporte dos quartos traseiros; 0-8-0: sem rodas guias, 8 rodas motrizes, 
sem rodas de suporte dos quartos traseiros. Bitola: distância entre os trilhos da via. Obs.: informações extras. 

Esse predomínio tecnológico americano após 1862 só era quebrado pela influência do inspetor 

do tráfego empregado a partir de 1859, Henri Vlemincx (1816-1883), e pelo engenheiro Francisco 

Pereira Passos (1836-1913). O engenheiro belga, ironicamente, era uma herança de Price, que já o 

havia empregado para as obras de assentamento dos trilhos, sendo responsável por parte da infra e 

superestrutura. Já tendo voltado ao país natal, Vlemincx teria aceitado o convite, por indução do 

próprio governo belga, a fim de promover a indústria no mercado brasileiro em edificação. 

Mandou pelo paquete deste mês contratar pessoal idôneo na Bélgica, consistindo 
em dois chefes de trabalho aptos e práticos na conservação da via, trilhos e obras de 
arte, e peritos em todos esses serviços; pretende engajar o próprio operário que o Sr. 
Price aqui trouxe para o assentamento dos trilhos, com o qual já entrou em ajustes, 
se achando ele já a serviço da companhia, e nutre fundadas esperanças que estas e 
outras medidas concorrerão para que a conservação da linha seja entretida do modo 
o mais completo e satisfatório.485

Vlemincx, de fato, foi o primeiro elo entre a CEFDPII e a indústria metalúrgica belga. A 

primeira peça de material rodante proveniente dessa indústria foi um guindaste “apropriado para 

manobras de grande força”, montado em 1862.486 Porém, demorou alguns anos para engrenar, de fato, 

a relação entre a ferrovia e a indústria belga, que ocorreria, definitivamente, com a nomeação de Pereira 

Passos como diretor da Dyle et Bacalan487, evento que viria somar a presença de muitos vagões de 

materiais, mercadorias e passageiros a partir de 1868. 

Inicialmente, a companhia brasileira contratou a montagem das vigas para as pontes da 

segunda seção com a Maylor & C., empresa fundada no Rio de Janeiro por John Maylor, um 

engenheiro de Liverpool que migrou para o Município Neutro em 1848, viajando na fragata a vapor 

Dom Affonso488. Apesar de várias pontes terem sido edificadas completamente em alvenaria de pedras 

485 CEFDPII. 7º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 156. 
486 CEFDPII. 14º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 521. 
487 BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária do Brasil: estudo social, político e histórico. Recife: Folha da 
Manhã, 1953, p. 608. 
488 GRACE’S GUIDE TO BRITISH INDUSTRIAL HISTORY. John Maylor. Disponível em: 
<https://cutt.ly/9vKFrC5>. Acesso em: 20/02/2021. 
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nos trechos “americanos”, todas que receberam vigas ou outros elementos de ferro de apoio 

dependeram, em muito, de peças construídas por Maylor com trilhos Barlow489 descartados da primeira 

seção490.  

Figura 35. Ponte do Paraíso, sobre o Rio Paraíba do Sul, em Vassouras, com alvenaria americana, vigas anglo-brasileiras, 
via permanente americana. Sobre ela, trem com locomotiva americana e vagões ingleses e belgas. Litografia de Carlos 

Linde. 

 
Fonte: BRASIL. Estrada de Ferro Dom Pedro II: vistas dos pontos mais importantes desde a estação da Côrte até a do 
Commercio e plantas das pontes sobre os rios Sant’Anna, Sacra Familia, Rio das Mortes, Pirahy e Parahyba. Rio de 

Janeiro: Imperial Instituto Artístico, 1873, p. 33. 

Exemplos de grande porte são as pontes do Desengado e do Paraíso, ambas sobre o Rio Paraíba 

(figura 33). Esse trecho é um exemplo da globalidade ferroviária do oitocentos: projetada por 

engenheiros dos Estados Unidos, com o auxílio de um fazendeiro do Vale do Paraíba do Sul, 

construída em cantaria e alvenaria por esses, com provável uso de mão de obra escrava nessa parceria; 

concluídos os vãos com vigas metálicas da Maylor & C. montadas no Rio de Janeiro por um inglês, com 

 
489 CEFDPII. 19º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 847. 
490 BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária do Brasil: estudo social, político e histórico. Recife: Folha da 
Manhã, 1953, p. 333.  
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superestrutura da preferência “americanista”, com trilhos Vignole fixados por pregos do tipo 

“Tredegar”, sob a inspeção de tráfego de um belga e chefia geral de engenharia de Andrew Ellison Jr. 

Ademar Benévolo faz um provecto apanhado sobre a questão das pontes e reforça nosso ponto: 

Foi um grande bem ter-se deixado a critério dos fabricantes das pontes metálicas os 
seus projetos. Ou para aumentar o seu lucro, ou com medo (até certo ponto 
razoável) de que os responsáveis pelo tráfego fizessem as pontes trabalhar além das 
condições propostas, ou por adotarem coeficientes de segurança muito cautelosos 
(a técnica metalúrgica era nova e não se falava em alotropia do ferro), o fato real é 
que as estruturas adotadas atravessaram décadas, conheceram três gerações, e só 
foram substituídas ou reforçadas, muito tempo depois de terem servido a trens 
muito mais pesados e velozes que aqueles a que se destinavam. Foram compradas a 
câmbio alto e tomaram-se, com a desvalorização de nossa moeda, em uma proteção 
providencial ao desenvolvimento progressivo de nossas ferrovias. Muitas e muitas 
pontes e viadutos do Império e do começo da República nos acompanham até hoje, 
reforçadas umas, outras sem alteração, facilitando a evolução das estradas, sem 
alterar ou pouco alterando a despesa da infraestrutura. Algumas fabricadas em nossa 
terra. 
Esta política foi mais seguida pelas estradas “inglesas”, porque na D. Pedro II, 
orientada pelos “yankees”, os engenheiros começaram a enfrentar os problemas 
diretamente, e projetavam os maiores vãos daqueles tempos, construindo as pontes 
com aproveitamento de trilhos usados, geralmente tipo Barlow. (grifo meu)491 

A força belga na produção de ferro e manufatura metálica, que, ainda no Segundo Reinado, 

estabeleceria contratos com a EFDPII e outras, provinha do estabelecimento de William Cockerill, 

um lanheiro inglês que migrou para a Suécia em 1797 com a finalidade de iniciar no país escandinavo 

a tecelagem de lã. Sem sucesso, decidiu ir para a Bélgica, onde iniciou a produção de máquinas para a 

produção desse tecido para o maior fabricante local.492 A Société Cockerill, na altura da década de 1860, 

formava um grande campo de atuação na área de máquinas a vapor e acessórios metálicos, como é o 

caso das estruturas para pontes e viadutos e coberturas de estações ferroviárias em formato de gare. A 

Cockerill, de Seraing, na década de 1840, segundo Hobsbawm, já empregava em torno de dois mil 

trabalhadores493. A Ateliers de la Dyle seria fundada em 1866 como Société en Commandite A. Durieux et 

Cie, em Leuven, vindo a se fundir com a Société des Chantiers de Bacalan, de Bordeaux, formando a belgo-

491 BENÉVOLO, Ademar. Op. Cit., pp. 332-3. As pontes sobre o Rio Paraíba do Sul, hoje, suportam os pesados trens da 
MRS Logística. Feitas para suportar locomotivas de 30 toneladas em 1865, as atuais chegam a 192 toneladas; massa maior 
do que a dos trens inteiros do período da construção. 
492 HARVARD COLLEGE. “La Société Cockerill: 1817-1927”. Bulletin of the Business Historical Society, Vol. 6, No. 3, maio 
de 1932, pp. 1-5. 
493 HOBSBAWM, Eric. Op. Cit., 2007, p. 243.  
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francesa, com sede em Leuven (Louvain), S. A. Travaux Dyle et Bacalan494. Francisco Belisário Soares 

de Souza, viajante brasileiro pela Europa em 1881, traz um depoimento sobre a Dyle. 

Na primeira fábrica que entrei, em Louvain, a Dyle, uma grande fundição, notei 
vários objetos para as estradas de ferro de D. Pedro II, para a Bahia, e sobretudo para 
o Paraná; estava também em estudos uma ponte para a estrada de ferro de 
Cantagalo, cujos dados fornecidos deixavam alguma coisa a desejar pelo lado da 
precisão e clareza, como acontece muito às nossas encomendas. Há anos esta fábrica 
trabalha para o Brasil com a mais perfeita honradez, segundo me asseverou o nosso 
patrício [Francisco Pereira Passos], meu companheiro de viagem, autoridade 
competente para julgar e dar testemunho. Os seus trabalhos se distinguem pela 
perfeição, pontualidade, exatidão e modicidade dos preços. Examinando-se a 
fábrica, seus processos aperfeiçoados, o espírito de progresso, de melhoramento que 
nela domina, a boa direção e a inteireza de seus proprietários, compreende-se que 
assim deve ser.495 

Além das peças para infraestrutura, a indústria belga conseguiu introduzir a principal peça de 

superestrutura, sobre a qual já muito mencionamos, os trilhos, e material rodante, que pode ser 

considerado superestrutura móvel. A locomotiva do tipo Mach-tender, também Cockerill, da EFDPII 

foi filha única belga em uma ferrovia brasileira até 1889, porém, sabe-se que a aquisição de vagões da 

belga Société Anonyme des Ateliers de la Dyle (posteriormente Dyle et Bacalan) foi das maiores da estrada, 

que, a certa altura, americanizou o estilo construtivo desse material rodante. Essa frota é possível 

contar nas tabelas de anexos dos relatórios. Os mais antigos possuem registros fotográficos da própria 

Dyle et Bacalan. Os modelos seguiam as especificações inglesas/belgas e retardavam a americanização 

cultural plena. 

Outra quebra na americanização na ponta tecnológica, portanto, na locomoção, ocorreu em 

1868-9, com entrada de mais locomotivas britânicas para rodarem na primeira seção, três William 

Fairbairn & Sons e mais quatro Robert Stephenson & Co., sob a diretoria-presidência de Bento José 

Ribeiro Sobragy (1832-?) e Mariano Procópio Ferreira Lage (1821-1872), já na fase sob encampação 

do Estado, 1868-9. 

Ao contrário dos vagões americanos que seriam introduzidos na EFDPII e formariam, mais 

tarde, o sistema operacional de praticamente todo o país, os vagões belgas e ingleses possuíam dois eixos 

fixos, i.e., não trucados, portanto, apenas quatro rodas, e sistema de engates de três elos com tensor de 

 
494 BELGIAN CLUB. Dyle et Bacalan (1879-1928). Disponível em: <https://cutt.ly/4vKn18u>. Acesso em: 22/02/2021. 
495 SOUZA, Francisco Belisário Soares. Notas de um Viajante Brasileiro. Rio de Janeiro: B. L. Garnier Livreiro-Editor, 1882, 
pp. 226-7. 
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parafuso (screw-tensioned three-link coupling), que trabalhava em conjunto com os buffers, mais correntes 

de emergência. Sem o sistema de freios de conjunto ainda instalados, seja a ar comprimido, seja a vácuo 

Smith (tendência britânica) ou Eames (tendência americana), que se tornariam de aplicação sistemática 

apenas na década de 1880, o conjunto de engates “inglês”, que trabalha com um trem tensionado, ou 

seja, sem folga entre a locomotiva e os vagões, era a opção, por enquanto, mais adequada. 

Figura 36. Vagão fechado Société Anonyme des Ateliers de la Dyle a Louvain, para transporte de carne verde. 

Fonte: BNE: Biblioteca Digital Hispánica. 

Em 1862, o material rodante rebocado – vagões ou carros, termos sinônimos na época496 – 

ainda era dominado por modelos “ingleses” (inclusos os belgas), mas já demonstravam o início de 

aquisições nos Estados Unidos de carros de passageiros fabricados pela Harlan & Hollingsworth & Co. 

(HHC), de Wilmington, Delaware. Os carros/vagões destinados a cargas e mercadorias, abertos e 

fechados, no relatório referente a 1862, não trazem distinção de origem, essa só é especificada nos 

496 No jargão ferroviário, estabelecido mais tarde, as palavras que semanticamente possuem o mesmo significado passam a 
distinguir peças similares para funções diferentes. O termo “carro” passa a ser referenciado a reboques para o transporte de 
passageiros; o termo “vagão” passa a ser genérico para o transporte de bens e mercadorias. Cf. BRINA. Helvécio Lapertosa. 
Estradas de Ferro, Vol.2: tração, frenagem, material rodante e circulação de trens. Belo Horizonte: UFMG, 1988, pp. 137ss. 
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rebocados para passageiros497. Esse dado indica que todos os destinados a cargas e mercadorias eram 

europeus, o que é reforçado pelo fato de que o único fabricante americano de rebocados especificado 

em relatório até essa data é a HHC, que possuía catálogo exclusivo para trens de passageiros em suas 

várias configurações.498 

No relatório de 1890, primeiro sob o nome Estrada de Ferro Central do Brasil, as mudanças e 

o avanço da estrada se tornam muito evidentes. Nele, os carros/vagões passam a ser referenciados como 

“europeus” e “americanos” – nos textos corridos, ou “inglês”, “belga” e “americano” nos quadros 

demonstrativos; de duas formas: como origem da manufatura e como aspecto cultural. Um bom 

exemplo é o chamado “carro imperial” que, construído pela Société Anonime des Ateliers de la Dyle et 

Bacalan em 1887, é referenciado como “tipo americano”, devido às suas características construtivas e 

operacionais, portanto, com dois truques de 4 rodas, totalizando 8, mais pesados e de maior 

capacidade. Os diferentes caminhos tomados pelas duas culturas continentais já se manifestavam no 

final do século XIX. Enquanto os Estados Unidos caminhavam para ter ferrovias que preconizavam 

trens pesados e lentos, a Europa, incluindo a Ilha da Grã-Bretanha e a Irlanda, tendia aos trens mais 

leves e rápidos. 

Durante suas primeiras décadas, a EFDPII sofreu uma crise de identidade. Muito, em função 

de sua dependência tecnológica pela indústria de material rodante, especialmente motriz, e por uma 

disfunção administrativa e política ou financeira, que cedia ora a um ou outro grupo ou personagem 

mais propenso a se relacionar comercialmente com um fabricante ou outro de países de culturas 

ferroviárias distintas. O envolvimento de Pereira Passos, diretor-presidente da ferrovia entre 

31/08/1876 e 22/06/1880, com a Dyle et Bacalan deve ser pesado para a conta de grandes encomendas 

de rodantes rebocados. O caso da Dyle et Balacan e das oficinas da estrada, que produziam muitos 

rebocados para o tráfego da EFDPII e outras ferrovias nacionais, ilustra como o tipo, ou estilo, europeu 

(“inglês” e/ou “belga”) cede espaço para o tipo, ou estilo, “americano” (quadros 3 e 4). 

Tabela 3. Carros para a bitola de 1,60 m em 1887. 

Designação Procedência Tipo Rodas Lotação Tara Total

Especiais Oficinas da estrada Americano 8 - 13.270 1
Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 28 19.380 1

 
497 CEFDPII. 14º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 520. 
498 Cf. BIANCULLI, Anthony J. Trains and technology: the American railroad in the nineteenth century, vol. 2: Cars. 
Cranbury, NJ: Associated University Presses, 2002. 
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Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 18 20.400 1
Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 31 18.350 2
Oficinas da estrada Belga 4 10 7.100 2
Oficinas da estrada Belga 4 10 7.150 3
Oficinas da estrada Belga 4 - 7.600 2

Total especiais 12

1ª classe 

The Ashbury Ry. Carriage & Iron (GB) Americano 8 32 12.750 9
The Ashbury Ry. Carriage & Iron (GB) Americano 8 40 12.900 1
Oficinas Ponta d’Areia (RJ) Americano 8 52 13.500 5
Oficinas da estrada Americano 8 60 12.590 3
Oficinas da estrada Americano 8 60 15.800 2
Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 48 15.300 18
Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 48 15.300 2
Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 48 15.725 8
Oficinas da estrada Americano 8 64 16.310 5
Oficinas da estrada Belga 4 24 6.625 2
Oficinas da Ponta d’Areia (RJ) Belga 4 24 7.220 1
Oficinas da estrada Belga 4 28 7.985 5
Oficinas da estrada Belga 4 24 6.937 7
Fives-Lille (FR) Belga 4 24 7.175 15

Total 1ª classe 83

2ª classe 

Oficinas da Ponta d’Areia (RJ) Americano 8 90 13.185 9
Oficinas da Ponta d’Areia (RJ) Americano 8 90 13.185 1
Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 90 13.300 1
Oficinas da estrada Americano 8 90 13.875 19
Oficinas da estrada Belga 4 40 6.556 32
Oficinas da estrada Belga 4 40 6.556 3
Oficinas da estrada Belga 4 40 5.575 4
Oficinas da estrada Belga 4 50 6.780 1
Fives-Lille (FR) Belga 4 50 7.135 15

Total 2ª classe 85

Correio 

Harlan & Hollingsworth (EUA) Americano 8 - 13.863 2
Oficinas da estrada Americano 8 - 15.636 1
Oficinas da estrada Americano 8 - 13.010 1
Oficinas da estrada Americano 8 - 16.025 4
The Ashbury Ry. Carriage & Iron (GB) Inglês 4 - 7.510 2

Total correio 10
Mistos Oficinas da estrada Inglês 4 7.560 6
Fúnebres Oficinas da estrada Belga 4 6.050 1
Fúnebres Oficinas da estrada Belga 4 5.550 2
Chefe trem Oficinas da estrada Belga 4 7.450 12
Bagagem Oficinas da estrada Belga 4 10.000 7.430 9
Bagagem Oficinas da estrada Belga 4 6.225 10
Total carros diversos 40
Total de carros 230

Fonte: EFDPII. Relatório do ano de 1887 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1888, p. 51. 

Tabela 4. Vagões para a bitola de 1,60 m em 1887. 

Designação Procedência Tipo Rodas Lotação Tara Kg Total
P/ animais Oficinas da estrada Belga 4 6 6.225 20

Oficinas da estrada Belga 4 6 6.225 5
Oficinas da estrada Belga 4 6 7.225 5
Oficinas da estrada Belga 4 6 7.225 3
Oficinas da estrada Belga 4 40 6.030 18
Oficinas da estrada Belga 4 40 5.800 22
Dyle & Bacalan (Bélgica) Americano 8 16 bois 12.380 40
Dyle & Bacalan (Bélgica) Americano 8 16 bois 14.320 45

Total para animais 158
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Carne verde W. C. Allison Philadelphia (EUA) Americano 8 19.000 13.000 50
Oficinas da estrada Americano 8 19.000 13.515 5

Fechado W. C. Allison Philadelphia (EUA) Americano 8 19.000 11.376 1
Diversos 
Prancha 
p/trilhos e 
madeiras 

W. C. Allison Philadelphia (EUA) Americano 8 19.000 9.340 2
W. C. Allison Philadelphia (EUA) Americano 8 19.000 9.540 48
Oficinas da estrada Americano 8 19.000 9.790 4
Oficinas da estrada Americano 8 19.000 9.995 2
Oficinas da estrada Americano 8 19.000 10.975 25

Carne verde Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 10.000 9.751 1
Explosivos Oficinas da estrada Belga 4 8.000 5.500 8
Prancha Oficinas da estrada Belga 4 8.000 4.850 35
Abertos Oficinas da estrada Belga 4 8.000 5.090 32
 Oficinas da estrada Belga 4 10.000 4.835 2
 Oficinas da estrada Belga 4 10.000 4.950 30
 Fives-Lille Belga 4 10.000 5.150 50
Total diversos 149
Lastro Oficinas da estrada Belga 4 8.000 4.300 86
 Oficinas da estrada Belga 4 8.000 4.500 13
Total lastro 99
Fechados para  
mercadorias 

Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 10.000 6.200 150
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 10.000 6.125 387
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 10.000 5.850 272
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 10.000 6.450 116
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 10.000 5.975 75
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 8.000 6.350 27
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 8.000 5.915 33
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 8.000 6.340 20
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 8.000 5.950 35
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 8.000 6.125 6
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 8.000 5.810 20
Dyle & Bacalan (Bélgica) Belga 4 8.000 6.070 50
Oficinas da estrada Belga 4 10.000 - 1

Total para mercadorias 1.192
Total geral 1.598

Fonte: EFDPII. Relatório do ano de 1887 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1888, p. 51. 

O que é perceptível, em alto grau, pela análise dos dados operacionais, é que os Estados Unidos 

e, consequentemente, o padrão ferroviário americano estavam à frente nessa batalha. Em 1887, não 

apenas o número de locomotivas americanas era maior, o número de rebocados já demonstrava uma 

tendência crescente, se não na aquisição total de carros e vagões, na cultura de tipologia (Tabelas 3 e 

4). Entre os fornecedores de carros “americanos” figurava, por exemplo, a Ashbury Ry. Carriage & Iron, 

da Grã-Bretanha. As oficinas de Ponta d’Areia e as da própria EFDPII já construíam cópias de carros 

de 8 rodas, portanto, “americanos” (mais novos), depois de ter copiado os de 4 rodas, os “ingleses” e 

“belgas” (mais antigos). 

Entre as procedências, local e entidade fabricante, é perceptível como a Harlan & Hollingsworth 

& Co. de Wilmington, Delaware, tomava espaço entre os fornecedores de carros, com 35 exemplares. 

No tópico da tipologia, o padrão “americano” (96 un.) passava a ser adotado tanto para as cópias 
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nacionais quanto para as encomendas europeias, em que os mais antigos se identificavam como “inglês” 

(6 un.) ou “belga” (126 un.). O mesmo vale para os vagões fornecidos por W. C. Allison, de Filadélfia 

(191 un.), apesar de o efeito Vlemicx/Pereira Passos que tornou a Dyle et Bacalan um fenômeno a 

caminho do absoluto na frota de rebocados gerais. Fato semelhante pode ser percebido entre as 

locomotivas para a bitola métrica, que passaram a ser adquiridas para a extensão da linha do centro a 

partir de Queluz [de Minas]. Havia aquisições na Grã-Bretanha (Sharp Stewart & Co.) e nos Estados 

Unidos (Baldwin Locomotive Works, Burnham, Williams & Co), porém, as especificações para ambas 

eram as “americanas”, como pode ser visto na tabela 5. 

Tabela 5. Locomotivas para bitola de 1,00 m em dezembro de 1887. 

Proveniência Tipos Peso em quilogramas Nº rodas 
motrizes 

Quant. 
Total Aderente

Grã-Bretanha Sharp, Stewart & Co. American 20.000 14.000 4 1
Estados Unidos Baldwin Locomotive Works American 20.430 13.620 4 2
Estados Unidos Baldwin Locomotive Works Consolidation 30.872 27.240 8 2
Grã-Bretanha Sharp, Stewart & Co. Consolidation 27.000 21.000 8 3
Total 8

Fonte: EFDPII. Relatório do ano de 1887 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1888, p. 48. 

Legenda: American: 4-4-0 (Jervis Pony Truck, mais 4 rodas motrizes), para passageiros; Consolidation: 2-8-0 (Bissel Pony 
Truck, mais 8 rodas motrizes), para cargas. Peso total: autoexplicativo; peso aderente: peso útil sobre as rodas motrizes. 

Tabela 6. Carros para a bitola de 1,00 m em 1887. 

Designação Procedência Tipo Rodas Lotação Tara Kg Total
Imperial 

Dyle et Bacalan 

Americano 8 - 15.290 1
Misto 1ª e 2ª classes estrado de aço Americano 8 46 12.660 2
1ª classe estrado de aço Inglês 4 12 5.570 1
2ª classe estrado de aço Inglês 4 15 5.425 1
Bagagem/Correio estrado de aço Inglês 4 6.000 kg 5.516 1
Animais de sela estrado de aço Inglês 4 6 animais 4.660 1
Aberto borda baixa est. aço Inglês 4 6.000 kg 3.517 5
Aberto estrado de madeira Casa 

constructora
Americano 8 - 4.820 5

Aberto estrado de madeira Americano 12 - 4.820 3
Aberto borda alta estrado de madeira Dyle et Bacalan Inglês 4 6.000 kg 3.790 10
Fechado estrado de madeira Inglês 4 6.000 kg 3.900 8
Total 38

Fonte: EFDPII. Relatório do ano de 1887 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1888, p. 53. 

Legenda: Lotação: número total de passageiros sentados, nos carros referidos; número total de animais específicos, nos 
vagões referidos; peso em kg para a capacidade de cargas. Tara: peso dos veículos vazios. 

O contrato com a engenharia ferroviária dos Estados Unidos, ainda na fase de companhia 

formada em sociedade por ações (1855-1865), mais do que levar à aquisição de material rodante e 

outros equipamentos nas praças da Pensilvânia ou do “Sul Superior”, legou uma cultura material e 
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estabeleceu um modo operacional para a EFDPII. É possível perceber, em um quadro mais amplo do 

sistema ferroviário brasileiro, que, aos poucos, a influência britânica, no sentido dessa cultura material, 

foi sendo encampada pelo viés da América do Norte de fazer ferrovia no século XIX. Se em 1856, com 

a contratação do Coronel Garnett, a justificativa para sua escolha se baseava na experiência que o 

engenheiro sulista acumulara nos terrenos montanhosos das Alleghenies e Blue Ridge, aos poucos 

percebemos que um fator importante em meio a esse contexto foi o manejo de mão de obra escrava. 

Com o passar do tempo e a ampliação participativa dos engenheiros dos Estados Unidos, 

criou-se uma cultura, portanto, um modo de construir e operar – que são complementares – mais 

voltado ao tipo desenvolvido naquela região do Atlântico Norte. Essa influência não é absoluta, como 

percebemos nas aquisições de tecnologia no decorrer das décadas, até 1889. Porém, foi absolutamente 

impactante e ampliou as relações de dependência tecnológica com o lado oeste do Atlântico Norte, 

assim como manteve, em maior ou menor grau, uma relação ainda próxima com as indústrias belga e 

inglesa e agentes do lado oriental do mesmo Atlântico Norte. 

Cristiano Otoni, entre os engenheiros escravistas e o abolicionismo: breve nota 

A vida do inicialmente vice-presidente (1855), depois empossado presidente (1857) da 

Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, Cristiano Benedito Otoni, não foi um mar de rosas 

enquanto cumpria o cargo maior da primeira empresa brasileira de estradas de ferro, segundo sua 

Autobiografia. 

Ao ocupar um cargo inédito no seio do Estado e do governo imperial brasileiro, cercou-se de 

agentes muito diversos, entre burocratas coimbrões, banqueiros, cafeicultores, engenheiros e outra 

infinidade de personagens do interior e do exterior. Entre os brasileiros, havia ainda as divisões 

políticas entre liberais e conservadores e, no meio desses, os que temiam pelo fim do regime escravista 

e os abolicionistas moderados e radicais. 

Em 1871, foi publicado um parecer de Otoni em um livro denominado A Emancipação dos 

Escravos.499 O texto era a reprodução da posição legislativa e de conselheiro de Estado que Otoni 

acumulava no período pós-EFDPII e se configurava como uma resposta ao conselheiro e ministro da 

justiça Saião Lobato. Saião, um agente de Estado com posição escravista, segundo Otoni, distorcia uma 

posição dos liberais, chamados por ele de “condenados”, em 1867, durante a Guerra do Paraguai. 

 
499 OTONI, Cristiano Benedito. A Emancipação dos Escravos. Rio de Janeiro: Typographia Perseverança, 1871. 
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Condenados por terem que apoiá-lo nas questões de defesa da lavoura em oposição à libertação dos 

cativos. Otoni escreve para se defender e argumentar sobre a questão e se colocar como 

emancipacionista, levando para o tema da libertação cálculos para construir um fundo de amparo à 

população a ter os grilhões removidos. O cálculo foi realizado nos moldes do que fizera como 

presidente da EFDPII para o fundo de reserva da companhia, matemática para o estabelecimento de 

um fundo de médio/longo prazo que permitisse a sobrevivência dos ex-escravos e apoio à lavoura. 

Dizia Cristiano Otoni:  

Como S. Ex. eu tinha n’esse tempo a aspiração a uma cadeira no Senado: mas não 
me sorria conquistá-la cortejando o obscurantismo, lisonjeando cegamente o 
interesse dos senhores de escravos, liberais e conservadores. N’essa ocasião, como em 
outras, exibi provas de que não sacrificava minhas opiniões, nem meu caráter a 
aspirações pessoais. E tendo sabido em todas as situações conservar-me, graças a 
Deus, n’esta atitude, dói-me que o Sr. Ministro da Justiça me quisesse perfilar a seu 
lado. Venho, pois, à imprensa com as minhas opiniões de 1867 e 1868, 
desenvolvidas pelo estudo posterior, venho com a emoção que as circunstâncias 
presentes determinam, venho com a dedicação que professo ao futuro do meu país, 
venho pronunciar-me em votação nominal a respeito da questão do dia.500 

É possível entender a posição de Otoni como moderada frente ao assunto, já que se colocava, 

em A Emancipação dos Escravos, como um emancipacionista sob aspectos que consideravam o futuro 

econômico da lavoura e da população escravizada. José Murilo de Carvalho, por outro lado, classifica 

os Otoni, Teófilo e Cristiano, como “radicais”, devido à assinatura por ambos do Manifesto 

Republicano de 1870 e filiação ao Clube Radical, formado por liberais históricos dentro do Partido 

Liberal que, naquela altura, era composto também por conservadores dissidentes.501 Radicais em sua 

posição liberal clássica, em que “verdade democrática, representação, direitos e liberdades individuais 

eram os pontos fundamentais do Manifesto”.502 Porém, ao menos Cristiano Otoni assume em seu 

parecer uma posição moderada em termos econômicos, mesmo que radical em termos políticos. 

Cristiano Benedito Otoni nasceu no Serro, norte de Minas Gerais, a 17 de maio de 1811, filho 

de Jorge e Rosália Benedito Otoni. Dirigiu-se, junto com o irmão caçula, Jorge, para o Rio de Janeiro 

em 1828, onde já se encontravam dois irmãos; o primogênito, Teófilo, e Honório Benedito Otoni, 

500 Id. Ibid., p. 7. 
501 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro das Sombras. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2007, pp. 203-8. 
502 Id. Ibid., p. 208. 
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levados pelo ouvidor, e eleito deputado, Plácido Martins Pereira. Viveriam os anos de estudantes da 

Academia da Marinha como hóspedes do tio José Elói Otoni.503 

Não sendo uma família de grandes posses, Otoni justificava a escolha pela escola da Marinha 

não por ser fruto de vocação, mas como “por ser a mais barata” e a que o pai escolheu sem consultar os 

filhos.504 O mote para a escolha incluía o abono pago por D. Pedro I, de 12$000 mensais, aos 

matriculados com frequência comprovada. Essa oportunidade a plebeus se fazia diante da falta de 

oficiais em que se encontrava a esquadra imperial, pois, até então, eram patentes destinadas a fidalgos. 

O soldo de Guarda-marinha, somado aos pagamentos recebidos por poderem dar aulas particulares 

em casa, após dois anos de academia, livrava o pai do alto ônus para mantê-los na Corte.505 

Foi esse curso que fez de Otoni um aspirante à prática da engenharia civil – que ainda não era 

institucionalizada academicamente. Seu preparo em aritméticas, álgebras, geometrias, trigonometria, 

cálculos diferencial e integral, trigonometria esférica, astronomia náutica etc. foi sua base para se 

envolver e se interessar pelos assuntos das estradas de ferro, que compartilhavam muitos princípios 

com a engenharia naval. 

Sua filiação liberal militante começou após a volta de Teófilo Otoni para Minas Gerais. 

Minha matrícula de revolucionário teve lugar no fim de 1830, logo depois da 
partida de Teófilo para Minas: tomei o seu lugar na Sociedade dos Amigos Unidos, 
clube político com forma maçônica, que muito concorreu para o movimento de 7 
de abril de 1831. Para este carreguei a minha pedrinha, já como Secretário do clube, 
já declamando nas rodas para animar os tíbios, e até fabricando cartuchos que eram 
distribuídos ao povo liberal. Esta lide e as minhas leituras eram as minhas únicas 
distrações.506 

O liberalismo dos Otoni os aproximava, por viés teórico, ao desenvolvimento revolucionário 

setecentista do republicanismo e aos ideais de liberdade individual e aspecto “industrioso” dos Estados 

Unidos nas primeiras décadas do oitocentos. Essa filiação levaria, mais tarde, à fundação da cidade de 

Filadélfia por Teófilo Otoni e, acredito, à americanização ferroviária da EFDPII, sob a direção de 

Otoni, depois de seu golpe administrativo. 

Durante um tempo, existiu, no interior da diretoria da CEFDPII, um cargo móvel classificado 

como “diretor do mês”. Esse cargo, que mudava de agente a cada mensalidade, dava o poder a cada um 

 
503 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 25. 
504 Id. Ibid., p. 25. 
505 Id. Ibid., p. 26. 
506 Id. Ibid., p. 29. 
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por vez, em seu mês de atuação, de deliberar pessoal e diretamente sobre admissões, demissões, 

direcionamento das construções. Com o tempo, ficou claro para Cristiano Otoni que a situação se 

tornara caótica. O diretor-presidente levou a questão ao governo, contexto em que o conselheiro 

Nabuco de Araújo, então ministro da justiça, sugeriu que fosse dada a um acionista a missão de 

apresentar à assembleia a proposta de eleger uma comissão para exame da administração e atuação de 

todos os diretores do mês. O efeito foi o pedido de demissão dos quatro diretores antes de a comissão 

ser instalada, levando à eleição de novos que eram do agrado do presidente, que passou a decidir todas 

as questões sobre admissão e demissão de pessoal e aquisição de material de todo tipo operacional.507 

Otoni, ainda entre 1854 e 5, era um crítico desmedido do contrato feito em Londres às pressas. 

Foi essa posição, publicada em vários artigos sob a sigla C.O. no jornal do comércio que ele acredita 

ter elevado seu nome até a consequência de ser eleito para assumir a empresa. Entre todos os brasileiros, 

era quem mais demonstrava publicamente ter alguma iniciação nos assuntos de estradas de ferro, 

naquele momento algo quase completamente teórico no território. Um “quase” que inexistiria não 

fosse o pequeno empreendimento de Irineu Evangelista de Souza. Como disse o próprio C. O., “era 

eu o torto em terra de cegos; reinei”. Como militar da ativa, não poderia assumir tal cargo; porém, sob 

a pressão dos mais próximos, pediu reforma da Marinha para levar a cabo a estrada.508 

Rememorando a minha esquivança e a espontaneidade da minha eleição, não é meu 
fim ostentar modéstia e desinteresse. Eu desejava trabalhar na estrada de ferro (já 
estava jubilado como Lente da Escola de Marinha) e obter remuneração do meu 
trabalho: mas a posição a que aspirava era a de engenheiro. Tinha os conhecimentos 
teóricos mais necessários, mas nenhum tirocínio: queria ir praticar nos estudos da 
segunda seção, fazer-me especialidade e mais tarde assumiria posição na direção 
técnica da empresa. Elegendo-me os acionistas, designando-me o governo para Vice-
presidente, e não provendo o cargo de Presidente, contrariaram a minha vocação, 
dando-me o primeiro lugar, para o qual estava mal preparado.509 

Se Cristiano Otoni estava mal preparado, o que dizer dos outros membros da política de 

Corte? Ou seria seu nome ou o de algum estrangeiro. Sem Cristiano Otoni, o mais provável é que 

Edward Price, usando termo do próprio Otoni, reinaria. 

Se acreditarmos na visão de José Murilo de Carvalho, Otoni apenas foi escolhido devido ao 

Estado Imperial, com seu aspecto centralizador, mas não estruturado como um estamento, assumir 

uma política ilusionista de acessibilidade. Assim, pelo viés do cientista político, o contrato com o 

507 Id. Ibid., p. 95. 
508 Id. Ibid., p. 79. 
509 Id. Ibid., p. 79. 
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liberal “radical” se configuraria no espectro da capacidade do Estado Imperial brasileiro “de cooptação 

de inimigos potenciais”.510 

Os primeiros dois anos de funcionamento da companhia foram caracterizados não apenas 

pelos prejuízos causados pelo contrato Price; um dos aspectos a infligir dificuldades à administração 

da empresa, que demandava decisões rápidas e efetivas, representava-se na burocracia trazida pelo 

estatuto primário que dava à diretoria um caráter errônea e excessivamente democrático. 

O caráter de excesso deliberativo não combinava com a urgência executiva. Ou, como externa 

Otoni em suas memórias, “[a] deliberação e a execução, as grandes e as pequenas questões, uma emissão 

de ações, a nomeação do engenheiro chefe ou a escolha de um contínuo ou a compra de uma vassoura, 

tudo ficou dependente da maioria de votos da diretoria”. Eram seis membros diretores da mesa de 

comando, portanto, “[s]eria difícil, se não impossível a unidade de vistas entre os seis”. O desencontro 

entre os membros diretores, com poderes equivalentes, causaria rupturas contínuas ou indecisões e 

atrasos em assuntos inadiáveis, “e quando exigisse cada um quinhão igual na administração, como era 

seu direito, seria infalível a desordem, máxime estando todos cegos quanto ao mecanismo que iam pôr 

em ação”.511 

Sob as burocracias e os excessos de liberdade do empreiteiro inglês, quando chegou a vez de 

construir a segunda seção, o caixa da companhia estava às mínguas, o que contrariava as previsões de 

Otoni sobre as tentativas de economizar na “fácil” primeira seção, ao considerar a praticabilidade 

simples do trecho Corte-Belém. O contrato em globo de Price destruiu as pretensões do presidente 

sobre economizar na primeira e ter caixa robusto para a segunda seção. A “anarquia” inglesa acabou 

levando a uma situação financeira que, se dependesse da emissão de ações para recompor o caixa, veria 

um cenário mais tendente à tragédia, devido à crise econômica vigente em 1857-8. 

Um opositor forte de Otoni era o “conselheiro Pedreira”, Luiz Pedreira do Couto Ferraz 

(1818-1886), ministro dos negócios do Império, pasta em que se encontrava a secretaria de agricultura 

e obras públicas até 1860. Pedreira era aliado de C. B. Lane, o engenheiro fiscal a serviço do governo 

imperial, portanto, sob a pasta de Pedreira. Lane, por sua vez, chamava Cristiano Otoni de “engenheiro 

amador”, com o que o próprio engenheiro amador concordava. Mas a questão era mais complexa: 

Otoni tinha certeza de que Christopher Bagot Lane estava mancomunado com Edward Price, mais 

um “bigodeador”. 

 
510 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit., p. 151.  
511 OTONI, Cristiano Benedito. Op. Cit., 1983, p. 80. 
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No primeiro ano de construção, não tendo engenheiros nossos, nos louvávamos na 
suposta fiscalização do tal Lane, então ainda não apreciado devidamente. Exigiu a 
Diretoria apenas instalada, a apresentação dos planos do que rezava o art. 10 do 
contrato: Lane os dispensou em nome do governo imperial. Objetávamos a cada 
obra mal feita; e a resposta invariável era “Mr. Lane aprovou”. 
Não tinha tais poderes o engenheiro do governo, pois que este transferira à 
Companhia os direitos e deveres derivados do contrato de Londres: mas, em falta 
de engenheiros nossos, e crendo o governo igualmente interessado na boa 
construção, íamos fechando os olhos à intervenção indébita, sem aliás medir bem o 
alcance e a natureza das relações oficiais entre Price e Lane. 
Tirou-se este ponto a limpo, à chegada dos nossos engenheiros em meado de 1856. 
— Declarando a Price, em ofício, que por conta do Coronel Garnett, nosso 
Engenheiro-chefe, correria dali em diante a fiscalização, tive em resposta, também 
oficial, que só reconhecia a fiscalização do Sr. Lane, nomeado por Decreto de 10 de 
outubro de 1855 Superintendente da estrada de ferro e Engenheiro-chefe por parte do 
governo.  
Tal Decreto não fora publicado, nem comunicado à Companhia; nem havia direito 
de promulgá-lo. Pedi cópia à Secretaria do Império, que me respondeu — Não existe 
Decreto com tal data, relativo a negócios da estrada de ferro.512 

A situação dúbia da companhia em relação ao governo imperial dava aos ingleses mais poderes, 

principalmente na ocasião do apoio de Pedreira. O tal decreto inexistente para a companhia era 

existente para apenas três personagens, de três instituições em conluio: Pedreira (ministério do 

Império), Price (empreiteiro inglês) e Lane (engenheiro inglês, fiscal do governo). Essa situação mais 

do que se refletir, somaria-se, sem dúvida alguma, à tendência americanista que Otoni já possuía. 

Estava eu assim exaustorado [sic]: devia demitir-me? Talvez; mas se o fizesse se 
consolidaria a liga dos dois, que tomariam conta da segunda seção e seguintes; e além 
de dois ou três mil contos, que demais nos custou a primeira seção (sem falar nas 
reconstruções) até Belém ensacariam nos prolongamentos mais oito ou dez mil 
contos de lucro líquido. Demais, tendo conseguido instalar a fiscalização dos meus 
engenheiros, esperava que as coisas melhorariam. Continuei pedindo sempre 
debalde que nomeassem o seu Presidente, repelindo a nomeação que me era 
oferecida e fazendo estudar a minha segunda seção.513 

A perseverança do presidente acabou dando ao encaminhamento da segunda seção um destino 

diferente do que se preconizava no modo britânico de Price e Lane. Além do que, o ministro do 

Império seguinte era mais favorável a Otoni e a suas demandas. Otoni conseguiu converter a tendência 

inglesa da estrada em uma tendência americana, por fim. Mas, longe de estar plenamente satisfeito, se 

ressentia da personalidade de alguns. Primeiramente, de Charles Garnett, devido à propensão do 

coronel a apenas redigir planos e relatórios, e não aplicar seus conhecimentos práticos. O que não fazia 

512 Id. Ibid., p. 86. 
513 Id. Ibid., p. 87. 
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muito sentido, já que o americano Garnett fora nomeado engenheiro em chefe, pelo próprio Otoni, 

em oposição à indicação do inglês Lane, pelo governo, o qual permaneceu como fiscal do governo. Essa 

era uma função, primordialmente, fiscalizadora e que exigia do nomeado a tarefa de observar e anotar 

os números e avaliar o andamento das obras. Reflete nessa posição de Otoni muito mais a sua 

frustração como engenheiro na ocasião do que propriamente uma incompetência de Garnett. 

Reforça a ideia anterior o fato de Otoni ser muito mais receptivo ao major Andrew Ellison Jr., 

o primeiro ajudante de Garnett na segunda seção, juntamente a seu irmão, William Sharswood Ellison. 

Sua opinião sobre os engenheiros que complementavam o trabalho dos Ellison é anotada como 

“auxiliado por alguns outros, mais ou menos hábeis”. Sem citar nomes, é difícil saber se a referência 

recaía sobre o pessoal independente (Theodor Moreno, John G. Meen Jr, Richard Morton etc.) ou o 

firmado na Roberts, Harvey & Co. O que me permite crer que não é o caso RHC, já que Otoni possuía 

opinião ainda mais animada sobre um dos membros da companhia, Jacob Humbird, como vimos na 

ocasião do contrato Humbird-Carneiro Leão para a finalização do túnel grande e construção da última 

parte da segunda seção, do túnel grande à barra [do Rio Piraí]. 

Os túneis, como provava o caso Stumphouse, não eram o tipo de obra que permitia previsões 

à época – se é que permitem alguma até hoje. Os inevitáveis atrasos na entrega da segunda seção ao 

tráfego levaram a um aumento da participação acionária do Estado Imperial, uma decisão que Otoni 

tomara para evitar a emissão de ações e outro empréstimo como o feito com os Rothschild em 1858. 

O ano de 1862 terminou e a linha até Rodeio ainda não era uma realidade. A nova previsão 

saltou para o ano seguinte, 1863, o que continuava dependendo da não ocorrência de outros 

imprevistos. A apreensão da diretoria já se manifestava desde julho de 1861. 

Primeira parte da 2ª seção até a estação do Rodeio. Esta parte da linha, que segundo 
o contrato adicional de 1860 devia ser entregue ao trânsito em novembro de 1862
somente o será em maio de 1863, salvas ainda possíveis ocorrências supervenientes. 
É este um dos casos em que a Companhia e o público sofrem decepção; mas a 
Diretoria aproveita esta mesma oportunidade para mostrar-vos que longe de fazer 
promessas irrealizáveis, há mais de um ano manifesta apreensões e previsão da 
presente demora, sendo certo e constado da correspondência oficial que não cessou 
ela de estimular por todos os meios os Empresários, e dar todas as providências 
possíveis para o progresso das obras. No 12º Relatório lido a 31 de julho de 1861 
disse-vos a Diretoria “...quanto aos serviços mais atrasados, a Diretoria está resolvida 
a impor severamente as multas estipuladas, dado por ventura o caso nelas 
incorrerem os Empresários. No 13º datado de 30 de janeiro de 1862 lestes: “Não 
deve a Diretoria ocultar-vos que não está igualmente satisfeita com o progresso do 
alargamento dos túneis etc. seria deplorável que destas causas proviesse alguma 
retardação da abertura da estrada... deve esperar-se que não haja descuido de 
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adiantá-los, o que poderia converter em embaraço obras que hoje se devem reputar 
relativamente leves. A Diretoria observa e fiscaliza o trabalho saberá cumprir o seu 
dever para com os Sr. Acionistas e o país.514 

Em julho de 1863 a linha até Rodeio foi entregue ao público; dos treze túneis, apenas doze 

estavam prontos515. Como bem lembra El-Kareh, “a satisfação e o alívio sentidos pela direção da Pedro 

II com [o] poder [de] dispor desta parte da 2ª seção não isentaram os seus empreiteiros da multa por 

oito meses de demora, ou seja, do pagamento de cento e vinte contos de réis”.516 

O transporte de café aumentava, mas a receita, devido às despesas crescentes com os túneis, 

não acompanhava esse melhoramento nos fretes. Para dar prosseguimento a todos os trechos em 

construção e estudo, foi escolhida a subscrição de mais um terço das ações pelo Estado. Otoni explica 

que o empréstimo de 1858, depois de amortizado, seria somado ao valor das ações. Naquela altura, o 

governo já detinha 35.483 das 60.000 ações emitidas e chegaria a 66.666 ações, cada uma no valor de 

200$000 (duzentos mil réis), total de 13.333:200$000 (treze mil, trezentos e trinta e três contos e 

duzentos mil réis). Ao somar esses valores às 35.483, o governo imperial passaria ao controle de 

102.149 ações, portanto, 80% do total.  

Somado a isso, “Cristiano Otoni propunha uma reforma dos estatutos da Companhia a fim 

de dar maior participação ao governo nas assembleias dos acionistas e maior ingerência na 

administração da empresa”517. Essa proposta era impedida pelo artigo 45 dos estatutos, o qual limitava 

ao máximo de vinte votos a cada acionista, por si ou procurador. Ao ser a questão levada ao Conselho 

de Estado, foram colocadas duas propostas: 1. Os conselheiros Manuel Felizardo de Souza e o visconde 

de Jequitinhonha propuseram a encampação da empresa pelo Estado, o qual, argumentavam, já 

detinha 35.483 ações e era o responsável pelo empréstimo Rothschild de 1858, perfazendo àquela hora 

o capital de 19.763:266$000, enquanto os outros acionistas somavam 4.903:400$000; 2. Os 

conselheiros Souza Franco e Sapucaí eram mais radicais, afirmando que as estradas de ferro deveriam 

ser de total responsabilidade do Estado, já que a missão das companhias era levantar fundos com maior 

 
514 CEFDPII. 15º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 558. 
515 Antes de ficar pronto o Túnel Grande, os trens chegavam a Rodeio por uma linha provisória que o contornava. Essa foi 
uma das missões das locomotivas Flexible-Beam, como apresentada na figura 34. 
516 EL-KAREH, Almir Chaiban. Op. Cit., p. 112. 
517 Id. Ibid., p. 125. 
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facilidade, o que não correspondia à CEFDPII naquela situação. A absorção pelo Estado deveria ser 

imediata.518 

Imediata, na verdade, foi a defesa de Otoni pela manutenção da companhia. Em uma carta 

datada de 30 de maio de 1863, o diretor-presidente respondia às propostas dos conselheiros: 

Estes princípios, seja lícito dizê-lo, não são absolutos nem isentos de objeções. Não 
é de rigor que as estradas de ferro sejam construídas pelo Estado; pois quase todos 
os Países as entregam a companhias, e alguns Estados da União Americana a elas 
tem vendido as linhas que construirão. Não é o levantamento de capitais o único 
fim da adjudicação. É também a economia da construção, para que é mais apto o 
interesse privado, do que a gestão da fortuna pública. É mais a multiplicação das 
escolas práticas da especialidade, vantagem ainda maior nos países novos, que 
absolutamente carecem de tais habi[li]tações. É ainda a melhor gerencia do serviço 
dos transportes, para que são impróprios os Governos, que nunca devem ser 
empresários nem industrialistas. É finalmente o gozo das vantagens civilizadoras do 
espírito de associação que todos os Governos ilustrados animam e procuram 
desenvolver. Se, pois, a Companhia da estrada de ferro D. Pedro 2º não pôde pela 
força das cousas preencher somente um destes fins, é ilógico concluir que não 
poderá realizar os outros, prestando-lhe o Estado o que lhe falta, o crédito para 
importar capitais, e concorrendo com estes, em certa proporção os fornecidos pelos 
sócios da empresa. Alegam também, os Srs. Conselheiros, que o Estado comprando 
a empresa, sem dispender mais do que com a garantia de juros, ficará senhor da 
importante propriedade da estrada de ferro, o facto não sofre dúvidas se o que se 
tem em vista é somente atenuar os sacrifícios do Tesouro, a encampação deve ser 
resolvida: mas se convém olhar para o futuro, se convém não desesperar de ver 
Companhias Nacionais construindo caminhos de ferro pelo interior do Brasil, o 
que a política aconselha é que o Estado não escasseie os favores que já tinha 
outorgado, e que procure dar vida à empresa, que resolveu o mais grandioso dos 
problemas de viação na América do Sul.519 

Os eventos dos anos seguintes seguiram na direção das propostas do Conselho de Estado, 

levando à encampação da empresa e administração pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas. De certo modo, ao assumir a administração da EFDPII, eliminando a CEFDPII, porém sem 

se desfazer da política garantista de juros para as outras companhias existentes e as vindouras, o 

governo imperial seguiu incentivando, em parceria aos governos provinciais, a expansão do sistema 

ferroviário, bem como das companhias semelhantes de outros sistemas de transportes sobre a terra ou 

sobre a água. 

518 Id. Ibid., pp. 125-6. 
519 CEFDPII. 16º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 631. 
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Em 1865, Otoni adjudicou a obra, que foi concluída até Barra do Piraí e, então, até a ponte do 

Desengano, sobre o Rio Paraíba do Sul na direção de Minas Gerais. Eram 140,5 km de ferrovia, 

concluídos e em tráfego. O desafio da serra estava terminado, sendo transposto pela união da 

engenharia mais atual no momento, com o auxílio da força de trabalho mais “incivilizada”. 

Tabela 7. Linhas da EFDPII em 1865. 

Trecho extensão
Linha provisória sobre o grande túnel (em tráfego) 5 km
Primeira seção (em tráfego) 61 km
Linha da Serra (em tráfego) 28 km
Resto da segunda seção (em tráfego) 18,5 km
Terceira seção até o Desengano (em tráfego) 22 km
Ramal de Macacos (em tráfego) 5 km
Terceira seção do Desengano a Entre Rios (leito concluído, faltando pontes e assentamento de trilhos) 67
Total 140,5 

Fonte: OTONI, Cristiano Benedito. Autobiografia. Brasília: UNB, 1983, p. 92. 

A Estrada de Ferro Dom Pedro II após os engenheiros americanos 

Com a encampação da companhia, definitivamente, pelo governo imperial em 1865 e a saída 

de Cristiano Otoni, a política americanista não arrefeceu. Não implica que a indústria manufatureira 

dos Estados Unidos tenha alcançado uma hegemonia no território brasileiro. Os dados caminham 

muito mais no sentido de mostrar que não houve tempo para a construção de uma hegemonia 

“inglesa”, também. No entanto, no centro-sul, entre 1860 e 1890, a São Paulo Railway Company, com 

sua EFSJ, tornou-se o maior contraponto à EFDPII no território em que a estrada de ferro da Corte 

possuía algum nível de influência. Entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, para além da força 

econômico-financeira da SPRC para a construção e operação de sua EFSJ, a única ferrovia que, de fato, 

derivou sua linha da EFDPII e foi montada sob o capital e cultura material britânicos era a pequena 

EFMR, pertencente à Minas & Rio Railway Company Limited.520 No entanto, mesmo a EFMR se valia 

da tendência nacional de adoção do sistema mais econômico, sendo uma estrada em bitola métrica em 

simples aderência para enfrentar a Serra da Mantiqueira. 

A presidência de Cristiano Otoni, assim como a guerra de secessão/civil dos Estados Unidos, 

terminou em 1865. O legado do luzia, liberal “radical”, construído sobre a maior empresa saquarema 

do século XIX, estava definido. Após conseguir terminar o desafio da serra, mantendo – até onde foi 

520 Cf. GRAHAM, Richard. Op. Cit., 1968; ênfase ao capítulo 2, “Coffee and rails”, e aos Apêndices A e B, pp. 325-9; 
CAMPOS, Bruno Nascimento. Op. Cit.; ênfase ao tópico 1 do capítulo 3, “The Minas and Rio Railway Company 
Limited”, pp. 105ss. 
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possível – a liderança de Andrew Ellison Jr, estava desenhada a dinâmica de avanço da ferrovia entre a 

Corte do Rio de Janeiro e Minas Gerais, mais o ramal de São Paulo. 

William Ellison, após a demissão do major Andrew Ellison Jr., assumiu o cargo de engenheiro 

em chefe como substituição, até ser entregue seu cargo a Antônio Maria de Oliveira Bulhões, a partir 

da encampação definitiva do Estado Imperial sobre a estrada. Após a dissolução da Roberts, Harvey and 

Co., Charles J. Harrah continuaria em outra missão ferroviária no Rio de Janeiro, construindo o 

primeiro tramway urbano, o da Companhia Ferro-Carril do Jardim Botânico (1868); já em 1872, em 

Minas Gerais, envolveu-se com a incorporação da Estrada de Ferro Leopoldina521. W. Milnor Roberts 

retornaria em outras missões ainda nos centro-sul e norte (nordeste) brasileiros. Assim como a cultura 

americana de construção e operação de ferrovias continuaria predominante, paralelamente a alguma 

força, maior ou menor, de britânicos, belgas e franceses. 

Ao objetivo de chegar a Ouro Preto, conforme a ideia de Bernardo Pereira de Vasconcelos em 

1835, somou-se o de conectar a EFDPII ao Rio São Francisco para complementar o alcance da 

comunicação do Rio de Janeiro ao amplo interior e ao litoral norte, com as outras ferrovias do São 

Francisco. O projeto da continuidade da linha do centro pelo alto/médio São Francisco e atravessar 

esse rio, que parte o território ao meio, em direção a Goiás e Mato Grosso, poderia ser compreendido 

como mais uma nova marcha para o Oeste. 

Assim como no caso de Cristiano Otoni, no período de companhia por ações, a presidência da 

EFDPII sob administração do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas se dava por 

decreto imperial. Entre 1865 e 1889 foram oito nomes a ocupar essa cadeira de Estado (quadro 6), ou 

dez, ao contarmos a interinidade de Cristiano Otoni – nos primeiros meses – e de Antônio Augusto 

Barros e Jorge Rademaker – em algumas ocasiões –, em um cargo de grande prestígio e, segundo José 

Murilo de Carvalho, muito bem remunerado, com salário superior aos vencimentos dos ministros de 

Estado, chegando a 18 contos mensais522. 

O engenheiro em chefe escolhido para a continuidade dos trabalhos, como dito, foi Antônio 

Maria de Oliveira Bulhões, do Imperial Corpo de Engenheiros, e que participara, junto ao Coronel 

Garnett, do levantamento topográfico para a subida da serra, ainda em 1856. 

521 JORDAN, John W. Encyclopedia of Pennsylvania Biography, vol. 13. Nova Iorque: Lewis Historical Publishing Company, 
1921, p. 105. 
522 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro das Sombras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, 
p. 151. 
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Quadro 6. Diretores-Presidentes da Estrada de Ferro Dom Pedro II encampada pelo Estado Nacional  
(1865-1889). 

Período Diretor-Presidente 
28/09/1865 a 14/12/1865 Cristiano Benedito Otoni (interino) 
15/12/1865 a 21/10/1866 Bento José Ribeiro Sobragy 
22/10/1866 a 05/12/1866 Antônio Augusto Monteiro Barros (interino) 
06/12/1866 a 17/04/1868 Bento José Ribeiro Sobragy 
18/04/1868 a 13/01/1869 Antônio Augusto Monteiro Barros (interino) 
14/01/1869 a 14/02/1872 Mariano Procópio Ferreira Lage 
21/02/1872 a 11/04/1873 Elisário Antônio dos Santos/Barão de Angra 
12/04/1873 a 12/06/1876 Bento José Ribeiro Sobragy 
31/08/1876 a 22/06/1880 Francisco Pereira Passos 
23/06/1880 a 06/09/1880 Jorge Rademaker (interino) 
06/09/1880 a 19/09/1883 Herculano Veloso Ferreira Pena 
20/09/1883 a 15/11/1883 Jorge Rademaker (interino) 
16/11/1883 a 26/01/1884 Herculano Veloso Ferreira Pena 
30/01/1884 a 20/02/1884 Jorge Rademaker (interino) 
20/02/1884 a 29/04/1884 Miguel Noel Nascentes Burnier 
17/07/1884 a 19/11/1884 Jorge Rademaker (interino) 
19/11/1884 a 30/11/1889 José Ewbank da Câmara 

Fonte: PICANÇO, Francisco. “29 de Março de 1858”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de 
Janeiro, Ano I, n. 3, 29 mar. 1885, p. 34; DAVID, Eduardo. 1858-1983, 29 de Março, 125 Anos de Ferrovia. Rio de Janeiro: 

AECB, 1983, p. 56. 

Enquanto a quarta seção, conhecida como ramal de São Paulo, terminava em Cachoeira 

Paulista, no lado paulista do Vale do Rio Paraíba do Sul; a terceira, dito ramal de Minas, se 

transformava em linha tronco e recebia a extensão da quinta seção, formando a linha do centro (de 

Minas Gerais). Até 1889, a linha do centro, em sua incursão pelo interior da província de Minas 

Gerais, se tornaria o maior trecho operado pela EFDPII e continuaria sua extensão para o Norte de 

Minas, até próximo aos limites com a província da Bahia, pela EFCB.  

Ao chegar à década de 1880, a estrada se dividia em cinco seções, sendo a quinta a última 

porção original de bitola irlandesa que se encontrava em obras, fazendo a ligação Juiz de Fora/Rio 

Novo-Queluz, conforme o mapa 7 ilustra. A via em bitola irlandesa, na quinta seção, parou um pouco 

adiante da estação de Lafayette, nos limites da cidade de Queluz523, em 1885; estação de Soledade, que 

seria inaugurada em 1886524. Um ano antes, 1884, quando as chamadas de concorrência para as seções 

seguintes da Linha Central já se encontravam na fase de propostas apresentadas, uma questão foi 

colocada em pauta: redução da bitola da via para o prosseguimento da linha do centro.525 

 
523 No século XX, o nome da estação ferroviária, em homenagem ao conselheiro de estado Lafayette Rodrigues Pereira, 
seria estendido ao município de Queluz, atual Conselheiro Lafaiete, MG. 
524 Posteriormente rebatizada como Congonhas e, em 1907, Lobo Leite, em homenagem ao engenheiro Francisco Lobo 
Leite Pereira, construtor do prolongamento em bitola estreita. Cf. GIESBRECHT, Ralph Mennucci. “Lobo Leite”. 
Estações Ferroviárias do Brasil. Disponível em: <https://cutt.ly/YvAZbYJ>. Acesso em: 12/12/2020. 
525 BN. Relatório do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 1885, pp. 244-7. 
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Mapa 7. EFDPII dividida pelas cinco seções em bitola de 1,60 m (1855-1885). 

Fonte: BN. Mapa de todas as estações das estradas de ferro das províncias de S. Paulo, Rio de Janeiro e Minas, 1880; 
EFDPII. Relatórios da diretoria entre 1880 e 1885. 

Esse fato nos leva a crer que o proponente tenha sido um dos diretores-presidentes do período, 

os também engenheiros, Herculano Velloso Ferreira Pena (1831-?), Miguel Noel Nascentes Burnier 

(1848-1884) ou José Ewbank da Câmara (1843-1890). Porém, entre os três, um nome é mais forte 

nesse sentido, o de Herculano Veloso, responsável por uma das primeiras ferrovias em bitola estreita 

no Brasil, a Estrada de Ferro União Valenciana (EFUV). 

O nome do Dr. Herculano Penna está ligado ao da Estrada de Ferro União 
Valenciana. Esta estrada foi a primeira [sic] ferrovia de bitola estreita construída no 
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Brasil entre a cidade de Valença, no Estado do Rio de Janeiro, e a estação do 
Desengano. [...] Pela Diretoria da Empresa foi nomeado gerente e engenheiro chefe 
o provecto Engenheiro Herculano Velloso Ferreira Penna que conseguiu realizar
no Brasil uma das estradas de ferro mais econômicas, cujo preço quilométrico, a 
despeito do terreno acidentado sobre o qual teve ela de se desenvolver, encarecendo 
de muito o custo das diferentes unidades de obra, não excedeu de 30:000$000.526 

Independentemente do sujeito, é notável que o verbo tenha prosperado, sendo estreitada a 

bitola do trecho que já havia sido construído entre a estação de Lafayette e Congonhas (Soledade). A 

rede em bitola de 1,60 m ficou estabelecida pelas cinco seções, construídas entre 1855 e 1885. Em 

1884, estabelecia-se que os velhos trilhos Vignole de ferro da segunda e da terceira seções deveriam ser 

substituídos pelos de aço Bessemer, já aplicados na quarta e na quinta seções. Essa era uma tendência 

generalizada, principalmente para o americanismo ferroviário, o qual já se caracterizava por aumentar 

o peso do material rodante e dos trens. Em 1880, a rede ferroviária dos Estados Unidos possuía 33.680

milhas (54.202 km) em trilhos de aço contra 81.967 milhas (131.913 km) em trilhos de ferro. Em 

1890, a inversão era clara, a rede era contabilizada com 167.606 milhas (270 mil km) de aço – “better 

metal” – e 40.697 milhas (65 mil km) ainda em trilhos Vignole de ferro.527 

Com a difusão do processo Bessemer, o aço se tornava cada vez mais aplicado em peças e 

estruturas que demandavam maior resistência à tração e à compressão. Na EFDPII, a linha principal 

era composta de trilhos de aço na extensão de 606,77 km, restando 138,09 km a parte ainda composta 

por trilhos Vignole de ferro das 2ª e 3ª seções.528 Essa era uma medida importante para que o tráfego na 

segunda seção recebesse o incremento de força necessário para aumentar os volumes por trem. A 

terceira seção já se encontrava construída com trilhos de aço, devido ao período de sua edificação e 

entrega, coincidente com a proliferação do material de aço proveniente da Bélgica. 

Cabe, antes, uma nota sobre a importância que a EFDPII tomava no meio industrial de 

Filadélfia. Como um dos maiores clientes da crescente indústria de manufaturados “yankees”, a grande 

ferrovia centralizadora da Corte teve uma de suas locomotivas escolhida para representar essa parceria 

na Exposição Universal de Filadélfia (Philadelphia Exhibit) de 1876. A peça adotada para a exposição 

foi a única locomotiva da EFDPII a ter recebido um nome ainda na encomenda entre as de bitola 

irlandesa após agosto de 1866, a Mogul batizada de “Príncipe do Grão Pará”. 

526 FIGUEIRA, Manuel Fernandes. Op. Cit., p. 218. 
527 VAN OSS, S. F. Op. Cit, p. 21. 
528 EFDPII. Relatório do ano de 1884 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1885, p. 63. 
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Figura 37. Locomotiva Mogul construída pela Baldwin Locomotive Works para a EFDPII, 1876, e exibida na Exposição 
Universal do mesmo ano, em Filadélfia. BLW classe 8-30D 27 “Príncipe do Grão Pará”. 

Fonte: Catalogue of the Centennial Photographic Co.’s Views of the International Exhibition, 1876, no. 305. 

O relacionamento entre EFDPII e BLW continuaria em grande ritmo até 1889 e ultrapassaria 

esse marco, mantendo-se como uma relação entre repúblicas. A força da ferrovia brasileira para a 

manufatura de Burnham, Parry, Williams & Co. chegou, inclusive, a um ponto de literalidade. Em 1885, 

a estrada de ferro imperial levou a Baldwin a desenvolver sua primeira locomotiva com mais de quatro 

eixos motrizes. 

Com a obsolescência e desgaste das Flexible-Beam (cf. figuras 31 e 32), a elas se somaram três 

locomotivas de classificação Whyte 2-8-0 Consolidation, que eram configuradas com o total de dez 

rodas, das quais duas eram guias montadas em um Bissel Pony Truck e oito eram motrizes (classes BLW 

10-34E 1, 2 e 3 [cf. quadro 5]), superando as velhas 2-6-0 Mogul. Na tentativa de reduzir o número de 

trens e montar comboios maiores, foi encomendada ao fornecedor da Pensilvânia uma solução com 

maior capacidade que as maiores locomotivas para trens de cargas disponíveis no catálogo, portanto, 

uma solução experimental de desenvolvimento de tecnologia exclusiva para a ferrovia “do Imperador”. 

Em 1884, a EFDPII inaugurou o uso de uma locomotiva de doze rodas, das quais dez rodas 

eram motrizes, classificada pela Baldwin Locomotive Works - Burnham, Parry, Williams & Co. como 

Decapod. A linha da serra foi adotada como o cenário de testes para a maior locomotiva construída até 

aquele momento pela fábrica de Filadélfia. 



286 

A solução, elaborada pela engenharia da Burnham, Parry, Williams & Co. para aumentar a 

superfície aderente, foi apresentada no projeto de uma Consolidation com um eixo motriz a mais e 

aumentar o diâmetro dos cilindros e o curso dos pistões em 2 polegadas cada. Essa medida resultou na 

locomotiva classe BLW 12-38F 1, de classificação Whyte 2-10-0, foi a conjugação de dez rodas motrizes 

que inspirou o nome Decapod. A legenda de Brown diz: 

Esta máquina, de 1885, para a Estrada de Ferro Dom Pedro Segundo do Brasil, 
marcou o início de um período de crescimento substancial no tamanho e na 
potência das locomotivas. Um tipo 2-10-0, ou Decapod, para serviço de frete nas 
montanhas, a locomotiva de 5 pés-3 polegadas pesava 141.000 libras, a primeira 
com esse design geral, foi vendida por US$ 18.500. Cinco anos depois, o peso recorde 
das Baldwins atingiu 187.000 libras para uma locomotiva 0-10-0. [A demanda por 
e]ssas máquinas grandes sobrecarregou as instalações e ferramentas de todos os
construtores, fazendo com que alguns fechassem totalmente. (tradução minha)529 

O peso aderente da versão EFDPII do modelo não alcançou o ideal para o projeto, devido às 

limitações dos trilhos ainda de ferro da linha da Serra, fator que reduzia o limite de peso/eixo de cada 

máquina, o que a tornava mais leve do que deveria para fazer o esforço compensador em relação às 

outras existentes. Porém, a tentativa chamou à atenção o pessoal da Northern Pacific Railroad, outra 

ferrovia construída pelo engenheiro William Milnor Roberts – desta vez como engenheiro em chefe 

–, depois que esse terminou o contrato com a EFDPII, entre 1869 e 1879. Todos os problemas 

verificados na versão “brasileira” foram sanados para a versão NPRR. 

Em artigo não assinado, a Revista Railway Wonders of the World, complementa as informações 

sobre esse projeto liderado pela EFDPII. 

Além de sua capacidade de transporte, a locomotiva deveria ser capaz de fazer curvas 
arredondadas de até 500 pés [152 m] de raio, e isso foi provido da seguinte maneira: 
o par de rodas dianteiras era flangeado, como de costume, mas o segundo e o terceiro 
pares não possuíam esses flanges; o quarto e o quinto pares eram flangeados, mas as 
rodas traseiras tiveram ¼ de polegada a mais de folga lateral nos trilhos do que o par 
imediatamente anterior. Os flanges do primeiro e quarto pares de rodas motrizes 

529 “This 1885 engine for the Dom Pedro Segundo Railway of Brazil marked the beginning of a period of substantial 
growth in locomotive size and power. A 2-10-0 type, or Decapod, for freight Service in the mountains, the 5-foot-3-inch-
gauge engine weighed 141,000 pounds. The first to this overall design, it sold for $18,500. Five years later Baldwins record 
weight reached 187,000 pounds for an 0-10-0 locomotive. Such large machines taxed the facilities and tooling of all 
builders, causing some to shut down entirely”. BROWN, John K. Op. Cit., p. 188. 
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criaram virtualmente uma distância entre eixos rígida de 12 pés e 8 polegadas [3,86 
m] e assim determinaram o atrito em uma curva.530

O caso das grandes locomotivas decapod pode ser considerado como um tipo de inversão lógica 

de influência regional.  

Se o desafio de vencer tecnicamente a Serra do Mar na porção denominada Serra de Santana 

se resolveu com a contratação dos engenheiros experientes nos Montes Apalaches, particularmente 

das montanhas Allegheny; a solução tecnológica para vencer as Cascade Mountains, na região Noroteste 

dos Estados Unidos, em franca ocupação nas décadas finais do oitocentos, foi copiada diretamente do 

projeto inicialmente elaborado para a serra brasileira. 

A ideia e o desenvolvimento de heavy haul, portanto, de transporte pesado, no seio das estradas 

de ferro americanas possui grande participação da Baldwin Locomotive Works e conexão atlântica em 

que a EFDPII termina por ser um campo de testes. Mais do que um dado curioso sobre 

desenvolvimento de tecnologia ferroviária, o projeto desse tipo de máquina de porte extraordinário 

para as ferrovias comuns – i.e. de simples aderência – coloca a ferrovia brasileira e, particularmente, no 

caso da EFDPII, o estado brasileiro como agentes estratégicos no crescimento da Burnham, Parry, 

Williams & Co., sendo o Brasil o principal mercado externo para tal manufatura. 

Não apenas essa relação resultou na escolha da locomotiva “Príncipe do Grão Pará” para ser 

exposta em 1876 no Philadelphia Exhibition – escolha essa feita pelo fabricante –, o novo passo dado 

em 1885 refletia o American Way of Rails no mercado brasileiro e a importância da principal ferrovia 

administrada pelo estado nacional brasileiro como campo de experimento e fonte propagandista desses 

produtos. Assim, desde 1862, a EFDPII transformou-se em um cliente de ponta para a indústria 

ferroviária dos Estados Unidos, especialmente para a M. W. Baldwin & Co., a M. Baird & Co. e a 

Burnham, Parry, Williams & Co., as companhias proprietárias da Baldwin Locomotive Works nesse 

ínterim. Se em 1862 a EFDPII foi um dos clientes a participar da recuperação financeira da Baldwin, 

530 “In addition to its hauling capacity the locomotive had to be capable of rounding curves as sharp as 500-feet radius, 
and this was provided for in the following manner. The front pair of wheels were flanged, as usual, but the second and 
third pairs were without these flanges. The fourth and fifth pairs were flanged, but the rear wheels were given ¼-inch 
more lateral play on the rails than the pair immediately preceding. The flanges of the first and fourth pairs of driving 
wheels made virtually a rigid wheelbase of 12 feet 8 inches and so determined the friction on a curve”. RAILWAY 
WONDERS OF THE WORLD. The Development of the “Decapod”. Disponível em: <https://cutt.ly/wnRknaa>. Acesso 
em: 30/05/2021. 
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nas décadas seguintes a principal ferrovia nacional do Brasil passou a ser uma parceira de difusão desse 

produto. 

Figura 38. Locomotiva 2-10-0 Decapod construída pela Baldwin Locomotive Works para a EFDPII, 1885. Classe 12-38F 
1. Litografia/fotografia.

Fontes: BROWN, John K. The Baldwin Locomotive Works, 1831-1915: A Study in American Industrial Practice. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001, p. 188; WHITE Jr, John H. Early American Locomotives with 147 

Engravings. New York, Dover Publications, Inc., 1972, p. 141. BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS. A Baldwin no 
Brasil, 1962-1922. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., 1922, p. 6. 

Figura 39. Locomotiva 2-10-0 Decapod construída pela Baldwin Locomotive Works para a NPRR, 1885. Classe 12-38F 2. 

Fonte: BROWN, John K. The Baldwin Locomotive Works, 1831-1915: A Study in American Industrial Practice. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995, p. 38.  
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As décadas de 1860, 1870 e 1880 foram de grande surto de ferrovias no território brasileiro. A 

EFDPII formou um grande tronco, estabeleceu certas regras e seguiu outras advindas das novas 

ferrovias em seu entorno. A engenharia civil, muito ligada às estradas de ferro em expansão, tomou 

grande fôlego, refletido na fundação de entidades focadas na disciplina geral de engenharia, como é o 

caso do Instituto Politécnico (1862) e do Clube de Engenharia (1880). 

As Escolas de Engenharia, o Instituto Politécnico Brasileiro e, mais tarde, o Clube 
de Engenharia desempenhariam um papel de destaque, posto que emergiam como 
agências estratégicas da sociedade civil ao longo da segunda metade do século XIX, 
formadas por agentes detentores de prestígio, ascensão social e profissional. Dessa 
feita, o grupo de intelectuais orgânicos em questão constituía-se, aos poucos, como 
organizador da cultura, aqui entendida como solda da ação política e concepção do 
mundo. Ao mesmo tempo, com a conformação de seus interesses na sociedade civil 
e a sua representatividade junto aos aparelhos privados de hegemonia e a pressão 
por sua inscrição frente a determinados organismos da sociedade política ligadas às 
obras públicas, os elementos que integravam esse grupo tenderam a constituir um 
peso significativo nas relações de força vigentes.531 

A relação comercial estabelecida entre Estados Unidos e Brasil, no entorno ferroviário, que 

envolvia principalmente café, no sentido da exportação, e locomotivas e vagões, no sentido da 

importação, era muito refletida no histórico de engenheiros contratados por Cristiano Otoni desde 

1856 e no relacionamento com o Brasil que alguns estabeleceram, formando um costume e 

estabelecendo uma cultura construtiva e operacional. 

A centralidade no Rio de Janeiro, à altura das últimas décadas do Segundo Reinado, estava 

estabelecida de várias formas. As estradas de ferro do centro-sul, com destaque às que penetravam, ou 

eram totalmente construídas, no solo de Minas Gerais eram um reflexo da continuidade e expansão 

direta e indireta da EFDPII e um ambiente que unia liberais e conservadores. A relação ferroviária 

entre Rio e Minas Gerais, especialmente, e São Paulo, com a Estrada de Ferro São Paulo e Rio de 

Janeiro a partir da conexão com a EFDPII em Cachoeira Paulista, refletia, paralelamente, a 

dependência tecnológica internacional com destaque para a indústria do Nordeste dos Estados Unidos 

da América. 

A formação da estrada se amparou na receita gerada pela cafeicultura fluminense e a ela 

respondeu e correspondeu com a melhoria das condições de fretamento e ampliação das exportações 

de café, contrabalanceando o volume com a queda nos preços do produto no mercado internacional. 

531 MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro. Op. Cit., p. 216. 
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Enquanto a EFDPII atendia a demanda pelo lado oeste da serra e pelo Vale do Rio Paraíba do 

Sul, para daí alcançar o porto do Rio de Janeiro; o café que crescia ao leste obteve como primeira 

ferramenta modernizante de transporte a Estrada de Ferro Cantagallo, resultante de uma concessão 

do Barão, depois Visconde, de Nova Friburgo. A EFCg, fruto do esforço do antigo concorrente para a 

concessão da EFDPII, o Visconde de Barbacena, cujo contrato de concessão representava o primeiro 

no âmbito provincial fluminense, ao menos em efetivação – com base no decreto imperial nº 1.809, 

de 23 de agosto de 1857 – ligava Cantagalo ao porto de Caxias, na Baixada Fluminense.532 

O reflexo no volume da exportação cafeeira, pós ferrovias, pode ser visto na comparação dos 

quinquênios 1839-1844, com a soma de 416.922.260 kg e média anual de 83.384.452 kg, e 1869-70, 

com a soma de 938.869.607 kg e média de 187.778.921 kg. Os dados para preços nos mesmos 

quinquênios ficaram em: 1839-1844, somava-se 208.785:500$000 para média de 41.757:100$000; 

1869-70, somava-se 966.580:600$000 para média de 193.316:120$000.533 Percebe-se, como já dito, 

que o volume subiu enquanto o preço caía: o kg do café no primeiro quinquênio chegava a 1$029 (mil 

e vinte e nove réis) enquanto no segundo estava a $500 (quinhentos réis). Cálculo esse feito à base do 

valor absoluto, para o relativo, de acordo com a inflação, a queda pode ser maior. 

Logo, independentemente da relação cambial, o novo sistema de transportes pôde auxiliar as 

exportações da rubiácea no quesito quantidade do produto, compensando a receita pelo volume 

transportado. Nosso problema, entretanto, não reside na questão de câmbio e economia cafeeira, 

diretamente. A questão principal desta abordagem está vinculada ao setor de tecnologia importada, 

como é ululante ao leitor que chegou até aqui. 

A relação do Império do Brasil com a Grã-Bretanha se fazia por aquisição de tecnologia, mas 

era assegurada, principalmente, pelas relações financeiras, seja por empréstimos no sistema bancário 

de Londres ou por via do faturamento das companhias britânicas instaladas no Brasil, como era o caso 

da mais lucrativa ferrovia construída em solo nacional brasileiro, a SPRC. 

No caso dos Estados Unidos, não era gratuito que sua indústria manufatureira de maquinário 

para ferrovias, com destaque para as locomotivas da Baldwin Locomotive Works, tivesse lugar em nossas 

estradas. Devia-se por uma influência cultural e qualidade do produto, somados à política do 

532 Cf. MELNIXENCO, Vanessa Cristina. “A Estrada de Ferro de Cantagallo (1857-1873)”. Anais Eletrônicos do 14º 
Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia – 14º SNHCT. Belo Horizonte, Campus Pampulha da Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG, 08 a 11 de outubro de 2014, p. 2. MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., 1987, p. 60. 
533 IBGE. Séries Estatísticas Retrospectivas, vol. 2, tomo 1. Rio de Janeiro: IBGE, 1986, pp. 279; 288. 
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fabricante de suporte e acompanhamento. Porém, outro fator de peso a ser considerado é o fato de os 

Estados Unidos ser o principal consumidor do café transportado pelas estradas de ferro nacionais do 

Estado, nacionais de capital privado e estrangeiras, como as de capital britânico. 

Daniel Rood apresenta um balanço entre o comércio de EUA e Brasil no período anterior ao 

contrato firmado entre a CEFDPII e os empreiteiros/engenheiros da Virgínia e da Pensilvânia. 

Segundo esse autor, o ex-ministro plenipotenciário no Brasil e, então, governador da Virginia, Henry 

Wise, “observou que, enquanto o país sul-americano vendia seu café para os Estados Unidos, comprava 

seus produtos manufaturados da Inglaterra”. Naquele ínterim, o principal produto dos Estados 

Unidos, Virginia, e exportado de lá para o Brasil era a farinha de trigo. A tabela 8 reproduz esses dados. 

Tabela 8. EUA-Brasil, balanço comercial entre 1821 e 1857. Valores em dólar. 

Fonte: ROOD, Daniel B. The Reinvention of Atlantic Slavery: technology, labor, race, and capitalism in Greater Caribbean. 
Nova Iorque: Oxford University Press, 2017, p. 131. 

Tal cenário sofreu um revés a partir de 1862 e o equipamento ferroviário, não há como 

duvidar, foi essencial para essa mudança. A EFDPII assume um papel fundamental no âmbito da 

relação Brasil-Estados Unidos no primeiro movimento de aquisição de bens manufaturados da grande 

república americana do Atlântico Norte. Entre 1841 e 1850, o mercado dos Estados Unidos para o 

café brasileiro sofreu um acréscimo de 47%; já no período 1855-59, essa taxa se elevou a 55%. No 

quinquênio 1841-45, o total de sacas de café brasileiro a entrar em todos os portos dos Estados Unidos 

chegou a 480.793. No quinquênio subsequente, 1846-50, esse volume foi de 707.045 sacas. Entre 1855 

e 1859, o total de sacas de café brasileiro a entrar nos Estados Unidos da América chegou a 1.095.563, 

segundo o mesmo Daniel Rood.534 

O comércio do café brasileiro continuou a se elevar para aquele país, e a troca passou a ser mais 

do que a aquisição da farinha produzida em Baltimore, Richmond, Philadelphia, Nova Orleans e Nova 

Iorque. 

534 ROOD, Daniel B. Op. Cit., p. 133. 

Ano Exportações do Rio de Janeiro para os EUA Importações dos EUA para o Rio de Janeiro
1821 $605,126 $1,388,760
1843 $5,948,814 $2,601,502
1850 $9,324,429 $3,197,114
1857 $21,460,733 $5,545,207



CAPÍTULO 4: CENSO, MAPA, MUSEU. O SURTO FERROVIÁRIO DO 
CENTRO-SUL COMO DESDOBRAMENTO MEIO “LUZIA”/MEIO 
“SAQUAREMA” DA ESTRADA DE FERRO DOM PEDRO II 

Primeiro tomamos a grande estrada de ferro D. Pedro II, já existente, que somente 
na Provinda de Minas se liga à nova linha. Com verdadeira liberalidade brasileira, 
esta estrada transportou os convidados não só pelos seus domínios sem nenhuma 
remuneração, como entendeu-se com a grande estrada de ferro, de forma que 
percorremos uma distância de mais de cem milhas alemã, sem dispender um vintém! 
Quatro horas antes de chegarmos ao nosso destino, começou o traçado da nova 
ferrovia. Baldear o mais depressa possível foi a palavra de ordem, quando o trem 
parou. Aquela pressa denunciava qualquer coisa anormal, pois no Brasil todo o 
mundo diz: “paciência”, e ninguém se precipita. Todos, porém, correram com 
desusada agilidade para a outra plataforma e então tudo se esclareceu. Você 
precisava ver o menor trem jamais sonhado, com vagões e locomotiva em miniatura! 
Mais rápidos que o raio nos acomodamos, para aliás esperar depois, paciente ou 
impacientemente, três quartos de hora até que o trenzinho se pusesse em 
movimento. É claro que, entre outros para passar o tempo, medimos o vagão, tinha 
1,65 m de largura! 

Ina Von Binzer535 

Nenhum milagre de engenharia lhos substituirá com vantagem. A linha férrea de 
Oroya e as que se lhe emparelham nas ousadias do traçado – tornejando escarpas a 
pique, enfiando em túneis afogados nas nuvens, e correndo em viadutos 
alcandorados nos abismos – não criarão sistemas de comunicações mais práticas e 
seguras. 

Euclides da Cunha536 

Como já foi explanado, a Estrada de Ferro Dom Pedro II não foi a única anterior a 1860, 

porém, é seu status de agente, contraditória e paradoxalmente, desagregador e centralizador que fez 

dela a base de expansão herdeira da dialética luzia/saquarema, portanto, de conexão do Rio de Janeiro 

com o interior do território brasileiro de Norte a Sul, com iniciativas centrais e provinciais sob o manto 

do “progresso”, mas sem deixar de ser conservadoras em relação ao incentivo às manufaturas, como é 

perceptível à montagem crescente das estradas de ferro. Pensamento este possível se colocado no longo 

período 1835-1889. 

Essa grande conexão se assentava não apenas na base das ferrovias com seus trilhos. É possível 

rastrear, na documentação, além do projeto preconizado pelo Decreto-Lei nº 101 de ligar a cidade da 

535 BINZER, Ina Von. Os Meus Romanos: Alegrias e Tristezas de uma educadora alemã no Brasil. Tradução de Alice Rossi 
e Luisita da Gama Cerqueira. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1994, pp. 47-48. 
536 CUNHA, Euclides da. “Brasileiros”. À margem da História. S.L.: Relíquia, s.d., cap. 5. 
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Corte com Ouro Preto, Salvador, São Paulo e o Rio Grande (do Sul), também o sertão de Minas 

Gerais, Bahia, Pernambuco e, até mesmo, Ceará, através da conexão das ferrovias – entre elas a própria 

EFDPII – ao Rio São Francisco, bem como ao extremo Oeste. Nesse aspecto, a construção de ferrovias 

na esfera de influência e proximidade do Rio São Francisco, não apenas as ferrovias baianas e 

pernambucanas – que levavam o nome do grande rio centro-nacional –, mas, também, por exemplo, a 

Estrada de Ferro Baturité (EFBTT)537, que tinha como missão ligar o Crato a Fortaleza, com Baturité 

ao centro, assumia parte nesse conjunto agregador do território. 

A construção de uma estrada de ferro que modificasse as antigas bases espaciais do 
Ceará gerou controvérsias entre os que estavam envolvidos no projeto e alguns 
críticos, sobretudo quando da construção da segunda parte da referida via. Nesse 
sentido, é oportuno lembrar que, no projeto inicial, a Estrada de Ferro de Baturité 
seria edificada em três etapas: a primeira compreendia o trajeto entre Fortaleza e 
Baturité; a segunda, o percurso entre Baturité e a cidade de Crato; e a terceira, de 
Crato até as margens do rio São Francisco. Das três, apenas as duas primeiras foram 
executadas.538 

Do mesmo modo e mesmo sentido, a Comissão Hidráulica, liderada por William Milnor 

Roberts e com início operacional em 1879, responsável pelo levantamento geral de informações em 

torno do Rio São Francisco, encampava, entre outros, o objetivo de tornar esse rio o grande elo entre 

o Rio de Janeiro/centro-sul e o norte do Império. Em Alagoas, o complemento ferroviário ao “Velho 

Chico” era assumido pela Estrada de Ferro de Paulo Affonso.539 

 
No relatório Linhas Sobre a Via Ferrea do Sul de Minas Geraes – editado no âmbito da diretoria 

da, agora encampada pelo Estado, EFDPII e do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 

de 1875 – tentava-se estabelecer as direções e destinos a serem tomados através da linha tronco e ramais 

da EFDPII, e das ferrovias derivadas, para penetração da província mineira, de onde se bifurcaria para 

o Norte e o Oeste. José Jorge da Silva, deputado provincial e geral em várias legislaturas, é o principal 

 
537 REIS, Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez. O Espaço a Serviço do Tempo: A Estrada de Ferro de Baturité e a Invenção do 
Ceará. 2015. Tese (Doutorado em História) - Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. 
538 Id. Ibid., p. 103. Ana Isabel Reis observa, em nota, que: “Apesar de não ter sido executada essa terceira parte, é oportuno 
ressaltar que, no relatório do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de 1873, foi concedida pela Presidência 
da Província do Ceará a permissão para a Companhia da Via-férrea de Baturité empreender o prolongamento da referida 
ferrovia até o rio São Francisco”. Essa observação pode ser encontrada em: BN. Relatório do Ministério da Agricultura, 
comércio e Obras Públicas, 1873, p. 113. 
539 ROBERTS, William Milnor. Commissão Hydraulica Sobre o Exame do Rio São Francisco Desde o Mar Até a Cachoeira de 
Pirapóra, 1879-1880. Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1880, p. iv. 
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dos autores identificados nos artigos dessa publicação. Assinados por Silva e outros, os textos atentam 

para a discussão do melhor traçado para estabelecer uma rede entre o Rio de Janeiro, algumas cidades 

de destaque em Minas e o hinterland.540 

O Rio São Francisco, o “Mississipi brasileiro”, com suas nascentes na Serra da Canastra, 

província de Minas Gerais – junto aos seus principais afluentes, como o Rio das Velhas, o Rio 

Paraopeba e o Rio Pará – colocava-se como ponto crucial para o domínio do território em uma escala 

nacional. As duas primeiras ferrovias do Norte Imperial, em Pernambuco e Bahia, possuíam o “Velho 

Chico” como referência e objetivo de alcance entre o litoral e o interior. A Estrada de Ferro Bahia e 

São Francisco e a Estrada de Ferro Recife e São Francisco, assim como a EFDPII e a EFSJ, construíram-

se com base legal no Decreto-Lei nº 641 de 26 de junho de 1852. 

Até 1875, sob direção-presidência de Bento José Ribeiro Sobragy, pela segunda vez, e chefia de 

engenheiros por Firmo José de Mello, o plano de expansão da EFDPII por Minas Gerais não havia 

ainda estabelecido qual a planta a ser adotada nas linhas que chegariam a Ouro Preto via Taipas e 

seguiriam à Bahia, assim como o modo de conexão à bacia do São Francisco. A essa altura, já existia um 

levantamento e projeto para prosseguir por Sabará e Sete Lagoas por bitola irlandesa seguindo o leito 

do Rio Paraopeba, ao desviar do Rio das Velhas no sentido noroeste. 

A extensão da Linha em tráfego, que no 1º de janeiro era de 431,217 quilômetros, elevava-
se em 31 de dezembro a 501,999 quilômetros, acrescendo, por conseguinte durante o ano 
70,782 quilômetros, que compreendem as seguintes estações entregues ao trafego: 

Cachoeira (provisória) no ramal de S. Paulo, em 20 de julho, distante da de Lavrinhas 
20,597;  

Espírito Santo, na Linha do centro, em 31 de outubro, distante da de Paraibuna 12,407; 
Mathias Barbosa, idem, idem, distante da do Espírito Santo 14,458; 
Cedofeita, idem, em 30 de dezembro, distante da de Mathias 3,600; 

Retiro, idem, idem, distante da de Cedofeita 9,925; 
Juiz de Fora (provisória) idem, idem, distante da do Retiro 9,795; 

Total 70,782; 
A extensão média da Linha em tráfego em todo o ano foi de 444,508 quilômetros ou 52,704 
quilômetros mais do que no ano anterior.541 

No jornal conservador de São João del-Rei, O Arauto de Minas, um dos principais assuntos era 

o cenário em aberto para o prosseguimento da quinta seção da EFDPII, a partir de Juiz de Fora, que,

até então, era discutido se passaria pelas Taipas – região de Carandaí, sentido Queluz (de Minas) – ou 

540 SILVA, José Jorge da. Et. al. Op. Cit., 1875. 
541 EFDPII. Relatório do ano de 1875 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1876, p. 3. 
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pelo trecho da Lagoa Dourada, que colocava a sede da Comarca do Rio das Mortes no caminho da 

ferrovia nacional, realizando a antiga proposta do tenente/capitão/major Cesar Cadolino. 

A discussão presente no Arauto desde que Severiano Nunes de Resende fundou o 

“hebdomadário político, instructivo e noticioso” na província, com a edição nº 1 publicada a 8 de 

março de 1877, baseava-se nos termos do debate inserido no âmbito do Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas e da diretoria da EFDPII, nos artigos de José Jorge da Silva, Francisco 

Azarias de Queiroz Botelho e representação assinada pela Câmara Municipal de Ayuruoca, assim 

como na carta geográfica e topográfica propositiva, de um estudo assinado pelos engenheiros John 

William [João Guilherme] de Aguiar Whitaker (1824-1876), Francisco Pereira Passos (1836-1913), 

Antônio Augusto Fernandes Pinheiro (1844-1906), Francisco José Gomes Calaça e Joaquim Miguel 

Ribeiro Lisboa (1842-1894), de 1871 (mapa 8).  

Esse estudo contemplava duas frentes mineiras para o prosseguimento da ferrovia ao norte: 

uma oriental, referente à continuidade da linha do centro (terceira seção) pelo Vale do Rio Paraíbuna, 

e uma ocidental, proposta de um ramal que deveria bifurcar sentido norte na estação de Vargem Alegre 

do Ramal de São Paulo (quarta seção), atravessando o Vale do Rio Grande. O ponto em comum entre 

os dois eixos era a travessia do Rio das Mortes, na altura de São João e São José del-Rei, para o 

enflechamento na direção da Lagoa Dourada para, daí, continuar até a Bacia do Rio São Francisco, 

com foco no Rio das Velhas, para encontrar um modo de chegar a Ouro Preto. 

Para o avanço da EFDPII na direção de São João e São José del-Rei – especialmente na porção 

referente ao curso do Rio das Mortes entre a Garganta do João Ayres Gomes e essas duas cidades –, 

desde 1872, havia um atrito entre a herança do Ato Adicional e a administração da Corte: a Lei 

Provincial nº 1.914, de 19 de julho daquele ano. Se, pelo lado centralizador da ferrovia do Império, 

havia o projeto de Joaquim M. R. Lisboa para o prosseguimento da EFDPII até São João e São José 

del-Rei através do Rio das Mortes; desde 1871, a lei provincial do ano seguinte, em seu artigo 1º, abria 

espaço para a concessão de um “ramal que partindo da linha férrea de D. Pedro 2º de um ponto 

próximo às vertentes do Rio das Mortes se diri[gisse] ao ponto navegável do Rio Grande, e [seguisse] 

até as divisas da província pelo lado Oeste”.542 Portanto, uma base legal da província para a construção 

de estradas de ferro que assumissem a missão de conectar São João ao oeste do Império. 

 
542 MINAS GERAIS. “Lei N. 1.914 – de 10 de julho de 1872. Livro da Lei Mineira, Tomo XXXIX, Parte 1ª, Folha nº 15”. 
Collecção das Leis da Assembleia Legislativa da Província de Minas Geraes. Ouro Preto: Typographia de J. F. de Paula Castro, 
1872, p. 117. 



296 

Mapa 8. Estudo de Joaquim M. R. Lisboa e outros para a EFDPII por Lagoa Dourada em Minas Gerais. 

FONTE: AN. Resumo dos trabalhos relativos à linha do centro sobre as explorações feitas pelos engenheiros Whitaker, 
Passos, Pinheiro, Calaça e J. M. R. Lisboa. 1871. 
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Entretanto, com alta probabilidade de um acordo entre centro e província, a diretoria da 

estrada de ferro nacional optou pela direção de Barbacena, Carandaí e Queluz, para sua demanda a 

Ouro Preto e à região do Alto São Francisco – com seu intuito integrador ao Norte através da bacia 

do grande rio – legando o espaço dessa porção do Rio das Mortes aos concessionários mineiros 

contratados sob a Lei nº 1.914. Esses eventos desabonam, em certa medida, o discurso cliométrico 

sobre uma falta de projeto e planejamento sobre o sistema ferroviário oitocentista. 

Em 31 de Dezembro de 1877, a extensão total da Estrada de Ferro Dom Pedro II, somada à 

de todas as linhas e ramais a ela conectados, em tráfego ou em construção, era de 2.001,286 km. Desse 

total, havia 1.708,566 km em tráfego e 292,720 km em construção. A essa altura, já estava decidido o 

prosseguimento da linha do centro através das Taipas. Nessa direção, encontravam-se em obras os 

trechos que iam da estação de João Gomes543 – inaugurada em 1º de fevereiro do mesmo ano – à estação 

de Sítio, e dessa à estação de Carandaí.544 Ao abrir mão de passar pela região da Lagoa Dourada, evitava-

se a passagem por São João del-Rei, o que tornava o desenho da linha do centro mais retilíneo em 

direção ao Rio das Velhas. 

Segundo Bruno Nascimento Campos, quanto mais a linha do centro da EFDPII seguia nessa 

direção, maior se tornava o movimento das tropas de muares partindo de, e chegando a, São João del-

Rei, devido ao fato de não mais precisarem atravessar todo o sul de Minas em direção à Corte, 

despachando e recebendo as cargas na estação mais próxima, à medida que uma nova se abria ao 

tráfego.545 Portanto, desde fevereiro de 1877, os tropeiros que destinavam suas mercadorias à Corte, 

ou de lá as recebiam, passaram a cumprir o trecho São João-João Gomes. A partir do momento que o 

tráfego foi aberto até a estação de Sítio, em outubro de 1878, esse trecho se fazia o mais curto para as 

tropas até a EFDPII. Por outro lado, quanto mais essa linha seguia no sentido norte, menor passava a 

ser a incidência da cafeicultura em seu tráfego, com forte aceleramento da diversificação dos itens 

transportados, mas, também, redução dos volumes, enfaticamente após ultrapassar o limite de 

Barbacena, o maior entreposto comercial após São João del-Rei. 

São João dei Rei e Barbacena, localizadas próximas à fronteira com o Rio de Janeiro 
e servindo de pouso na rota das minas do Carmo, Ouro Preto e Sabará, 

543 A Estação de João Gomes, em 1889 foi renomeada como Palmira, até que em 1932 fez-se homenagem ao “pai da 
aviação”, passando o município de Palmira e sua estação ferroviária a serem batizados como Santos Dumont. 
544 EFDPII. Relatório do ano de 1877 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1878, p. 7.  
545 CAMPOS, Bruno Nascimento. Op. Cit., p. 122. 
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centralizavam as exportações de diferentes regiões da província, intermediando, em 
parte, a produção de Goiás e Mato Grosso.546 

Nesse sentido, ao iniciar a operação das estações de Sítio e Barbacena, a linha do centro 

alcançava o auge de sua demanda econômica de regiões de estabelecimento comercial de maior 

atividade, iniciando o trecho que era visto muito mais como um projeto expansionista e dinamizador 

das regiões menos privilegiadas. 

Maria de Fátima Gouvêa apresenta um cenário de ciúmes por parte dos fluminenses em relação 

à política da EFDPII de seguir seu trajeto maior por Minas. Francisco Portela, segundo a autora, 

declarava na assembleia legislativa do Rio de Janeiro, em 1885, que aquela província estava sendo 

jogada ao segundo plano pela estrada de ferro nacional. Mostrando “claras indicações de que o governo 

central estava beneficiando os interesses de Minas Gerais”.547 

O censo de 1872 mostra que a província de Minas Gerais, em consonância com o território 

que ostentava, apresentava a maior população provincial do Império, seguida pela Bahia. Entre os 

livres, o total populacional mineiro chegava a 1.669.276 habitantes; os baianos livres contabilizavam 

1.211.192. Já a população cativa, de Minas Gerais e Bahia, respectivamente, era de 370.459 e 167.824. 

Portanto, a população total geral, entre livres e escravos, também respectivamente, apresentava os 

números 2.039.735 e 1.379.016 cabeças.548 

O crescimento e o investimento da EFDPII pela província de Minas em direção à Bahia 

poderia ser um reflexo censitário somado às terras em estágio fronteiriço mais a oeste, com o potencial 

de ampliação produtiva e, também, populacional, com territórios interiores de amplas faixas a ocupar. 

Essa percepção sobre o tamanho das terras ainda a ocupar, principalmente a norte de Ouro Preto e São 

João del-Rei, portanto, a leste e oeste do Rio São Francisco, levavam a estrada de ferro nacional a um 

novo papel, ultrapassando sua função inicial de ferrovia do café, na Serra do Mar e no Vale do Paraíba 

do Sul. 

Essa percepção, no interior da diretoria da EFDPII, combina, em suficiente medida, com os 

estudos que Douglas Libby e Clotilde Paiva apresentam sobre a província mineira. Libby, como 

pioneiro sobre a regionalização sistemática do espaço da capitania e, depois, província, aproveita-se de 

546 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit., 2002, p. 39. 
547 GOUVÊA, Maria de Fátima. O Império das Províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2008, p. 246. 
548 IBGE. Censo demográfico, 1872. Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger, 1874(?). Disponível em: <https://cutt.ly/ebYaBYo>. 
Acesso em: 07/05/2120. 
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regionalizações mais recentes, do século XX, para compreender a dinâmica populacional geral de 

Minas.549 Paiva, ao tecer essa crítica pertinente ao trabalho de Libby, cria uma regionalização mais 

pautada na contemporaneidade da problemática.550 

Amparada por pesquisa empírica de grande volume sobre a economia e a demografia da 

província de Minas Gerais, Clotilde Paiva estabelece três níveis de desenvolvimento e padrões 

regionais e suas características econômicas. No total a autora propõe dezoito regiões distintas: 

a. Nível alto de desenvolvimento: 1. Mineradora Central Oeste; 2. Intermediária de Pitangui-

Tamanduá; 3. Diamantina; 4. Sudeste; 

b. Nível médio de desenvolvimento: 5. Mineradora Central Leste; 6. Médio-Baixo Rio das 

Velhas; 7. Sul-Central; 8. Sudeste; 9. Mata; 10. Araxá; 11. Vale do Alto-Médio São Francisco. 

c. Nível baixo de desenvolvimento: 12. Triângulo; 13. Paracatu; 14. Sertão; 15. Minas Novas; 

16. Sertão do Alto São Francisco; 17. Extremo Noroeste; 18. Sertão do Rio Doce.551 

Independentemente das exatidões dos mapas gerados por ambos, no entanto, o que se torna 

claro é que, ao ultrapassar as regiões meridionais de maior concentração demográfica, a linha do centro 

se estenderia à porção de ocupação mais rarefeita, que detinha focos mais esparsos de concentração 

populacional e urbanização. Ambos reforçam o fato de que a região que denominam “Metalúrgica-

Mantiqueira, que constituiu o núcleo minerador original da Capitania das Minas, continuou sendo a 

mais populosa e urbanizada região mineira ao longo do século XIX”.552 A esta porção se integrava, 

através da praça mercantil de São João, cabeça da comarca, o Oeste de Minas – de forma literal, o 

sudoeste da província, onde se encontravam termos como Pitangui, Pinhuí, Itapecerica (Tamanduá), 

Formiga, Oliveira e Santo Antônio do Monte.553 Para Clotilde Paiva, a fronteira urbana encontrava 

seu limite setentrional em Diamantina. 

As regiões de Diamantina, Mineradora Central Oeste, Intermediária de Pitangui-
Tamanduá e Sudeste conformam o primeiro grupo de regiões aqui consideradas 
como de nível de desenvolvimento mais elevado do que as demais. Considerando-
se as nossas estimativas da população total apresentada [...], nestas quatro regiões 
vivia metade da população provincial. As regiões que integram este grupo possuem 
elevados percentuais de participação dentro da população mineira, tanto em 
número de habitantes quanto de distritos, exceto Diamantina. Esta região é menor 
em extensão, se identifica com o antigo Distrito Diamantino, e sua ocupação e 

 
549 LIBBY, Douglas. Op. Cit. 
550 PAIVA, Clotilde. Op. Cit. 
551 PAIVA, Clotilde. Op. Cit. Cf. Mapas e capítulo 5. 
552 LIBBY, Douglas. Op. Cit. 
553 Id. Ibid., p. 44. 
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organização internas resultaram de outro processo, sujeito a leis específicas que 
estabeleciam rigoroso controle dos movimentos populacionais.554 

As grandes diferenças regionais levariam à necessidade de adotar soluções distintas que 

considerassem o padrão do território em referência a censo, ocupação, economia e [geração de] 

potencialidade para o futuro. Esse foi o cenário encontrado pela linha do centro da “grande ferrovia”. 

No relatório de 1879, a diretoria publicou o seguinte: 

Ao princípio de 1877 a linha [l]este deu-se até João Gomes, e no ano seguinte 
transpôs a serra de Mantiqueira prolongando-se até o Sítio, isto é, 85 quilômetros 
além da zona produtiva do café, cujo transporte constitui a principal fonte de renda 
para a estrada. Entretanto, e apesar de se terem feito em 1878 e 1879 importantes 
reduções nas taxas dos fretes de todas as mercadorias para as grandes distâncias, e 
dos gêneros alimentícios para qualquer distância, a renda quilométrica obtida em 
1879 é a maior destes últimos quatro anos.555 

Nesse sentido, é possível supor que o vai e volta das tropas da praça são-joanense, que 

representava a produção das Vertentes do Rio das Mortes e do Oeste de Minas, compensava a falta do 

café, ou de outro produto de grande volume de exportação interprovincial ou internacional, do trecho 

de além Mantiqueira. Depois das fortunas dos cafeicultores – somadas ao grande volume despendido 

pelo erário imperial para a EFDPII – que possibilitou a grande expansão da ferrovia nacional, chegava 

o momento de o capital acumulado no comércio do Rio das Mortes e do Oeste de Minas se reverterem 

aos cofres da receita ferroviária da “grande estrada de ferro”, da “nova linha” e da Burnham, Parry 

Williams & Co. e outras manufaturas de bens de capital e insumos para as estradas de ferro. 

Quarenta anos de espera para o projeto Cadolino florescer 

Em fevereiro de 1872, o Ministério da Agricultura remeteu ao Governo Provincial Mineiro 

um requerimento formulado pelos engenheiros Hermillo Cândido da Costa Alves (1842-1906) e 

Eduardo Mendes Limoeiro. Com tal documento, transferia-se do âmbito da administração imperial 

para a provincial mineira a solicitação para construir “uma estrada de ferro de bitola estreita entre o 

ponto em que a estrada de ferro de D. Pedro 2º abandona[va] o Rio das Mortes [até alcançar] a cidade 

 
554 PAIVA, Clotilde. Op. Cit., p. 132. 
555 EFDPII. Relatório do ano de 1879 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1880, p. 10. 
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de Lavras”.556 Os dois interessados obtiveram êxito parcial em sua demanda. A concessão foi 

promulgada, porém não foram os dois senhores os contemplados com o contrato resultante. 

Interessante mencionar que o requerimento de Alves e Limoeiro nos remete a outro, mais 

antigo, de trinta e quatro anos: a autorização requerida pelo quase misterioso, secretário, usurário e 

engenheiro Cesar Cadolino; o da carta supostamente legítima/supostamente apócrifa557 de Maria 

Leopoldina de Áustria. De acordo com o que vimos no capítulo 2, o pedido de Cadolino encontrou 

um caminho tardio na conjunção da linha do centro da EFDPII com a concessão decretada pela 

assembleia legislativa de Minas, e outorgada pelo presidente Joaquim Floriano de Godoy, através da 

citada Lei Provincial nº 1.914, de 1872. O contrato se daria um ano mais tarde, com os liberais José de 

Rezende Teixeira Guimarães e Luiz Augusto de Oliveira, pela Lei nº 1.982, de abril de 1873.558 

A partir de 1877, a proposta que Cesar Cadolino fez em 1838 começaria a chegar mais perto 

das vias de fato, com a fundação da Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas na Câmara 

Municipal de São João del-Rei. Ao iniciar o tráfego entre a estação do Sítio, entroncamento da EFDPII 

com a EFOM, e a estação de São João del-Rei da EFOM, em julho de 1881, estabelecia-se, 

definitivamente, a almejada conexão ferroviária entre a capital do Império e a sede da comarca do Rio 

das Mortes, que havia sido capital da província de Minas Gerais no “Ano da Fumaça”. 

Na ocasião da inauguração da EFOM, além do imperador e do ministro da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, Buarque de Macedo – falecido na ocasião –, sabemos de pelo menos uma 

personagem que deixou registro. Ina Von Binzer (1856-1929), a escritora e educadora alemã, em Os 

Meus Romanos – obra que reúne as cartas de Binzer a uma tal Grete – narra seu trajeto entre a “grande 

estrada de ferro” (EFDPII) e a “nova linha” (EFOM). Ao estabelecer os parâmetros “grande estrada” 

e “pequena estrada”, Binzer não se referia à extensão das linhas; sua surpresa era motivada pela 

diferença na bitola da via das duas estradas. 

 
556 MINAS GERAIS. Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais (Joaquim Pires Machado Portela). Ouro Preto: 
Manuscrito, 1872, p. 96. 
557 A aparente redundância deve-se ao fato de a tal carta registrada por Cadolino e Flach em 1834 ter sido aceita como 
legítima por muitos anos, até que o biógrafo Rezzutti levantasse suspeita sobre a autenticidade, por não haver rastros de 
uma cópia original em qualquer arquivo conhecido, no Brasil ou fora. 
558 SANTOS, Welber L. Op. Cit., p. 86; CAMPOS, Bruno Nascimento. Op. Cit., p. 124. Para um estudo sistemático sobre 
a política provincial de transportes, cf. BARBOSA, Lidiany Silva. Tropas e ferrovias em uma província não-exportadora: 
Estado, elites regionais e as contradições da política de transportes no início da modernização - Minas Gerais, 1835-1889. 
2011. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2011.  
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Com bitola irlandesa (5 pés e 3 polegadas ou 1.600 mm), a EFDPII era larga, operava carros 

compridos e espaçosos, destacadamente os de tipo “americano”, fabricados pela Harlan & Hollingworth 

& Co. ou pelas Ashbury Ry. Carriage & Iron Co. e S. A. des Travaux Dyle et Bacalan (cf. tabelas 3 e 4); já a 

“nova linha/pequena estrada” a ser inaugurada naquela viagem havia sido construída em bitola super 

estreita, de 2 pés e ½ ou 762 mm, ainda inédita no Brasil naquela hora, mas em franca expansão global, 

por ser uma medida razoável e arredondável, tanto no sistema imperial (2’6” ou 2 pés e ½ [meio]) 

quanto no métrico (0,76 m, 76 cm, 762 mm). 

Essas diferenças se faziam muito nítidas aos viajantes e representavam uma política de 

economia para a montagem de infraestrutura. A seção da EFOM entre Sítio e São João del-Rei custou 

apenas 21:850$000 por km, o mais baixo entre as ferrovias de caráter público do Império até aquele 

momento. Cada locomotiva da EFDPII custava em torno de 30 contos em 1880; as da EFOM foram 

registradas em relatório com “custo na fábrica, 15:600$000, e sobre nossos trilhos, 17:103$290”.559 

Figura 40. “Grande estrada de ferro” e “pequena estrada de ferro”. Encontro em Sítio entre a bitola irlandesa da EFDPII 
e a bitola super estreita da EFOM, 1880. 

 
Fonte: BN. EFDPII. Collecção de 44 Vistas Photographicas da Estrada de Ferro D. Pedro 2º, 1881, p. 27. 

 
559 EFOM. Relatório da Directoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas). Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger & Filhos, Ouvidor 
31, 1882, p. 12. 
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A tradição, se é possível usar esse conceito no contexto, impunha o uso de bitolas largas para a 

construção das estradas de ferro desde a década de 1820. Muito se devia ao perfil das locomotivas, com 

a caldeira montada sobre um berço largo e em acordo com as noções de equilíbrio dos veículos para 

estradas de rodagem comuns, como carruagens e carroças, dos quais os primeiros wagons derivavam. 

Com o passar das décadas e o avanço ferroviário por regiões de relevos mais complexos e projetos mais 

econômicos, somados a soluções tecnológicas inovadoras no sentido de aperfeiçoar os chassis, caldeiras 

e cilindros para maior equilíbrio sobre larguras menores, desenvolveram-se os conceitos paramétricos 

de bitolas “larga” e “estreita”, baseado no fato de que foi estabelecido o padrão, da Grã-Bretanha e dos 

Estados Unidos, de 4 pés, 8 ½ polegadas (1.435 mm): abaixo dessa medida padronizada nos dois 

maiores centros industriais/ferroviários, todas são “estreitas”; acima dessa medida, todas são “largas” 

(o que não removia, ainda no século XIX, a bitola standard das referências de “larga” no texto de alguns 

autores). 

Nas primeiras décadas da expansão ferroviária da América do Norte, segundo Douglas J. 

Puffert, não havia um padrão, porém, havia algumas medidas de adoção mais comuns, as quais, em 

ordem, possuíam bitolas de 4 pés e 8 ½ polegadas (1.435 mm); 4 pés e 9 polegadas (1.448 mm); 4 pés 

e 10 polegadas (1.473 mm), e 5 pés (1.524 mm). Uma segunda onda de bitolas (1838-48) tornou 

comuns medidas ainda mais largas: 5 pés e 4 polegadas (1.626 mm); 5 pés e 6 polegadas (1.676 mm) – 

essa foi a adotada pela EFP, de Mauá –, e 6 pés (1.829 mm). Em 1871, iniciou uma terceira onda, dessa 

vez a tendência era o estreitamento, e as duas medidas mais adotadas nessa onda foram 3 pés e 6 

polegadas (3 pés e ½ polegada ou 1.067 mm), no Canadá, e 3 pés (914 mm), nos Estados Unidos.560 

Posteriormente, devido à adoção da bitola de 1.067 mm como padrão para as maiores ferrovias da 

África do Sul, essa medida ficou classificada como Cape Gauge. A de 3 pés (914 mm) passou a ser a mais 

adotada para as ferrovias regionais de bitola estreita das Américas do Norte e Central. 

O responsável pela escolha da bitola de 2 pés e ½ (762 mm) para a Estrada de Ferro Oeste de 

Minas havia sido o engenheiro Joaquim M. R. Lisboa, o mesmo que realizou os estudos para a quinta 

seção, pelo Vale do Rio Paraibuna e Rio das Mortes, e a proposição de um ramal pela Mantiqueira e 

Vale do Rio Grande (cf. mapa 7) para a linha do centro e um ramal mineiro da EFDPII. Após sua 

experiência adquirida no interior da expansão da ferrovia da Corte, Lisboa foi o responsável por 

 
560 PUFFERT, Douglas J. “The standardization of track gauge on North American Railways, 1830-1890”. The Journal of 
Economic History History, Vol. 60, nº 4, dezembro de 2000, p. 935. 
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projetos de construção na Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (CMEF), na província de São 

Paulo, na EFOM e na Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará (EFPGP) –, todas em bitola estreita; 

esta última assumia a continuação da EFP, de Mauá, na escalada da Serra da Estrela, adotando o padrão 

americano e bitola estreita de 1,00 m (3 pés, 3 3/8 de polegada), o oposto da ferrovia mais antiga, que, 

mais tarde, 1885, após ser arrendada à EFPGP, adotaria a redução da bitola para 1,00 m, traçando uma 

continuidade entre as duas, de modo a integrar o porto de Mauá a Petrópolis, conforme a razão social 

da “primeira ferrovia do Brasil”. 

Figura 41. Bitolas ferroviárias mais comuns no espaço atlântico investigado. 

 
Fonte: desenho meu. 

Enquanto a EFDPII, para iniciar sua transposição de Santana, seguia parâmetros técnicos e 

sociais adotados no Velho Sul antebellum dos Estados Unidos, particularmente da Virgina and Tennessee 

Railroad: bitola maior, simples aderência para vencer a serra, manejo de mão de obra escrava, incursão 

em região de plantation; a EFOM seguia os parâmetros da ocupação do hinterland, como foi o caso da 

Denver and Rio Grande Railroad (DRGRR), no Colorado: bitola estreita no sentido oeste de um 

território em contínua construção e ocupação de fronteira, menos populoso; dinamização de 

transporte com métodos mais econômicos, desvinculação – hipotética ou não – da economia de 

plantation, emprego marcante de mão de obra de migração europeia e/ou asiática. 
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A redução dos custos por km, ao adotar as medidas mais estreitas, saltava aos olhos e mostrava-

se a escolha mais apropriada do período, formando uma analogia com os ramos das árvores. Os trens 

com horários mais esparsos e menor volume da “pequena ferrovia” abasteciam os maiores e 

integradores da “grande ferrovia”. A escolha de Lisboa, sob o ataque de alguns – destaque ao senador 

Francisco Belisário Soares de Souza, do Jornal do Comércio561 –, levou-o a convidar William Milnor 

Roberts, que se encontrava em Minas Gerais como membro da Comissão Hidráulica do Brasil, para 

levantamento de dados sobre a Bacia do São Francisco, para conhecer a estrada e tecer opinião. Por sua 

visita à primeira seção da EFOM em julho de 1880, com viagem entre Sítio e Barroso, Roberts enviou 

uma carta parecer que Lisboa publicou em seu relatório sobre a construção. Desse documento, vale 

destacar alguns trechos. 

Ontem à tarde tive o prazer de conhecer o seu chefe de tráfego, Sr. Paulo Freitas, na 
estação de Sítio, o qual, de nós encarregado, colocou-nos confortavelmente no trem 
de sua linha de bitola estreita e nos trouxe em menos de duas horas até este local, 
onde fomos gentilmente recebidos e entretidos de forma hospitaleira por ele e Sra. 
Freitas. [...] Fomos acompanhados pelo meu amigo Professor Derby e pelo Sr. 
Washington d’Aguiar, vinculados à nossa comissão, e, também, pelo Sr. Paist, um 
americano recém-chegado da Baldwin Locomotive Works, que desejava ver o 
funcionamento da locomotiva nesta linha em 30 polegadas de bitola. Ele ficou 
muito satisfeito com o desempenho. [...] Viajamos a uma velocidade de 30 km/h, 
fazendo os 49 quilômetros, incluindo paradas, em menos de duas horas. A linha – 
como eu esperava, é repleta de curvas fortes, que, de fato, são o principal meio de 
economizar o custo da construção, ajustando-a aos contornos da paisagem. 
Fiquei particularmente impressionado com a facilidade e total ausência de 
solavancos laterais com que a locomotiva e os carros cruzavam a linha pelas curvas. 
(grifos e tradução meus)562 

O depoimento de Roberts traz algumas implicações para nossa conectividade. O “Sr. Paulo 

Freitas” que o recebeu na estação de Sítio era Paulo Freitas de Sá (1846-1909), inspetor do tráfego da 

nova estrada. Esse engenheiro trazia na bagagem a experiência de ter construído a segunda seção da 

ferrovia da Companhia Mogiana, na Província de São Paulo, sob a chefia de Joaquim M. R. Lisboa, 

 
561 BN-SOR: LISBOA, Joaquim M. R. Op. Cit., pp. 3-4. 
562 “Yesterday afternoon I had the pleasure to meet your chief of traffic Snr. Paulo Freitas at Sitio station who took charge 
of us, placed us comfortably on the train of your narrow-gauge line and brought us in less than two hours to this place, 
where we were kindly welcomed and hospitably entertained by himself and Mrs. Freitas. […] We were accompanied by my 
friend Professor Derby and Sr. Washington d’Aguiar attached to our commission, and also by Mr. Paist, an American 
recently arrived from the Baldwin locomotive Works, who desired to see the working of the locomotive on this 30-inch 
gauge track. He is very much pleased with its performance. […] We travelled at the rate of 30 kilometers per hour, making 
the 49 kilometers including stops, in less than two hours. – The line – as I expected to find, abounds with strong curves, 
which, in fact are the chief means of economizing the cost of the construction, by fitting it to the contours of the country. 
I was particularly struck with the ease and entire absence of side – jolting with which the engine and cars traversed the 
track around these curves”. BN-SOR: LISBOA, Joaquim M. R. Op. Cit., p.11. 
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que acumulava esse cargo em paralelo à EFDPII563. Nessa função, cabia a Freitas escolher e dar inspeção 

a todo o material rodante, que seguia alguma similaridade com o empregado na Mogiana, que, por sua 

vez era idêntico ao da Eureka & Palisade Railroad, no estado de Nevada; portanto, no padrão americano 

de bitola estreita. 

Percebe-se na expansão ferroviária do centro-sul uma teia de conexões. Herculano Velloso 

Ferreira Pena, responsável pela adoção da bitola estreita e locomotivas americanas na EFUV, era o 

responsável pela aquisição do material rodante da Mogiana em 1873564 e, posteriormente, foi eleito 

diretor-presidente da EFDPII. Joaquim Lisboa, engenheiro em chefe da EFDPII e da CMEF na 

primeira metade da década de 1870, cumpria essa função na “pequena ferrovia” que Ina Von Binzer 

tanto estranhara. 

“Você precisava ver o menor trem jamais sonhado, com vagões e locomotiva em miniatura!”, 

escrevia Von Binzer à querida Grete, e complementava: “É claro que, entre outros para passar o tempo, 

medimos o vagão, tinha 1,65 m de largura!”. As exclamações, o espanto da educadora nascida em 

Brunstorff, nas proximidades de Hamburgo, podem soar estranhos em um exercício teleológico, 

porém, de fato ainda não havia ferrovias de perfil semelhante na Confederação da Alemanha do Norte 

ou no território do Império Alemão, ambiente posteriormente infestado de ferrovias desse caráter. 

Pelas datas da tendência ao estreitamento das vias de ferrovias brasileiras, somadas às 

experiências acumuladas pelo corpo de engenheiros por elas responsáveis, as maiores influências 

vinham da América do Norte, apesar de a prática mais antiga ser remetida à Rheilffordd Ffestiniog, no 

País de Gales, que adotava uma medida super estreita desde a década de 1830. É nítido o paralelismo 

entre a expansão ferroviária regional do oeste da América do Norte e, particularmente, dos Estados 

Unidos, com e sob impacto de sua indústria e a adoção de material rodante similar ou idêntico pelos 

engenheiros responsáveis pelas estradas do Império Bragantino. 

Não que o uso da bitola estreita fosse uma coisa inédita antes de 1871 no Brasil. A Estrada de 

Ferro Cantagalo (EFCg), que teve seu tráfego inaugurado a 16 de junho de 1860, já havia adotado a 

bitola de 1.100 mm (3 pés, 7 1/3 de polegada) montada em trilhos Barlow e com sistema Fell565 para 

 
563 CMEF. Relatório da diretoria Provisória da Companhia Mogyana (30 de março de 1873). Mogy-Mirim: Typographia do 
Progresso, 1873, pp. 5; 32. 
564 CMEF. Relatório da diretoria da Companhia Mogyana (28 de setembro de 1873). São Paulo: Typographia do Correio 
Paulistano, 1873, p. 16. 
565 “O sistema Fell foi o primeiro sistema de terceiro trilho para ferrovias que eram muito íngremes para serem trafegadas 
apenas por adesão nos dois trilhos comuns. Esse sistema utiliza um trilho central elevado entre os dois trilhos externos para 
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vencer 8,3%566 de rampa em seu trecho serrano.567 A EFUV, de Velloso, copiou a largura da EFCg; 

porém, com trilhos Vignole e tração por simples aderência, em sua construção a partir de 1869. Em 

1867, a Estrada de Ferro Recife a Caxangá havia adotado a bitola de 1.200 mm (3 pés, 11 ¼ de 

polegada). Entretanto, é notório que a massificação da bitola estreita e super estreita, com massiva 

aplicação da bitola métrica (1.000 mm) e inferiores, coincide com a data demarcada por Puffert para 

os Estados Unidos e Canadá. A partir de 1871, sem exceção, todas as novas ferrovias construídas no 

território do Império do Brasil seguiram essa regra, conforme o quadro 8 demonstrará mais adiante. 

Durante o período em que foi chefe seccional na construção da linha tronco da CMEF, Paulo 

Freitas de Sá testemunhou a chegada e o início da operação do material rodante especificado e 

escolhido por Herculano Velloso para aquela ferrovia paulista. Ao assumir o cargo de inspetor do 

tráfego na EFOM, Freitas de Sá imprimiu à “pequena ferrovia” um caráter tipicamente “americano” 

para a adoção do equipamento de manutenção e de material rodante. As primeiras locomotivas 

encomendadas à Baldwin Locomotive Works pela EFOM eram, praticamente, versões daquelas da 

Mogiana em escala reduzida com certas adaptações inspiradas na locomotiva “Montezuma”, da 

DRGRR. Assim como os primeiros carros e vagões, importados da Inglaterra, construídos pela 

Lancaster Railway Carriage and Wagon Co., os projetados por Joaquim Lisboa e Carlos Niemeyer e 

construídos nas oficinas da EFDPII, chefiadas pelo segundo, seguiam especificações “americanas”. 

O resto do material rodante foi todo construído nas oficinas da Estrada de Ferro 
Pedro II tendo-me entendido com o chefe da locomoção sobre a disposição que se 
deveria dar ao material. 
Devo declarar que a coadjuvação que esta empresa obteve das diferentes diretorias 
da Estrada de Ferro Pedro II foi a mais eficaz possível. 
O digno chefe da locomoção, Dr. Carlos Niemayer, de combinação comigo, 
projetou todo o material e o executou com a maior perfeição, o que aliás não era de 
admirar, tendo-se encarregado desse trabalho, de nossa empresa, um tão distinto 
profissional. Um fato que não deve passar desapercebido, é que no país, e por preço 
módico, pode-se construir material para estradas de ferro. As primeiras rodas e 
ferragens vieram dos Estados Unidos, porém a quase totalidade dos carros são 
construídos com material do país e até mesmo rodas fundidas com ferro de 
Ipanema. Parece-me ser este o primeiro exemplo.568 

 
fornecer tração e frenagem extras, ou apenas frenagem. Os trens são movidos por rodas ou freados por sapatas pressionadas 
horizontalmente no trilho central, bem como pelas rodas normais”. WIKIWAND. Fell Mountain Railway System. 
Disponível em: <https://cutt.ly/xv2apSs>. Acesso em: 28/02/2021. 
566 COSTA, Francisco Barreto Picanço da. Op. Cit., 1892, pp. 74; 273. 
567 BENÉVOLO, Ademar. Op. Cit., p. 639. 
568 BN-SOR: LISBOA, Joaquim M. R. Op. Cit., pp. 13-4. 
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Essa passagem, de autoria de Lisboa, representa e reforça um turbilhão de informações. O 

liliputiano material rodante rebocado, assim como as locomotivas, seguia os parâmetros operacionais 

“americanos”. 

Quadro 7. Material rodante da Estrada de Ferro Oeste de Minas em 1881. 

Veículos Peso locomotivas/Tara rebocados Capacidade 
4 locomotivas tipo 4-4-0 American Std. 14 a 15 toneladas ND 

4 carros de passageiros 1ª classe ND 16 passageiros
4 carros de passageiros 2ª classe ND 24 a 30 passageiros

2 carros bagagem, correio e guardas ND ND 
15 wagons fechados de cargas 3,5 toneladas 10 toneladas 

10 wagons abertos 3 toneladas 10 toneladas 
2 wagons para transporte de animais ND ND 

1 guindaste de 8 rodas ND ND 
1 carro de luxo, dito “imperial” ND ND 

Fonte: BN-SOR: LISBOA, Joaquim M. R. Apontamentos sobre a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de 
Janeiro: Typ. Soares & Niemeyer, 1881, pp. 11-2. 

Mesmo em dimensões de escala reduzida, os carros de 1ª e 2ª classes, os de bagagem, além dos 

wagons abertos e fechados para mercadorias, seguiam a morfologia típica da América do Norte: 

comprimento em taxa de proporção em relação à largura maior do que os “ingleses” e “belgas”, com 

suas 4 rodas de fixação rígida; uso de estrutura de madeira de lei (com maior disponibilidade nas 

Américas em 1880), ao contrário da estruturação de ferro ou aço dos “ingleses” e “belgas”; 8 rodas 

divididas em 2 trucks/boogies de 4 rodas cada um.569 Essas especificações foram as, no primeiro 

momento, repassadas à Lancaster Railway Carriage and Wagon Co. para as aquisições da parte dos carros 

e vagões encomendados no exterior. 

As oficinas de São João del-Rei, construídas para a manutenção de todo esse material 

“americano”, foram equipadas com máquinas encomendadas à William Sellers & Co., de Filadélfia. 

Como resumiu Joaquim Lisboa em seu relatório de 1881: “Todo o material é do sistema americano e 

executado com a maior uniformidade”.570 A certa altura, mesmo as companhias de capital inglês ou 

belga, para operar no Brasil, passaram a utilizar elementos da tipologia americana. Um bom exemplo 

é a EFSJ, da SPRC, ou “a inglesa”, que acabou adotando em sua frota de locomotivas itens praticamente 

proibidos na Inglaterra, como farol e o cow-catcher (limpa-trilhos envolvente). 

 
569 Id. Ibid., p. 14. 
570 Id. Ibid., p. 12. 
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Para além de toda a questão técnico-cultural-identitário-tecnológica, havia alguns fatos que 

tornavam, especialmente, as locomotivas, itens mais complexos e caros, fabricadas pela BLW mais 

vantajosas: robustez, simplicidade e acompanhamento pelo fornecedor. 

O trecho anteriormente citado da carta de W. Milnor Roberts a Joaquim M. R. Lisboa traz 

referência a um “Mr. Paist”, “recém-chegado da Baldwin Locomotive Works”. Para manter o fluxo de 

clientes, a Burnham, Parry, Williams & Co. manteve uma prática que passou a ser adotada desde a M. 

W. Baldwin & Co.: o acompanhamento de seus produtos in loco, para repassar informações operacionais 

e receber outras sobre como essas máquinas se comportavam, para aproveitar na linha de produção. A 

tática parecia funcionar.571 

Segundo os dados do Inventário Geral de Locomotivas (IGL) da Sociedade para Pesquisa e 

Memória do Trem (SPMT), a tecnologia empregada nas ferrovias do Brasil teve clara predominância 

americana a partir do momento em que a Baldwin Locomotive Works passou a fornecer maquinário para 

a EFDPII. No Relatório da EFCB de 1890, primeiro publicado após a proclamação/golpe da 

República, constam 144 locomotivas no total, legadas da EFDPII e ainda ativas. Dessas 144 

locomotivas da “grande ferrovia” do período que termina em 1889, ou seja, até o fim do regime 

monárquico imperial, 133 (92,36%) eram de origem norte-americana; 9 (6,25%) de origem britânica, 

uma (0,69%) de origem belga e uma (0,69%) francesa. Entre baixas por desastres e obsolescência, 

verifica-se uma ampla americanização do parque de tração. 

Compartilhando da minha hipótese inicial para esta pesquisa, tal perspectiva era observada 

pelo geólogo Casper Branner em seu artigo sobre as ferrovias do Brasil, de 1887: a tendência da quebra 

de aquisições gerais de locomotivas americanas para as ferrovias brasileiras provinha, 

majoritariamente, das companhias de capital britânico estabelecidas no país.572 A mais efetiva, entre 

todas, a São Paulo Railway Company Limited, coincidentemente, a que administrava a mais lucrativa e 

capaz de manter os negócios com a indústria mais careira e de produtos de qualidade mecânica e 

manutenção mais delicadas. 

Uma ferrovia pertencente a companhia de capital britânico conectada à EFDPII – uma ilha 

de capital e tecnologia britânica em bitola estreita no seio do americanismo dominante – era a Estrada 

 
571 Sobre o sistema de serviços e gerenciamento da fábrica de Baldwin, cf. CONVERSE, John W. “Some Features of the 
Labor System and Management at the Baldwin Locomotive Works”. The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, vol. 21, Current Labor Problems, jan., 1903, pp. 1-9. 
572 BRANNER, John C. Op. Cit., 1887, p. 22. 
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de Ferro Minas e Rio (EFMR), da Minas & Rio Railway Company Limited (MRRC). Bruno Campos 

revela que o caso dessa estrada, em referência à concessão de seu privilégio, se assemelhava ao da SPRC 

no aspecto em que essa companhia detinha o privilégio de se estender para além de sua ponta no 

interior. Se a EFSJ, da SPRC, era preferida para ultrapassar o limite de Jundiaí em sentido a Campinas 

e além, a EFMR, da MRRC, ostentava o privilégio de ultrapassar o limite de Três Corações e adentrar 

o território mineiro entre o Rio Verde e o Rio Sapucaí. Assim como no caso da primeira, a diretoria 

da segunda não se interessou em prolongar sua linha, muito devido à sua posição confortável e 

lucrativa. Coube à Companhia Estrada de Ferro Muzambinho, de capital nacional, construir a 

extensão de Três Corações em direção ao sudoeste do já estado de Minas Gerais.573 

O caso da EFMR e os termos de sua concessão em relação à EFDPII pode ser considerado 

como um desdobramento do plano de Joaquim Lisboa e outros de 1871 (cf. mapa 8). Fazia parte de 

sua concessão partir de um ponto da quarta seção – ramal de Cachoeira (São Paulo) – da “grande 

ferrovia”, e esse ponto, inicialmente, seria Resende, na parte mais ocidental da porção fluminense do 

Vale do Rio Paraíba do Sul. Entretanto, esse ponto foi “empurrado” para o outro lado do limite 

provincial. 

Foram cogitados como pontos iniciais desta ferrovia Resende (província fluminense 
e ponto original da concessão) e Queluz (na localidade de Lavrinhas, já na província 
paulista), ambas na Estrada de Ferro D. Pedro II. Porém o ponto inicial definitivo 
foi a estação de Cruzeiro, no vale do Paraíba paulista, inaugurada em 1878. Pode ter 
tido algum peso na decisão sobre o ponto inicial da Minas and Rio, as relações de 
amizade, convertidas em compadrio, existentes entre o Major Manoel de Freitas 
Novaes e o Imperador D. Pedro II. A ligação com a cidade de São Paulo se dava a 
partir da estação de Cachoeira, ponto final da Estrada de Ferro D. Pedro II e 
primeira estação após Cruzeiro, ocorria por meio da Estrada de Ferro São Paulo – 
Rio, companhia organizada em São Paulo, cuja malha ferroviária fora construída em 
bitola métrica. A Estrada de Ferro São Paulo – Rio [de Janeiro] foi comprada pelo 
governo provisório da República em 1890 e incorporada à Central do Brasil que 
iniciou em 1894 o alargamento da bitola em toda sua extensão para 1,60 metros.574 

A EFMR, mesmo sendo “inglesa”, configurava-se no espectro das ferrovias econômicas para o 

interior; no entanto, sem perder seu caráter financeiramente abusivo por parte do capital britânico. 

Portanto, durante seus primeiros anos – os anos de concessão britânica –, não se enquadrava na 

perspectiva de ampliação da ocupação do território, como foi o caso de similares como a EFOM, a EFL 

 
573 CAMPOS, Bruno Nascimento. Op. Cit., pp. 108-9; 114.  
574 Id. Ibid., pp. 106-7. 
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e a CMEF, no centro-sul, e EFBTT e extensões da EFRSF e EFBSF, ao norte e baixo São Francisco – 

onde o abuso financeiro britânico já havia cedido lugar à encampação pelo Estado Imperial. 

A Companhia Paulista, que no período analisado possuía sua linha tronco completamente em 

bitola de 1.600 mm, mostrava características técnicas similares às da EFDPII. Porém, devido ao seu 

aspecto mais regional no período do Segundo Reinado, além de uma via de perfil mais plano, possuía 

material rodante relativamente diminuto, mas com “sistema americano de boogie, muito bom e 

apropriado para a linha”.575 A CPEF iniciou suas operações na década de 1860 com locomotivas 

inglesas John Fowler & Co. No segundo relatório de 1888 dessa companhia, de 30 de setembro, os 

engenheiros Walter Hammond e Adolpho Pinto elogiavam o material rodante da Estrada de Ferro 

Rio Claro, que era objeto de interesse para encampação da Paulista. Das dez locomotivas de sua posse 

em 1888, oito eram americanas Baldwin e duas eram inglesas Sharp, Stwart & Co., porém, com perfil 

“americanizado”. Os carros (passageiros) e vagões (mercadorias) “americanos” provinham, todos, de 

dois fornecedores, um inglês e um nacional: Bristol Wagon & Co., de Bristol, Inglaterra, e Companhia 

Construtora576, do Rio de Janeiro.577 

A percepção que se pode construir com os dados gerais das ferrovias brasileiras até 1889 é que 

o material rodante rebocado, de construção técnica/tecnológica mais simples e menos onerosa – sendo 

apenas versões mais pesadas, volumosas e bem acabadas de carruagens e carroças tradicionais – 

permitia maior nacionalização dos fornecedores e reduzia a importância da praça ou planta industrial 

de proveniência. O que fica claro é que, a exigência sobre esses, no decorrer das décadas, recaía muito 

mais no quesito de estilo e concepção, exigindo-se que apresentassem as oito rodas sob os dois 

boogies/trucks de quatro rodas para o melhor desempenho em curvas. 

 
575 CPEF. Relatório n. 38 da diretoria da Companhia Paulista de 1888. São Paulo: Typographia a Vapor de Jorge Seckler & 
Comp., 1888, p. 89. 
576 “COMPANHIA CONSTRUCTORA, r. do Conde d’Eu, 150, e r. do Hospício, 33. Teleph. n. 91. Com grande 
estabelecimento de ferraria para a fabricação de carros, carruagens, vagões, troles, bondes de passageiros e de bagagens, etc. 
Especialidade: flexibilidade, solidez e elegância. Encarregam-se de qualquer expedição para o interior”. BN. Almanack 
Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro (Almanack Laemmert). Rio de Janeiro: Typographya Universal de 
Laemmert, 1883, p. 557. 
577 CPEF. Relatório n. 38 da diretoria da Companhia Paulista de 1888. São Paulo: Typographia a Vapor de Jorge Seckler & 
Comp., 1888, p. 90. Após a encampação da “pequena ferrovia” de Rio Claro, de bitola estreita, ocorrida após 1889, a CPEF 
passou a adotar material rodante nos EUA para sua linha original em bitola irlandesa. Cf. DEGOLYER LIBRARY. 
Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, Construction Numbers from 
10000 to 14999, May 1889 to July 1896. Disponíveis em: <https://cutt.ly/LvwDiCk>. Acessados em: 10/05/2020; 
RRMOP. Library and Archives. Disponível em: <https://cutt.ly/Ab2Szax>; <https://cutt.ly/Sb2SnCP>. Acesso em: 
12/12/2018. 
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Já no quesito material de tração (locomoção) os critérios mudavam, de acordo com os mesmos 

dados. Ainda que as especificações “americanas” fossem adotadas pelos fabricantes europeus, a 

experiência adquirida pela engenharia de tráfego e locomoção, no interior das empresas de estradas de 

ferro, indica uma tendência preferencial ao fornecimento americano. Nesse sentido, a fábrica Baldwin 

Locomotive Works, por uma série de características e fatores, acabou por influenciar nas listas de 

encomendas, para bitola maior nas “grandes ferrovias” e para bitola estreita nas “pequenas,” e, em 

seguida, nas “grandes” que adotaram bitola estreita nas extensões ou até mesmo rebitolaram suas vias 

originais (caso de Bahia e Pernambuco). 

Segundo Benévolo, mesmo o engenheiro em chefe sob contrato da “inglesa” SPRC para sua 

EFSJ, o escocês James Brunlees (1816-1892), cultivou a ideia de construir essa ferrovia em bitola 

métrica. 

Brunlees, já o dissemos, declarou que não adotou a bitola estreita na Santos-Jundiaí, 
porque a concessão estipulava a exigência de uma estrada igual as melhores da 
Europa, segundo nos ensina o técnico patrício, mestre na tração, H. E. Hargreaves, 
no seu opúsculo Caminhos de ferro nacionais: Bitola preferível – onde também 
arrola como favoráveis à bitola estreita R. Stephenson, Sir John Lawrence, Fairlie e 
Spooner.578 

O processo iniciado na década de 1850, primeiramente com o desafio da Serra do Mar na 

porção denominada Serra de Santana, encampado por Cristiano Otoni sob grande desconfiança 

contra os engenheiros britânicos consequente de sua experiência com Edward Price, desdobrou-se em 

pelo menos duas relações técnico-tecnológicas fortes com o desenvolvimento ferroviário da América 

do Norte. Primeiramente com a resposta da Baldwin para fornecer um perfil de locomotivas que se 

adequasse às exigências impostas pelo perfil altimétrico serrano, que não obteve resposta satisfatória 

dos fabricantes do Atlântico Oriental. 

Além de atender às necessidades de esforço trator e desempenho em serra, assim como de apoio 

operacional de um agente do fabricante, as primeiras locomotivas Baldwin da EFDPII traziam uma 

característica que agradou particularmente os foguistas, acostumados com o desconforto do trabalho 

sob sol e chuva sem proteção, característico das Robert Stephenson & Co. com que atendiam ao tráfego 

da primeira seção. Andrew Ellison Jr., em seu relatório do primeiro semestre de 1863, como 

engenheiro em chefe, explicita melhor os pontos: 

 
578 BENÉVOLO, Ademar. Op. Cit., p. 225. 
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N. B. As colunas E, e E Tank referem-se à mesma espécie de máquinas, exceto trazer 
a 2ª o deposito sobre a caldeira; enquanto a 1ª tem um tender ordinário.  
Tendo de cessar o serviço da via provisória depois de concluído o túnel grande, 
poderá então ser removido o depósito de sobre as caldeiras e substituído por um 
tender ordinário, ficando as máquinas próprias para cargas em toda a linha.  
Todas as máquinas supra são adaptadas ao consumo de carvão: tem todas deposito 
de área, e ao lado das bombas ordinárias injetores de Gifford, pelos quais pode a 
caldeira ser alimentada sem mover-se a máquina. A coberta ordinária das máquinas 
americanas, estende-se e cobre a parte anterior do tender, de modo que o foguista 
faz o serviço ao abrigo do sol e da chuva, arranjo mui útil neste clima. O maquinista 
sem deixar o seu lugar pode lançar azeite nos cilindros por meio de tubos 
apropriados.  
As molduras são de aço. Cumpre lembrar que são os trilhos calçados de aço.  
As máquinas de cargas têm 6 rodas motrizes peadas de 50 polegadas de diâmetro, e 
dois jogos de rodas sobre pião. Cada tender leva 2.000 galões de água. As de viajantes 
têm quatro rodas motrizes de 60 polegadas. E um jogo de rodas do sistema Bissel.  
Os cilindros têm nas primeiras 18 ½ x 22, e nas segundas 16 x 24 polegadas. Estas 
máquinas percorrem facilmente com a velocidade de 20 milhas (32 km) curvas de 
600 pés (183 m) de raio.  
As máquinas da via provisória têm freios atmosféricos nos cilindros, e ordinários 
nas rodas.  
O resto da 15ª divisão acima da estação do Rodeio deve concluir-se em dois meses, 
ao mais, permitindo o assentamento dos trilhos na via provisória.579 

Para o contexto desse relato de Ellison, as locomotivas americanas traziam um certo excesso 

de vantagens sobre as inglesas que as antecederam. “As colunas E, e E Tank” referem-se ao uso de 8 

rodas motrizes que, naquele período, correspondia às Flexible-Beam (cf. figuras 32, 33 e 34), construídas 

extraordinariamente para cargueiros mais pesados em rampas e detentoras de flexibilidade nas próprias 

rodas motrizes dianteiras, sistema que substituía a necessidade dos truques de guia Jervis das 4-4-0 e 

Bissel580 das 2-6-0 (cf. figuras 27, 28, 29, 30). 

Apesar de terem custado menos aos cofres da companhia, as máquinas de Baldwin 

proporcionavam um ambiente de trabalho mais confortável para os operadores. Além de virem de 

fábrica com lubrificadores de cabine para manter os cilindros – sem esses, era função do foguista 

caminhar pelo estrado na lateral da caldeira com o trem em movimento, para aplicação do “azeite” – 

locomotiva e tender possuíam cobertura para proteção contra o tempo. “Todas as máquinas supra são 

 
579 CEFDPII. 16º “Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II”. Separata de: Relatórios nºs 1 a 20, 
correspondentes ao período de 1856 a 1865. Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Litho-Typographia Pimenta de Mello & C., 
1928, p. 664. 
580 Se não for um equívoco de Ellison, é possível interpretar que a referência ao Bissel (2 rodas) indica o uso das locomotivas 
“para trens de carga” em trens de passageiros na segunda seção. As máquinas “para trens de passageiros” utilizavam o Jervis 
(4 rodas). 
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adaptadas ao consumo de carvão”, o que indica que, apesar de terem sido fornecidas para a queima de 

madeira (lenha) – vide as chaminés no formato “diamante”, que são retentores de fagulhas – e carvão, 

preferiu-se a queima de carvão soft (nacional) ou Cardiff (importado da Grã-Bretanha), como as 

inglesas, com melhor desempenho e mais apropriado para a serra. 

“As molduras são de aço”, outro diferencial naquele momento: rodas com aros de aço, e não 

de ferro, como eram constituídas as Stephenson. Molduras de aço sobre os trilhos Vignole que, além de 

serem resultado de laminação, segundo o engenheiro em chefe americano, possuíam uma camada de 

aço no boleto, uma referência ao ferro pleno aplicado para a fabricação dos trilhos Barlow da primeira 

seção, que eram mais pesados, porém mais frágeis em sua seção em U na formação do T (cf. figura 24). 

Por fim, a aplicação do freio atmosférico simples, anterior à invenção do compressor a vapor 

de Westinghouse, mas que a ele nos remete para continuar as diferenças entre “inglês” e “americano”. 

A década de 1880 foi importante para a definição dos parâmetros de ampliação do uso dos 

freios automáticos. Os três sistemas que se tornaram mais difundidos são originários da América, 

mesmo que um ou outro tenha sido criado por um inglês. Nas ferrovias de sistema “americano” houve 

a tendência maior de instalação do sistema da Westinghouse Air Brake Company, de produção de ar 

comprimido e aplicação manual pelos maquinistas e automática no caso de emergências, sendo 

acionado no caso, por exemplo, de a ligação da composição ser rompida por alguma falha nos engates 

ou em caso de acidentes. Na opção pelo freio a vácuo, o “americanismo” tendia a aplicar o freio a vácuo 

da Eames Vacuum Brake Co., o qual passou por uma onda de utilização, especialmente em ferrovias de 

bitola estreita, na década de 1880581. O primeiro caso brasileiro de uso amplo desse sistema foi a Estrada 

de Ferro Leopoldina, na Zona da Mata de Minas Gerais582. 

Segundo as obras gerais e tratados sobre o assunto, na Inglaterra e, por conseguinte, na EFSJ, 

o sistema de compressor de Westinghouse não tinha morada ampla, sendo preferível, e adotado, o freio 

a vácuo Smith da Vacuum Brake Company.583 É interessante perceber os argumentos de Herculano 

Velloso, como diretor-presidente da EFDPII em 1881, a respeito do item de segurança que era 

importante até mesmo para reduzir despesas com manutenção do material, devido à redução do 

choque entre os itens de material rodante durante o movimento. 

 
581 Cf. CAR BUILDER’S DICTIONARY. Eames Vacuum Brakes. Disponível em: <https://cutt.ly/rv3NOJZ>. Acesso 
em: 10/02/2019. 
582 BN. Relatório do Ministério da Agricultura, comércio e Obras Públicas, 1882, p. 379. 
583 Cf. BRITISH RAILWAYS BOARD. The Automatic Vacuum Brake. Londres: BRB, 1967. 
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O freio contínuo automático de ar comprimido de Westinghouse existe atualmente 
aplicado nesta estrada de ferro em 17 locomotivas, 71 carros de viajantes do tipo 
americano, e 10 carros sobre 4 rodas, do tipo inglês, devendo em breve tempo serem 
armados os aparelhos restantes da encomenda de 1879 e destinados a 3 locomotivas, 
5 carros americanos e 12 do tipo inglês.  
No dia 1° de agosto foram estes freios adoptados definitivamente nos trens de 
Subúrbios, que continuam providos desde importante melhoramento, com todas as 
vantagens que resultam de sua aplicação, quer em relação à segurança dos trens, quer 
à redução que foi logo possível obter-se no número dos guarda-freios. 
Nos trens diretos de viajantes do interior demorou-se a aplicação dos freios pela 
dificuldade de armarem-se os respectivos aparelhos nas máquinas que conduzem 
estes trens, por serem em número limitado e não ter sido possível retirá-las do 
serviço para este trabalho, aprontando-se, entretanto, o material preciso para que 
entre as estações da Corte e Barra do Piraí funcionassem regularmente os referidos 
freios nos trens S1 e S2, e dentro de pouco tempo possa se estender o seu emprego 
nos mesmos trens até a estação de Entre Rios e no ramal de S. Paulo. 
Os bons resultados que produzem estes freios e que lhes têm dado uma aceitação 
quase geral em todos os países mais adiantados do mundo; as condições práticas do 
seu estabelecimento e do modo regular de funcionar, seriam razões assaz fortes para 
animar esta administração na sua adoção aos trens da Estrada, se, já pela própria 
experiencia, não estivesse convencida de suas excelentes qualidades.584 

Ainda em 1888, passados sete anos, a EFDPII não havia instalado o freio automático em todo 

seu material rodante, mas fica claro que já havia optado pelo ar comprimido de Westinghouse 

definitivamente. 

Os aparelhos de freio automático, sistema Westinghouse, estão aplicados em 41 
locomotivas de bitola larga, funcionando somente nas rodas dos tenders em 29 
máquinas e no tender e nas rodas das maquinas em 12 locomotivas. Todas as 
máquinas do Prolongamento, bitola de 1,00 [m], estão providas dos mesmos freios, 
nos tenders e nas rodas.585 

Interessante mencionar que na “nova” ferrovia da EFDPII, a americanização do sistema 

tornava-se ampla: locomotivas Baldwin e similares inglesas de concepção “americana”; bitola estreita 

sob influência da onda estreitista da América do Norte e ferrovias regionais do Brasil; opção ampla, 

com poucas exceções, pelo freio Westinghouse com aplicabilidade plena em todo o material rodante 

desde o início (1887), instalado pelos fabricantes sob critérios de encomenda. 

 

 
584 EFDPII. Relatório do ano de 1881 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1889, p. 61. 
585 EFDPII. Relatório do ano de 1888 apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1889, p. 49. 
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A força do sistema americano em sua concorrência comercial e cultural no seio das estradas de 

ferro do Império do Brasil foi percebida imediatamente por um profissional não envolvido 

diretamente com o setor.  

John Casper Branner (1850-1922) esteve pela primeira vez no Brasil como assistente de 

Friederick Hartt (1840-1878), quando este, em 1874, tentava convencer o imperador a criar um 

serviço geológico nacional. Mais tarde, ele participou da Comissão Geológica do Império, o que 

permitiu que reunisse muitas informações sobre o território onde realizou vários trabalhos de campo. 

O geólogo obteve seu doutoramento na Universidade de Indiana (1885) e dedicou boa parte da vida 

a assuntos do Brasil, que era o maior objeto de seus estudos. Tendo publicado “mais de cento e 

quarenta artigos, monografias, resenhas e livros sobre a geologia brasileira, dentre outros estudos de 

história natural”, chegou a receber Oliveira Lima (1867-1928) em Stanford para um curso sobre 

história do Brasil, em 1912. Além do contato com Vianna, manteve uma relação epistolar com 

Gilberto Freyre (1900-1987), com quem discutia seu projeto de doutorado na Universidade de 

Columbia.586 

Em 1914, Branner, então presidente da Stanford University, escreveu sobre “alguns obstáculos 

para o comércio norte-americano no Brasil”. Na ocasião em que trabalhou com o geólogo Charles 

Frederick Hartt, em seu levantamento geológico do território do Império do Brasil, permaneceu até 

1882.  Um dos pontos das ponderações do autor sobre as relações comerciais entre EUA e Brasil 

consistia na excepcionalidade do sucesso da, já então, gigante Baldwin Locomotive Works no mercado 

brasileiro em um cenário que apresentava predominância de manufaturados britânicos nos setores não 

ferroviários. 

O que ele denominava como um serviço de qualidade da Baldwin, principalmente no que 

concernia ao atendimento ao cliente, e definitivo sucesso – porém, exceção no conjunto dessas relações 

comerciais entre as duas nações americanas –, parecia-me parte de um processo de longa duração. Esse 

processo apenas poderia ser abstraído se contextualizado entre a expansão do capitalismo 

internacional no século XIX, o desenvolvimento industrial intenso do Nordeste dos Estados Unidos 

– especialmente na segunda metade do oitocentos – e a formação do Estado nacional brasileiro em 

suas bases econômicas, sociais e simbólicas. Para tanto, destaca-se o tema da construção da 

 
586 OLIVEIRA, Almir Leal de. “A trajetória científica de John Casper Branner no Brasil e a questão do isolamento como 
fator auxiliar da seleção natural”. SHBC, Boletim 17. Disponível em: <https://cutt.ly/zv36KOB>. Acesso em: 
23/08/2017. 
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infraestrutura das cidades e das comunicações por terra, juntamente com a ausência de 

desenvolvimento técnico-tecnológico doméstico para atender às necessidades, certas ou imaginadas, 

de uma sociedade largamente rural e em movimento de transformação acelerada, principalmente se 

considerarmos as influências internacionais. Em outras palavras, pareceu-me essencialmente 

necessário compreender as questões de interesse internacional para vislumbrar a nação brasileira 

enquanto projeto. 

Em seu arrazoado de 1887, o geólogo, com uma carga crítica sobre a desatenção dos agentes 

industriais seus patrícios sobre o mercado do país gigante da América do Sul, utiliza o exemplo do 

sucesso do maior representante da indústria ferroviária da Pensilvânia. 

É muito perceptível, no entanto, que as locomotivas americanas são usadas quase 
exclusivamente nas estradas brasileiras, e é altamente provável que a proporção de 
suprimentos ferroviários enviados deste país para o Brasil aumente de ano para ano. 
Seria bom, no entanto, em qualquer esforço que pudéssemos fazer para estender 
nosso comércio com aquele país, se pudéssemos livrar nossas mentes da ideia de que 
os métodos mesquinhos possam realizar coisas de valor permanente. Do jeito que as 
coisas estão agora, o Brasil é um mercado aberto no qual devemos competir com o 
resto do mundo, e as nossas leis protecionistas não têm valor naquele país. As razões 
pelas quais os brasileiros compram ou não compram seus suprimentos ferroviários 
nos Estados Unidos são tão óbvias que parece inútil mencioná-las. Eu faço isso, 
contudo, para o benefício daqueles que creem que um negócio pode ser “feito” sobre 
qualquer coisa e em qualquer parte do mundo. (tradução minha)587 

Essa tendência a uma predominância, quase hegemônica, do setor tecnológico referente ao 

capital ferroviário industrial norte-americano só era quebrada pela presença dos britânicos como 

concessionários e operadores de companhias in loco no Brasil, como é o caso, já mencionado, da São 

Paulo Railway Company Limited: Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí e da Minas & Rio Railway 

Company Limited: Estrada de Ferro Minas e Rio, nas províncias de São Paulo e Minas Gerais; ou de 

companhias como Bahia and São Francisco Railway Company Limited: Estrada de Ferro Bahia e São 

Francisco e Recife and São Francisco Railway Company Limited: Estrada de Ferro Recife e São Francisco, 

nas províncias de Bahia e Pernambuco. Essa presença, digamos, mais efetiva, é o que melhor mantinha 

 
587 “It is very noticeable, however, that American locomotives are now used almost exclusively on Brazilian roads, and it is 
highly probable that the proportion of railway supplies sent from this country to Brazil will increase from year to year. It 
would be well, though, in any endeavors we may make to extend our commerce with that country, if we could rid our 
minds of the idea that clap-trap methods can accomplish anything of permanent value. As matters now stand, Brazil is an 
open market in which we must compete with the rest of the world, and laws which are protective at home are of no avail 
whatever in that country. The reasons why Brazilians buy or do not buy their railway supplies in the United States are so 
self-evident that it seems useless to mention them. I do so, however, for the benefit of those who think a trade can be 
“worked up” in anything and in any part of the world.” BRANNER, John C. Op. Cit., p. 20. 
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a tecnologia ferroviária britânica com alguma força no território brasileiro. Uma exceção mais evidente 

no período monárquico seria a CPEF que, constituída por capital nacional, manteve-se cliente das 

manufaturas britânicas até fazer a virada “americana” pelo início da década de 1890.588 

O caso das companhias de Bahia e Recife, no entanto, é diametralmente oposto ao da SPRC. 

Enquanto a ferrovia que possuía acesso exclusivo ao porto de Santos e, por isso, configurava-se como 

um funil para escoar toda a carga que as ferrovias paulistas do interior tinham a remeter à exportação, 

caso não quisessem enviar pelo caminho mais longo até o Rio de Janeiro. A posição da SPRC era tão 

confortável em sua linha tronco entre Santos e Jundiaí que seu privilégio para seguir até Campinas foi 

rejeitado pela direção. Essa desfeita permitiu que a CPEF construísse essa conexão e dispusesse de uma 

das ferrovias mais lucrativas do país sob capital nacional, ficando atrás apenas da própria SPRC, para 

a qual devia pagar taxas para a exportação e a importação, em cada sentido de acesso ao porto589. 

Em Pernambuco e Bahia, onde houve a expansão das ferrovias a partir das duas mais antigas, 

devido ao constante déficit operacional das “inglesas do norte”, somaram-se duas tendências, similares 

à EFDPII: nacionalização com encampação pelo Estado e reconfiguração técnico-tecnológica. 

No caso da Recife e São Francisco, inicialmente construída e operada pela britânica RSFRC, 

para cumprir o próprio título que ostentava, ou seja, alcançar o Rio São Francisco, foi necessário 

modificar todo o padrão inicial. Sem a garantia de juros ou subvenção de qualquer tipo para o trecho 

de extensão além de Palmares, os concessionários não conseguiram apresentar os planos e o prazo de 

seis anos caducou para o contrato. Dessa forma, coube ao governo imperial assumir a missão. 

A concessionária não tendo apresentado os estudos definitivos no prazo de 6 anos 
a que estava obrigada, resolveu o governo imperial mandar fazê-los pelo engenheiro 
João Martins Silva Coutinho, mediante contrato cujas cláusulas foram aprovadas 
pelo decreto nº 5.106, de 5 de outubro de 1872. Foram estudados dois projetos – 
um para bitola larga e outro para bitola estreita. Custaram ao governo os referidos 
estudos 1:000$ por quilômetro. Em maio de 1876 ficou resolvida a construção, por 
conta do governo, que assim se utilizava da autorização constante da lei nº 1.953, de 
17 de julho de 1871. Em 19 de junho foi celebrado contrato, mediante concorrência 
pública, com Francisco Justiniano de Castro Rebelo para a construção desde 
Palmares até Águas-Belas, na extensão de 256 quilômetros e, a 27 do mesmo mês, o 

 
588 Mais tarde, entre 1897-8, os ingleses entraram em mais um empreendimento de volume nesse setor: “Assim, em 
Londres, aos 6 de dezembro de 1897, na conformidade com as leis inglesas sobre sociedades anônimas, foi registrada “THE 
LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED”, que foi autorizada a funcionar no Brasil pelo Decreto n. 2.797, 
de 14 de janeiro de 1898”. SIQUEIRA, Edmundo. Resumo Histórico de The Leopoldina Railway Co. Ltd. Rio de Janeiro: 
Gráfica Editora Carioca, 1938, p. 31. 
589 SAES, Flávio Azevedo Marques de. Op. Cit.; LANNA, Ana Lúcia Duarte. Op. Cit., pp. 21ss. 
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governo contratou com a Companhia Fives-Lille, também mediante concorrência 
pública, o fornecimento de todo o material fixo e rodante.590 

Esse é um caso interessante de variável tecnológica. O prolongamento para que a ferrovia do 

São Francisco chegasse ao rio que lhe dá o nome dependeu da iniciativa do Estado que levou a uma 

quebra da bitola e da origem industrial não apenas do material rodante, como de todo o material fixo 

empregado. Em um continente dominado por americanos e ingleses, com grandes vantagens para a 

indústria belga, construiu-se uma ilha da Compagnie de Fives-Lille, francesa. O que não excluía o 

prolongamento da Recife e São Francisco da tendência geral de adoção da bitola métrica ou outra mais 

estreita, como passou a ocorrer naquela mesma década de 1870. 

Figura 42. Hermann Kummler. Locomotiva Cie. de Fives-Lille em Limoeiro, Pernambuco, 1890. 

 
Fonte: BN. Brasiliana Fotografia. 

A companhia francesa forneceu: 8 locomotivas; 19 vagões fechados, com freios; 27 vagões 

fechados, sem freios; 10 vagões abertos, com freios; 15 vagões abertos, sem freios; 6 vagões plataforma, 

com freios; 6 vagões plataforma, sem freios; 10 vagões plataforma, de madeira (não especificando o 

que significa, se estrutura ou carga a ser transportada); 36 vagonetes (para as obras de construção); 4 

tanques e uma bomba manual. Os trilhos eram franceses da Blondeaux & Cie.591 

 
590 BAPTISTA, José Luiz. Op. Cit., p. 538. 
591 BN. Relatório do Ministério da Agricultura, comércio e Obras Públicas, 1877, p. 274. 
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O caso baiano não fugia à regra. O “prolongamento de Alagoinhas a Joazeiro” estava para a 

“inglesa baiana”, Bahia e São Francisco, como o “prolongamento da Recife e São Francisco” estava para 

aquela “inglesa pernambucana”; e, do mesmo modo, não mais inglesa, pois, não mais lucrativa. 

O projeto para essa obra foi entregue à responsabilidade de outro engenheiro da EFDPII, 

Antônio Maria de Oliveira Bulhões, e, assim como ocorreu no caso pernambucano e era a tendência 

geral, houve, novamente, a quebra de bitola para optar pela métrica. Assim como no caso anterior, o 

prolongamento e sua operação resultaram em obra de importância regional com capital do erário e 

déficits contínuos. 

O que fica claro, em todos os casos a partir de 1870, com exceção da CPEF, é que, lucrativas 

ou deficitárias, todas as ferrovias passaram a adotar a economia máxima possível para sua edificação. 

Como lembra Cechin, apud Maria Lúcia Lamounier: 

A análise da distribuição de custos de implantação das estradas de ferro mostra que 
o item mais oneroso é de longe os custos de construção. Segundo Cechin, os 
trabalhos de construção representavam “cerca de dois terços do investimento para 
a bitola larga e algo menos de dois quintos para a bitola métrica”.592 

Essa economia construtiva levou a uma grande diversificação de bitolas estreitas – portanto, 

uma rede sem padrões – e uma série de incompatibilidades. No entanto, a bitola métrica poderia ser 

indicada como uma espécie de padrão costumeiro. 

Quadro 8. Valor quilométrico de algumas ferrovias inauguradas na década de 1880. 

Estrada Valor em réis Bitola em metros
E. F. do Recife ao Limoeiro 51:978$660 1,00 

E. F. D. Teresa Cristina 58:214$699 1,00 
E. F. Campos a Carangola 29:000$000 1,00 
E. F. de Natal a Nova Cruz 45:421$920 1,00 

E. F. Oeste de Minas 21:850$000 0,76 
E. F. Minas e Rio 91:148$548 1,00 

Fonte: BAPTISTA, José Luiz. “O surto ferroviário e seu desenvolvimento”. Separata de: Anais do Terceiro congresso de 
História Nacional (VI Volume), publicação do Instituto Histórico. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1942. 

A bitola padrão oficial brasileira, desde a adoção desta largura para a EFDPII em 1855, é a 

bitola irlandesa, de 1.600 mm; no entanto, mesmo no período do Segundo Reinado, já era possível 

afirmar que a medida mais próxima de um padrão nacional passou a ser a bitola métrica, apesar da 

utilização de larguras aproximadas um pouco acima ou um pouco abaixo desta. Com a encampação de 

 
592 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Op. Cit. 
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várias linhas pela Estrada de Ferro Leopoldina a partir de meados da década de 1880, muitas foram 

refeitas para acompanhar o padrão da EFL. 

 
A respeito da contagem e análise em fontes estrangeiras sobre o aspecto tecnológico do 

Império do Brasil na segunda metade do século XIX, com foco no Segundo Reinado, foi importante 

o acesso público dado a um acervo imenso da Baldwin Locomotive Works, o que permitiu iniciar esta 

pesquisa a partir do componente tecnológico adotado principalmente pela Estrada de Ferro Dom 

Pedro II e os desdobramentos contextuais em torno desse elemento. O trabalho dos engenheiros da 

Sociedade para Pesquisa e Memória do Trem, que construíram uma base de dados sobre a indústria de 

locomotivas para ferrovias brasileiras desde o primeiro momento até os dias atuais, foi o complemento 

fundamental para dar sentido final à primeira hipótese que levou à pesquisa. 

Infelizmente, não consegui dados britânicos semelhantes aos disponíveis em vários 

repositórios dos Estados Unidos, referentes ao comércio de tecnologia ferroviária entre aquele país e o 

Brasil, que, do mesmo modo, permitiriam um levantamento direto da fonte. Mesmo entre os 

fabricantes americanos, que eram muitos, a Baldwin Locomotive Works se destaca em termos de 

organização fabril administrativa e material legado à posteridade. Nem mesmo a Rogers Locomotive and 

Machine Works, que sempre foi a segunda maior; segunda atrás da Norris, e segunda atrás da Baldwin, 

após a década de 1860, com a ascensão da M. W. Baldwin & Co. e M. Baird & Co. após a falência da 

Norris Locomotive Works. 

A Rogers, inclusive, antes de 1890, aparece como fornecedora para companhias como Estrada 

de Ferro Leopoldina (EFL) e Estrada de Ferro Barão de Araruama (EFBdA), dado que nos foi 

apresentado apenas pelo IGL da SPMT e por iconografia (cf. Anexo A). Devido ao acesso dificultoso 

à documentação de arquivo desta, devemos confiar apenas no IGL, o qual não faz distinção entre 

Estrada de Ferro Leopoldina (1872-1897) e Leopoldina Railway (1897-1950). Por isso, os itens Rogers 

Locomotive and Machine Works (RLMW) referentes à EFBdA estão inclusos na categoria LR. De 

qualquer forma, a Rogers não conseguiu vender mais do que cinco de suas máquinas ao Brasil antes de 

1890, se fiarmos na SPMT e seu inventário. Esse mesmo documento indica pelo menos duas unidades 

fornecidas pela H. K. Porter, Inc., de Pittsburgh, EUA, para a Estrada de Ferro Porto Alegre a 

Uruguaiana – estrada que teve Cristiano Otoni como engenheiro em chefe. 
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Apesar de os números absolutos não serem idênticos, a proximidade confirma a tendência 

explicitada pelo IGL da SPMT a essa predominância da tecnologia norte-americana a partir dos dados 

de encomendas feitas por companhias brasileiras ao fabricante BLW, da Pensilvânia. Nesses dados, a 

EFDPII apresenta o total de 122 locomotivas dos EUA entre 1862 e 1889 (segundo a documentação 

BLW). Para o resto do Brasil, o total de encomendas apenas à BLW é de 289 (também, segundo a 

documentação BLW). Somam-se as 9 americanas, 7 construídas pela RLMW e 2 pela H. K. Porter, 

temos 420 locomotivas dos EUA. O total de locomotivas para as ferrovias do Brasil entre 1853 e 1889 

é de 553 unidades, ao somarmos as europeias listadas pelo IGL da SPMT, mais os dados disponíveis 

na DeGolyer Library, que permitem gerar o seguinte quadro: 

Quadro 9. Locomotivas para as ferrovias brasileiras no Segundo Reinado (1853-1889). 

Origem Quantidade Relativo
Grã-Bretanha 112 20,25%
E.U.A. 420 75,95%
França 14 2,53%
Alemanha 1 0,18%
Bélgica 6 1,09%
Total 553 100%

Fontes: SPMT. Inventário Geral de Locomotivas. DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and 
Imprints: Baldwin Locomotive Works engine specifications, 1869-1938. Disponível em: <https://cutt.ly/1vwSiwD>. Acessado 
a partir de: 30/07/2013; DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive 

Works, Index of Companies, Construction Numbers from 1 to 4999, January 1833 to April 1880; DEGOLYER LIBRARY. 
Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, Construction Numbers from 

5000 to 9999, March 1880 to May 1889; DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: 
Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, Construction Numbers from 10000 to 14999, May 1889 to July 1896. 

Disponíveis em: <https://cutt.ly/LvwDiCk>. Acessados em: 10/05/2020. 

Os relatórios de diretorias, principalmente da [C]EFDPII/EFCB, entre 1856 e 1890, 

permitiram um cotejo dos dados e um enriquecimento de informações sobre o contexto. Os dados 

foram importantes para contar e compreender tecnologia. Mas essa tecnologia dependeu de 

sociabilidades, empresas, estados e ações individuais e coletivas em vários pontos do Atlântico. 

Voltemos à EFDPII.  

Inversão de influência 

Em 1884 a EFDPII fez o movimento oposto em seu direcionamento técnico e tecnológico; 

passou a ser influenciada pelas ferrovias regionais de Norte a Sul, do Atlântico Oeste e do Brasil, e a 

ampla opção pela economia geral: de construção, de aquisições de materiais, de recrutamento de força 
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de trabalho, de facilitação para adentrar regiões serranas e ligar a planície aos morros e planaltos; 

conjunto possibilitado por um fator tecnológico: a bitola estreita das ferrovias em franca expansão. 

Vale anotar antes que o levantamento com projeção das linhas em direção a Sete Lagoas, feito 

em 1871, não apresentava nenhuma intenção de mudança da bitola da via. A ideia dessa estrada ainda 

girava em torno de seu papel centralizador e conector geral, como o maior tronco nacional, ao manter 

a ideia daquela missão de 1835. No entanto, os fatores técnico-econômicos deviam ser pesados e 

discutidos com cautela.  

A diferença nas exigências topográficas, econômicas e financeiras formava um coeficiente 

muito tendente ao estreitamento. Adoção de trilhos de perfil mais baixo e mais leves, portanto, mais 

baratos; redução do comprimento, largura, altura e quantidade de dormentes por km, portanto menos 

madeira; estreitamento do lastro, portanto menos pedra para a via permanente; e material rodante 

mais estreito e curto, portanto, mais econômicos em todos os quesitos, da aquisição à manutenção. 

Depois de abandonar o projeto de Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa – o de seguir com a linha 

do centro pelo Rio das Mortes em direção à Lagoa Dourada, preferindo estender os trilhos pelas Taipas 

em direção ao Rio das Velhas –, foi a vez da própria “grande estrada de ferro” nacional adotar os 

parâmetros das ferrovias regionais, pequenas ou não. Vejamos a evolução das estradas de ferro do 

Império do Brasil até esse período em seu quesito técnico mais definidor da economia interna e 

refletidor das condições econômicas regionais. 

O quadro 10 apresenta as estradas de ferro administradas por companhias e pelo Estado até o 

momento em que a EFDPII mudou os parâmetros técnicos para seguir em sua marcha para o Rio São 

Francisco. 

Quadro 10. Lista das ferrovias do Brasil e a bitola adotada por cada uma (1852-1884). 

Estrada Sistema até 1889 Início das obras Bitola 
E. F. Mauá Britânico 1852 1.676 mm (5’ 6”)
E. F. Dom Pedro II Britânico/Americano 1855 1.600 mm (5’ 3”)
E. F. Recife ao São Francisco Britânico/Americano 1855 1.600 mm (5’ 3”)
E. F. da Baía ao São Francisco Britânico/Americano 1856 1.600 mm (5’ 3”)
E. F. Cantagalo Britânico/Americano 1859 1.100 mm (3’ 7 1/3”)
E. F. Recife a Caxangá Britânico/Americano 1867 1.200 mm 
E. F. Santos a Jundiaí Britânico 1860 1.600 mm (5’ 3”)
E. F. União Valenciana Americano 1869 1.100 mm (3’ 7 1/3”)
Companhia Paulista de E. F. Britânico 1869 1.600 mm (5’ 3”)
E. F. Recife e Olinda Britânico 1870 1.400 mm593 
E. F. Porto Alegre-Nova Hamburgo Britânico 1871 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Sorocabana Americano 1872 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Leopoldina Americano 1872 1.000 mm (3’ 3 3/8”)

 
593 É possível que esse valor tenha sido arredondado de 1.435 mm para 1.400. 
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E. F. Baturité Americano 1872 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Paraná Americano 1872 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Campos a São Sebastião Americano 1872 960 mm (3’ 1 3/4”)
E. F. Ituana Americano 1873 960 mm (3’ 1 3/4”)
Companhia Mogiana de E. F. Americano 1873 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Central da Bahia Americano 1874 1.067 mm (3’ 6”)
E. F. Niterói a Macaé Americano 1874 1.100 mm (3’ 7 1/3”)
E. F. Macaé a Campos Americano 1875 960 mm (3’ 1 3/4”)
E. F. Nazaré Americano 1875 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. São Paulo-Rio de Janeiro Americano 1875 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Campos a Carangola Americano 1876 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
Prolongamento EFRSF Francês 1876 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Barão de Araruama Americano 1876 960 mm (3’ 1 3/4”)
E. F. Nazaré Americano 1877 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Porto Alegre-Uruguaiana Americano 1877 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Paulo Afonso Americano 1878 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. de Sobral Americano 1878 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Santo Amaro Americano 1878 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Santa Isabel do Rio Preto Americano 1878 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Bragantina Anglo-Americano 1878 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Madeira-Mamoré (1ª tentativa) Americano 1878 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Recife ao Limoeiro Americano 1879 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Oeste de Minas Americano 1879 760 mm (2’ 6”) 
E. F. Santana Americano 1879 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Paranaguá a Curitiba (do Americano 1880 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Dona Teresa Cristina Britânico/Americano 1880 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Conde d’Eu Americano 1880 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Natal a Nova Cruz Americano 1880 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Príncipe do Grão-Pará Americano 1881 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Bahia a Minas Americano 1881 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Minas e Rio Britânico/Americano 1881 1.000 mm (3’ 3 3/8”)
E. F. Central de Pernambuco Americano 1881 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Rio das Flores Americano 1881 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Rio Grande do Sul Belgo-Americano 1881 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Central da Baía Americano 1882 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Bananal Americano 1882 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. São Fidélis a Campos Americano 1882 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Juiz de Fora-Piau Americano 1882 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Rio Claro Americano 1882 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Quaraí a Itaqui Belgo-Anglo-Americano 1883 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. de Bragança Americano 1883 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Vassourense Americano 1884 600 mm (1’ 11 5⁄8”)
E. F. Rio d’Ouro (do Norte) Americano 1884 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)
E. F. Rio-Porto das Caixas ND 1884 1.000 mm (3’ 3 3⁄8”)

Fontes: BAPTISTA, José Luiz. “O surto ferroviário e seu desenvolvimento”. Separata de: Anais do Terceiro congresso de 
História Nacional (VI Volume), publicação do Instituto Histórico. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1942; Relatórios de 

várias companhias entre 1869 e 1881; Relatórios do Ministério do Império (1852-1858); Relatórios do Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras públicas (1860-1884). 

A diretoria da EFDPII, depois de todo o desafio de vencer a Serra do Mar sob os signos da 

engenharia do Velho Sul dos Estados Unidos, adentrar Minas Gerais e São Paulo e projetar o avanço 

para Norte, chegou ao velho sul de Minas Gerais e, de lá, tomou as decisões para chegar a Ouro Preto, 

por um ramal, e seguir sua linha central para o Norte de Minas. 

Até 1871 todas as linhas em tráfego, e a Paulista em construção, eram de bitola larga, 
e desse ano em diante em todas as novas linhas, a bitola era de um metro, até mesmo 
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o prolongamento das estradas da Bahia e de Pernambuco. Desta síntese excetua-se 
a Cantagalo – linha de cremalheira Fell – inaugurada em 1860, e projetada 
inicialmente como “Planck [sic] road”, cuja bitola era de 1,10 m.594 

Ao se distanciar da zona cafeeira, como observamos anteriormente, a ferrovia de Pedro II 

perdeu o ritmo de grandiosidade econômica da plantation escravista. Os parâmetros para sua 

empreitada se modificaram com o passar do tempo e do espaço, mas, principalmente do espaço. A 

visão de mundo da Corte e seus agentes de pompa e circunstância – e ingenuidade perante os 

arrogantes técnicos britânicos – aos poucos cedeu lugar à ilustração tecnológica, herdada da Revolução 

Industrial, e à praticidade rústica e “industriosa” da combinação dos engenheiros dos Apalaches com 

o pragmatismo das oficinas de bens-de-capital da Pensilvânia. 

Soma-se a isso a fusão das marchas para o oeste da América do Norte e da América do Sul que, 

sob imensas diferenças geográficas e particularidades regionais nas sociedades, economias e culturas, 

não deixaram de ter alguns pontos em comum, cujo principal era buscar soluções econômicas para 

investir menos em material e melhorar o retorno social para manter o capital simbólico; portanto, para 

manter o arquétipo baseado na construção ferroviária. 

Algumas ferrovias, claramente, não apresentavam sentido em existir sob o ponto de vista 

pragmático, ao considerarmos os fatores receita e despesa. Entendo esse como o caso da Estrada de 

Ferro de Paulo Afonso, por exemplo. A Estrada de Ferro Oeste de Minas encontrava-se em um meio 

termo; foi construída sob o signo de uma regionalidade economicamente proeminente e de grande 

força política no centro-sul; no entanto, assentou seus trilhos em um contexto menos lustroso para as 

contas. As leis que a regulamentavam e objetivos que desenhava sua concessão primária tiveram que 

ser revistos para que as obras fossem o menos onerosas e o mais praticáveis possível. Essa posição se 

refletia no corte de cem quilômetros de sua linha original que, ao contrário de terminar em ponto 

navegável do Rio Grande, teve sua ponta alterada para São João del-Rei, que se posicionava na metade 

do percurso inicialmente contratado. 

No entanto, não se deve desconsiderar o impacto político e imagético, como retratou William 

Turner em seu Steam, Speed and Rain e George Inness em seu The Lackawanna Valley. A problemática 

que se impõe é aquela que carece do esforço de entendermos os momentos e as sociedades passadas em 

sua forma de enxergar o mundo e construir seus ideais contemporâneos em sintonia global ou, ao 

menos, em sintonia com um espaço modelo ou sistema-mundo. 

 
594 BENÉVOLO, Ademar. Op. Cit., p. 208.  
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A manutenção ou ampliação dos comboios de mulas para manter o comércio com as estações 

da EFDPII evitaria o dispêndio do capital tão volumoso e resolveria o problema do frete da 

microrregião sem grande diferença prática? É possível. No entanto, é também possível interpretar os 

valores simbólicos do período e os fatores projetuais para abrir caminhos para um futuro, em plena e 

constante construção, baseado nas ferramentas mais atuais na demanda civilizatória oitocentista. De 

qualquer modo, as mulas nunca saíram de cena, não ao menos por muitos anos ao adentrar o século 

XX. 

Nesse aspecto, a diretoria da EFDPII, em 1884, já havia passado por uma experiência 

administrativa complexa e suficiente para adotar novas políticas para a estrada. Também, havia 

mudado seu perfil. De um político liberal emancipacionista, mas sem tirocínio nas coisas da 

“modernidade industrial”, mesmo que engenheiro e militar, a estrada de ferro sob a responsabilidade 

do Estado, através do Ministério de Agricultura, Comércio e Obra Públicas, passou a ser dirigida por 

um corpo cada vez mais crescente de engenheiros nacionais, assumindo a cada dia perfil mais técnico 

e experienciado nos assuntos pelos quais eram responsáveis. Sendo uma das escolas a própria atuação 

como auxiliares dos profissionais mais velhos e mais antigos, como os próprios americanos que 

venceram o desafio da serra. Montava-se o cenário de uma nova elite, de caráter técnico e sobremaneira 

influenciada pelos grupos americanos da Serra do Mar. 

Resolvida a questão de dotar a lavoura de um meio mais eficaz e rápido para exportar os bens 

de maior peso na economia do Império – sobretudo o Vale do Rio Paraíba do Sul e a Zona da Mata 

Mineira e Norte Fluminense –, ao chegar a Juiz de Fora, e projetar sua extensão a caminho de São João 

del-Rei e Ouro Preto, os problemas da estrada se renovaram, o que demandava renovar, também, as 

soluções. A partir de 1884/5, a engenharia ferroviária do Estado Imperial mudou a estratégia para 

prosseguir ao norte. 

Assim, para modernizar a infraestrutura da província de Minas Gerais no sentido norte, para 

além de sua zona economicamente mais ativa e dinâmica, optou-se por uma nova racionalidade técnica 

sem alterar o arquétipo tecnológico e projetual. Essa nova realidade contemplava não apenas 

extrapolar a zona de maior urbanização e pujança econômica, mas de integrar ao máximo o território 

nacional. Esse projeto contemplava integrar o Vale do Paraíba do Sul com o sul e oeste de Minas Gerais 

e, em seguida, unir essas regiões mais ricas àquelas em desenvolvimento e as fronteiriças através e além 

bacia do Rio São Francisco. Assim, o grande rio se configurava como maior recurso integrador para o 

território nacional. 
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Mapa 9. EFDPII e a expansão ferroviária em seu entorno, 1885. 

 
Fonte: BN: SPELTZ, Alexandre. Planta Geral das Estradas de Ferro das províncias Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas Geraes. Rio 

de Janeiro: Livraria Laemmert & C., 1885. 
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A EFDPII não extinguiria seu plano de alcançar o Rio São Francisco, mas assumiria seu 

projeto, iniciado por Bernardo Pereira de Vasconcelos em 1835, com novos métodos e sob novos 

signos. Para tanto, os engenheiros não perderam a memória da experiência adquirida, tanto pelo 

primeiro movimento da década de 1850, com Edward Price e C. B. Lane, quanto pelas vantagens 

percebidas em seus negócios com a Baldwin Locomotive Works e suas características americanas do 

Norte, mais as soluções técnico-econômicas de engenharia. 

A adoção do estreitamento da via férrea influenciada e em consonância com a onda de 

ocupação do oeste da América do Norte pela DRGRR e outras companhias do sudoeste e centro-oeste 

dos Estados Unidos, em expansão territorial, mostraram-se como uma solução das mais adequadas 

para a continuidade do “modelo ferroviarista”. 

A discussão na década de 1880 não orbitava mais a conjunção subordinativa condicional “se”, 

essa havia migrado para o advérbio de modo “como”. A Revista de Estradas de Ferro refletia esse 

momento, tanto em sua estrutura de redação e colaboração, em participação ampla do corpo de 

engenharia ferroviária nacional, quanto no teor dos artigos, opiniões e anúncios publicados. Nesse 

sentido, o tema do “como” as ferrovias deveriam se portar para a construção e operação marcou 

fortemente sua existência, com sério destaque – e coincidência temporal – com a EFDPII em sua 

incursão pela região além-Mantiqueira e debate sobre como deveria se portar técnica e 

financeiramente no espaço economicamente menos privilegiado. Nesse aspecto, a integração com o 

Rio São Francisco e seus afluentes, somada à adoção de tecnologia mais adequada ao barateamento 

geral do equipamento, impunha-se como central à demanda – com direito a trocadilho e redundância 

– centralizante da “linha do centro”. 

Para estrear a escolha pela nova bitola, portanto da “nova” ferrovia do Estado nacional, que 

cresceria em paralelo à encampação da Estrada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro – esta uma solução 

para que a EFDPII seguisse seu rumo no sentido oposto à linha do centro –, a diretoria não apenas deu 

continuidade à americanização cultural, como deu fôlego pleno à americanização técnico-tecnológica 

para adentrar os sertões até o São Francisco. 

Na figura 43, José Ewbank da Câmara posa para fotografia junto a uma das primeiras Baldwin 

encomendadas para a “nova linha” norte da ferrovia que comandava. Na legenda escrita pelo 

historiador da tecnologia John K. Brown lê-se: 

Puxada por uma tropa de trinta e dois cavalos, esta locomotiva deve ter parado o 
trânsito no desfile, com vapor subindo e as rodas girando lentamente em rolos. 
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Construída em bitola métrica para a Estrada de Ferro Dom Pedro Segundo do 
Brasil, essa 4-4-0 atingiu o número de construção 8.780 da Baldwin. Parte de um 
pedido de duas, foi vendida por US$8.200 e veio com uma classificação de 
desempenho garantido para transportar 95 toneladas longas em um trecho de 2 por 
cento de rampa.595 

Com a adoção de um aspecto tecnológico focado na moderação orçamentária, corte de 

despesas e facilitação de adentrar terrenos mais acidentados, a EFDPII deu a palavra final sobre a 

tendência iniciada por Herculano Velloso, segundo o texto publicado pelo ministério da Agricultura 

no relatório de 1885. 

Figura 43. Locomotiva tipo American Standard, 4-4-0, destinada à linha em bitola métrica da EFDPII em direção ao Rio 
São Francisco, 1887. 

 
Fonte: Hagley Museum and Library.596 

A mudança aplicada para a continuidade da linha do centro em direção ao Norte de Minas e 

para o ramal de Ouro Preto não implica que a EFDPII tenha desistido da bitola irlandesa. Pelo 

contrário, essa escolha, parece muito mais indicar um projeto de setorização estratégica que combine 

com as demandas de cada região. A marcha para o São Francisco e, daí, atravessá-lo para o Oeste se 

relacionava muito mais à abertura de fronteiras. Por isso, a semelhança tecnológica adotada a remeter 

às ferrovias do oeste dos Estados Unidos em expansão. A citação anterior à DRGRR continua válida. 

 
595 “Pulled by a team of thirty-two horses, this locomotive must have been a show-stopper in the parade, with steam up 
and the drivers slowly revolving on rollers. Built to the meter gauge for the Dom Pedro Segundo Railway of Brazil, this 4-
4-0 bore Baldwin construction number 8,780. Part of batch order of two, it sold for $8,200 and carne with a guaranteed 
performance rating to haul 95 long tons on a 2 percent grade”. BROWN, John K. The Baldwin Locomotive Works, 1831-
1915: A Study in American Industrial Practice. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995, p. 161. 
596 Thanks to Angela Schad, Hagley’s Reference Archivist. 
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A linha tronco da CMEF seguia em sua incursão rumo ao triângulo Mineiro, que, em 1875, 

era fronteira aberta para Goiás, em constante crescimento e aceleração da ocupação.597 O papel da 

EFDPII no sentido Norte de Minas e ao atravessar o Rio São Francisco, em algum ponto entre 

Pirapora e Januária, caracterizava um esforço de povoamento daquele vale e além. Esse papel era 

compartilhado com a EFOM, que, a partir das concessões encampadas a partir de 1885, tomaria o 

rumo da fronteira que lhe deu o nome para a razão social: “Estrada de Ferro d’Oeste (Minas)”. O papel 

primordial dessa ferrovia possuía seu sentido em um projeto muito maior do que sua prática inicial 

apresentava, essa missão era ocupar o hinterland, com um tronco ao São Francisco e um braço ao Rio 

Grande. Tanto a Mogiana quanto a Pedro II e a Oeste de Minas, entre as décadas de 1870 e de 1880, 

eram ferrovias que tinham como objetivo uma ocupação do território, um avanço de fronteira para o 

oeste, cada uma em uma frente. 

Não era gratuita a adoção de estradas de ferro para essa função no século XIX. O olhar 

cliométrico sobre o século XIX, carregando para sua análise componentes puramente contábeis, pode 

deixar escapar alguns princípios diacrônicos e a conectividade dos fenômenos coevos que extrapolam 

o território nacional. 

O encontro das ferrovias Central e Union Pacific no Utah, em 1869, na Cúpula de 

Promontory598, formando a ligação definitiva entre Atlântico e Pacífico, apresentava-se como um 

evento ainda fresco na memória não apenas da sociedade em formação no Oeste dos Estados Unidos, 

como gerava um forte impacto nos projetos expansionistas da América Meridional. A única maneira 

existente no século XIX de estabelecer uma conexão entre o Atlântico e o Pacífico de forma definitiva 

e materialmente demarcada, era a construção de uma ou muitas ferrovias, o objeto da hora nos sentidos 

de progresso. Desconsiderar esse impacto é desconsiderar o momentum, a historicidade. Ainda na 

edição de nº 2, de 1885, L. Baclé traz relato sobre sua viagem transoceânica; apesar de ser um parecer 

sobre o desempenho das locomotivas, traz, nas entrelinhas, o cenário de conexão entre leste e oeste na 

incursão por trem pelo grande território ao Pacífico.599 O artigo de Picanço, El Gobernador, publicado 

na edição seguinte, possui o mesmo caráter: traz a locomotiva El Gobernador como tema principal e 

 
597 PAIVA, Clotilde. Op. Cit., p. 154. 
598 Cf. LIBRARY OF CONGRESS. The Transcontinental Railroad. Disponível em: <https://cutt.ly/3bUmsjP>. Acesso 
em: 27/04/2021. 
599 BACLÉ, L. “Rápida Viagem”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano I, n. 2, 28 
fev. 1885, p. 32. 
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apresenta o cenário do oeste, a conexão entre a Central Pacific Railroad e a Southern Pacific Railroad, 

entre o Utah e a Califórnia, resultados da integração entre o Atlântico e o Pacífico.600 

A velha ladainha sobre o caráter absoluto de conexão ferrovia-porto é mais um anacronismo 

teleológico, muito em razão de os estudos, por muitos anos, terem sido encampados por economistas 

com trabalhos pouco historicizantes. Esse tipo de argumento ganhou pompa, em muito, devido à 

transferência de questões observadas no século XX para a problemática outra do século XIX, 

especialmente para o Segundo Reinado – ou a recortes que se iniciam no período monárquico e 

adentram o republicano. Sem considerar as rupturas de projeto de nação e a mudança do arquétipo na 

relação tecnologia-sociedade, ao observarmos as ferrovias em muito longa duração corremos o risco de 

reproduzir para um período anterior os problemas e soluções que apenas caberiam ao posterior. 

Quando a direção da EFDPII se deparou com a proposta de redução da bitola da via, e todos 

os detalhes morfológicos entre terreno, demografia e economia, para modernizar a infraestrutura em 

direção ao norte de Minas, um dos aspectos fundamentais foi seu projeto de penetração no hinterland 

e expansão de fronteira. Essa mudança não alterava a importância da economia de agroexportação 

fluminense e da Zona da Mata Mineira, para o café ou a cana de açúcar – esta última ocupada por 

várias ferrovias menores que, aos poucos se integrariam à Estrada de Ferro Leopoldina. 

Os fenômenos sociais e econômicos que acionavam a adoção do transporte ferroviário não 

eram excludentes. Pelo contrário, no conjunto da expansão ferroviária da EFDPII e as ferrovias 

subsequentes, em especial caso as estradas que dela eram tributárias e conectoras, eles se mostravam 

expansionistas para além da zona agroexportadora. A economia – e a ferrovia – rumava por um 

caminho dialético: dinamizar a agroexportação em áreas de plantation; dinamizar o acesso das regiões 

de população densa a um transporte mais barato e rápido; avançar a ocupação e o incremento 

populacional das regiões menos povoadas de Minas Gerais, vale do Rio São Francisco e afluentes, e Rio 

Grande, afluentes e confluentes (EFDPII, EFOM, EFMR, CMEF: cf. mapa 8). Em um contexto 

imperial, além de todos os pontos acima elencados, a consolidação do território era um fator capital, e 

o tronco da EFDPII, desde o Decreto de 1835, possuía esse papel de colocar o Rio de Janeiro em 

centralidade absoluta; sendo seu tronco e ramais, somados ao caráter de ramal dos troncos das ferrovias 

 
600 PICANÇO, Francisco. “El Gobernador”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, 
Ano I, n. 3, 29 mar. 1885, pp. 42-3. 
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a ela conectados direta e indiretamente parte desse projeto e parte da função do arquétipo armado 

desde Cristiano Otoni e a engenharia americana. 

Por outro lado, parte da ideia propagada de que o papel das estradas de ferro no século XIX 

brasileiro, em seu grande surto entre 1852 e 1889, era o de “catar café” para o porto se apoia muito 

mais na primeira fase de funcionamento da EFDPII, em suas quatro seções iniciais, e na política dos 

britânicos da SPRC e dos fazendeiros da CPEF, do que no conjunto ferroviário do país em sua 

totalidade. 

A difusão das linhas pela própria EFDPII pela província de Minas Gerais como um grande 

tronco (grand trunk) ao São Francisco; da EFOM como um grande ramal ao São Francisco; da CMEF 

como um semitronco em direção a Minas Gerais e Goiás, ainda nas décadas de 1870 e 80, 

configuravam uma grande releitura da marcha para o oeste. São visíveis os efeitos da conexão das 

Central Pacific Railroad e Union Pacific Railroad no ideário expansionista brasileiro e seu “ferroviarismo” 

inspirado tecnologicamente nas ferrovias regionais do oeste dos Estados Unidos para ocupação da 

porção de terras ao Pacífico. 

O debate interno à diretoria e ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas sobre 

a extensão ao norte de Minas Gerais, entre 1871 e 1875, coincidia, inclusive, com a proposta da 

redivisão do Império. Nessa redivisão se encontravam a criação das províncias de Januária e São 

Francisco, que desmembrariam, respectivamente, parte do noroeste de Minas e parte do sudoeste da 

Bahia, conforme o mapa da figura 44. 

Com a redefinição proposta por Cruz Machado e se o projeto tivesse sido aprovado, o sudoeste e o sul 

mineiros mais parte do território oeste, norte e nordeste de São Paulo dariam lugar à Província do Sapucahy, 

parte de Goiás e mais o Triângulo e o oeste mineiros constituiriam a Província de Entre Rios, o noroeste e parte 

do norte mineiros seriam a Província de Januária, enquanto o nordeste daria lugar à Província de Caravelas e 

em parte à Província de Santa Cruz, que alcançaria o litoral entre Ilhéus, na Bahia e São Mateus no Espírito 

Santo. Com a criação destas novas províncias, caso esses projetos tivessem sido aprovados, a de Minas passaria 

a ter a configuração representada no documento: “PROVINCIA DE MINAS GERAES segundo o projecto de 

nova divisão do Império pelo Deputado CRUZ MACHADO e mandada lithographar pelo Illmo. Exmo. Sñr. 

Conselheiro JOÃO ALFREDO CORREIA DE OLIVEIRA, MINISTRO DO IMPÉRIO e desenhada por 

José Ribeiro da Fonseca Silvares. 1873”.601 

 
601 COSTA, Antônio Gilberto. “A cartografia do território de Minas Gerais e seus limites oitocentistas: anexações e 
desmembramentos”. IV Simpósio Luso Brasileiro de Cartografia Histórica Porto, 9 a 12 de novembro de 2011, pp. 14-5. 
Disponível em: <https://cutt.ly/obZhbTk>. Acesso em: 14/03/2021. 
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Figura 44. Província de Januária como proposição de 1873. 

 
Fonte: AN. Província da Januária segundo o projeto de nova divisão do império. 

Mais tarde, os estudos chefiados por William Milnor Roberts, em consonância com a projeção 

norte da EFDPII ao Rio São Francisco, estabeleceriam o reconhecimento da parte navegável do 

“Mississipi brasileiro” entre as cachoeiras de Paulo Afonso e as de Pirapora, um dos objetivos dos 

trilhos em bitola estreita após alcançar Santa Luzia. 

O projetismo como arquétipo: a Revista de Estradas de Ferro de Francisco Picanço 

(1885-1889), a EFDPII e seu entorno  

Em 1885, Francisco Barreto Picanço da Costa (1854-1896) fundou a Revista de Estradas de 

Ferro, depois de ter criado a Revista de Engenharia em 1880. Sendo a revista anterior assumida logo 

por José Américo dos Santos por uma ausência de Picanço, o engenheiro ferroviário acabou se 

afastando da redação definitivamente. Mais tarde, ficou claro que uma publicação direcionada aos 

assuntos das ferrovias teria uma boa recepção no meio da profissão e ofícios afins, devido ao momento 

de surto do setor e necessidade de publicações em português sobre o assunto. 
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Esse periódico, de regularidade mensal no início e bimestral no último ano (1889), iniciou as 

atividades ao mesmo tempo em que a EFDPII reelaborava seu projeto em direção ao norte/São 

Francisco e tem como um dos assuntos mais corriqueiros a discussão sobre o estreitamento da bitola 

ferroviária não apenas na EFDPII, como no país todo. 

Sob redação de Picanço, a Revista de Estradas de Ferro incluía vários colaboradores, maioria 

ou todos com cargos em companhias ferroviárias ou estradas de ferro encampadas pelo Estado. Entre 

outros, colaboravam a partir da primeira edição nomes como Francisco Pereira Passos, Honório 

Bicalho, Ewbank da Camara, Paulo Frontin, H. E. Hargreaves e Hermillo Alves. 

O primeiro artigo a ser publicado o foi em língua francesa e seu tema era a Lei de “31 Octobre 

1835, promulguée par le Regent de l’Empire, le Sénateur Diogo Antonio Feijó”, intitulado “Chemins 

de Fer du Brésil (a): Aperçu Historique”. O (a) disposto à direita de “Brésil” se configurava como uma 

nota que dizia “A Revista de Estradas de Ferro pretende publicar artigos em francez, afim de tornar-se 

entendida nos paizes civilisados e mostrar-lhes o adiantamento do Brazil”.602 Percebe-se, na proposta 

da revista, uma tentativa de provar interna e externamente o avanço civilizacional pelo qual passava o 

Império do Brasil e escrever em uma língua estrangeira se configurava como um peso cultural e forma 

adequada de comunicação mais ampla. 

Para além dessa política de formar um arauto de autopromoção civilizatória, a publicação de 

Picanço, e seu amplo apoio dos pares, servia de exercício para dar público conhecimento das atividades 

no seio do transporte terrestre tecnicamente mais complexo e sua relação com a economia nacional e 

os fundamentos regionais do surto de estradas de ferro. Não apenas promoções e adjetivos 

grandiloquentes se apresentavam nas linhas do periódico, é possível encontrar críticas gerais ou 

pontuais. 

Como era de se prever, apesar de artigos e notícias das ferrovias de todo o país, a Estrada de 

Ferro Dom Pedro II mostrava-se como um grande destaque; primeiramente por ser a maior ferrovia 

do país, mas, também, porque era a que empregava o maior número de engenheiros naquele momento 

e cumpria um campo de formação de grande consideração. De lá saiu a maior parte dos profissionais 

colaboradores da revista, alguns tendo sido diretores-presidentes da “grande ferrovia”. 

A revista de Francisco Picanço é uma das fontes mais profícuas para compreender a 

centralidade da EFDPII e sua relação com a expansão não apenas das linhas pelo centro-sul, mas as de 

 
602 PICANÇO, Francisco. “Chemins de Fer du Brésil: Aperçu Historique, etc.”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de 
Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano I, n. 1, 30 jan. 1885, p. 1. 
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todo o Império, de forma direta ou indireta. O periódico lembrava a todo instante que essa ferrovia se 

configurava como o grande tronco central de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A ferrovia do 

Estado Imperial funcionava como um departamento de engenharia ferroviária para resolver questões 

projetuais e operacionais onde as estradas encontravam-se em dificuldades financeiras e técnicas, sendo 

essa ampla atuação um dos objetos mais constantes da revista, até mesmo pelo fato de que muitas 

personagens se repetem entre a empresa e a colaboração com o periódico. 

O primeiro artigo, mencionado acima, em francês, teve função de editorial para o lançamento 

da publicação e seu objetivo era uma apresentação sintética das ferrovias do Brasil. Nesse texto, 

Francisco Picanço não apenas resume a evolução das estradas de ferro no território brasileiro desde 

1852, uma das afirmações era de que em 1865, momento da encampação, a EFDPII encontrava-se na 

posição de mais notável empreendimento de vias de comunicação da América do Sul.603 Nesse artigo, 

Picanço informa quais e quantos quilômetros havia de estradas de ferro em todo o país, dividido por 

província e estrada/companhia. 

Quadro 11. Lista das ferrovias do Brasil, em exploração em 31 de dezembro de 1884. 

Unidade federativa Estrada de Ferro Extensão (km)

Ceará Baturité 109,482
Sobral 128,920

Rio Grande do Norte Natal a Nova Cruz 120,200
Conde d’Eu 121,946

Pernambuco 

Recife e São Francisco 124,739
Extensão da Recife e São Francisco 58,986
Limoeiro 96,176
Caxangá 18,606
Recife a Olinda e Beberibe 12,532

Alagoas 
Jaraguá a Bebedouro 10,000
Paulo Affonso 116,802
Maceió a Imperatriz 88,000

Bahia 

Bahia e São Francisco 124,000
Extensão da Bahia e São Francisco 180,568
Central da Bahia 288,000
Nazareth 34,000
Santo Amaro 36,000
Bahia e Minas 142,400

Município Neutro 
Dom Pedro II 724,908
Corcovado 2,705
Rio d’Ouro 58,056

Rio de Janeiro 

Príncipe do Grão Pará 25,000
Cantagallo 209,413
Ramal de Cantagallo 66,079
Rio Bonito a Juturnahyba 8,500
Macahe a Campos 96,500
Barão de Araruama 40,500
Campos a São Sebastião 18,200

 
603 PICANÇO, Francisco (et.al). “Chemins de Fer du Brési: Aperçu Historique, etc.”. Revista de Estradas de Ferro, Rio de 
Janeiro, Ano I, n. 1, 30 jan. 1885, p. 2. 
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Santo Antonio de Padua 92,858
Carangola 175,000
Pirahyense 33,700
Santa Isabel do Rio Preto 42,700
Vassourense 6,000
União Valenciana 63,350
Commercio ao Porto das Flores 24,098
Rezende a Areias 29,000
Bananalense 13,360

São Paulo 

São Paulo ao Rio de Janeiro 231,020
Santos a Jundiahy 139,450
Paulista 242,500
Sorocabana 186,000
Bragantina 53,000
São Carlos do Pinhal 77,000
Ituana 160,000
Mogyana 367,612

Minas Gerais 

Minas e Rio 170,010
Leopoldina 275,275
União Mineira 110,000
Ramal de Rio Novo 6,800
Oeste de Minas 100,000

Paraná Paranaguá a Curitiba 110,387
Santa Catarina Dona Thereza Christina 116,620

Rio Grande do Sul 

Porto Alegre a Uruguayana 179,597
São Leopoldo 42,851
São Jerônimo 13,600
Rio Grande a Bagé 280,500

Total 6.403, 507

Fonte: BN: PICANÇO, Francisco (et.al). “Chemins de Fer du Brésil: Aperçu Historique, etc.”. Revista de Estradas de 
Ferro, Rio de Janeiro, Ano I, n. 1, 30 jan. 1885, pp. 2-3. 

Os quadros 10 e 11, somados, apresentam a extensão das linhas e ilustram o quanto a bitola 

estreita havia dominado a pauta. Portanto, mostram como a tendência ao corte de investimentos 

privados, com a desoneração das despesas de construção; e públicos, com redução das taxas 

quilométricas de investimento direto, e em repasse dos valores relativos às subvenções e garantias de 

juros, formavam uma política geral. Esse direcionamento estratégico mostra que as dificuldades 

financeiras eram a lei do dia, mas que o projeto de expansão – baseado, portanto, no arquétipo 

ferroviário – se apresentava como inadiável. 

Enquanto a bitola estabelecida como padrão nacional era a irlandesa – a lembrar: 1.600 mm, 

ou 1,60 m, ou 5 pés e 3 polegadas –, portanto teórica, o padrão prático havia se tornado a largura de 

1.000 mm – 1,00 m, ou 3 pés 3 polegadas e 3/8. Em 1884, portanto altura em que a direção da EFDPII 

passou a considerar o estreitamento para a extensão norte da linha do centro a partir de Queluz 

(estação Lafayette), a bitola irlandesa (cf. quadros 10 e 11) chegava ao total de 1.355,597 km; já suas 

contrapartes estreitas alcançaram 5.047,910 km, do total de 6.403,507 km de estradas de ferro em 

exploração. A bitola irlandesa era representada pelas estradas mais antigas, de concessões contratadas 
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na década de 1850, ou das que atenderiam regiões de maior concentração de riquezas com potencial 

de formar carga útil para os trens, princípios que não necessariamente coincidiam. Essas eram: 

EFDPII, EFBSF, EFRSF, EFSJ e CPEF (a mais recente e última a adotar essa característica no período 

estudado). Todo o restante da malha nacional era configurado em bitola estreita, portanto abaixo de 

1.435 mm. A EFP de Mauá, com sua bitola de 1.676 mm, estava com os dias contados, já que em 1885 

seria convertida a 1.000 mm para quebrar a quebra de bitola – perdão pela redundância – em sua direta 

conexão com a EFPGP. De qualquer forma, a EFP já era contabilizada como parte da EFPGP nos 

quadros gerais de 1884 (cf. quadro 11), devido a um contrato de arrendamento. 

As escolhas infraestruturais do Estado brasileiro, nos âmbitos central e provinciais, entre as 

décadas de 1870 e 1880, demonstram uma tendência ao projetismo modernizante de ocupação do 

território sob o arquétipo da engenhosidade do mundo industrializado. O aparente paradoxo reside 

no fato de não ter havido um esforço factual para desenvolver uma indústria manufatureira de bens de 

capital de alto valor tecnológico agregado. Aparentemente, a aquisição de tecnologia de além-mar 

mostrava-se suficiente para a montagem da estrutura ferroviária de transporte em sua frota de tração 

e grande parte da frota de rebocados. 

Não apenas a bitola da via mostrava-se uma questão técnica importante; desde a disputa entre 

“ingleses” e “americanos”, na Serra de Santana/do Mar da EFDPII, o tema do método adotado para 

vencer grandes rampas apresentava-se como fator de debate e análise sobre o qual seria o mais viável 

tecnológica e economicamente. A experiência da Serra do Mar pela Estrada de Ferro Santos a Jundiaí 

é utilizada por André Gustavo Paulo de Frontin (1860-1933) para argumentar contra o sistema de 

funicular que essa estrada, da São Paulo Railway Company Limited, utilizava. O texto de Frontin sobre 

o funicular de patamares, em suas razões técnico-econômicas, soma-se à questão da bitola estreita geral 

para ilustrar o cenário amplo de redução de custos. O jovem engenheiro informa que a vitória sobre as 

rampas da serra, com aclives/declives “pouco maiores do que 10%”, trazia um custo operacional 14 

vezes maior do que o da simples aderência dos trechos “em patamar” (até o limite médio de 3% de 

aclive/declive), como o de Paranapiacaba-São Paulo-Jundiaí da mesma companhia.604 

Outro artigo, na mesma edição, traz a póstuma e inédita opinião de Luiz Augusto de Oliveira, 

antigo concessionário do que se tornou a EFOM. Nesse artigo, escrito ainda em 1880, Oliveira 

 
604 BN: FRONTIN, Paulo. “Estradas de ferro: systemas especiaes, sua comparação”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista 
de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano I, n. 1, 30 jan. 1885, pp. 7-9. 
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apertava a mesma tecla da redução de custos, dada a dificuldade que lhe foi apresentada nos dias de 

incorporação da ferrovia mineira de que era concessionário. Suas palavras são de conflito interno, já 

que cedeu o privilégio à Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas sem nenhum ônus aos novos 

concessionários, portanto, sem algum bônus em dinheiro aos antigos, que eram o próprio Oliveira e 

José de Rezende Teixeira Guimarães. 

Havia eu percebido, desde 1874, que a organização das nossas companhias de 
estradas de ferro esbarrava sempre em dois grandes estorvos: – exigências 
extraordinárias por parte dos concessionários e – falta de confiança nos resultados 
que os nossos caminhos de ferro podiam ter dado (mas não deram), por culpa de 
suas diretorias e pelo apoio a elas prestado por parte da administração pública. 
O segundo obstáculo felizmente ia sendo removido, pouco a pouco, e algumas vias 
férreas remuneravam, e continuam a remunerar os capitais nelas despendidos. 
Restava o primeiro; e para extirpá-lo, não desejando ver inutilizados labores de cinco 
anos de assíduo trabalho, que seria perdido, se os acionistas se recusassem a fazer 
entradas, não relutei na cessão gratuita do privilégio de construção, que tornei 
efetiva, deixando de receber ações beneficiárias a que tinha direito. 
Fiz bem ao país, mal a mim. 
Tratava-se de uma via férrea entre S. João d’El- Rei e a estação do Sitio, da D. Pedro 
II; atravessando terrenos pouco acidentados e calculada aproximadamente a 
24:000$ por quilometro. Exíguo preço quilométrico que, apesar disso, dificultava a 
incorporação da companhia, conquanto na localidade houvesse grande número de 
fazendeiros e comerciantes abastados. Uns furtavam-se à contribuição de seus 
contingentes para uma medida de progresso; – outros empenhavam-se na empresa, 
mas subscreviam limitadíssima quantidade de ações: todos, em summa, queriam a 
estrada e... retraíam-se.605 

Nesse texto, para além da lamúria sobre seus ganhos e perdas com a abdicação dos direitos 

sobre a concessão, Oliveira aproveitava a oportunidade para falar da ferrovia de Larmanjat, na França. 

A técnica adotada por Larmanjat se relacionava à maximização da economia construtiva, pois essa 

abria mão até mesmo do conceito de bitola, sendo configurada como monorail. Essa solução reduzia os 

custos finais construtivos, sendo, grosso modo, metade daqueles envolvidos em qualquer ferrovia no 

que se relacionava ao assentamento dos trilhos e o material de fixação. Se mesmo a redução exponencial 

da bitola da via para a ferrovia entre Sítio e São João, com a previsão – e posterior confirmação – do 

menor custo quilométrico até então, a dificuldade de reunir o capital era grande, talvez adotar sistema 

ainda mais econômico pudesse facilitar os ânimos.606 

 
605 OLIVEIRA, Luiz Augusto de. “Systema Larmanjat”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de 
Janeiro, Ano I, n. 1, 30 jan. 1885, p. 3. 
606 OLIVEIRA, Luiz Augusto de. “Systema Larmanjat”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de 
Janeiro, Ano I, n. 1, 30 jan. 1885, p. 3. 
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Porém, mais do que as questões técnicas a serem adotadas – e o sistema Lamanjat não foi uma 

solução [bem] recebida nas práticas brasileiras – refletia-se nesse tipo de opinião o caráter absoluto do 

projetismo ferroviário como arquétipo da modernização de infraestrutura viária. Não importava a 

solução técnica, a ferrovia mostrava-se como a solução majoritária para a engenharia herdeira da 

EFDPII. Esse foi o cenário que os fabricantes dos Estados Unidos encontraram para anunciar seus 

produtos para a construção e operação de estradas de ferro no Brasil, a essa altura muito familiarizadas 

com esse equipamento (figuras 45 e 46). 

Figura 45. Propaganda encontrada na Revista de Estradas de Ferro entre 1885 e 1889. 

 
Fonte: PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, 1885-1889, várias edições. 

Durante o Segundo Reinado, a ferrovia firmou-se como arquétipo projetual para a engenharia 

dos transportes; transformou-se rapidamente, desde que Cristiano Otoni atravessou a Serra do Mar 

na segunda seção da “grande ferrovia”, em arquétipo nacional. E, na constituição desse arquétipo, o 

tipo americano de estradas de ferro tomou a dianteira para o modelo. Esse arquétipo se configurava, 

além de tudo, em estradas o mais econômicas possível, que se aproveitassem de leitos fluviais como 

cenário; da simples aderência em zig-zags para vencer altitudes abruptas; uso de trilhos Vignole 

assentados sobre dormentes de madeira de grande densidade e resistência (ditas “de lei”), fixados por 

pregos do tipo “Tredegar”; utilização de veículos motrizes e rebocados montados sobre boogies/trucks, 

tais como o modelo de locomotivas American Standard e vagões e carros de oito rodas – ou sistemas 

articulados alternativos como foi o caso do Flexible-Beam de Matthias Baldwin para cargas – e, nas 



340 
 

últimas décadas, o grande uso de locomotivas do tipo Consolidation (figura 45), que substituíram as 

Flexible-Beam em suas funções e foram amplamente adotadas pelas ferrovias mais econômicas para o 

transporte de cargas, sobrepujando, muitas vezes o tipo Mogul, primeiro modelo americano – 

estabelecido por Thomas Rogers – configurado como “para cargas”. 

Figura 46. Propagandas encontradas na Revista de Estradas de Ferro entre 1885 e 1889. 

 
Fonte: PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, 1885-1889, várias edições. 

Foi assim que a própria EFDPII recebeu as contra influências de tendências globais, 

especificamente americanas ou americanizadas. A partir do momento que as linhas, das “pequenas 

ferrovias” ou mesmo da “grande ferrovia”, iniciaram a incursão por regiões fronteiriças ou de 

economias que produziam bens de menores volumes de carga – ou sob a estrita necessidade de projetar 

o futuro – a regra passava a ser a adoção do projeto mais barato para manter o arquétipo. A Revista de 

Estradas de Ferro espelhava significativamente essa regra e modelo. Mesmo nas páginas comerciais, em 

que os representantes nacionais de fabricantes internacionais anunciavam os produtos britânicos, 

como os de Sharp, Stewart & Co., de Manchester, Inglaterra, a imagem que os representava era 
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americanista (figura 43). Inclusive, o anúncio da Sharp, Stewart & Co., na página exclusiva para 

anunciantes, forma uma ilha cercada por um mar de companhias dos Estados Unidos da América. 

 
Um “estreitista” a marcar posição na revista, mesmo que postumamente, foi Antônio Pereira 

Rebouças Filho (1839-1874), um dos responsáveis por projetar a ferrovia entre o porto de Paranaguá 

e Curitiba. Na edição nº 12, de 1885, Francisco Picanço escreveu um artigo em que citava Rebouças 

como o primeiro a defender a adoção da bitola padrão internacional de 1,44 m para as seções em larga 

e a bitola métrica para a “zona improductiva ou de renda escacissima [sic]” da EFDPII. 

Com bitola larga de 1m,44, a E. F. D. Pedro II devia de ter subido a Serra do Mar e 
desenvolvido-se até Juiz de Fora; daí em diante – zona improdutiva ou de renda 
escacissima [sic] –, como, antes de ser encetada a construção, já havia dito o distinto 
e sempre lembrado engenheiro Antônio Rebouças, em seu trabalho Vias ferreas 
estreitas, à estrada convinha prosseguir com 1m de largura.[...] Do atual ponto de 
parada da Linha do Centro à seção navegável do Rio S. Francisco há cerca de 478 
quilômetros; a economia de sua construção, com a mudança de bitola, sendo talvez 
de um terço para mais, não será soma que se despreze ou imobilize.607 

Então, a posição de Rebouças reflete o fato de que a tendência à adoção de padrão mais 

econômico para as ferrovias não cafeeiras vinha da década de 1870, no mínimo; o que coincide com o 

estreitamento demonstrado pelo conjunto das estradas de ferro desde aquela década. A busca pelo Rio 

São Francisco se enquadrava na perspectiva de manter o arquétipo, porém, reduzindo o capital 

investido, o que levou a “grande ferrovia” a ser, na prática, duas estradas: uma para o café e a economia 

mercantil e outra para o projeto de integração com o São Francisco e ocupação do hinterland. 

No artigo “Considerações sobre o quebramento da bitola na 5ª secção da E. F. D. Pedro II”, 

Francisco Bicalho, um dos engenheiros “larguistas”, sob uma perspectiva de futuro, coloca em debate 

os impactos que o estreitamento da bitola poderia acarretar quando a “zona pobre” passasse a oferecer 

um volume de cargas e passageiros equivalente ao das zonas mais privilegiadas das seções dos rios 

Paraíba do Sul e Paraibuna (até Juiz de Fora). 

Bicalho não discordava que o estreitamento e todo o equipamento adquirido para tal traria 

consequências financeira e economicamente vantajosas no primeiro momento. No entanto, ao ocupar 

as regiões menos dinâmicas, essas poderiam crescer a ponto de trazer arrependimentos futuros e o 

 
607 PICANÇO, Francisco. “Quebra da bitola da E. F. D. Pedro II”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista de Estradas de 
Ferro, Rio de Janeiro, Ano I, n. 12, 30 dez. 1885, p. 177. 
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consequente alargamento da via para atender volumes de transporte em ascensão. Nesse sentido, não 

interessa o que de fato sabemos sobre esse futuro, mas o que se pensava sobre sua potencialidade em 

1884. 

Frequentemente são lançadas estradas através de regiões estéreis, em demanda de 
centros de grande produção, e aquela circunstância, não só não restringe o valor 
industrial da empresa, como pode mesmo representar para esta melhores condições 
econômicas. 
Encarada debaixo d’este ponto de vista, que parece o verdadeiro, qual é a 
importância industrial da 5ª seção da E. F. D. Pedro II.? [...] 
A estrada não atingiu ainda a região que, desde seu começo, foi considerada como a 
mais conveniente para seu terminus: a linha, na 5ª seção, acha-se por enquanto em 
uma zona que foi reconhecida sempre como pouco produtiva e com a qual não se 
poderia contar entre os elementos de prosperidade da estrada: – é um trecho de 
simples e imprescindível travessia. 
Quando a estrada chegar a Sabará, ou melhor, à barra do Rio Paraúna, a sua ação 
produtora irá exercer-se em vastíssimo território, reconhecidamente fértil e com o 
qual achar-se-á em fácil comunicação por uma rede de centenas de léguas de 
navegação interior. [...] 
As más condições econômicas em que se acha hoje este trecho representam um 
estado provisório ou de crise, do qual forçosamente sairá desde que a estrada 
progrida em seu prolongamento.  
A vantagem fundamental da bitola estreita, que é exigir menor capital para a 
construção da estrada, desapareceria e, pelo contrário, tornar-se-ia ela mais cara com 
as despesas necessárias à transformação da via permanente, sejam tais despesas 
grandes ou pequenas.  
Quanto ao serviço do tráfego, a bitola estreita pode, em princípio, oferecer 
vantagem na conservação da linha e nas despesas de tração por ser melhor a relação 
entre o peso morto e a carga útil dos trens.608 

Percebe-se na argumentação de Francisco Bicalho que a percepção de futuro daquele 

momentum requeria alguma ousadia tecnológica e financeira, pois a economia do Império se encontrava 

em estágio de construção. Se a ferrovia encontrava cenário propício nas regiões já ocupadas e 

produtivas, deveria assumir o papel de transformar as regiões “pobres” em áreas dinâmicas, sendo o 

fator tecnológico também transformado não apenas pelas circunstâncias presentes, mas pelo potencial 

de futuro de acordo com a percepção de fertilidade das terras a serem alcançadas. 

A partir da opinião de Bicalho, é possível entender que os “larguistas” viam a EFDPII em sua 

plena função de tronco saquarema, de conectar o Rio de maneira definitiva com o hinterland, da capital 

ao Rio São Francisco e além. Já os “estreitistas”, como Joaquim Lisboa, Herculano Velloso e Ewbank 

 
608 BICALHO, Francisco. “Considerações sobre o quebramento da bitola na 5ª secção da E. F. D. Pedro II”. PICANÇO, 
Francisco (et.al). Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano II, n. 23, 24 nov. 1886, pp. 166-7. 
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da Camara, tinham uma percepção de que, ao ultrapassar a zona populosa em direção à fronteira 

agrícola, a “maior empresa do Estado” mudava de status, de grande tronco a uma espécie de ramal de si 

mesmo, sendo a quebra de bitola um sinal de periferização interna. 

Na edição seguinte, Hermillo Alves, engenheiro em chefe da Estrada de Ferro Oeste de Minas 

– que representava uma antítese em relação à economia regional em comparação à Estrada de Ferro 

Dom Pedro II em suas seções iniciais, apesar de ser uma espécie de miniatura desta em termos 

tecnológicos –, apresenta as características de uma ferrovia regional que adotara a mais estreita bitola 

do país até aquela hora (1878-9). 

Depois de operar os 100 km entre Sítio – entroncamento com a EFDPII – e São João del-Rei 

– principal cidade do Sul de Minas e entreposto mercantil para a produção do oeste dessa província –

, em 1886 a EFOM retomava a construção de suas linhas para estender seu tronco a Oliveira e efetivar 

seu alcance ao Rio Grande através de um ramal até Lavras, na localidade da barra do Ribeirão 

Vermelho – que, lembremos, consistia no termo original da concessão. O segundo parágrafo do artigo 

ilustra o contexto em que a adoção da bitola reduzida poderia fazer grande diferença no interior do 

arquétipo. 

Mas, para ser mais completa a notícia que nos propomos dar sobre esta estrada, trataremos 
dela desde a sua origem, por nos parecer de grande utilidade tornar bem salientes as 
vantagens que pode o nosso vasto e pouco populoso país auferir da construção de estradas 
estreitas e econômicas como esta, que, em breve, terá 320 quilômetros de linha em trafego, 
cortando a zona mais populosa da parte criadora da província de Minas, e que 
desembaraçadamente dá e dará conta do trafego com uma despesa de custeio diminuta. [...] 
Na escolha da bitola de 0m,76 ou 2 ½ pés, que tão acertadamente foi aceita pela companhia, 
procedeu o abalizado engenheiro Joaquim M. R. Lisboa com um critério digno de nota, e 
que teria reduzido de alguns milhares de contos os encargos do tesouro nacional, se tivesse 
presidido as concessões de muitas de nossas estradas de ferro.609 

Ao encampar a concessão entre São João e Oliveira, essa estrada continuava em sua função de 

modernizar a região mais produtiva durante o século XIX em seu aspecto infraestrutural. Do mesmo 

modo, Alves reiterava o aspecto técnico-tecnológico referente à largura da via e as vantagens que essa 

escolha trazia para a companhia à qual estava vinculado e como a repetição desse fator poderia ter sido 

importante no aspecto financeiro geral para as companhias e para o Estado. Em seu arrazoado, enfatiza 

 
609 ALVES, Hermillo. “A Estrada de Ferro d’Oeste de Minas e seu prolongamento”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista 
de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano II, n. 24, 30 dez. 1886, p. 181. 
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que mesmo a bitola estreita de 1.000 mm seria onerosa além da conta para o certame e impediria uma 

renda mínima, que “o rendimento da linha mal chegaria para o seu custeio”.610 

Outro defensor da bitola estreita a aparecer na revista de Francisco Picanço foi o advogado 

norte-americano Stephen D. Dillaye (1820-1884), comparando a Pennsylvania Railroad (1.435 mm) 

com a Denver & Rio Grande Railroad (914 mm). Tradução póstuma de um artigo originalmente 

publicado no New York Tribune, o texto é mais um entre vários a versar sobre as vantagens e 

desvantagens de vias em bitolas mais largas ou mais estreitas em suas razões econômicas e 

tecnológicas.611 Nesse sentido, fica evidente que a tradução seria uma tentativa da revista de somar ao 

debate uma questão com proporcionalidade similar. Nesse caso, a PRR representaria as seções em 

bitola irlandesa da EFDPII e a DRGRR o parâmetro para considerar as vantagens de reduzir a largura 

da via nas seções a norte de Queluz (estação Lafayette). 

O argumento principal de Dillaye em seu “O problema dos transportes baratos” baseia-se em 

valores que relacionam largura da via, peso morto (tara) versus peso útil (carga) dos tipos de vagões, 

mais o preço pago por cada tipo em cada bitola. 

Dos problemas que atualmente ocupam a atenção pública, um dos mais 
importantes é o de transporte barato; e é este problema que me proponho a resolver 
neste artigo. É bem sabido que a riqueza nacional de qualquer povo consiste, em 
grande parte, do lucro tirado das indústrias agrícola, manufatureira e mineira, e que 
esse lucro depende muito do custo do transporte dos materiais e produtos. Lord 
Bacon diz que um solo fértil, oficinas com muita atividade e meios de transportes 
baratos são as três condições materiais necessárias para que um povo se torne rico. 
Mas o transporte atualmente é caro, quando devia ser barato. É peiado por 
monopólios, enquanto devia ser livre para todos. É sujeito a condições que 
aumentam até ao dobro o seu custo, e delas devia ser aliviado. 
O transporte em estradas de ferro é incômodo, ineficiente e mais caro do que deve 
ser. Exige uma força que não pode utilizar, aumentando assim em 100 % as despesas. 
Faz do transporte de passageiros seu fim principal, e do de carga um fim secundário, 
a expensas dos produtos do país. É insuficiente, porque a via permanente, as 
locomotivas e os carros, em consequência da bitola larga, são construídos de modo 
que, em um trem carregado de mercadorias, há quatro toneladas de peso morto para 
cada tonelada de carga, enquanto é possível construir e manter uma estrada de ferro 
em que haja só uma tonelada de peso morto para 2 4/5 [2,20] toneladas de carga. E 
é mais caro do que é necessário porque as locomotivas e carros pesados exigem via 
muito forte e, por conseguinte, muito cara, para podê-los suportar, de sorte que as 
despesas de construção da via são 40 %, e as do tráfego 33 % maiores do que no 

 
610 ALVES, Hermillo. “A Estrada de Ferro d’Oeste de Minas e seu prolongamento”. PICANÇO, Francisco (et.al). Revista 
de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano II, n. 24, 30 dez. 1886, p. 182. 
611 DILLAYE, Stephen D. “O problema dos transportes baratos”. Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano III, n. 
25, 31 jan. 1887, p. 8. 
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sistema a que me refiro, enquanto sua capacidade para tráfego é pouco mais da terça 
parte da do sistema mais barato.612 

Dillaye era advogado formado em Harvard como bachelor of laws e membro do Greenback Party, 

um partido trabalhista de ideologia antimonopolista, monetariorreformista. Seus argumentos sobre 

bitola ferroviária, capacidade de transporte de cada uma e a defesa pela adoção da largura mais estreita 

das vias férreas se vinculavam à defesa da redução geral de custos para as indústrias agrícola, 

manufatureira e extrativista. Dos valores por ele apresentados, pode-se gerar a seguinte tabela: 

Tabela 9. Comparação entre veículos de bitola estreita e larga por Stephen D. Dillaye, década de 1880. 

Veiculo Bitola 3 pés (914 mm) - DRGRR Bitola 4 pés 8 ½ polegadas (1.435 mm) - PRR
Tara lbs Carga lbs Preço US$ Tara lbs Carga lbs Preço US$

Vagão fechado 8.800 17.600 458 19.000 19.000 735
Vagão plataforma 6.200 19.000 350 18.000 18.000 575
Gôndola 7.250 18.000 385 18.500 18.500 625

Fonte: DILLAYE, Stephen D. “O problema dos transportes baratos”. Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano III, 
n. 25, 31 jan. 1887, p. 8. 

Não há crédito para a tradução do texto. Subentende-se, com isso, que o trabalho pode ter sido 

realizado pelo editor, Francisco Picanço. Caso não seja ele o responsável pelo empenho, é possível 

imaginar que um dos “estreitistas” da EFDPII o tenha realizado a fim de somar a seus argumentos 

junto à direção de Ewbank da Camara – caso não seja este o próprio autor da tradução. De qualquer 

forma, assim como Joaquim Lisboa já havia utilizado como parâmetro de bitola estreita a ferrovia de 

Festiniog, no País de Gales, essa é uma das várias referências citadas por Dillaye. Tanto Camara quanto 

Lisboa eram colaboradores da revista, o que permitiria até mesmo a hipótese de serem coautores da 

tradução. 

A questão capital na discussão é menos se é real a vantagem econômica geral do estreitamento 

de bitolas e mais os fatores de contexto que levaram a essa política em um espaço global, americano e 

brasileiro, especialmente nesses dois casos, atrelados pelas tecnologias ferroviárias dominantes. 

As circunstâncias do período convergiam para o estreitamento de bitola ferroviária por vários 

lugares. No território do Império do Brasil, não apenas essa tendência já era predominante em termos 

absolutos, bem como havia uma tendência relativa, ou seja, à redução de bitola em ferrovias já 

existentes, como foi o caso da EFP de Mauá e das ferrovias agora ex “inglesas” do Norte. 

 
612 DILLAYE, Stephen D. “O problema dos transportes baratos”. Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano II, n. 24, 
30 dez. 1886, p. 194. 
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A edição nº 32 da Revista de Estradas de Ferro, de 1887, trazia esse fenômeno em ocorrência 

com o resgate das “inglesas” de Pernambuco e Bahia. Ao contrário da “prima rica”, a SPRC e sua EFSJ, 

as RSFRC e BSFRC, e suas EFRSF e EFBSF, não rendiam o saldo esperado por uma companhia 

“inglesa” no Brasil. Ao se tornarem redes deficitárias, os britânicos logo abandonaram suas ferrovias de 

Pernambuco e Bahia, o que levou à encampação por parte do Estado Imperial, que logo adotou 

critérios técnicos e tecnológicos para superar o déficit ou abrandá-lo, mas sem deixar de insistir no 

arquétipo: redução da bitola e americanização de tipos.613 

Resgatada que seja a Recife ao S. Francisco, não haverá necessidade de mais de um 
engenheiro residente, um chefe de locomoção e um chefe do tráfego para toda a 
rede; e o serviço andará em melhores condições, visto o auxílio que as diversas linhas 
poderão prestar umas às outras, no que se refere a material rodante, etc.614 

Ao encampar (resgatar) a EFRSF, por exemplo, o Estado nacional passou a administrar três 

ferrovias interconectadas em Pernambuco, interconexão esta que apenas seria plena e completa se 

adotasse as mesmas características técnicas das duas mais recentes para a antiga “inglesa”, 

transformando-as em uma rede que possibilitasse o intercâmbio geral de pessoal, material rodante e 

equipamentos de administração, operação e manutenção. Tal interconexão, ao ligar de forma 

sistemática e tecnológica as três ferrovias pernambucanas – através da bitola estreita e 

compartilhamento de equipamentos e material rodante – levaria esse sistema, como projeto, a se 

integrar ao Centro-Sul através do Rio São Francisco. 

No caso da EFDPII e suas seções a norte de Queluz (Lafayette), em que se enquadrava o ramal 

de Ouro Preto, a redução da bitola se configuraria como uma quebra na articulação com o tronco até 

ali construído em bitola irlandesa, sendo o aspecto principal dessa política a redução dos custos de 

construção e manutenção da continuidade, além de um entendimento implícito de que a marcha para 

o São Francisco e oeste se configurariam como uma conversão em subtronco da linha do centro nessa 

porção do território, integrando a porção economicamente menos poderosa da ferrovia do Estado 

Imperial a um projeto nacional mais amplo para o desenvolvimento das regiões periféricas, ao facilitar 

o uso do “melhor da hora”, portanto, modernizar economicamente sem perder de vista o projetismo 

como arquétipo. 

 
613 PICANÇO, Francisco. “Estradas de ferro do estado”. Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano III, n. 32, 31 ago. 
1887, p. 119. 
614 PICANÇO, Francisco. “Estradas de ferro do estado”. Revista de Estradas de Ferro, Rio de Janeiro, Ano III, n. 32, 31 ago. 
1887, p. 119. 
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Em 1887 essa questão já estava encaminhada nas obras de continuação da estrada, a qual 

ultrapassava a localidade de Itabira do Campo615. A esta altura, o ramal de Ouro Preto, que bifurcava 

da linha do centro na estação de Miguel Burnier – homenagem ao diretor Miguel Noel Nascentes 

Burnier –, já se encontrava em execução, paralelamente ao tronco em direção à Bacia do Rio São 

Francisco. O progressismo civilizatório sob o arquétipo do “ferroviarismo” seria mantido, porém, sob 

o signo do “problema dos transportes baratos”. 

Após a morte de Miguel Burnier, a chefia da construção desse tronco passou a Francisco Lobo 

Leite Pereira (1843-1920), mineiro de Campanha, bacharel em ciências físicas e matemáticas pela 

Escola Central do Império616, que já havia sido engenheiro em chefe do ramal de Mogy-Guaçu e da 

seção de Rio Claro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro617. A Revista de Estradas de Ferro 

trazia o já citado ofício desse engenheiro destinado ao Ministério da Agricultura, o mesmo documento 

que, ao contrário de sua aparição no relatório do ministério, traz a informação sobre quem foi o 

idealizador da redução da bitola da via para o prolongamento norte da EFDPII: Francisco Lobo Leite 

Pereira. 

Illm. e Exm. Sr. – Achando-se decidida a construção do prolongamento da estrada 
de ferro D. Pedro II, no trecho que vai de Itabira a Sabará, e havendo discussão 
relativamente à navegação do Rio das Velhas e à continuação da estrada de ferro, 
julgo a proposito apresentar a V. Ex. algumas ligeiras considerações a respeito de tão 
importante assunto, visto que ele diz com o serviço desta repartição, onde existem 
alguns dados, que pode ser útil conhecer. 
Além disso, penso ter o dever de contribuir com a minha fraca opinião para a 
solução que entendo ser preferível – o prolongamento da estrada de ferro pelo 
menos até a barra do Paraúna, – por isso que foi essa uma das considerações que 
mais atuaram em meu espírito, quando propus a redução da bitola da via 
permanente. 

A porção navegável do Rio das Velhas, um dos principais afluentes do São Francisco, iniciava-

se, naquele momento, na barra do Rio Paraúna. Essa navegabilidade colocava o Rio das Velhas em 

conexão direta, por embarcações fluviais, ao Rio São Francisco, até a cachoeira de Pirapora, ponto em 

que iniciava a navegabilidade possível entre Pirapora e Paulo Afonso. O segundo trecho, entre Minas 

Gerais e Paulo Afonso, colocava Minas Gerais fluvialmente comunicável em uma confluência com 

 
615 Posteriormente renomeada como Itabirito. 
616 AN. DIBRARQ. “Francisco Lobo Leite Pereira”. Fundo/Coleção QD - Francisco Lobo Leite Pereira. Disponível em: 
<https://cutt.ly/pt>. Acesso em: 22/05/2021. 
617 CPEF. Relatório n. 9 da diretoria da Companhia Paulista de 1875. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano, 1875, 
p. 12. 
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Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sem mencionar a comarca do Crato, onde havia o já 

mencionado projeto de conexão da Estrada de Ferro Baturité, integrando, também, o Ceará. A 

extensão norte da EFDPII, inicialmente projetada para bitola irlandesa, depois reprojetada em bitola 

estreita, mais o aproveitamento de trechos navegáveis do “Velho Chico” para integrá-lo a uma rede de 

estradas de ferro entre o alto, o médio e o baixo São Francisco, mostrava-se como um planejamento 

integrador, ao contrário do que é dito de maneira teleológica por determinadas tendências 

historiográficas. 

Data de muitos anos a natural aspiração de aproveitar-se o Rio das Velhas, como via 
de comunicação entre a cidade de Sabará, e o rio S. Francisco. 
Pouco mais ou menos, quando a antiga companhia da estrada de ferro D. Pedro II 
ainda empregava os seus esforços para transpor a Serra do Mar, o governo imperial 
encarregou o Sr. Liais de fazer estudos sobre o rio da Velhas e sobre o alto S. 
Francisco, no ponto de vista de sua navegabilidade e da preferência que um deles 
devia ter para servir como linha de acesso e ligação da via de comunicação que se 
aspirava estabelecer entre a Corte e a grande bacia navegável do S. Francisco. 
Apesar de ser uma linha traçada sobre plantas do terreno escolhido para bitola larga, 
e, portanto, com pouca margem para reduzir os acidentes encontrados, vê-se que da 
garganta da Lagoa Santa em diante a linha é de facílima construção, havendo 
grandes extensões que não exigem quase trabalho para formação do leito, pois fora 
da margem do rio das Velhas há nessas paragens e também mais adiante terrenos tão 
fáceis, que fazem lembrar os planos por onde a companhia Mogyana tem estendido 
grande parte de seus trilhos. 
Quando a estrada prosseguia com bitola larga, e seu prolongamento até Paraúna já 
é considerado preferível à navegação e um dos fins principais, que se teve em vista, 
com a redução da bitola foi justamente facilitar ainda mais essa solução 
incontestavelmente a mais certa, a mais útil para os fins a que se destina e também a 
mais auspiciosa para a futura comunicação com a província de Goiás e com a do 
extremo norte do Império.618 

A ideia de que a EFDPII era a ferrovia central do Brasil, teoricamente, provinha do Decreto-

Lei nº 101, de 31 de outubro de 1835, mas foi a conexão com a Estrada de Ferro São Paulo-Rio de 

Janeiro, em Cachoeira Paulista, a partir de 1875, e a construção do tronco cortando Minas Gerais, de 

sul a norte, que deram a ela a feição final e o caráter objetivo de ser a Estrada de Ferro Central do Brasil, 

um conceito construído no decorrer do período imperial (1835-1889) e apropriado pela primeira 

República (1889-1930). 

 

  

 
618 PEREIRA, Francisco Lobo Leite. “Prolongamento da E. F. D. Pedro II até a barra do Paraúna”. Revista de Estradas de 
Ferro, Rio de Janeiro, Ano III, n. 33, 30 set. 1887, p. 137-9. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este não foi um esforço para compreender microestruturas sociais, familiares ou individuais. 

Como diz a epígrafe geral que escolhi para o trabalho, o que empreendi foi o esforço de contar uma 

história, seguindo a primeira lição efetiva declarada oralmente por um historiador que é mestre não 

apenas meu, mas de todos os membros desta comunidade acadêmica, incluindo-se, acredito, os 

membros da banca. 

As estradas de ferro são, entre tantos assuntos, temas, fontes e objetos da apreensão da 

realidade, ponto agregador (por vezes, literalmente) de interesses e fenômenos que são humanos, 

portanto, sociais. Como já salientava Marc Bloch em sua Apologia da História, foi a partir da observação 

das tantas facetas que a locomotiva agregou em sua volta que eu, mais um “ogro da lenda” a farejar a 

“carne humana”, me apoiei. Do mesmo modo, como Marx – o Karl, não o Groucho – acredito que 

não fiz minha história como eu quis, mas a partir das circunstâncias com as quais me defrontei. 

Saindo dessa breve imersão pseudo-filosófica, vamos às conclusões de fato. 

Apesar das condições técnicas preexistentes para os fenômenos que o contexto da revolução 

industrial permitiu ampliar e renovar, é inegável que foi necessário que houvesse uma agitação 

intelectual para difundi-los no seio da baixa sociedade a partir do século XVIII. Na medida em que, 

em meio às classes não aristocráticas livres, pôde-se constituir um universo de aprendizado e criação, 

mesmo que para atender necessidades para a melhoria das condições de subsistência e locomoção, as 

estruturas puderam se movimentar. O casamento das necessidades públicas com a imaginação, 

permeado pelos incidentes termodinâmicos, permitiu a um dos ramos dos princípios da ilustração 

prosperar. Porém, para seu alcance verdadeiramente público, foi preciso haver a participação de setores 

que tinham acesso ao capital intelectual-filosófico, ao capital financeiro e ao capital político, mais uma 

visão materialista de mundo. A vida começa no carbono.  

A construção das ferrovias a partir da Corte do Rio de Janeiro foi fruto de uma contradição 

unificadora. Partiu de uma iniciativa luzia pós Ato Adicional com a Lei de 1835 para se subverter – 

ou seria converter? – na iniciativa saquarema da Lei de 1852. 

Meu objetivo principal, ao demonstrar esses dados, é tentar perceber a ideia de movimento e 

conexão – mais do que entre “centro e periferia” – de integração atlântica por expansão do capitalismo 

internacional e sua relação intrínseca com a produção agropecuária para o mercado de exportação, por 
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um lado, mas não esquecer que há também, no século XIX brasileiro, a expansão do mercado interno 

e a ocupação do hinterland. 

As estradas de ferro são parte de uma transformação que está, sim, relacionada à “moeda 

colonial”, em que o Império do Brasil se apresenta ao mercado global como produtor/fornecedor 

principal do café, que possui uma relação proporcionalmente direta com a expansão do meio de 

comunicação mais dinâmico à sua comercialização. Porém, as relações de produção e consumo, 

trabalhos e especializações, aquisição de bens-de-capital se inserem em lógica mais complexa e dispersa. 

Entendo que, a princípio, a tecnologia e mão de obra britânicas cedem espaço à versão norte-

americana devido a conflitos de interesse internos da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II – 

entre a diretoria da companhia e o empreiteiro Price e o fiscal Lane, para ser mais claro – e essa troca 

altera significativamente as relações comerciais em torno do aspecto tecnológico de infraestrutura. O 

sistema britânico acaba por ser complementado ou, em várias localidades, substituído pelo sistema 

americano, inicialmente por questões administrativas, mas que no decorrer da utilização tende-se a 

compreender que os aspectos técnicos de adaptabilidade e durabilidade do produto americano 

sobrepõem o poder do capital financeiro britânico no desenvolvimento das ferrovias do Império do 

Brasil. 

Além desse aspecto, um da ordem das relações internacionais e comerciais é o fato de que os 

Estados Unidos se tornaram o maior mercado para o café brasileiro e esse item não pode ser removido 

da balança para considerarmos o grande crescimento de aquisições de tecnologia da América do Norte. 

Nesse sentido, a pesquisa se encontrou com a proposta referente à chamada Global History no 

que se aplica, principalmente, ao conceito de conexão (connectedness). Pode-se questionar a 

originalidade da abordagem, que já estava presente em trabalhos como os de Fernand Braudel ou 

Immanuel Wallerstein. Afinal, a migração e o movimento de indivíduos para fins profissionais ou de 

colonização e ocupação de territórios é parte intrínseca da expansão humana pelo mundo. Tentei 

seguir o que propuseram outros historiadores dedicados ao campo da história global: James Belich, 

John Darwin, Margret Frenz e Chris Wickham. 

A história da conectividade, estritamente, talvez, de conexão desigual ou diferencial 
é, finalmente, o terreno mais distintivo do historiador global. Segue-se que a história 
global deve estar centralmente preocupada com a história da mobilidade – o 
movimento de pessoas, bens e ideias através do espaço. Na verdade, pode-se 
argumentar que um dos insights mais convincentes que a história global tem 
para oferecer é insistir em que a investigação sistemática das formas de 
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mobilidade é uma parte indispensável do inquérito histórico em todos os 
lugares e períodos.  (Tradução e grifos meus)619 

A educadora e viajante alemã, Ina Von Binzer, é uma testemunha ocular valiosa para o início 

de entendimento de nosso objeto. Como um dos passageiros de um trem da Estrada de Ferro Dom 

Pedro II em ocasião especial, qual seja, a inauguração – com meses de atraso – da Estrada de Ferro 

Oeste de Minas, informa-nos como era tecida a relação da Pedro II com suas companhias tributárias 

– “nova[s] ferrovia[s]”, como a EFOM, a EFMR, a EFL, a EFN e outras – e a importância de caráter 

central da “grande estrada de ferro”. A “nova ferrovia” possuía como marco inicial do trecho sob sua 

concessão um ponto da EFDPII, assim como várias das outras ferrovias nas três principais províncias 

em torno da Corte do Rio de Janeiro na segunda metade do XIX, de forma direta, e as do Norte do 

Império –, atual Nordeste brasileiro – de forma indireta, através do Rio São Francisco. 

“Estrada de Ferro Central do Brasil” não será um nome gratuito para o novo nome, 

republicano, recebido pela, até então monárquica, Estrada de Ferro Dom Pedro II a partir do 

estabelecimento da República, seja como golpe ou como proclamação. Entre o estabelecimento do 

plano para estradas de ferro no Império até o fim do regime – e para além dele – a Pedro II/Central 

viu-se na condição de polo centralizador, nacional, de empresa capital para o estabelecimento da rede 

viária moderna no Centro-Sul e sua proposta e projeto de integração nacional. 

Não é novidade o quanto as ferrovias foram importantes como alavancas da economia 

brasileira da metade do século XIX ao início do XX, o que fica ainda mais notório quando há 

comparação com outras regiões do globo, como demonstra o cliometrista William Summerhill.  Ao 

contar apenas com meios de transporte de baixíssima velocidade, tanto devido aos tipos (lombo de 

muares, carros de boi ou mesmo por força humana) quanto às condições do terreno; sem estradas 

pavimentadas carroçáveis de forma sistemática antes do advento da Rodovia União e Indústria  – uma 

louvável exceção em todo o território brasileiro naquele século –, o surto ferroviário mostra-se uma 

fonte inesgotável de problematizações e questionamentos sobre o desenvolvimento do Estado 

brasileiro em temas dos mais variados. 

 
619 “The history of connectedness, strictly, perhaps, of uneven or differential connectedness is, finally, the most distinctive 
terrain of the global historian. It follows that global history must be centrally concerned with the history of mobility – the 
movement across space of people, goods and ideas. Indeed, it might well be argued that one of the most compelling insights 
that global history has to offer is to insist that the systematic investigation of the forms of mobility is an indispensable part 
of historical inquiry in every place and period.” BELICH, James; DARWIN, John; FRENZ, Margret; WICKHAM, 
Chris. The Prospect of Global History. Oxford: Oxford University Press, 2016., pp. 14-5. 
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A partir de uma escala mais ampla, de espaço e tempo, pode-se observar os movimentos globais 

e perceber a localização do Império do Brasil num contexto maior e os movimentos internos em 

relação aos primeiros. Como a década de 1820 testemunha o impacto revolucionário da tecnologia a 

vapor no hemisfério norte ocidental, a década de 1830 já apresenta os desdobramentos desse grande 

impacto nos meios político-administrativos brasileiros.  

O texto de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que podemos considerar como o primeiro plano 

viário moderno influenciado pelo maquinismo oitocentista no território brasileiro, é o texto que ditará 

os movimentos de construção de estradas de ferro durante todo o período imperial, juntamente com 

a proposta de integração com as vias “tradicionais”. As leis, decretos, diretrizes e contratos posteriores 

a 1835 são adaptações e atualizações àquele Decreto-Lei nº 101. 

O resultado prático desse plano foi a incorporação da Companhia Estrada de Ferro Dom 

Pedro II e a monumental construção de seu tronco, que seguia, nos territórios da cidade da Corte e 

das províncias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, o que era estabelecido no texto de 

Vasconcelos: a centralização na Corte de uma estrada de ferro que conectasse a capital ao Rio Grande, 

no sentido sul, e às províncias de Minas e Bahia, no sentido norte/nordeste. 

Por isso, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, e sua condição regionalmente estratégica, se 

apresenta-se como um ponto de convergência para compreensão do Brasil oitocentista e os vários 

temas possíveis para um estudo sobre as estruturas, conjunturas e fenômenos que cercam o Império do 

Brasil entre o período regencial e o fim do período monárquico. Por isso mesmo, essa companhia 

fundamental para o surto ferroviário brasileiro no século XIX, é também o elo primordial para 

conectar, definitivamente, a sociedade brasileira com o desenvolvimento técnico e a expansão global 

do capitalismo e da dinâmica industrialista moderna em suas várias relações. 
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Anexo A 

Fotografias, litogravuras e desenhos relacionados às ferrovias do Brasil no período que termina em 

1889, oficiais de fábrica ou por fotógrafos contratados pelas companhias. 
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Locomotiva inglesa Kitson and Hewitson Co., Leeds, para a EFBSF, da Bahia and São Francisco Railway Company Limited, 
1859/1860. 

 
Fonte: BN. Brasiliana Fotografia. 

Augusto Stahl. Locomotiva inglesa Robert Stephenson & Co., Newcastle Upon Tyne, para a EFRSF, da Recife and São 
Francisco Railway Company Limited, 1858. 

 
Fonte: Instituto Moreira Salles/Reddit.  
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Locomotiva BLW classe 8-30D 27, 3857, tipo Mogul (2-6-0) para a EFDPII, nº 89 “Príncipe do Grão Pará”, abril de 
1876. Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). Elevação lateral. 

 
Fonte: BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS. Illustrated Catalogue of Locomotives. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., 

1881. 

Locomotiva BLW classe 8-30D 27, 3857, tipo Mogul (2-6-0) para a EFDPII, nº 89 “Príncipe do Grão Pará”, abril de 
1876. Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). Elevações frontal e traseira/corte. 

 
Fonte: GRACE’S GUIDE. Baldwin Locomotive Works. Disponível em: <https://cutt.ly/yb20Z8o>. Acesso em: 

14/10/2012. 
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Locomotiva BLW classe 8-30D 27, 3857, tipo Mogul (2-6-0) para a EFDPII, nº 89 “Príncipe do Grão Pará”, abril de 
1876 (bitola irlandesa). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). Burnham, Parry, Williams & Co. 

(Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP: Library and Archives. 

Locomotiva BLW classe 10-34E 888, 9563, tipo Consolidation (2-8-0) para a EFDPII, nº 125, outubro de 1888 (bitola 
irlandesa). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP: Library and Archives. 
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Locomotiva BLW classe 8-20C 32, 8780, tipo American Standard (4-4-0) para a EFDPII, nº 5, setembro de 1887 (bitola 
métrica). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP: Library and Archives. 
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Locomotiva BLW classe 8-14C 15, 5055, tipo American Standard (4-4-0) para a E. F. Oeste de Minas, nº 1 “São João 
del-Rei”, 1880 (bitola de 760 mm). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP. Library and Archives. 

Locomotiva BLW classe 8-14C 27, 8330, tipo American Standard (4-4-0) para a E. F. Oeste de Minas, nº 1 “Rio Grande”, 
1887 (bitola de 760 mm). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP. Library and Archives. 
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Locomotiva tipo Mogul (2-6-0) para a E. F. Leopoldina, “Antônio Carlos”, 1878 (bitola de 1.000 mm). Rogers Locomotive 
& Machine Works. 

 
Fonte: ROGERS LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS, The. Locomotives and Locomotive Building: origin and 
growth of the Rogers Locomotive & Machine Works, Peterson, New Jersey, from 1831 to 1886. Nova Iorque: W. M. 

Gottsberger, 1886, p. 104. 

Locomotiva tipo Mogul-T para a E. F. Barão de Araruama, “Santa Maria Madalena”, 1878 (bitola de 960 mm). Rogers 
Locomotive & Machine Works. 

 
Fonte: ROGERS LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS, The. Locomotives and Locomotive Building: origin and 
growth of the Rogers Locomotive & Machine Works, Peterson, New Jersey, from 1831 to 1886. Nova Iorque: W. M. 

Gottsberger, 1886, p. 114. 
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Locomotiva BLW classe 8-16D 17, 8330, tipo Mogul (2-6-0) para a E. F. Barão de Aruaruama, nº 3 “S. Francisco de 
Paula”, 1884 (bitola de 960 mm). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP. Library and Archives. 

Locomotiva BLW classe 8-18 ½C 8, 4203, tipo American Standard (4-4-0) para a E. F. Madeira-Mamoré, nº 1 “Coronel 
Church”, 1878 (bitola de 1.000 mm). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). Reconstruída como 

EFMM nº 12. 

 
Fonte: BN. Brasiliana Fotografia.  
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Locomotiva BLW classe 8-22D 123, 8972, tipo Mogul (2-6-0) para a E. F. Rio das Flores, nº 3 “Rio Preto”, 1887 (bitola 
de 1.000 mm). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP. Library and Archives. 

Locomotiva BLW classe 10-20E 6, 10500, tipo Consolidation (2-8-0) para a E. F. Oeste de Minas, nº 15 “Campo Belo”, 
1889 (bitola de 760 mm). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: LOCOMOTIVE ENGINEERING. On a Brazilian Railroad, vol. XII, Abril de 1899, p. 156. 

  



 

381 
 

Locomotiva tipo Fell para a E. F. Cantagallo, 1872 (bitola de 1.100 mm). Manning, Wardle & Co. 

 
Fonte: Grace’s Guide. 

Locomotiva BLW classe 8-30D 214, 7797, tipo Mogul (2-6-0) para a E. F. Cantagallo, nº 35, 1886 (bitola de 1.100 mm). 
Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP. Library and Archives. 
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Locomotiva BLW classe 10-29 ¼ C 1, 9812, tipo 4-4T Riggenbach System para a E. F. Príncipe do Grão Pará, nº 7, 1889 
(bitola de 1.000 mm). Burnham, Parry, Williams & Co. (Baldwin Locomotive Works). 

 
Fonte: RRMOP. Library and Archives. 

Locomotiva RSTC tipo 0-6-0 rígida, 1933, para a EFDPII, nº 46 “Paula Souza”, 1869 (bitola irlandesa). Robert Stephenson 
& Co. 

 
Fonte: Desconhecida.  
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Anexo B 

Desenhos do arquiteto Jonas Augusto Martins de Carvalho que ilustram as cores dos padrões Lake 
Gold Style 7, Olive Green & Color 127 e Olive Green & Gold 40 da Baldwin Locomotive Works. 
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Locomotiva BLW classe 8-30D 27, 3857, tipo Mogul (2-6-0) para a EFDPII, nº 89 “Príncipe do Grão Pará”, abril de 
1876. Pintura Lake Gold Style 7. 

 

Locomotiva BLW classe 12-38F 1, 7557, tipo Decapod (2-10-0) para a EFDPII, nº 119, março de 1885. Pintura Olive 
Green & Color Style 127. 

 

Locomotiva BLW classe 8-28C 738, 10055, tipo American Standard (4-4-0) para a EFDPII, nº 122. Pintura Olive Green 
& Gold Style 40. 
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Anexo C 

Seleção de fichas de encomendas de locomotivas à Baldwin Locomotive Works para ferrovias brasileiras 
anteriores a 1889. 

Fonte: SMU. DeGolyer Library. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints. 
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Exemplar de ficha de encomenda à Baldwin Locomotive Works para a E. F. Dom Pedro II. 12 locomotivas do tipo Mogul 
preparadas para queimar carvão nacional. 1875, 1876. 
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Exemplar de ficha de encomenda à Baldwin Locomotive Works para a E. F. Dom Pedro II. Uma locomotiva do tipo 
Decapod preparada para queimar carvão importado Cardiff. 1884. 
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Exemplar de ficha de encomenda à Baldwin Locomotive Works para a E. F. Juiz de Fora a Piau. Uma locomotiva do tipo 
Double-ender tank preparada para queimar lenha ou carvão. 1888. 
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Exemplar de ficha de encomenda à Baldwin Locomotive Works para a E. F. São Paulo Rio de Janeiro. Uma locomotiva do 
tipo American Standard para queimar carvão importada do País de Gales (Cardiff) 1874. 
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Exemplar de ficha de encomenda à Baldwin Locomotive Works para a E. F. Oeste de Minas. 5 locomotivas do tipo 
American Standard preparadas para queimar carvão ou lenha. 1886. 
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Exemplo de índice alfabético das fichas de encomenda à Baldwin Locomotive Works com destaque ao último pedido da 
EFDPII antes de ser convertida em EFCB. 
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Anexo H 

Páginas comerciais da Revista de Estradas de Ferro, 1885-1889. 
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Anexo I 

Carta parecer de William Milnor Roberts dirigida a Joaquim M. R. Lisboa. 
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Barroso, July 3, 1881. 

Mr. J. M. R. Lisboa C. E. 

Dear Sir. 

Yesterday afternoon I had the pleasure to meet your chief of traffic Snr. Paulo Freitas at Sitio station 
who took charge of us, placed us comfortably on the train of your narrow-gauge line and brought us 
in less than two hours to this place, where we were kindly welcomed and hospitably entertained by 
himself and Mrs. Freitas. 

Understanding that you are expected here in a few days, I desire to leave this note for you, stating 
briefly my impressions of your 30-inch gauge railway, now in operation from Sitio to Barroso, and 
soon to be opened to S. João d’El-Rei, 100 kilometers from Sitio. 

We were accompanied by my friend Professor Derby and Sr. Washington d’Aguiar attached to our 
commission, and also by Mr. Paist, an American recently arrived from the Baldwin locomotive Works, 
who desired to see the working of the locomotive on this 30-inch gauge track. He is very much pleased 
with its performance. 

We rode most of the way on the engine, some in front and some in the cab, and I had an excellent 
opportunity of seeing the road, its location and construction and also to note the behavior of the 
locomotive and train. 

We travelled at the rate of 30 kilometers per hour, making the 49 kilometers including stops, in less 
than two hours. – The line – as I expected to find, abounds with strong curves, which, in fact are the 
chief means of economizing the cost of the construction, by fitting it to the contours of the country. 
I was particularly struck with the ease and entire absence of side – jolting with which the engine and 
cars traversed the track around these curves. 

The grade lines, with a maximum of 2 per cent and the curves are laid with remarkable precision 
through the 49 kilometers, and the entire track, without exception, is in first rate order and exhibits 
unmistakable evidence of experienced and careful management. (*) 

The bridges, with stone abutments and piers, and trussed-timber superstructures are amply strong, 
and present a very neap appearance. 

The culverts, so far as I could see them, appear to be substantial and of sufficient capacity. 

All the works appear to have been judiciously and economically planned, at the same time they are 
appropriate to the purposes for which they are designed. 

The passenger cars are strong and neat, with sixteen separate comfortable seats in each. When 
hereafter, the number of the passengers becomes materially greater, the hording capacity of these cars 
can be nearly doubled by introducing (omnibus) side-seats in place of the present turning seats. 
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I am satisfied also, that all of the cars – passenger and others – can, if desired, be made one foot wider 
with perfect safety. 

It’s quite clear to me, that this narrow gauge track (2 fts 6) as an engineering work, is a complete 
success; and I have no doubt that the future business and moderate cost of running, under good 
management, will prove it to be a success in all respects. 

I learn from Dr. Paulo Freitas that the whole cost, including stations, buildings, locomotives and cars, 
is only about 18 contos per kilometer; yet, much of the way, the line is located through a hilly, difficult 
region. 

I am now more firmly than ever convinced that the introduction of narrow gauge railways no wider 
than 30 inches – the gauge of your Oeste de Minas line, will in many parts of Brazil, prove to be the 
most advantageous for the people and government, as feeders for main-trunk railways; and also as local 
lines running to ports on the coast. 

We have already in the United States a successful passenger and freight railways of 2 feet gauge. Such 
railways are of course not designed for great thoroughfares, or grand trunk lines; but they are fitting 
and economical adjuncts of traffic movements in their appropriate places. 

My impression is, that when time shall have established the success of this narrow gauge line, and when 
its practical merits shall become generally known and understood, it will be the iore-runner of others, 
of no wider gauge, in many other places where there is no sufficient traffic to warrant the construction 
of costly lines. 

Why should the people, anywhere, be saddled with a railway costing 60 to 80 contos or more per 
kilometer, when the business they have to offer will not pay the interest and the running expenses in 
carrying only a light traffic? 

I sincerely hope that the result upon this line will exceed your anticipations. 

With the kindest regards, I have the honor to remain 

Your friend and 

Obedient servant 

W. MILNOR ROBERTS 

(*) I saw the locomotive that had been thrown from the track in June, but it was not caused by thing 
wrong in the engine. Such an accident might happen on any new line, of any gauge. 
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Anexo J 

Retratos. 
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Thomas Cochrane. 

 

Cristiano Otoni. 
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Coronel Garnett. 

 

William Milnor Roberts. 
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Charles Jefferson Harrah. 

 

Jacob Humbird 
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Carlos H. Lobo Morsing. 

 

Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa. 
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Anexo K 

Locomotivas encomendadas à Baldwin Locomotive Works para as estradas de ferro brasileiras até 1889, 
exceto EFDPII. 
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Locomotivas Baldwin Locomotive Works para as ferrovias brasileiras, exceto a EFDPII (1862-1889) 

Serial Ano Mat. Classe BLW/Rod. Nome Bit. (mm) Obs. 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 
3528 1874 1 8-18C 1/4-4-0 Atabaia 1.000  
3529 1874 2 8-18C 2/4-4-0 Jaguary 1.000  
3545 1874 3 8-18C 3/4-4-0 Camanducaia 1.000  
3547 1874 4 8-18C 4/4-4-0 Campinas 1.000  
3548 1874 6 8-20D 2/2-6-0 Amparo 1.000  
3549 1874 5 8-20D 1/2-6-0 Mogy Mirim 1.000  
4189 1877 7 10-24E 7/2-8-0 - 1.000  
4190 1877 8 10-24E 8/2-8-0 - 1.000  
4772 1879 9 10-24E 34/2-8-0 - 1.000  
5077 1880 11 8-18 ½ C 28/4-4-0 - 1.000  
5081 1880 10 10-24E 37/2-8-0 - 1.000  
5986 1882 - 8-20D ?/2-6-0 - 1.000  
6317 1882 12 10-24E 112/2-8-0 - 1.000  
6318 1882 13 10-24E 113/2-8-0 - 1.000  
6544 1882 14 8-18 ½C 47/4-4-0 - 1.000  
Engenho Central de Lorena 
8543 1887 2 8-11 ¼C 2/2-4-2 Barão de Castro Lima 1.000  
Engenho Central do Rio Negro 
7769 1886 1 8-16D 20/2-6-0 Rio Negro 1.100  
7770 1886 2 8-16D 21/2-6-0 Laranjeiras 1.100  
? 1886 3 8-12 ¼C 3/2-4-2 Itapecerica 1.100  
Engenho Central Sapucaia 
8509 1887 1 6-8 1/3C 18/0-4-2 Sapucaia 600  
Engenhos Centrais das Províncias de Parahyba e Sergipe 
9453 1888  8-12 1/3D 2/0-6-2 Moura Brazil 1.000  
Estrada de Ferro da Bahia (ao São Francisco)/Extensão e Central da Bahia 
4027 1876 1 10-24E 1/2-8-0 - 1.000 Extensão 
4029 1876 2 10-24E 2/2-8-0 - 1.000 Extensão 
4034 1876 3 10-24E 3/2-8-0 - 1.000 Extensão 
4023 1876 4 8-20D 15/2-6-0 - 1.000 Extensão 
4024 1876 5 8-20D 16/2-6-0 - 1.000 Extensão 
4025 1876 6 8-20D 17/2-6-0 - 1.000 Extensão 
4027 1877 7 10-24E 5/2-8-0 - 1.000 Extensão 
4029 1877 8 10-24E 6/2-8-0 - 1.000 Extensão 
4183 1877  8-??D ?/2-6-0  1.000 Central da Bahia 
4283 1878 9 8-22D 5/2-6-0 - 1.000 Encomenda Madeira Mamore 
5392 1880 4 8-22D 24/2-6-0 - 1.000 Central da Bahia 
5393 1880 5 8-22D 25/2-6-0 - 1.000 Central da Bahia 
5705 1881 10 10-24E 98/2-8-0 - 1.000 Encomenda Madeira Mamore 
5706 1881 11 10-24E 99/2-8-0 - 1.000 Encomenda Madeira Mamore 
6461 1882 - 8-22D 71/2-6-0 - 1.000 Extensão 
6462 1882 - 8-22D 72/2-6-0 - 1.000 Extensão 
6465 1882 - 8-22D 73/2-6-0 - 1.000 Extensão 
6472 1882 - 8-22D 74/2-6-0 - 1.000 Extensão 
6473 1882 - 8-22D ?/2-6-0 - 1.000 Extensão 
7598 1885 - 8-22D 109/2-6-0 - 1.000 Extensão 
7600 1885 - 8-22D 112/2-6-0 - 1.000 Extensão 
8763 1887 - 8-22D 119/2-6-0 - 1.000 Extensão 
8764 1887 - 8-22D 120/2-6-0 - 1.000 Extensão 
9311 1888 - 10-24E 15/2-8-0 - 1.000 Extensão 
9314 1888 - 10-24E 16/2-8-0 - 1.000 Extensão 
9315 1888 - 10-24E 17/2-8-0 - 1.000 Extensão 
9317 1888 - 10-24E 18/2-8-0 - 1.000 Extensão 
9318 1888 - 10-24E 19/2-8-0 - 1.000 Extensão 
9320 1888 - 10-24E 20/2-8-0 - 1.000 Extensão 
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10679 1890 - 4-4-0 - 1.600 Encomenda 1889 
10789 1889 - 8-22D 137 - 1.000 Extensão 
10790 1889 - 8-22D 138 - 1.000 Extensão  
Estrada de Ferro Bahia e Minas 
5535 1881 1 8-12 ¼C 2/2-4-2 Joviana 1.000 “Philadelphia & Caravellas” 
5533 1881 2 8-16 C 33/4-4-0 Dr. C. T. Bustamante 1.000 “Philadelphia & Caravellas” 
6775 1883 5 10-22E 8/2-8-0 Wolfanga 1.000  
6778 1883 6 10-22E 9/2-8-0 Argollo 1.000  
Estrada de Ferro Bananal 
9101 1888 3 8-16D 22/2-6-0 Resgata 1.000  
10019 1889 2 8-16D 25/2-6-0 Boa Vista 1.000 Ramal Bananalense 
Estrada de Ferro Barão de Araruama 
7334 1884 3 8-16D 17/2-6-0 S. Francisco de Paula 960  
6952 1883 6 8-20C 23/4-4-0 Tombos 960 Encomenda E. F. C. Carangola 
Estrada de Ferro Baturité 
4186 1877 7 10-24E?/2-8-0 - 1.000  
4188 1877 8 10-24E?/2-8-0 - 1.000  
4581 1879 - 8-18 ½ C 20/4-4-0 - 1.000  
4582 1879 - 8-18 ½ C 21/4-4-0 - 1.000  
4585 1879 9 8-20D 10/2-6-0 Clara 1.000  
4586 1879 10 8-20D 11/2-6-0 - 1.000  
4587 1879 11 8-20D 21/2-6-0 - 1.000  
4588 1879 12 8-20D 22/2-6-0 - 1.000  
4592 1879 13 6-18D 3/0-6-0 Amarilio 1.000  
7104 1883 14 10-24E 115/2-8-0 - 1.000  
7116 1883 15 6-22D 19/0-6-0 - 1.000  
9866 1889 1 8-22D 130/2-6-0 - 1.000  
9862 1889 2 8-22D 131/2-6-0 - 1.000  
11573 1891 3 8-22D 149/2-6-0 Antônio Prado  1.000 Encomenda de 1888 
11575 1891 4 8-22D 150/2-6-0 Cézar Souza 1.000 Encomenda de 1888  
Estrada de Ferro Bragança 
9811 1889  8-20D 62/2-6-0 Princesa Isabel 1.000 Governo Provincial do Pará 
9822 1889  8-20D 63/2-6-0 João Alfredo 1.000 Governo Provincial do Pará 
Estrada de Ferro Campos e Carangola/Campos e São Sebastião 
3037 1872 1 8-10 ¼C 1/2-4-2 Campos 960 São Sebastião 
3118 1873 2 8-10 ¼C 2/2-4-2 São Sebastião 960 São Sebastião 
3120 1873 3 8-10 ¼C 3/2-4-2 São Gonçalo 960 São Sebastião 
5349 1880 4 8-10 ¼C 6/2-4-2 Esperança 960 São Sebastião 
4067 1877 1 8-16 ¼C 2/2-4-2 Campista 1.000 Carangola 
4068 1877 2 8-20C 12/4-4-0 Carangola 1.000 Carangola 
4069 1877 3 8-22D 2/2-6-0 Itabapoana 1.000 “to Leopoldina Ry” 
4071 1877 5 10-24E 4/2-8-0 Cachoeira 1.000 “to Leopoldina Ry” 
4072 1877 4 8-22D 3/2-6-0 Muriahe 1.000 Carangola 
4729 1879 7 8-20C 15/4-4-0 Lage 1.000 Carangola 
4728 1879 8 8-20C 16/4-4-0 Itapemirim 1.000 Carangola 
4944 1879 6 8-16 ¼C 5/2-4-2 Porto Alegre 1.000 Monteiro, Hime & Co. 
4731 1879 6 8-16 ¼C 7/2-4-2 Porto Alegre 1.000 Busk & Jevous/E. F. Pirapetinga 
5725 1880 1 8-16 ¼C 8/2-4-2 Comend. Figueira 1.000 Busk & Jevous/E. F. Pirapetinga 
5736 1880 2 8-16 ¼C 9/2-4-2 Dr. Astolpho 1.000 Busk & Jevous/E. F. Pirapetinga 
8268 1886 10 8-20C 29/4-4-0 - 1.000 Carangola 
Estrada de Ferro Cantagallo 
5417 1880 1 6-10 1/3C 9/0-4-2 Alice 1.100 Barão de Nova Friburgo 
6369 1882 2 6-10 1/3C 12/0-4-2 - 1.100 Barão de Nova Friburgo 
6371 1882 4 6-10 1/3C 13/0-4-2 - 1.100 Barão de Nova Friburgo 
6372 1882 3 6-10 1/3C 14/0-4-2 - 1.100 Barão de Nova Friburgo 
6373 1882 5 6-10 1/3C 15/0-4-2 - 1.100 Barão de Nova Friburgo 
6516 1882 - 8-24C 83/4-4-0 - 1.100  
6521 1882 - 8-24C 84/4-4-0  1.100  
6634 1883 - 6-30D 2/0-6-0 - 1.100  



 

443 
 

6640 1883 - 6-30D 3/0-6-0 - 1.100  
6641 1883 - 6-30D 4/0-6-0 - 1.100  
7376 1884 - 8-24D 7/2-6-0 - 1.100  
7377 1884 - 8-24D 8/2-6-0 - 1.100  
7547 1885 6 6-14 1/3C 15/0-4-2 - 1.100 Visconde de Nova Friburgo 
7548 1885 7 6-14 1/3C 16/0-4-2 - 1.100 Visconde de Nova Friburgo 
7777 1886 37 8-26D 33/2-6-0 - 1.100  
7780 1886 36 8-26D 35/2-6-0 - 1.100  
7790 1886 33 8-30D 212/2-6-0 - 1.100  
7793 1886 34 8-30D 213/2-6-0 - 1.100  
7797 1886 35 8-30D 214/2-6-0 - 1.100  
8497 1887 1 8-22D 117/2-6-0 Rocha Leão 1.100  
9415 1888 - 6-30D 72/0-6-0 - 1.100  
9832 1889 41 8-22C 71/4-4-0 Juturnahyba 1.100  
9833 1889 42 8-22C 72/4-4-0 Macahé 1.100  
Estrada de Ferro Central de Lorena (particular) 
8543 1887 2 8-11 ¼C/2-4-2  1.100 Barão de Castro Lima 
Estrada de Ferro Corcovado 
9643 1888 3 5-15A 1/0-4-0T Corcovado 1.000 Rack system 
Estrada de Ferro Itapemirim-Alegre 
7997 1886 1 6-18D 6/0-6-0 Itapemirim 1.000 “to Leopoldina Ry” 
7998 1886 2 6-18D 7/0-6-0 Alegre 1.000 “to Leopoldina Ry” 
8000 1886 3 6-18D 8/0-6-0 Castello 1.000 “to Leopoldina Ry” 
Estrada de Ferro Ituana 
3627 1874 - 8-18C 9/4-4-0 América 960  
? 1886 3 6-18D 8/0-6-0 Castello 960  
9870 1889 - 10-26E ?/2-8-0 - 960  
10097 1889 12 10-20E 3/2-8-0 - 960  
10144 1889 13 10-20E ?/2-8-0 - 960  
Estrada de Ferro Juiz de Fora-Piau 
8278 1886 5 10-22 ¼ C 3/2-4-4T - 1.000 “to Leopoldina Ry” (N. Megaw) 
9775 1889 4 10-22 ¼ C 4/2-4-4T - 1.000 “to Leopoldina Ry”  
Estrada de Ferro Leopoldina 
3644 1874  8-20D 3/2-6-0 Senador Godoy 1.000 Busk & Jevous 
3646 1874  8-18C 11/4-4-0 Leopoldina 1.000 Busk & Jevous 
3937 1876  8-18C 27/4-4-0 Cataguazes 1.000 Busk & Jevous 
3993 1876  8-18C 32/4-4-0 Pontal 1.000 Busk & Jevous 
3939 1876  8-20D 14/2-6-0 Pomba 1.000 Busk & Jevous 
4745 1879  8-20D 25/2-6-0 Furquim 1.000  
5516 1880 154 8-20D 32/2-6-0 Abreu 1.000  
5982 1882  8-20D 36/2-6-0 - 1.000  
5985 1882  8-20D 37/2-6-0 - 1.000  
? 1880  8-20D 38/2-6-0 - 1.000  
6911 1883 21 8-20D 47/2-6-0 Piracicava 1.000  
6912 1883 22 8-20D 48/2-6-0 Piranga 1.000  
6914 1883 23 8-20D 49/2-6-0 Chopotó 1.000  
6917 1883 24 8-20D 50/2-6-0 Rio Doce 1.000  
6897 1883 25 10-24E 108/2-8-0 Cons. Martinho 

Campos 
1.000  

6898 1883 26 10-24E 114/2-8-0 Cons. Henrique 
d’Ávila 

1.000  

6886 1883 27 8-20D 39/2-6-0 Presidente Chaves 1.000  
6893 1883 28 8-20D 40/2-6-0 Souza Costa 1.000  
6896 1883 29 8-20D 41/2-6-0 Murinelly 1.000  
6892 1883 30 8-20D 42/2-6-0 Coimbra 1.000  
6910 1883 31 8-20D 45/2-6-0 Itabira 1.000  
6915 1883 32 8-20D 46/2-6-0 Ponte Nova 1.000  
9221 1888 33 10-26E 111/2-8-0 Engenheiro Keroubino 1.000  
9316 1888 34 8-22D 124/2-6-0 Cons. Paulino 1.000  
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9313 1888 35 8-22D 125/2-6-0 Sen. Otaviano 1.000  
9312 1888 36 8-22D 126/2-6-0 Cons. Belizario 1.000  
9815 1887 37 10-26E 130-2-8-0 América do Sul 1.000  
9823 1887 38 10-26E 131-2-8-0 Weinshenk 1.000  
9824 1887 39 10-26E 132-2-8-0 Carangola 1.000  
9825 1887 40 10-26E 133-2-8-0 Caparaó 1.000  
Estrada de Ferro Macahé e Campos 
3498 1873 3 8-12 ½C 1/2-4-2 Macahé 960  
7946 1886 2 8-24D 9/2-6-0 - 960  
8957 1887 4 8-22C 68/4-4-0 Regente 960  
10324 1889 7 8-18D 71/2-6-0 Engenheiro Dom 

Pedro 
960  

E de Ferro Madeira-Mamoré 
4203 1877 1 8-18 ½ C 8/4-4-0 Coronel Church 1.000 P. T. Collins Brazil 
E de Ferro do Norte 
7688 1885  8-14 ¼C 8/2-4-2  1.000  
Estrada de Ferro Oeste de Minas 
5055 1880 1 8-14C 15/4-4-0 São João del-Rei 762  
5057 1880 2 8-14C 16 /4-4-0 Minas Gerais 762  
5502 1881 4 8-14C 19 /4-4-0 Cazário Alvim 762  
5506 1881 3 8-14C 18/4-4-0 Antônio Rocha 762  
8330 1887 5 8-14C 27/4-4-0 Rio Grande 762  
8470 1887 6 8-14C 28/4-4-0 Rio São Francisco 762  
8516 1887 7 8-14C 29/4-4-0 Lavras 762  
8639 1887 8 8-14C 30/4-4-0 Oliveira 762  
10138 1889 9 10-18D 1/4-6-0 Manoel Barbosa 762  
10139 1889 10 10-18D 2/4-6-0 Henrique Galvão 762  
10142 1889 11 8-14C 33/4-4-0 Pitanguy 762  
10143 1889 12 8-14C 34/4-4-0 Itapecerica 762  
10497 1889 13 10-20E 4 /2-8-0 Piumhy 762  
10498 1889 14 10-20E 5 /2-8-0 Araxá 762  
10500 1889 15 10-20E 6 /2-8-0 Campo Belo 762  
10505 1889 16 10-20E 7 /2-8-0 Inhaúma 762  
Estrada de Ferro Parahyba do Norte 
9453 1888 - 8-12 1/3D 2/0-6-0 Moura Brazil 1.000  
Estrada de Ferro Paraná 
6547 1882 7 10-26E 57/2-8-0 Tibagy 1.000  
6550 1883 8 10-26E 58/2-8-0 Pequiry 1.000  
6551 1883 9 10-26E 59/2-8-0 Ivahy 1.000  
6552 1883 10 8-24D 6/2-6-0 Iguassu 1.000  
Estrada de Ferro Paulo Afonso 
4862 1879 - 10-24E 36/2-8-0 Alagoas 1.000  
4863 1879 - 10-24E 37/2-8-0 apagado 1.000  
4864 1879 - 8-18 ¼C 3/4-4-0 Piranhas 1.000  
4865 1879 - 8-18 ¼C 4/4-4-0 Jatobá 1.000  
Estrada de Ferro Pirahyense 
7339 1884 3 8-22D 110/2-6-0 Rio Claro 1.000  
7341 1884 4 8-22D 111/2-6-0 Bananal 1.000  
Estrada de Ferro Porto Alegre a Uruguaiana 
7263 1884 1 8-22D 104/2-6-0  1.000  
7264 1884 2 8-22D 105/2-6-0  1.000  
7266 1884 3 8-22D 106/2-6-0  1.000  
7267 1884 4 8-22D 107/2-6-0  1.000  
7476 1884 5 8-20C 27/4-4-0  1.000  
7477 1884 6 8-20C 28/4-4-0  1.000  
7478 1884 7 8-20D 56/2-6-0  1.000  
7479 1884 8 8-20D 57/2-6-0  1.000  
7480 1884 9 8-20D 58/2-6-0  1.000  
7482 1884 10 8-16 ¼C 10/2-4-2T  1.000  
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8104 1886 11 8-20C 21/4-4-0  1.000  
8105 1886 12 8-20C 22/4-4-0  1.000  
8106 1886 13 8-22D 113/2-6-0  1.000  
8107 1886 14 8-22D 114/2-6-0  1.000  
8109 1886 15 8-22D 115/2-6-0  1.000  
8110 1886 16 8-22D 116/2-6-0  1.000  
Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará 
6404 1882 15 6-18 1/3C 7/0-4-2 - 1.000  
6405 1882 16 6-18 1/3C 8/0-4-2 - 1.000  
6997 1883 7 8-14 ¼ C 6/2-4-2 - 1.000  
7100 1883 8 8-14 ¼ C 7/2-4-2 - 1.000  
7562 1885 5 5-18A 1 Godoy 1.000 Riggenbach System 
7760 1885 6 5-18A 2 Gurjão 1.000 Riggenbach System 
7559 1885 12 10-24D 1/4-6-0 Piabanha 1.000  
7642 1885 13 10-24D 2/4-6-0 Rio Preto 1.000  
8099 1886 19 8-14 ¼ C 9/2-4-2 Bonga 1.000  
9812 1889 7 10-29 ¼ C 1/2-4-4 - 1.000 Riggenbach System 
Estrada de Ferro Rio Claro/São Carlos do Pinhal 
5994 1882 1 8-18 ½C 43/4-4-0 Visconde do Rio Claro 1.000  
5993 1882 2 8-18 ½C 46/4-4-0 São Carlos do Pinhal 1.000  
6316 1882 3 10-24E 109/2-8-0 Cuscuzeiro 1.000  
6322 1882 4 10-24E 110/2-8-0 Os Oliveiras 1.000  
6324 1882 5 10-24E 111/2-8-0 Araraquara 1.000  
7338 1884 6 8-18 ½C 62/4-4-0 - 1.000  
7421 1884 7 8-18 ½C 63/4-4-0 - 1.000  
7423 1884 8 8-18 ½C 64/4-4-0 - 1.000  
Estrada de Ferro Rio das Flores 
? 1877 1 8-20D 19/2-6-0 - 1.000  
4302 1878 2 10-20D 1/4-6-0 Sinambu 1.000  
8972 1887 3 8-22D 123/2-6-0 - 1.000  
Estrada de Ferro Rio Grande do Sul (Societé de Travaux Publics et Constructions) 
6434 1882 10 8-22D 65/2-6-0 Rio Grande 1.000  
6441 1882 11 8-22D 66/2-6-0 Piratinim 1.000  
6436 1882 12 8-22D 67/2-6-0 Povo-Novo 1.000  
6437 1882 13 8-22D 68/2-6-0 Pelotas 1.000  
6439 1882 14 8-22D 69/2-6-0 São José do Norte 1.000  
6438 1882 15 8-22D 70/2-6-0 Santa Izabel 1.000  
7175 1884 16 8-22D 80/2-6-0 - 1.000  
7176 1884 17 8-22D 81/2-6-0 - 1.000  
7177 1884 18 8-22D 82/2-6-0 - 1.000  
7178 1884 19 8-22D 83/2-6-0 - 1.000  
7280 1884 20 8-22D 84/2-6-0 - 1.000  
7281 1884 21 8-22D 85/2-6-0 - 1.000  
7282 1884 22 8-22D 86/2-6-0 - 1.000  
7283 1884 23 8-22D 87/2-6-0 - 1.000  
Estrada de Ferro Santa Isabel do Rio Preto 
5534 1881 1 6-14D 13/0-6-0 Rio Preto 1.000  
5733 1881 2 8-20D 35/2-6-0 Santa Izabel 1.000  
7096 1883 4 8-18D 56/2-6-0 Conservatória 1.000  
7101 1883 5 8-18D 57/2-6-0 S. Fernando 1.000  
Estrada de Ferro Santo Amaro 
4710 1879 - 10-24E 27/2-8-0 - 1.000  
4711 1879 - 10-24E 28/2-8-0 - 1.000  
6297 1882 7 8-10 ¼C 7/2-4-2 - 1.000  
? 1882 5 10-20 ¼D 5/2-6-2 - 1.000  
Estrada de Ferro São Cristóvão 
5531 1881 - 4-16C 27/0-4-0 - 1.000  
Estrada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro 
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3827 1876 1 8-16C 2/4-4-0 Parahyba 1.000  
3828 1876 2 8-16C 3/4-4-0 Tietê 1.000  
4026 1876 3 8-18C 33/4-4-0 Guararema 1.000  
4028 1876 4 8-18C 34/4-4-0 Una 1.000  
4031 1876 5 8-18C 35/4-4-0 Ypiranga 1.000  
4308 1878 6 8-18 ½C 12/4-4-0 Jundiahy 1.000  
4309 1878 7 8-18 ½C 13/4-4-0 Nacacupaba 1.000  
4310 1878 8 8-18 ½C 14/4-4-0 Pinhão 1.000  
4311 1878 9 8-18 ½C 15/4-4-0 Tatetuba 1.000  
4313 1878 10 8-18 ½C 16/4-4-0 Quirim 1.000  
3665 1874 11 8-20D 4/2-6-0 Itaquera 1.000  
3668 1874 12 8-20D 5/2-6-0 Pichoa 1.000  
3669 1874 13 8-20D 6/2-6-0 - 1.000  
3829 1876 14 8-20D 9/2-6-0 - 1.000  
4314 1878 15 8-20D 7/2-6-0 Pirapitinguy 1.000  
4315 1878 16 8-20D 8/2-6-0 Pararangaba 1.000  
Estrada de Ferro Sapucaia e Campos 
8509 1887 1 6-8 1/3C 18/0-4-2 Sapucaia 600  
Estrada de Ferro Sobral 
4874 1879 - 8-18 ½C 23/4-4-0 Viriato de Medeiros 1.000 Busk & Jevous 
4876 1879 - 8-18 ½C 22/4-4-0 Sinimbu 1.000 Busk & Jevous 
4877 1879 - 10-22E 6/2-8-0 Rocha Dias 1.000 Busk & Jevous 
4878 1879 - 10-22E 5/2-8-0 Ceará 1.000 Busk & Jevous 
4885 1879 - 6-16D 3/0-6-0 Camossim 1.000  
8198 1886 - 8-18C 68/4-4-0 - 1.000  
Estrada de Ferro União Mineira 
5282 1880 5 10-24E 93/2-8-0 - 1.000  
5410 1880 6 10-24E 94/2-8-0 - 1.000  
5980 1881 7 8-18C 54/4-4-0 - 1.000  
5981 1881 8 8-18D 55/2-6-0 - 1.000  
Estrada de Ferro União Valenciana 
2054 1869 - 8-00C 5/0-4-0 Valença 1.100  
2057 1869 - 8-00C 6/0-4-0 Parahyba 1.100  
2058 1869 - 8-00C 7/0-4-0 Rio Preto 1.100  
3651 1874 - 4-16C 10/0-2-0 Maravillia 1.100  
Norton Megaw & Co. do Brasil 
7106 1883 - 6-12 1/3C 7/0-4-2 - 1.000 Representante BLW 
8413 1887 - 6-11 1/3C 15/0-4-2 Clotilde 1.000 Representante BLW 
Ramal Férreo de Santa Rita 
10413 1889 1 8-12 1/3D 5/2-6-0 Ytupararanga 600  
10414 1889 2 8-12 1/3D 5/2-6-0 - 600  
Ramal Dumont 
9817 1888 1 8-12 1/3D 3/0-6-2  600  
9831 1888 2 6-8 1/3C 20/0-4-2  600  

Fontes: DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works engine 
specifications, 1869-1938. Disponível em: <https://cutt.ly/1vwSiwD>. Acessado a partir de: 30/07/2013; DEGOLYER 
LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, Construction 
Numbers from 1 to 4999, January 1833 to April 1880; DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, 

and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of Companies, Construction Numbers from 5000 to 9999, March 1880 to May 
1889; DEGOLYER LIBRARY. Railroads - Photographs, Manuscripts, and Imprints: Baldwin Locomotive Works, Index of 

Companies, Construction Numbers from 10000 to 14999, May 1889 to July 1896. Disponíveis em: 
<https://cutt.ly/LvwDiCk>. Acessados em: 10/05/2020.Legenda: Serial (número contínuo de unidades fabricadas 
registrado em cada placa individual BLW); Mat.: matrícula administrativa para registro do tráfego e da manutenção; 

Classe: código de controle serial por tipo de locomotiva considerando: 1. número total de rodas; 2. coeficiente do 
diâmetro dos cilindros em polegadas; 3. letra referente a número total de rodas motrizes; 4. Quantidade total de 

locomotivas dessa classe. Exemplo: 10-24E: locomotiva de 10 rodas, cilindros de 15 polegadas [24÷2, +3], total de 10 
rodas, das quais 8 rodas ou 4 eixos são motores). Rod.: rodagem ou disposição do total de rodas por funções. Exemplos: 2-
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6-0: 2 rodas guias (Bissel Truck), 6 rodas motrizes, sem rodas de suporte dos quartos traseiros; 0-8-0: sem rodas guias, 8 
rodas motrizes, sem rodas de suporte dos quartos traseiros. Bitola: distância entre os trilhos da via. Obs.: informações 

extras. Classes contadas com “?”: unidades que foram construídas mas não correspondem a encomendas referentes às suas 
características finais, com rastreamento das fichas de classe dificultado. 
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