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RESUMO 

O estudo procurou avaliar o impacto sócio-econômico causado pelos 

investimentos ingleses em ferrovias construídas no Nordeste açucareiro e algodoeiro (de 

Alagoas ao Rio Grande do Norte), desde a primeira lei ferroviária, em 1852, até a 

expropriação e formação de uma rede sob o controle de the Great Western of Brasil 

Railway, no começo de 1900. A pesquisa foi levada a efeito em arquivos ingleses e 

brasileiros, usando-se relatórios de companhias ferroviárias, de agentes diplomáticos 

ingleses, bem como bibliografia específica e documentos oficiais do Governo Imperial e 

Republicano no Brasil. Verificaram-se tanto mecanismos externos, como o processo 

ferroviário na Grã Bretanha, quanto domésticos, como a política brasileira para atrair 

capital estrangeiro, para analisar basicamente o impacto das ferrovias sobre a exportação 

da produção agrícola, bem como o sistema fundiário e as relações de produção, na 

formação das classes sociais, no Nordeste, no século XIX. Elegeram-se, para isto, como 

variáveis, a agricultura canavieira, o mercado de mão de obra assalariada, o papel da 

classe média de engenheiros e a atuação da burguesia agro-exportadora, bem como as 

políticas do Estado, de financiar e/ou encampar as ferrovias. Verificou-se que os 

impactos nem sempre são matematizáveis, muitas vezes aparecendo sob forma de 

poupança social, urbanização e mobilização social. Quanto ao ponto de vista da 

produtividade, as ferrovias inglesas tiveram baixa rentabilidade, mas foram fundamentais 

na mudança das relações de mercado, tanto financeiro, como de mão de obra. 



ABSTRACT 

The general aim of this work is to analyse both economic and social impacts related to 

the British investments on railways in Northeast Brazil, from 1852 until their expropriation 

and subsequently amalgamation under the rules of the Great Western of Brazil Railway, in the 

early 1900s. Questions had been done on the real meaning of British investments in a region 

where the main product, the sugar cane, was not reaching a profitable oíFer in the 

international market. Externai and domestic mechanisms will be examined, such as the railway 

process in the United Kingdom and the Brazilian policy for attracting foreign capital. 

Railways provoked environmental changes as well as political and social outputs. Original 

sources have been researched in order to show such outputs, and to verify the importance of 

the railway building. In the same way, sources have revealed the inputs that foreign 

companies gained, although labour market inputs provided the skilled workforce. Thus, the 

dialectical relationship between inputs and outputs will be studied in depth. This concerns 

social changes within the organization of a free labour market, with its political and social 

implications; the changement of the local and traditional sugar cane elite into a agro-industrial 

bourgeoisie as well as the formation of a middle class represented by railway fiscal engineer. 

This social world will go under struggle when the national govemment issue his political of 

acquiring foreign railways back without loss of dividends for their shareholders, both local 

and foreign bourgeoisie, under the powerfüll GWBR network. 
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INTRODUÇÃO 

É sabido que os investimentos ingleses, após a abolição do tráfico transatlântico de 

escravos, fluíram para o Nordeste açucareiro. Antes de 1850, poucas empresas inglesas se 

instalaram em Pernambuco, entre elas a Recife Drainage, para saneamento e a Beberibe 

Water Company para abastecimento de água potável. Há de se contar também com 

empresários ingleses, antes daquela data, como Starr e David Bowman, cada um com sua 

fundição. Outras, como a Fielden Brothers, para serviço de iluminação, só se instalariam após 

1850. No entanto, foi a ferrovia do Recife ao São Francisco que aglutinou um montante de 

capitais locais, dando início a um processo de crescimento econômico, que se estenderia no 

tempo e no espaço provincial e interprovincial, causando mudanças econômicas e sociais. 

O objetivo geral deste estudo é mostrar a importância que as ferrovias inglesas, 

construídas no Nordeste açucareiro, tiveram na economia e na sociedade, não só 

circunscrevendo a região dentro do modo de produção capitalista, na fase industrial e 

financeira, mas contribuindo para a formação das classes sociais locais. A área escolhida pelas 

companhias inglesas corresponde mais exatamente ao trecho compreendido entre Maceió 

(Alagoas) e Natal (Rio Grande do Norte), cujo processo se desenvolveu desde a Lei 

Ferroviária de 1852 até à expropriação e subsequente junção sob o comando de The Great 

Western of Brazil Railway, na primeira década do Século XX. 

A construção de ferrovias no Nordeste, principalmente na zona açucareira, teve 

dois diferentes momentos. O primeiro diz respeito à história conturbada da linha pioneira, 

The Recife ao São Francisco Railway (RSF), que vai de 1852 (data da concessão) a 

1900/2 (data da encampação pelo governo republicano); não só por ela ter sido a pioneira, 

mas por ser a única no Nordeste açucareiro, construída e operada dentro da lei de 1852, 

tornando-se a mais dispendiosa, necessitando de várias políticas para alimentá-la até sua 

encampação em 1901/2. 
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O segundo momento se refere à construção e operação das ferrovias The Alagoas 

Railway Company (ARC), The Great Western of Brazil Railway (GWBR), The Conde 

D'Eu Railway e The Imperial Brazilian Natal-Nova Cruz Railway (NNC) a partir da 

promulgação da segunda Lei Ferroviária (1873). até 1904, quando todas com exceção da 

GWBR foram encampadas pelo governo. Em seguida, todas estas ferrovias inglesas e 

mais as estatais da região, foram arrendadas à própria GWBR, que se tornou uma malha 

regional. Esta divisão do processo ferroviário significa duas políticas diferentes que, 

muitas vezes, são deixadas de lado por brazilianists, como analisaremos nos comentários 

bibliográficos. 

Estudaremos os inputs e outputs ferroviários dentro de uma economia e sociedade 

escravistas. Como inputs, estudaremos o preço das terras, os custos da construção 

ferroviária, a concorrência com os meios de transporte existentes, o problema do 

abastecimento de combustível e a adaptação da força local de trabalho para o emprego 

da tecnologia do trem de ferro. Como outputs, estudaremos o incremento da produção 

agrícola, o tráfego de passageiros, as mudanças no meio ambiente, o alargamento da 

fronteira agrícola e a urbanização das capitais, bem como o surgimento de novas cidades. 

Um output social que consideramos de alta importância, gerado pelas ferrovias é o da 

criação de um mercado de mão de obra livre dentro da ordem escravocrata. 
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Ia PARTE 

UMA REAVALIAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA HISTORIOGRAFIA 

FERROVIÁRIA 

17 



CAPÍTULO PRIMEIRO 

AVALIAÇÃO HISTÓRICA E HISTORIOGRÁFICA DA HEGEMONIA 

INGLESA NO NORDESTE 

1.1 UMA INTRODUÇÃO AO TEMA 

E nossa intenção questionar o significado real dos investimentos britânicos numa 

região onde o principal produto, o açúcar, vinha decaindo, em termos de lucros, no mercado 

internacional. Examinamos mecanismos externos e internos, tais como o processo ferroviário 

no Reino Unido e a política brasileira de atrair capitais estrangeiros, para analisarmos o 

impacto das ferrovias sobre a exportação da produção agrícola, bem como sobre o 

sistema fundiário, as relações de produção, e a formação das classes sociais, no 

Nordeste, no século XIX. Analisamos, ainda, o papel das elites na condução da política do 

Estado Brasileiro sobre o capital estrangeiro, e o impacto causado pelos investimentos 

ingleses na estrutura social do nordeste. 

As companhias ferroviárias inglesas, ao serem construídas no Nordeste do Brasil, 

provocaram mudanças no meio ambiente, produziram mudanças sociais, bem como 

provocaram atitudes políticas, tais como alianças com a classe dominante, mas também 

protestos e discursos nacionalistas contra o capital estrangeiro e a proteção do Estado. No 

plano social, os investimentos ingleses foram responsáveis pela organização do mercado de 

mão de obra livre, contribuíram para a passagem da oligarquia rural para uma incipiente 

burguesia local, bem como serviram de palco para o surgimento da classe média de técnicos e 

engenheiros. 

No plano econômico, as companhias inglesas, embora tenham operado 

deficitariamente no tráfego de mercadorias, elas tiveram lucros não só sobre a mão de obra 
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não qualificada, mas principalmente sobre a taxa de juros de 7% paga pelo Estado Imperial, 

anualmente, em Londres, em ouro. Mesmo deficitárias, as ferrovias causaram grande impacto 

(output) sobre a produção e a produtividade açucareiras, atraindo engenhos centrais e usinas 
v 

para suas linhas, concentrando propriedades, alterando as relações de produção e 

aumentando a exportação dos produtos agrícolas locais. Para isto estudamos inputs como o 

preço das terras, os custos da construção ferroviária, os meios de transporte 

anteriormente existentes, no sentido de transportador de material para a construção 

ferroviária, além de combustível e tecnologia. Como outputs estudamos o incremento da 

produção agrícola, o tráfego de passageiros, as mudanças no meio ambiente, o 

alargamento da fronteira agrícola, a urbanização das capitais e o surgimento de novas 

cidades, bem como a criação de um mercado de mão de obra livre. 

Apesar de as ferrovias terem sido introduzidas no Brasil dentro dos princípios neo-

colonialistas, isto é, um sistema de trilhos ligando os centros agrícolas aos portos de cada 

província, causaram certo crescimento espacial e urbano, não só nas capitais, mas 

principalmente no interior, onde engenhos viravam vilas e depois cidades. As ferrovia 

puderam sobreviver ao declínio da exportação açucareira (para o exterior) e à queda do 

algodão, após o boom de 1860s, graças às políticas traçadas pelo Estado Imperial, cuja 

interferência salvou as companhias dos déficits no tráfego, resultando sempre em taxas 

médias de dividendos para os acionistas brasileiros e ingleses. 

As principais políticas que fizeram estas companhias capitalistas sobreviverem numa 

economia escravista foram: a) proibição de mão de obra escrava na construção e operação 

das ferrovias e b) a garantia de uma taxa de 7% de juros sobre o capital aplicado. A política 

de garantia não teve aceitação unânime, gerando controvérsias, à época, entre políticos e 

técnicos, onde dois discursos de classe aparecem: a classe dominante, dos latifundiários 

canavieiros defendendo a garantia como forma de desenvolvimento da economia regional e a 

classe média, de técnicos e engenheiros (alguns deles militares) criticando o Estado pela 

concessão da garantia. Para atrair o capital estrangeiro, o Tesouro Nacional chegou a uma 

exaustão, levando a República recém proclamada a encetar nova política de contenção 

daquela sangria. Poderia o Brasil desenvolver-se, então, sem o capital estrangeiro? Qualquer 

que venha a ser a resposta, hoje, de analistas, o país não estava mais isolado, era uma questão 
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de mercado, uma dependência das economias centrais, dentro da divisão internacional do 

trabalho, desde que aderira ao padrão ouro, em 1846. Os interesses domésticos estavam 

representado pelo setor agro-exportador, (no caso do Nordeste, o açucareiro), setor este que 

governou o pais, da Independência até 1930. 

1.2 A HEGEMONIA INGLESA 

A hegemonia inglesa no Brasil vem desde a própria independência de Portugal, 

que teve de pagar tributos pesados à Inglaterra. A hegemonia também se revelou no 

Tratado de Methuen e, quando Napoleão invadiu Portugal, a Inglaterra, mais uma vez 

protegeu a esquadra portuguesa, obtendo como resultado a abertura dos portos do 

Brasil. A política diplomática foi o sustentáculo de investimentos, primeiro em mineração 

e, a partir do fim do tráfico de trabalhadores escravizados da África (o caso Bill 

Aberdeen), os ingleses investiram maciçamente no Brasil. Isto tem sido estudado como 

modernização, na maneira funcionalista de alguns brazilianists1. 

A hegemonia inglesa não deve ser tratada senão como expansão do capitalismo 

em busca de mercado consumidor para seus produtos de bens de capitais, bem como da 

expansão do capital financeiro através dos investimentos em ferrovias, serviço de 

abastecimento de água e iluminação pública, urbanização, portos, bancos, companhias de 

navegações, de minas etc. O Brasil tinha se tornado um campo próspero para os 

investimentos ingleses. Entre 1823 e 1899 havia cerca de 146 empresas inglesas no 

Brasil, assim distribuídas: Minas, 41; Navegação, 10; Ferrovias, 27; Urbanismo, 11; 

Bancos, 5; Seguros, 22; Engenhos centrais, 8; Diversos, 222. 

1 EISENBERG, Peter. Modernização sem Mudanças. A Indústria Açucareira em Pernambuco, 1840-1910. Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1977; GRAHAM, Richard. Grã-Bretanha e o Início da Modernização no Brasil (1850-
1914). São Paulo Brasiliense, 1973; MANCHESTER, Alan K. Preeminência Inglesa no Brasil. São Paulo, 
Brasiliense, 1973. 
2 ONODY, Oliver. Ouelques Aspects Historiques des Capitaux Ètrangers au Brésil, In: LUistoire Quantitative du 
Brésil de 1800 à 1930. (Colloques Intemationaux du CNRS, Paris). 
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Por ordem de investimentos, o Brasil liderava na década de 1880. Nas duas 

décadas seguintes, o líder fora a Argentina que antes vinha em quarto lugar. O Brasil 

passaria a ser sempre o segundo lugar na preferência dos ingleses. O México sempre 

ficou em terceiro, alternando-se Cuba, Chile, Uruguai e Peru com o quarto e quinto 

lugares. A ferrovia sempre foi a mola mestra destes investimentos na segunda metade do 

século XIX. Até antes era a mineração que mais atraía capitais ingleses. Na década de 

1880, por exemplo, as ferrovias correspondiam a 60% dos investimentos. Subiu, na 

década seguinte, para 62% e, na virada do século, representava 66% dos 285 

empreendimentos britânicos na América Latina. Entre 1900 e 1914, os ingleses ainda 

investiram em 96 empreendimentos, o que representava um acréscimo de 6,8% ao ano, 

quando, no período anterior havia sido de 1,9% ao ano". 

1.3 OS INVESTIMENTOS INGLESES NO NORDESTE 

As ferrovias produziram uma série de mudanças na economia da América Latina 

e do Brasil, tais como: redução nos custos do transporte, barateamento dos gêneros, 

transformação do valor de uso em valor de troca, criação de novas mercadorias, 

incentivo à agricultura de exportação, às minas e produtos naturais. Também foram 

responsáveis pela facilitação da emigração rural e expansão da fronteira agrícola, bem 

como o crescimento urbano e criação de um mercado de mão de obra livre em plena 

formação econômico-social escravista, no Brasil. Contribuíram, ainda, para a criação de 

um mercado consumidor, alterando padrões da cultura material e criando novas relações 

sociais de produção. A partir daqui procuraremos verificar como os investimentos 

ingleses contribuíram para o surgimento de classes sociais, como a burguesia agro-

industrial, a classe média urbana de técnicos e engenheiros, na administração do capital 

estrangeiro e a classe dos trabalhadores ferroviários. 

3 Cf. ONODY, op. cit. 
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Nem tudo foi positivo nesta hegemonia, pois deram prioridade ao capital 

financeiro e à circulação comercial, não criando, portanto indústria de reprodução de 

bens de capitais. Assim sendo, reforçaram o sistema agro-exportador sucro-coton-

cafeeiro e suas elites. 

Os efeitos do capital inglês aplicado em ferrovias no Nordeste (1852-1902) será 

examinado dentro um approach dialético, onde estudaremos a política de financiamento 

da ferrovias inglesas, desde a arrancada para se adequar ao capitalismo industrial e 

financeiro, quando a Inglaterra saía de sua segunda depressão da mania ferroviária e os 

mecanismos que foram usados pelo Brasil para atrair capital estrangeiro, num período 

tão difícil como a década de 1850, em face da Guerra da Criméia e da crise americana de 

1857. 

O Brasil já tinha tentado lançar um plano nacional de ferrovias desde a década de 

1830, porém sem sucesso, devido à falta de capitais. Na década de 1850, o Estado 

Imperial lançou a política de garantir o capital estrangeiro, concedendo, inicialmente, 5% 

de juros, acrescidos de 2% posteriormente, perfazendo 7% em ouro pagos anualmente 

em Londres. Para tal propósito, o Estado tomou empréstimos na própria Inglaterra, sem 

o que teria sido impossível a estas empresas sobreviverem dentro de uma economia 

escravista e ainda carrear algum lucro de volta para a Inglaterra. 

Uma vez construídas, as ferrovias provocaram mudanças não só na econômicas e 

sociais, bem como ambientais, como nos mostraram fontes originais. Estas fontes ainda nos 

revelaram os inputs que as companhias estrangeiras ganharam, apesar de o mercado de 

trabalho não ter providenciado mão de obra qualificada. A relação dialética entre inputs e 

outputs será estudada em profundidade, principalmente quando disser respeito às mudanças 

sociais dentro da organização do mercado de trabalho assalariado, bem como quanto à 

formação da burguesia. 

As ferrovias foram introduzidas no Brasil dentro dos princípios neocolonialistas, isto 

é, um sistema de trilhos correndo dos centros de produção agrícola para os portos. Como, no 

entanto, elas puderam sobreviver ao declínio internacional da exportação do açúcar e à queda 
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da produção algodoeira, depois do boom de 1860? Fontes originais e bibliografia 

especializada nos levaram a compreender que as ferrovias puderam sobreviver à tal aventura 

devido à interferência do Estado, que concedeu ajuda financeira como taxas de juros de 

garantia às empresas capitalistas, dentro de uma economia escravista. 

A política de atrair capitais estrangeiros para a implantação de uma rede ferroviária 

sempre foi assunto controverso para os políticos e técnicos de então, já que para atrair capital 

estrangeiro, o Estado teve que conceder uma taxa de 7% de juro em ouro, o que teria levado 

o Tesouro Nacional a uma exaustão. No entanto, pode-se questionar se não havia formas 

alternativas de financiamento sem a garantia do Estado. Teria havido algum desenvolvimento 

econômico no país sem as ferrovias? Qualquer que seja a resposta, o Brasil certamente não 

poderia ficar mais isolado do resto do mundo, já que ele aderira à economia internacional em 

1846, através do padrão ouro. Como se vê, não se trata de uma mera decisão de ordem 

doméstica, mas o resultado de forças internacionais e locais em busca de um lugar no 

mercado internacional, cabendo-lhe então o de produtor de matéria prima. Os interesses 

nacionais estavam representados pelo setor agro-exportador, que administrava o país desde 

sua Independência; por outro lado, capitalistas, principalmente da Inglaterra, estavam 

interessados no Brasil como um mercado fornecedor de produtos mais baratos e consumidor 

de produtos manufaturados e bens de capital.. 

1. 4 HIPÓTESES E CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 

Esta tese não seguirá o método tradicional cronológico, mas princípios dialéticos, em 

que, em cada capítulo, se examinarão diferentes temas e seus próprios desenvolvimentos 

históricos, interligando-se como um tema coordenado. Os efeitos do capital inglês sobre as 

ferrovias do Nordeste, desde 1852 até 1902, serão examinados em cinco capítulos, numa 

tentativa de um approach dialético, a partir destas hipóteses a seguir. 
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O processo ferroviário brasileiro foi fruto da adequação do país ao modo de 

produção capitalista, através da divisão internacional do trabalho, cabendo ao Brasil, o papel 

de agro-exportador de produtos primários. Para deslanchar o processo ferroviário, o Estado 

Imperial adotou a política de financiamento das ferrovias inglesas no Brasil, visto porque a 

acumulação de capital, a nível doméstico, era insuficiente. Para isto, o Governo brasileiro 

recorreu à própria Inglaterra que saía de sua segunda depressão de mania ferroviária (1847), 

tornando-se, assim o Brasil um fértil mercado. Os mecanismos usados pelo Brasil para atrair 

capital estrangeiro num período em que o mercado estava tão difícil como aquela década, 

face à guerra da Criméia e à crise americana de 1857, foi o de adotar a garantia de 7% de 

juros para atrair capital de fora. A partir da implantação de ferrovias inglesas no Brasil, o 

Estado perdeu completamente a autoridade de estabelecer uma rede nacional, como era o 

plano inicial. Ferrovia tornou-se não um negócio de simples decisão nacional, mas o resultado 

da revolução industrial como estágio do capitalismo monopolístico. O tesouro se achou num 

beco sem saída, com esta garantia em ouro paga, anualmente, em Londres. Principalmente 

porque o Estado teve que tomar muitos empréstimos no estrangeiro, para financiar ferrovias 

estrangeiras. Este parecia ser o único caminho pelo qual as companhias estrangeiras puderam 

sobreviver a uma economia pré-industrial e escravista e ainda carrear lucros para a burguesia 

inglesa. 

Com a implantação de ferrovias na zona da mata nordestina, primeiramente em 

Pernambuco e depois nas demais províncias, a produção agrícola tendeu a crescer, muito 

embora não tenham as ferrovias sido o meio de transporte preferido. Só gradativamente as 

ferrovias foram ganhando a oligarquia açucareira, fazendo com que muitos empreendimentos 

fossem edificados às margens das estradas de ferro. A lavoura canavieira cresceu em 

produção e produtividade quando servida pelas ferrovias, apesar do deslocamento que o 

açúcar nordestino sofreu no mercado internacional, ocasionado pela presença do açúcar de 

beterraba e do açúcar caribenho e cubano (principalmente deste último, já que Cuba se 

antecipou na implantação de ferrovias para a produção açucareira, ainda nos anos 1830). Os 

ingleses se interessaram em investir em ferrovias nesta área não só prevendo aumentar a 

oferta de matéria prima - açúcar mascavado - mas, na verdade, a meta dos capitalistas 

ingleses não era incrementar a produção agrícola em si mesma, e sim se tratava de 

especulação financeira, além de o Brasil ter se tornado um excelente mercado de importação 
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de bens de capitais, como as ferrovias. No entanto, as empresas britânicas provocaram 

diferentes efeitos na economia nordestina, no aspecto de construção ferroviária e sua relação 

com a produção local, embora, por mais de três décadas, não tenham levado seus trilhos para 

a área algodoeira. A agricultura canavieira da região manteve uma relação ambígua de 

outputs/inputs ferroviários, dentro de uma correlação dialética, ora de alianças entre capital 

estrangeiro e oligarquias locais, ora de crítica e aos serviços e tarifas. Mesmo assim, um dos 

maiores efeitos das ferrovias tem sido o de que algumas fazendas e engenhos se tornaram 

cidades, quando cruzadas pela estrada de ferro (Una virou Palmares), vilas se emanciparam 

(Cabo), engenhos passaram a usinas (Cuyambuca, Bom Gosto e outros engenhos centrais). 

No entanto, este argumento não invalida a evidência de que lugares sem serviço ferroviário 

também cresceram durante o século XIX (Goiana) e que outros, embora servido pelos 

trilhos, não tiveram o desenvolvimento esperado, quando não se tornaram cidade ponta de 

trilhos, como Cabo, Jaboatão e Vitória, em Pernambuco; Pilar e Itabaiana, na Paraíba e Nova 

Cruz, no Rio Grande do Norte. 

O mais importante efeito das ferrovias britânicas na zona açucareira do Nordeste diz 

respeito à mudança nas relações de produção, mais especificamente à organização do 

mercado de trabalho livre, mesmo dentro de uma sociedade escravista. As ferrovias 

contribuíram muito para a organização de um mercado de mão de obra livre, mas não o 

fizeram sem a intervenção do Estado, que começou com a lei ferroviária de 1852, onde era 

proibido o uso de mão de obra escrava tanto na construção como na operação das ferrovias. 

Mas esta mudança também se deve à mão de obra livre bem mais barata do que na Inglaterra, 

já existente no Brasil. Isto foi o segundo motivo (o primeira fora a taxa de juros) pelo qual a 

burguesia estrangeira resolveu aplicar seus o capitais num país onde ainda reinava a 

escravidão. Não só a mão de obra não especializada era mais barata, como a especializada, já 

que, gradativamente, brasileiros foram substituindo maquinistas e técnicos estrangeiros. 

Outro efeito e desta vez social e político foi a influência dos trabalhadores qualificados 

estrangeiros nas reivindicações, protestos e greves, o que de fato contribuiu na formação da 

classe operária nordestina. 

Ainda como efeito social, os investimentos ingleses em ferrovias no Nordeste, 

contribuíram fortemente para a formação da classe dominante local. Foi um casamento feliz 
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entre estradas de ferro e oligarquias latifundiárias, representantes do setor agro-exportador, já 

que estas se alteraram de diversas maneiras para se adaptar social e economicamente ao novo 

meio-ambiente, ao mundo dos trens. .Senhores de terras e de escravos se adequaram à nova 

ordem burguesa, pela via dos investimentos e participação acionária, primeiro nas ferrovias e, 

depois, em outras empresas de capital aberto. Além disto, seus descendentes tornaram-se 

gerentes e técnicos deste novo e bravo mundo, o mundo dos trens de ferro. O interesse pelas 

ferrovias gerou alianças e conflitos de classes, discursos progressistas e nacionalistas em torno 

do processo ferroviário. Além de as ferrovias terem contribuído para a formação da burguesia 

industrial e financeira, elas também contribuíram para o processo de formação da classe 

média regional, através da contratação de técnicos e engenheiros ferroviários, cujo discurso e 

independência (principalmente dos engenheiros fiscais, do Estado) de pensamento os levavam 

a posicionamentos contraditórios, contra e ou a favor do capital estrangeiro. 

Se, por fim, as ferrovias britânicas foram tão importantes em seus efeitos econômicos 

(na produção) e sociais, não o foram para o Estado, sob o ponto de vista financeiro. A 

política vacilante do Estado que se revelara a respeito do financiamento das ferrovias 

estrangeiras, mas, principalmente sobre a duvidosa produtividade (para cobrir os 7% da taxa 

de garantia) destas estradas, voltou à tona quando da sua encampação pelo governo no início 

do século XX. Para frear a sangria causada pela taxa de 7% de garantia de capital que as 

ferrovias inglesas provocavam nos cofres públicos, o Estado as comprou. No entanto, o 

Governo não agiu corretamente ao comprar tais ferrovias sem descontar a taxa de juros já 

paga A despeito das franquias que o Governo concedera ao capital ferroviário, a encampação 

foi uma tarefa levada a efeito pela burguesia nacional no poder, no começo da República. O 

que parecia ser uma política nacionalista contra a excessiva proteção dada ao capital 

estrangeiro pelo governo imperial, a compra das ferrovias, que parecia ser uma salvação das 

reservas monetárias, foi, de fato, uma gorda indenização para os acionistas estrangeiros. O 

ato da compra foi liderado pelo diretor do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, José 

Carlos Rodrigues, casado com uma inglesa, que viveria mais um quarto de século em 

Londres. Além do mais, o Estado continuou com esta política, adquirindo de volta as 

ferrovias em 1957, quando criou a RFFSA. 
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1.5 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Nosso trabalho, sob o aspecto formal, se inclui na linha de história-problema. No 

entanto, como o eixo temático de nosso estudo é a História Econômica e Social do 

Nordeste, usaremos os conceitos de Thompson para definir classe: 

"Por classe, entendo um fenômeno histórico que unifica uma série de acontecimentos 
díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência 
como na consciência (...) é um fenômeno histórico (...) algo que ocorre efetivamente 
(...) A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências 
comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus 
interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se 
opõem)dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas 
relações de produção em que os homens nasceram - entraram involuntariamente. A 
consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos 
culturais (...) classe é uma relação"4. 

Os conflitos inter-classes e intra frações de classes serão investigados, no 

propósito de verificar a formação de classes no Nordeste. É evidente que tomaremos 

como base, para definir a classe dominante, a apropriação dos meios de produção, sem 

deixar de levar em conta as lutas de frações desta classe em sua formação. 

Antes de as ferrovias começarem a ser construidas no Brasil, numa formação 

econômico-social escravista, os grupos sociais já não se encontravam estratificados pelo 

ordenamento colonial. Senhores de engenho e de escravos formavam a única classe 

social definida então existente, embora houvesse um grande número de brancos pobres 

formando o que aqui defino de exército rural de reserva, como resultado natural do 

4 THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Vol. 1. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. pp. 9-11: 
Carlos Guilherme Mota também busca em Nordeste 1817, uma conceituação empírica de classe, tentando resgatar o 
discurso contemporâneo. No entanto, chama os escravos de casta e diz que a sociedade colonial era estamental. Não 
concordamos com o conceito de classe para os escravos, porque à guisa até mesmo de analista do século XIX, como 
Tollenare, que não classificava os escravos pro serem "gado", compreendo que o escravo não era sujeito e sim 
objeto, não tendo portanto, dentro da estrutura de prisão que era a escravidão, condições de ser uma classe em si e 
para si. Os negros devem ser alocados na classe que Tollenare (apud Mota) percebeu, na de moradores, quando diz 
que esta é formada de mestiços de mulatos, negros livres e índios. Ver Carlos Guilherme Mota, op. cit., pp. 105, 6, 
109,110, 125 e 128. 
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crescimento demográfico5. Entretanto, a partir da independência, o Estado necessitou 

organizar seu aparelho burocrático-militar, atraindo assim setores da oligarquia rural, 

anteriormente marginalizados do sistema colonial, como se fora uma cooptação politica, 

afim de evitar conflitos, como ocorreram freqüentemente nas três primeiras décadas do 

Império. Revoltas como a Confederação do Equador (1824) e a revolução Praieira 

(1848), colocaram blocos da oligarquia local face a face em busca de poderes políticos. 

Historiadores reconhecem que a segunda metade do século XIX no Brasil foi 

internamente um período de paz, apesar dos conflitos externos, como a Guerra do 

Paraguai. Porém é também claro que um dos elementos causadores da instabilidade, o 

exército (a Revolta de Pedroso, a Abrilada, a Setembrada, a Revolta de Pinto Madeira, 

as Carneiradas) recebeu, progressivamente, melhores tratamentos em termos de salários 

e pensão6. Ao mesmo tempo que oficiais brasileiros substituíram portugueses e 

mercenários. Oficiais do exército tornaram-se uma ala da classe média, onde os 

protagonistas do progresso eram os técnicos e engenheiros ferroviários. 

E evidente que se faz necessário conceituar o que aqui chamamos de classe 

média. Para isto nos servimos de Paulo Sérgio Pinheiro, trabalhando com a teoria da 

estrutura de classes, principalmente para interpretar o fenômeno histórico sociológico 

que é o papel dos técnicos e engenheiros a partir da implantação das ferrovias no Brasil. 

Para Pinheiro: "As classes médias não podem ser pensadas segundo um conjunto de 

características elaboradas exclusivamente para uma só classe, individualizada"7. Pinheiro 

reconhece dois tipos de classe média a que ele chama de antigas classes médias (ou 

pequeno burguesia) compreendendo a pequena produção e o pequeno comércio; e as 

novas classes médias (ou simplesmente classes médias), ("...constituídas pelos 

trabalhadores assalariados ligados à esfera da circulação do capital e por aqueles que 

5 MELO, Josemir Camilo de. A Lavoura Canavieira em Pernambuco e a Expansão do Capitalismo Britânico 
(1870-1890). Recife, UFPE, Dissertação de Mestrado em História, 1978. 

ABREU E LIMA, José Ignacio de. Sinopse ou Dedução Cronológica dos fatos mais Notá\'eis da História do 
Brasil. Recife, 2a. Edição, Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1983; ANDRADE, Manuel Correia de. 
Movimentos Nativistas em Pernambuco (Setembrizada e Novembrada). Recife, UFPE, 1971; ANDRADE, Manuel 
Correia de. Pernambuco e a Revolta de PINTO Madeira. Recife, Editora Nordeste, 1953. Ver Rosa Maria Godoy 
Silveira, O Regionalismo Nordestino. São Paulo, Moderna, 1984, p. 104. 
7 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Classes Médias Urbanas: Formação, Natureza, Intervenção na Vida Política. In: 
FAUSTO, Boris (Org.) História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III, O Brasil Republicano. 2o Vol. 
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contribuem para a realização da mais-valia: empregados assalariados do comércio, dos 

bancos, das agências de venda, assim como os empregados (do setor) de serviços. 

Também é o caso dos funcionários do Estado, do aparelho do Estado (serviços públicos) 

e dos aparelhos ideológicos do Estado (comunicações, imprensa, educação, etc".8 Trata-

se de um mercado de trabalho não manual urbano, dentro de uma etapa do capitalismo 

agro-mercantil, pré-industrial. É aí que vemos a inclusão dos engenheiros e técnicos, a 

partir da Lei Ferroviária de 1852. Lamentavelmente, Pinheiro não utiliza estas duas 

categorias no seu levantamento censitário de 1872, talvez arrolando tudo sob a variável 

"Empregados Públicos"9. 

A construção de ferrovias no Nordeste abriu caminho para o nascimento da 

classe média de técnicos e engenheiros, anteriormente, só empregados como 

funcionários civis de obras públicas. Antes de a ferrovia inglesa do Recife ao São 

Francisco ser construída, Pernambuco recebeu uma equipe de engenheiros franceses a 

fim de modernizar o meio-ambiente, trazida pelo bacharel em matemática pela França e 

Presidente da Província de Pernambuco, Francisco do Rego Barros, futuro Barão da Boa 

Vista. Anteriormente, ele havia contratado mão de obra especializada, cerca de duzentos 

operários alemães e proibira o uso de mão de obra escrava nas obras públicas10. Depois 

da "missão" francesa, com as obras da Recife-São Francisco Railway, os engenheiros 

ingleses começaram a substituir a influência francesa. O segmento dos engenheiros e 

técnicos nacionais se reforça com o quadro de artistas, como pintores, fotógrafos, 

principalmente os estrangeiros. 

Como o tema a ser abordado está dentro da história econômica preferimos usar 

algumas técnicas de quantificação. Usaremos um approach teórico e metodológico 

baseado em algumas categorias da História Quantitativa francesa, pois esta providencia 

métodos interdisciplinares, compreendendo a economia, a geografia e a demografia. A 

operação metodológica se dará em quatro níveis de argumentos: a) genético-histórico; b) 

empírico-descritivo; c) analítico-sintético e d) estrutural-conjuntural. Trata-se de uma 

8 Idem, ibidem, pp. 11/12. 
9 Idem, ibidem, pp. 14.,17. 
10 AULER, Guilherme. A Companhia de Operários (1839-1843). Recife, Arquivo Público Estadual Jordão 
Emerenciano, 1959. 
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adaptação da proposta metodológica de Henry Lefevbre, assumida por Jean-Paul 

Sartre". 

O primeiro argumento significa o ato de descobrir a origem de um processo (fase 

a) e o seu seqüencial cronológico desenvolvimento. Para isto é necessário descrever 

empiricamente os eventos (fase b), mas sob uma rigorosa análise científica, objetivo e 

acurado exame do processo histórico, dentro de um approach sintético (fase c), evitando 

tautologia. Finalmente, tomando teorias como um princípio norteador analisaremos 

todos estes passos dentro de um método dialético (fase d), em que o particular e o geral 

entram em contradições e se ajustam ou se repelem: a estrutura (teoricamente 

trabalhada) e a conjuntura (empiricamente pesquisada). A intenção é verificar e estudar 

as mudanças que é o que interessa ao historiador, no dizer de Eric J. Hobsbawm12. Para 

completar tais argumentos, aplicaremos as categorias marxistas já mencionadas, bem 

como manteremos o princípio dialético das contradições como uma regra para a obra 

inteira. 

A este aparato, associaremos conceitos da New Economic History (NEH), tais 

como as ligações retrospectivas e prospectivas (backwards/forwards), na tentativa de 

compreender o processo histórico como um todo, evitando maniqueísmo tais quais 

"imperialismo" e similares, para verificar o impacto dos investimentos ingleses tanto na 

economia como na sociedade e no meio-ambiente13. 

Por outro lado, já que se torna necessário compreender o processo ferroviário 

dentro do modo de produção capitalista, usamos alguns conceitos básicos do marxismo, 

como mais-valia e relações de produção, bem como o conceito que Marx tinha de 

ferrovia como indústria. Além de usarmos este arcabouço teórico, utilizaremos Marx 

também como fonte historiográfica, já que ele foi um arguto analista do processo 

capitalista, testemunha ocular, com respeito à pátria-mãe do capitalismo. Para este efeito 

11 SARTRE, Jean-Paul .Questão de Método. Rio de Janeiro, Difel. 
12 HOBSBAWM, Eric J. História , Ideologia e Política. Entrevista Concedida a Josemir Camilo de Melo e Marcos 
Venicius Brandão. Ariús n° 6, UFPB, Campina Grande, 1995, pp. 37-42. 
13 Sobre a NEH ver Josemir Camilo de MELO A Ideologia da New Economic History. In: Raízes, N° 2-3, UFPB, 
Campina Grande, 1983, pp. 177-181; MELO, Josemir Camilo de. Controvérsias sobre a New Economic History. 
Raízes, n° 9, UFPB, Jan 93/Jan 94, pp. 97-116. 
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usaremos a versão inglesa de O Capital, para coonestar informações, já que detectamos 

alguns lapsos na edição brasileira, como se verá com respeito aos conceitos de "work" e 

"labour14. 

Com respeito à história social, consideramos o período em estudo como uma 

transição de uma formação econômico-social pré-capitalista, representada pelas relações 

de produção escravistas, para um estágio de capitalismo financeiro e industrial 

dominante, naquele momento, a nível mundial. Tentaremos mostrar claras ligações entre 

os fatores externos e domésticos, para uma compreensão dialética dentro do princípio de 

que a formação econômico social brasileira era dependente no primeiro estágio do 

capitalismo, no sistema mercantil. Para a segunda metade do século XIX, as relações de 

produção capitalista, como assalariamento nas ferrovias, já estão em conflito com a 

persistência da escravidão. 

O início do período ferroviário, no Brasil, representa o estágio do capitalismo 

industrial, apesar de a economia interna dominante estar ligada ao sistema internacional, 

como supridora de matéria prima. Ao mesmo tempo, o país se torna um mercado 

consumidor de produtos industrializados. Para isto, julgamos que o melhor aparato 

teórico pode ser encontrado em El-Kareh, o de uma formação econômico social dentro 

do capitalismo15. 

Aplicaremos a categoria marxista de mais-valia para avaliar o interesse dos 

ingleses em aplicar numa região onde a mão de obra era baratíssima, não só em relação à 

homônima na Inglaterra, mas em relação à uma sociedade pré-capitalista, em que o valor 

real dos salários não estava disponível e em que a noção de salário estava restrita à meia 

dúzia de trabalhadores técnicos de engenhos, trabalhadores do comércio e de repartições 

públicas. Neste sentido, este conceito nos mostra que a tão falada "modernização" da 

economia brasileira através da ferrovias e outros investimentos britânicos não passou da 

real exploração da mais-valia realizada não somente sobre a mão de obra não 

14 MARX, Karl. O Capital. Livro Segundo, Vol. m, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, pp. 153 e 155. Ver 
também Karl Marx, Capital. Volume One. London, Lawrence & Wishart, 1983. 
15 EL-KAREH, Almir Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta: A Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro 11 
(1855/1865). Petrópolis, Vozes, 1982. 
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especializada, mas inclusive sobre a força de trabalho especializada, tal como técnicos e 

engenheiros. Por outro lado, este pequeno mercado de trabalho assalariado, o 

ferroviário, criou um mercado consumidor, contribuiu para a urbanização do meio-

ambiente e permitiu uma mobilidade social, abrindo, assim, as portas da economia 

brasileira para o capital estrangeiro. 
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1.6 REVISÃO DA HISTORIOGRAFIA SOBRE FERROVIAS 

A história dos transportes é uma área da história econômica, cuja bibliografia 

brasileira é limitada e a regional é infinitamente escassa. Mesmo historiadores da 

tradicional História Econômica e alguns marxistas, como Caio Prado Júnior e Nelson 

Werneck Sodré, não fazem menção ao processo histórico ferroviário. Celso Furtado é 

outro que não se refere a tal história no seu clássico Formação Econômica do Brasil, 

enquanto Caio Prado usa duas ou três frases sobre isto. Sodré, em Formação Histórica 

do Brasil, analisa a economia imperial em treze páginas, mas evita o tema ferrovias. 

Provavelmente porque se refere a elas em outra obra, a História da Burguesia 

Brasileira, onde dedica duas páginas à sua discussão16. 

A bibliografia que consultamos deve ser lida em três estágios, seqüenciais e 

complementares. O primeiro consiste em documentos produzidos no século XIX pelos 

engenheiros fiscais, diretores de ferrovias, que mais tarde apareceriam publicados como 

"história" descritiva. Relatórios tais como o de Almeida Pernambuco, "Histórico da 

Estrada de Ferro Central de Pernambuco", ou a descrição analítica de Ottoni 

"História da Estrada de Ferro do Brasil"; ou ainda Passos, "As Estradas de Ferro 

do Brasil" são peças de magnitude histórica para a compreensão do desenvolvimento 

ferroviário no Brasil. Ensaios escritos por brasileiros no estrangeiro, como Fernandes 

Pinheiro (o contratador de Les Chemins du Fer Compagnie para a Brazilian Southern) 

que publicou "Les Chemins de Fer", cita informações contemporâneas sobre a política 

de proteção ao capital estrangeiro. Trabalhos publicados por técnicos estrangeiros como 

Branner "The Railways of Brazil", ou como Vauthier "Caminhos de Ferro", na 

revista pernambucana O Progresso, todas estas obras são descritivas sobre o 

desenvolvimento ferroviário no século XIX17. 

16 PRADO JÚNIOR Caio. História Econômica do Brasil; SODRÉ Nelson Wemeck. Formação Histórica do Brasil 
e História da Burguesia Brasileira; FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 
17 ALMEIDA PERNAMBUCO, J. J. Histórico da Estrada deFetro Central de Pernambuco, OTTONI, Cristiano. 
História da Estrada de Ferro do Brasil; PASSOS, F. P. As Estradas de Ferro do Brasil:; FERNANDES 
PINHEIRO, M. Les Chemins de Fer. In: SANTA ANNA NERY (Editor) Le Brésil en 1889. Paris, 1889, pp. 383-
439; BRANNER, John Casper. The Railways of Brazil. A Statistical Article. Chicago, Railway Age Publishing, 
] 887; VAUTHIER, Louis-Léger. Caminhos de Ferro, In: O Progresso. Recife, 2 ° edição, 1950. 
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O segundo grupo de material é composto de obras produzidas fora dos muros 

acadêmicos. Desde o excelente relatório de José Carlos Rodrigues (1902) sobre a 

encampação das ferrovias ou do crítico estudo de Palhano de Jesus em sua obra clássica 

(1922), esta bibliografia fornece um panorama da realidade histórica e seus intricados 

interesses de nacionais e estrangeiros (além de outros como Moacir M.F. Silva em 

"Geografia das Estradas de Ferro Brasileiras". Ensaios como o de Estêvão Pinto 

"História de uma Estrada de Ferro no Nordeste" ou o de Benévolo "Introdução à 

História Ferroviária do Brasil" são antecedentes de uma história que se tornará 

cientifica, mais tarde, conduzida pela universidade18. 

A primeira obra monográfica sobre ferrovias nordestinas "História de uma 

Estrada de Ferro do Nordeste", foi produzida quando o autor, historiador, era 

funcionário da GWBR. Parte do estudo de velhas rotas e caminhos e tenta escrever uma 

história social, no entanto a obra se transforma num livro azul e, às vezes, biográfico. 

Conflitos sociais, como protestos e greves, não são analisados por Pinto que, entretanto, 

fornece uma série de dados para o pesquisador, bem como mapas e gráficos para uma 

melhor compreensão geográfica e econômica. 

Outra tentativa de uma história ferroviária, está em "Introdução à História 

Ferroviária do Brasil", de Benévolo, que escreveu uma mistura de ciência social e 

literatura, baseado em documentos impressos. De fato, é uma volumosa e mal 

organizada obra, onde o autor, como funcionário de ferrovia, teve acesso a fontes 

originais. Benévolo divide seus tópicos através de legislação ferroviária, principalmente a 

de 1852 e, daí, vai tomando as cláusulas como título dos capítulos, numa maneira 

descritiva desnecessária. 

18 RODRIGUES José Carlos. Resgate das Estradas de Ferro do Recife e da Bahia ao São Francisco. Rio de 
Janeiro, 1902; PALHANO DE JESUS, J.. Rápida Noticia sobre as Estradas de Ferro .In: Diccionario Histórico, 
Geographico, Ethnographico do Brasil. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1922; PINTO, Estêvão, História de uma 
Estrada de Ferro tio Nordeste. Rio de Janeiro, José Olympio; BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História 
ferroviária do Brasil. Recife, 1952. 

34 



O terceiro grupo de bibliografia diz respeito a artigos, ensaios e teses, que vão 

desde Odilon Matos, com seu "Café e Ferrovia" até à interpretação marxista de Almir 

El-Kareh e os trabalhos de Flávio Saes. Autores regionais também são cotados como 

Douglas Apprato Tenório, sobre a Alagoas Railway e Benedito Genésio Ferreira sobre a 

Baturité19 

O pioneiro dos estudos sobre as ferrovias cafeeiras, o geógrafo Odilon Matos, 

produziu uma obra consistente, sem uma teoria norteadora. Sua descrição é empírica. O 

autor prefere comparar as ferrovias umas com as outras, deixando de lado uma 

compreensão mais abrangente das ferrovias como passo internacional do modo de 

produção capitalista, resultado direto da revolução industrial. Segundo ele, o processo 

da São Paulo Railway parece se tratar de matéria de procedimento doméstico, nacional. 

Matos segue a divisão de Duncan de quatro etapas, baseado na legislação ferroviária, 

mas acrescenta nova etapa, a de 1880/1891, aqui, já seguindo o engenheiro Adolpho 

Pinto20. O primeiro passo começa com a lei de 1852 e vai até o "Regulamento" de 1874. 

Tanto Duncan, como Matos, criaram um novo período que vai de 1874 até 1882, 

quando uma nova lei, a das sociedades anônimas foi editada. Em nossa opinião, isto não 

passou de período de transição. De fato, uma série de decretos e leis foram lançados 

desde meados da década de 1870 até o início dos anos 1880, mas o que nem Matos, nem 

Duncan perceberam foi a pressão feita pelos engenheiros e técnicos, sobre a política 

ferroviária do Estado, como no Primeiro Congresso Ferroviário (1882). 

No entanto, a divisão de Matos é mais plausível que a de Duncan, que é política. 

Duncan indica a queda do Império como a segunda divisão da história ferroviária. Nossa 

opinião é que o período de 1874/1889 deve ser visto por inteiro, como uma tentativa de 

consolidar o papel do Estado sobre as ferrovias estrangeiras. No mais, uma divisão 

19 MATOS Odilon. Café e Ferrovia. São Paulo, Alfa-Omega; EL-KAREH, Almir. Op. cit., passim; SAES, Flávio 
Azevedo Marques de. As Ferrovias de São Paulo, 1870/1940. São Paulo, Hucitec/INL/MEC, 1981; TENÓRIO, 
Douglas Apprato. Capitalismo e Ferrovias no Brasil. Maceió, UFAL, 1979; FERREIRA, Benedito Genésio. A 
Estrada de Ferro de Baturité, 1870-1930. Fortaleza, UFC, 1989; MELO, Josemir Camilo de. Ingleses na Paraíba: 
The Conde D'Eu Railway. Grão, ANO I, N°4, UFPB, Campina Grande, 1985, pp.81/97; ARANHA, Gervácio 
Batista. Campina Grande no Espaço Regional: Estrada de Ferro, Tropeiros e Empório Comercial Algodoeiro 
(1907-1957). Dissertação de Mestrado em Sociologia Rural, UFPB, Campina Grande, 1994. 
20 MATOS Odilon. Café e Ferrovia, op.cit.; Duncan, Julian Smith. Public and Private Operation of Railways in 
Brazil. New York, 1932; PINTO, Adolpho Augusto. História da Viação Pública de São Paulo (Brasil). São Paulo, 
Vanorden, 1903. 
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convincente deve estar concentrada nas seguintes etapas: a) 1852/1874; b) 1874/1891 e 

c) 1891/1904. Este último ano diz respeito à conclusão da encampação e arrendamento 

das estradas do Nordeste a The Great Western of Brazil Railway. Os primeiros anos 

republicanos apresentaram contraditórias politicas sobre as ferrovias quando redes, 

anteriormente planejadas pelo Governo, eram substituídas por uma política de 

arrendamento e, em seguida, pela política de encampação de companhias estrangeiras. 

O livro de Douglas Apprato Tenório, "Capitalismo e Ferrovias no Brasil", tem, 

em seu título, um desvio de delimitação do tema, pois trata-se de sua tese de mestrado, 

onde ele estuda de maneira empírica e fatual o processo ferroviário alagoano. Tenório 

segue Benévolo em sua explicação sobre a falência das ferrovias, alegando que elas 

foram implantadas dentro de um passo avançado de sua evolução, sem atentar para 

análises da integração com outros meios de transporte. Tratava-se do clássico esquema 

produzido pela divisão internacional do trabalho, estabelecido a partir da revolução 

industrial, em que ferrovias coloniais e nacionais do Terceiro Mundo, foram adaptadas 

para a extração de matérias primas dos centros agrícolas para os portos, em direção às 

economias centrais. 

Tomamos, ainda, dois estudos regionais, como referência, para efeitos 

comparativos: a dissertação de Ialmar Leocádia Vianna, A Estrada de Ferro Ilhéus-

Conquista e a Lavoura do Cacau na Bahia e o livro de Benedito Genésio Ferreira, "A 

Estrada de Ferro de Baturité: 1870-1930" que vêm preencher uma lacuna na história 

dos transportes no Nordeste, junto ao trabalho de Tenório21. O trabalho de Ferreira se 

faz necessário para uma abordagem do processo de encampação das ferrovias.22 

O motivo porque escolhemos El-Kareh e Flávio Saes para comentários 

introdutórios significa que vamos seguir seus passos tanto quanto possível, para 

estabelecer um esquema teórico e evitar o discurso narrativo-positivista. Dentro da 

21 FERREIRA, Benedito Genésio. A Estrada de feiro de Baturité, 1870-1930, op. cit; MELO, Josemir Camilo de. 
Ingleses na Paraíba: The Conde D'Eu Railway. Op. cit. pp. 81-97; VIANNA, Ialmar Leocádia. A Estrada de Ferro 
Ilhéus-Conquista e a Lavoura do cacau na Bahia. Recife, UFPE, Dissertação de Mestrado, 1986. 
22 CASTRO CARREIRA, Liberato de. História Financeira e Orçamentária do Império do Brasil. Brasília, Senado 
Federal (2a edição) 1980. 
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melhor literatura sobre ferrovias lançado no Brazil, o livro de El-Kareh revela detalhes 

sobre as ligações entre investimentos no mercado de escravos e nas ferrovias, 

posteriormente. A estrada D. Pedro II foi construída com capital privado, mas não 

podendo sobreviver, à falta de dinheiro, foi comprada pelo Governo. O autor analisa a 

situação, enfocando os meios que os cafeicultores usaram para diversificar seus capitais 

aplicados anteriormente no tráfico de escravos e como estes não foram suficientes para 

fazer a estrada subir a Serra do Mar. Infelizmente, El-Kareh esqueceu de fazer uma 

referência mais abrangente, que envolvesse a grande crise de 1866, em Londres. O affair 

da EF D. Pedro II nos mostra já um padrão para a política de encampação que, à época 

foi estabelecida, embora inocuamente, para a Recife-São Francisco e para outras, mais 

tarde. El-Kareh, baseado em fontes originais, adota como esquema teórico o conceito 

que define o Brasil como uma formação econômico social escravista. Além do mais, de 

acordo com o marxismo ele considera ferrovia como indústria, mesmo dentro de uma 

formação econômico social escravista. As contradições entre indústria e escravidão serão 

as peças chaves deste nosso estudo e, por isto, tentaremos usar os argumentos de El-

Kareh sobre mobilidade social e organização do mercado de trabalho livre21. 

O estudo de Flávio Saes "A Grande Empresa de Serviços Públicos na 

Economia Cafeeira" analisa o desenvolvimento de São Paulo através da produção de 

café e das ferrovias. Este assunto já havia sido considerado por Odilon Matos, mas Saes 

tenta verificar como estas integrações ocorreram e quanto duraram, evitando assim a 

visão descritiva de Matos. Vai mais adiante e procura explicar a relação dialética entre 

café, população e ferrovia. Saes, entretanto não considera os profundos efeitos causados 

pela São Paulo Railway sobre as ferrovias cafeeiras do planalto paulista. Todas elas 

permaneceram como supridoras da companhia britânica que tinha garantido o monopólio 

da rota São Paulo-Santos até a década de 1940. Entretanto, Saes esclarece o 

crescimento das ferrovias do interior de São Paulo, apontando que o período de 1870/90 

foi o mais rentável, enquanto que os primeiros anos da Republica produziram perdas nas 

2 3 As contradições entre indústria e escravidão serão as peças chaves deste nosso estudo e, por isto, tentaremos usar 
os argumentos de El-Kareh sobre mobilidade social e organização do mercado de trabalho livre. El-KAREH Almir 
Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta: op. cit., passim. 
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finanças. A Sorocabana, por exemplo, teve de se amalgamar com a Paulista e ser 

comprada pelo Estado no início do século24. 

Em seu segundo livro sobre a economia cafeeira "As Ferrovias de São Paulo", 

Saes busca identificar outputs ferroviários, como as ferrovias cafeeiras e faz algumas 

comparações entre as ferrovias cafeeiras e açucareiras. Ele estabelece que a diferença 

reside no fato que as ferrovias açucareiras não tinham tráfego de passageiro. Isto não 

ocorrera com as ferrovias cafeeiras, pois o Governo incentivou a imigração para dentro 

da Província, pelos trens. Saes também assume o conceito de ferrovia como indústria, o 

que muda o foco de interpretação. Usaremos tal argumento na tentativa de introduzir a 

idéia que as ferrovias produziam mais-valia, mesmo dentro de uma economia 

escravocrata. As ferrovias tiveram lucros em cima da mão-de-obra nativa não 

especializada, com respeito á jornada de trabalho, já que não havia leis que controlassem 

o uso da força livre de trabalho. A jornada durava muito mais do que na Europa e não 

havia nenhuma experiência anterior no Brasil, que pudesse estabelecer padrões. Além do 

mais, para completar a mais-valia, nunca tinha havido uma relação de salário com os 

meio de reposição da força de trabalho, principalmente porque se tratava de uma nova 

atividade, a industrial, dentro de uma economia primária. Desta maneira, as ferrovias 

providenciaram quase todos os elementos para uma atividade capitalista25. 

Voltando a Saes, apesar de aceitarmos seu ponto de vista sobre a New Economic 

History, principalmente quanto à análise contrafactual, discordamos quando ele diz que 

não há números para se analisar os tradicionais meios de transporte. Eles podem ser 

obtidos para tal aplicação, ou seja, a análise contrafactual. Os dados estão disponíveis em 

outras fontes de pesquisas, como jornais, literatura da época, almanaques e até 

documentos diplomáticos estrangeiros, como os relatórios dos consulados ingleses no 

Brasil, como os que encontramos. Há lacunas, mas pode-se fazer projeção para se obter 

uma média para uma melhor compreensão histórica. No mais, Saes argumenta que as 

24 SAES, Flávio Azevedo Marques de. As Ferrovias de São Paulo, op. cit. 
2 5 Talvez Sàes não esteja tão certo, pois algumas fontes de pesquisas apresentam um grande movimento de 
passageiros. O que ele não captou é que nem sempre havia movimento de mercadorias do porto para o interior, no 
Nordeste, no mesmo nível de valor das importações. Além do mais, a cana de açúcar é uma atividade sazonal, na 
razão de seis meses de trabalho industrial por seis de trabalho meramente agrícola e de dispensa de mão de obra o 
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companhias ferroviárias estrangeiras foram atraídas pela taxa de juros, mais do que pelo 

interesse de desenvolver o Brasil, o que nos parece óbvio. 

A bibliografia estrangeira segue a mesma divisão usada com as fontes originais, 

como ensaios lançados no século XIX, como o livro de Branner, "Railways in Brazil", 

e relatórios deixado por viajantes como James Well, Charles Dent, ambos trabalhando 

com ferrovias. Branner, um geólogo americano, escreveu muitos artigos sobre o Brasil, 

contribuindo para o estudo das ferrovias, não só através de seu ensaio acima citado, mas 

com várias obras sobre geologia. Branner analisa o desenvolvimento ferroviário com 

comentários, e mesmo faltando alguns dados, ele propiciou mapas e tabelas ricamente 

representativas. Além disto, Branner parecia ser simpático à política de controle do 

Estado para evitar uma série de abusos, como a Recife-São Francisco tinha feito. Ele cita 

leis neste assunto e observa o papel do Governo em empregar somente brasileiros como 

engenheiro-fiscal das empresas estrangeiras. Uma mudança provavelmente conseguida 

pelos engenheiros nacionais a partir de suas reivindicações, coroada com a criação do 

Clube de Engenharia, no começo da década de 1880. O autor não esconde seu 

sentimento nacionalista, quando o Governo brasileiro deu preferência às locomotivas 

americanas Baldwin, como as melhores para a rede ferroviária do Estado. Apesar de suas 

críticas contra a política da taxa de garantia de 7%, Branner endossa o ponto de vista de 

que as ferrovias pioneiras fizeram mal uso do seu capital. E um relatório muito 
• r • 26 importante, porque contemporâneo do processo ferroviário . 

Uma segunda obra estrangeira sobre nossas ferrovias é o livro clássico de 

Duncan, "Public an Private Operation of Railways in Brazil", editado em 1932, onde 

ele tenta verificar a operação das estradas privadas e públicas, para provar que a 

iniciativa privada teve mais sucesso que a estatal. Vivendo no Brasil, ele propicia ricas 

fontes originais para dividir nossa história ferroviária através de fatos políticos e da 

legislação ferroviária. O primeiro período, 1852-1874, serviu, segundo ele, como uma 

experiência para o Estado. Duncan toma a queda do Império (1889) como outra data 

que reduz o poder aquisitivo e a conseqüente queda no tráfego de passageiros. SAES, Flávio Azevedo Marques de. 
A Grande Empresa de Ser\'iços Públicos na Economia Cafeeira. São Paulo, Hucitec, 1986. 
26 BRANNER, Railways of Brazil op. cit; WELL, Jaines. Exploring Tliree Thousands Miles Through Brazil. 
London, 1887; DENT, Charles. A Year in Brazil. London, 1886. 
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base para sua divisão, o que não tem maior significação que o ano de 1891, quando o 

recém criado Governo republicano estabeleceu nova legislação ferroviária. Esta segunda 

data é mais importante porque o Estado tentou lançar uma rede ferroviária estatizada no 

Nordeste. As demais divisões de Duncan (1890-1914 e 1915-1930) não são tão claras, já 

que nenhuma evidência existe que possa mostrar o começo da I Guerra Mundial como 
• 27 fato de mudança na política ferroviária brasileira . 

A hipótese central de Duncan está cheia de contradições, já que ele não vê 

diferenças entre as companhias privadas nacionais e estrangeiras. O que é mais 

importante é que as tais companhias inglesas faliram em sua obrigação de não atingir a 

taxa de juros, com suas receitas. Empresas privadas nacionais faliram, como a 

Sorocabana, em São Paulo, enquanto a ferrovia estatizada D. Pedro II teve boa 

performance. Infelizmente, Duncan usa a administração como critério, deixando de lado 

o importante papel da política do Estado de financiamento das ferrovias estrangeiras. O 

que teria ocorrido se o Estado tivesse usado todo aquele dinheiro da taxa de juros, 

tomado emprestado na Inglaterra e usado em suas ferrovias, como a Bélgica tinha feito? 

Esta é uma pergunta que Duncan poderia ter feito. O dinheiro que sustentou o aparente 

desenvolvimento da malha ferroviária privada nacional e estrangeira poderia ter sido 

aplicado às estradas construídas pelo Estado. Então, administração como um ponto 

isolado de referência é uma versão da escola funcionalista weberiana, o que impede de 

ver o processo histórico como um todo. 

Outro americano que tentou compreender o papel dos investimentos ingleses nas 

ferrovias brasileiras foi Alfred Tischendorf, com um descritivo artigo sobre as origens da 

RSF. Ele se baseou nos originais de minutas das assembléias dos acionistas, lançadas 

entre 1854 e 1860, não chegando nem a cobrir, pelo menos, a abertura da linha, em 

1862. Como vamos usar aquelas fontes no original, Tischendoríf^erá de pouco valor, já 
• 2 8 

que ele não produziu hipóteses nem comentários sobre o assunto" . 

27 DUNCAN, Julian Smith. Public and Private Operation of Railways in Brazil, op. cit. 
28 T1SCHENDORFF, Alfred. The Recife and S. Francisco Pernambuco Railway Co. (1854-1860). In IAEA, 13:4, 
spring, 1960, pp. 87-94. 
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Um dos melhores ensaio estrangeiros sobre as ferrovias brasileiras é "Libra y 

Rieles", de Zaldueno, devido a sua concisão e às confiáveis fontes, embora a edição seja 

mal feita. O autor critica as empresas que exerceram uma administração escandalosa, 

apesar das dificuldades ambientais que elas tiveram de enfrentar, como doenças tropicais, 

o clima etc. Ele também entende que as concessões ferroviárias foram uma especulação 

financeira e, como Matoon, afirma que as concessionários estavam mais acostumado a 

vender seus direitos do que mesmo em investir na construção das estradas29. 

Robert Mattoon, em seu artigo "Railroads, CoíTee and Big Business in São 

Paulo", nos traz uma série de outputs ferroviários. No entanto, falta- lhe alguma crítica a 

respeito dos latifundiários paulistas que, segundo ele, não teriam investido nas ferrovias 

na década de 1850, devido à falta de capitais e de força de trabalho. Ele também diz que 

aqueles proprietários não tinham visão de empresários para tal processo. De fato, 

Mattoon esquece o quão caro deve ter sido para as companhias subir a Serra do Mar, 

quando nem os Estados Unidos tinham ainda descoberto uma tecnologia adequada para 

tal empreendimento. A construção da Dom Pedro II pode bem ser o melhor exemplo, 

quando todo montante de capital tinha sido gasto na tentativa de subir a Serra. O Estado 

encontrou a solução comprando a estrada, mesmo que para isto tivesse de tomar 

dinheiro emprestado no estrangeiro. Outro erro de Mattoon é considerar Mauá como um 

concorrente forasteiro. Isto é uma visão paroquial já que o autor não associa o interesse 

dos proprietários representado pelos dois membros da oligarquia que haviam se juntado 

a Mauá. Ademais, tal empreendimento era tão caro que o próprio Mauá perdeu cerca de 

45,000 libras e, para continuar as obras, a empresa passou às mãos de uma companhia 

inglesa. Mattoon, no entanto, confirma que as concessões ferroviárias serviram como 

especulação financeira, além de denunciar o mecanismo através do qual a taxa de 

garantia de juros havia sido aplicada na São Paulo Railway, em detrimento das ferrovias 

cafeeiras, com exceção da Mogiana. O principal interesse de Mattoon diz respeito aos 

outputs ferroviários, através do conceito de ligações prospectivas (forward linkage), e o 

de ligações retrospectivas (backwards linkages) ",0. 

29 2ALDUENO, Eduardo. Libras y Rieles. Buenos Ayres, Editorial El Colóquio, 1975. 
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Colin Lewis é outro brazilianist que, apesar de seu estudo principal ser sobre as 

ferrovias argentinas, tenta fazer algumas comparações entre as ferrovias de São Paulo e 

as argentinas. Tanto como Rory Miller e Mattoon, usa os conceitos de ligações 

prospectivas (forward linkage) e retrospectivas (backwards linkages Impressionado pelo 

mercado geográfico envolvendo o planalto paulista e o pampa argentino, ele analisa os 

mecanismos que levaram ambas as regiões ao processo de industrialização. Para este 

propósito, ele evita as correntes tanto da New Economic History, como da teoria da 

Dependência, já que ambas as correntes negligenciam ferrovias como expressão de 

industrialização. Lewis usa o método comparativo e trabalha, no caso do Brasil, somente 

com as ferrovias cafeeiras do planalto paulista, deixando a São Paulo Railway (SPR) fora 

do seu estudo. No entanto, ele não tem sucesso em aplicar este método sobre duas 

realidades tão diferentes: uma história nacional (as ferrovias da Argentina) e um processo 

histórico regional. Além do mais, ele deveria ter levado em conta o processo histórico 

brasileiro da escravidão, onde a acumulação de capital seguiu um caminho diferente do 

da Argentina. Ainda mais, que ele mesmo se dá conta que os sistemas econômicos são 

tão diferentes em termos de apropriação do capital: capital estrangeiro na Argentina e 

nacional em São Paulo. Colin usa o conceito de "backward linkage" para examinar como 

as ferrovias produziram efeitos tais como explosão ("revolução") demográfica, bem 

como o crescimento do mercado interno, o comportamento da mão de obra não 

especializada, tanto quanto o dos funcionários públicos e a mobilidade social. De acordo 

com Mattoon, Colin apresenta o papel do engenheiro civil e sua subsequente 

transformação social (algo como o nascimento de uma classe média) como um output 

ferroviário31. 

Bill Albert é outro historiador que traz uma pequena contribuição 

especificamente sobre as ferrovias brasileiras. Suas informações, infelizmente são 

30 MATTOON, Robert. Railroads, Coffee and Big Business in São Paulo, Brazil. HAHR, Vol. 57, N. 2, May, 
1977. 
31 Os outputs serão usados por nós como modelo no estudo das ferrovias açucareiras, através do conceito de 
ligações prospectivas (forward linkage), tanto como o de ligações retrospectivas (backwards linkages). Tal approach 
também será aplicado na parte relativa à organização do mercado de trabalho livre, bem como naquela referente à 
formação das classes médias e burguesia. Outros autores que usam estes conceitos são: LEWIS, Colin. British 
Railways in Argentina, 1857-1914. London, Athlone, 1983; LEWIS, Colin Public Policy and Private Iniciative: 
Railway Building in São Paulo, 1860-1889. London, ILAS University of London, 1991; MILLER, Rory. Railways 
and Economic Dmelopment in Central Peru. 1890-1930. In: MILLER, Rory and others, Social and Economical 
Change in Modem Peru. London, 1976, pp. 27-52. 
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secundárias, o que pode levá-lo a alguns erros, como, por exemplo, dizer que o Brasil 

adotou a taxa de juros de 5% como garantia. Ele esquece a dinâmica do processo 

histórico por que tal politica foi tomada no começo, mudada logo depois, sendo 

acrescentados mais 2%, perfazendo 7%. Além do mais, ele não é claro quando cita a 

construção da primeira ferrovia brasileira, logo após ter descrito a política da taxa de 

juros da garantia. Isto dá a entender que a EF Mauá teria sido construída com capital 

garantido, o que não é verdade. A primeira ferrovia, a Mauá não recebeu qualquer ajuda 

financeira do Governo, porque a lei só autorizava aquela taxa de juros para estradas 

intraprovinciais. Outros erros ocorrem em Bill Albert, como dizer que a segunda estrada 

construída no Brasil foi a Dom Pedro II, quando, de fato, foi a Recife-São Francisco"2. 

Alan K. Manchester, embora tratando de tema diferente de ferrovias, tem 

algumas passagens que merecem atenção sobre as operações das ferrovias no Brasil. Diz, 

por exemplo, diz que as duas primeiras ferrovias, no país, foram construídas com capital 

inglês. Entretanto, a primeira linha foi a Mauá, construída com recursos próprios. Ele 

também diz que em 1862, a RSF adquiriu autorização para prolongar a linha até às 

margens do rio São Francisco, quando, de fato, o traçado original da RSF já incluía 

aquelas margens, que a própria companhia desistiu de prolongar, permanecendo seu 

terminal no lugar Una, hoje Palmares. Foi o Estado que assumiu, na década de 1870, 

com o nome de EF Prolongamento da RSF. Outro erro de Manchester é que a RSF foi 

inaugurada em 1875,3_ 

Robert Levine, por sua vez, tratando de Pernambuco, é impreciso quando analisa 

as linhas pioneiras e as outras lançadas depois de 1874. Ele chega a dizer que as 

ferrovias, na década de 1850 "confirmaram o papel comercial do Agreste", quando, de 

fato, os trilhos só alcançaram aquela zona, através de Caruaru, Garanhuns e Limoeiro 

nos anos 1880. Ele também é impreciso quando aponta a fundação da GWBR, em 1881 

(incorporação da companhia ou inauguração do primeiro trecho?). Mais adiante ele 

escreve que esta companhia (GWBR) "construiu a maioria das linhas existentes no 

32 ALBERT, Bill. South America and lhe World Economyfrom Independence to 1930. London, MacMillan Press 
ltd, 1985. 33 MANCHESTER, Alan K. Preeminência Inglesa no Brasil. São Paulo, Brasilicnse. 
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Nordeste", então. Concluindo, Levine afirma que a GWBR transformou Palmares, 

quando, de fato, foi a RSF54. 

Peter Eisenberg, também trabalhando sobre Pernambuco, generaliza ao dizer que 

Igarassu e o oeste de Goiana, bem como Itambé, foram beneficiados pela GWBR. 

Igarassu não foi afetada pela linha e Goiana, pelo contrário, sofreu uma queda de 

exportação através do seu canal, desde que a GWBR atraiu para sua linha uma grande 

quantidade da produção dos engenhos'5. Este tipo de engano tem contribuído para se ver 

as ferrovias inglesas como um importante passo para o desenvolvimento brasileiro. Tais 

historiadores não percebem as contradições na História e, às vezes apresentam nossa 

história como um resultado positivo da modernização levada a efeito pelo capitalismo 

inglês. 

1.7 FONTES 

1.7.1 FONTES ESTRANGEIRAS 

No Public Record Office, em Londres, a seção Foreign Office tem séries e fundos 

importantíssimos, com dados estatísticos sobre produção, política, obras públicas e 

assuntos congêneres do Brasil. Documentos impressos, mapas e plantas podem ser 

encontrados lá. A seção Board of Trade (BT...) é uma fonte obrigatória não só para os 

pesquisadores da História Econômica, mas de toda contextura brasileira, incluindo 

mercado de trabalho, políticas brasileiras, tudo isto captado pelos agentes diplomáticos 

ingleses; lá também se encontra grande número de companhias registradas no Joint 

34 LEVINE, Robert. A Velha Usina. Pernambuco na Federação Brasileira (1889-1937). Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1980; Outro brazilianist que comete alguns erros é M Oliver Onody, quando cita três ferrovias em 
Pernambuco: a "E. F. dos Irmãos Momay, Recife-Água-Preta", a "E. F. de Pernambuco" e a "Recife-São Francisco 
Railway", quando se trata de uma única ferrovia. Ver M Oliver Onody, Quelques Aspects Historiques de Capitaux 
Étrangers au Brésil. In: L'Histoire Quantitative du Brésil de 1800 à 1930. Colloques Intemationaux du C.N.R.S, 
Paris, 1971. 
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Ventures Act. Tal documento se torna rico para referenciar os acionistas estrangeiros e 

brasileiros daquelas companhias instaladas no Brasil no século XIX. 

Ainda em Londres, consultamos a Census Room para a localização dos de 

Mornay, concessionários da Recife-São Francisco e outras bibliotecas que proveram uma 

bibliografia selecionada e documentos para o recorte historiográfico. A maior parte deste 

material, incluindo obras raras brasileiras, foi encontrado na seção North Gallery e 

outros, na divisão de Publicações Oficiais, na Biblioteca Britânica (British Library). Aí 

foram consultados os livros azuis brasileiros, ensaios, relatórios e obras raras brasileiras 

do século XIX. Alguns jornais do Brasil foram lidos na biblioteca de Colindale, uma 

seção da Biblioteca Britânica, como, por exemplo, A Província, editado em Pernambuco, 

com informações sobre economia, produção em geral e movimentos sociais, como Os 

Quebra-Quilos. 

Outros documentos britânicos sobre ferrovias anglo-brasileiras foram localizados 

na biblioteca da London School of Economics da University of London (BLPES), onde 

há uma excelente coleção dos British Parliamentary Papers, com relatórios completos 

dos agentes consulares, geralmente cheios de estatísticas. O jornal inglês The Times foi 

pesquisado através de microfilmes, enquanto revistas especializadas em transporte 

ferroviários, como The Railway Times foram de grande valia. Fontes complementares 

foram obtidas na biblioteca do Senate House, e no Institute of Latin America Studies 

(ILAS) ambos da University of London. 

1.7.2 FONTES NACIONAIS 

As pesquisas no Brasil foram levadas a efeito principalmente no Recife e no Rio 

de Janeiro, com alguma pesquisa adicional na Paraíba. No Rio de Janeiro, o acervo 

diplomático do Arquivo Histórico do Itamaraty (AHI) proveu uma rica série de 

3 5 EISENBERG, op. cit. 
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documentos ferroviários, já que o ministro brasileiro em Londres era diretor ex-office de 

todas as ferrovias inglesa garantidas pelo Estado brasileiro. 

No Arquivo Público Estadual de Pernambuco (APE), utilizamos o acervo de 

documentos das ferrovias sediadas em Recife que, posteriormente, foram arrendadas a 

The Great Western of Brazil Railway até 1957. O APE possui um rico acervo de 

documentos não só provinciais, mas de todo o processo ferroviário local em 33 volumes 

da série Estrada de Ferro (EF). Foram pesquisados outros fundos tais como: Presidentes 

da Província (RPP), Tesouro Provincial (TP), Obras Públicas (OP), e relatórios de várias 

secretarias, bem como do Porto de Pernambuco (PP); foram consultados documentos 

nacionais, impressos, como os relatórios do Ministério da Agricultura (RMA) e do 

Ministério da Fazenda (RMF), e a seção de obras raras com folhetos, panfletos do século 

XIX, sobre produção local e conflitos sobre o papel do capital estrangeiro. A seção de 

jornais possui uma coleção quase que completa do Diário de Pernambuco, além de 

diversos jornais que proliferaram naquela época. 

No Rio de Janeiro, o Arquivo do Itamaraty tem uma série de documentos 

ferroviários, resultado da correspondência entre o ministro brasileiro em Londres e a 

direção das ferrovias. Pesquisei relatórios técnicos sobre a Conde DEu, a Natal-Nova 

Cruz e Alagoas Railway, a GWBR e a Recife-São Francisco estudando a função e o 

papel dos engenheiros brasileiros frente ao capital estrangeiro. Foram lidos documentos 

manuscritos sobre empréstimos, leis, contratos, mapas, obras raras, como o ensaio 

polêmico sobre a encampação das ferrovias, da autoria de José Carlos Rodrigues, o 

responsável por aquela política. Todo este material pode ser útil para mostrar a política 

de alianças e interesses no financiamento e na encampação das ferrovias. 

Outra fonte bastante útil, no Rio de Janeiro, foi o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), onde estão as correspondências do Marquês de Olinda, 

um dos primeiros acionistas na Recife-São Francisco Railway, junto com Mauá, cujos 

manuscritos foram largamente usados. 
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Outro arquivo estadual visitado foi o Arquivo Público da Paraíba, onde pouca 

coisa pode ser pesquisada devido à então recente montagem dos acervos. Mesmo assim, 

podemos ler relatórios do engenheiro fiscal da Conde D'Eu. No Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano (IHGP) encontramos alguns manuscritos como a Acta da 

Inauguração da Conde D'Eu. Cópias de microfilmes dos relatórios de Presidentes da 

Província (RPP), tanto da Paraíba como do Rio Grande do Norte, estão disponíveis no 

Núcleo de Documentação Histórica e Informação Regional (NDHIR) na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPb), em João Pessoa. 

Para informações sobre Alagoas, foram pesquisados os relatórios do Ministério 

da Agricultura (RMA) e, em particular, os relatórios dos diretores da Alagoas Railway 

na revista inglesa The Railway Times, em Londres, bem como os Relatórios do Vice-

Consulado inglês em Maceió. 
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2a PARTE 

OS INPUTS E OUTPUTS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DAS FERROVIAS 

INGLESAS NO NORDESTE 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

2. O ESTADO E A POLÍTICA DE FINANCIAR AS FERROVIAS INGLESAS 

Este capítulo mostra porque os ingleses decidiram investir em ferrovias no Nordeste 

do Brasil, uma região onde o principal produto de exportação, o açúcar, estava já em declínio 

de importância. Dentre as cinco ferrovias construídas no Brasil, nos anos 1850, duas foram 

construídas nos distritos canavieiros da Bahia e de Pernambuco, ambas com o objetivo de 

alcançar o rio São Francisco. 

A política do Governo com respeito a financiar ferrovias depois de 1850 será 

investigada na segunda metade do capítulo, no que diz respeito à experiência da Recife-São 

Francisco Railway Co. (RSF). O relacionamento entre esta Companhia e o Governo foi 

bastante significante, porque esta foi a primeira linha construída na região, principalmente 

devida à alta evasão de divisas imposta ao Tesouro. O método descritivo e analítico será 

usado para mostrar a evolução histórica da RSF e das demais ferrovias surgidas depois de 

1874. A experiência do Brasil será considerada em contraponto ao surgimento da então 

recente história ferroviária da Europa. O papel do Estado será examinado dentro do contexto 

das condições históricas do país durante a segunda metade do século XIX. 

2.1 O MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO NA ERA PRÉ FERROVIÁRIA 

Durante as duas primeiras décadas após a Independência, o mercado financeiro 

nacional permaneceu tão pobre como nos tempos coloniais, porque o montante de capital 

comercial estava aplicado no tráfico de escravos. O colonialismo português controlou a 

acumulação primitiva de capital através do monopólio comercial, deixando o Brasil com 

apenas pequeno estoque de capital comercial. Poucas mudanças ocorreram em 1808, com a 
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abertura dos portos para a Inglaterra, nem em 1815, com a história de Reino Unido a 

Portugal e Algarves. Quando João VI, retornou a Portugal em 1821 e seu filho Pedro levou o 

país à Independência, fê-lo dentro de acordos políticos e financeiros, através dos quais o novo 

Governo deveria pagar parte da dívida externa portuguesa. Além do mais, João VI levou os 

fundos do Banco do Brasil, quando retornou ao seu país. Esta situação piorou, devido ao 

acordo e o Estado brasileiro teve de tomar cerca de 17 empréstimos, em Londres"'6, 

principalmente à Casa Rothschild não só para reparar os débitos de Portugal, mas para 

organizar o mercado financeiro nacional. Começava assim a via crucis como todos os países 

da América Latina, embora de uma maneira diferente, com alguns intervalos negativos. 

Os empréstimos eram tomados em emissão de bônus através de comerciantes e 

banqueiros por uma taxa fixa de juros. Houve alguma entrada de dinheiro em 1856-60, 1861-

65 e 1871-75, acompanhado de contínuos fluxos de pagamentos. Abreu não é claro sobre os 

empréstimos tomados para cobrir a guerra com o Paraguai, já que ele menciona o 

empréstimo de 1865 (£ 5.513.000) como resultado do crescimento das exportações 

brasileiras37. De fato, o Brasil tomou empréstimos nos qüinqüênios imediatamente antes e 

depois daquela guerra, o que significa o quanto os negócio de guerra esvaziaram o mercado 

financeiro doméstico. Isto era o resultado da concepção do Estado Brasileiro como um 

Império em expansão, como nos anos de 1850, quando o Brasil manteve duas campanhas 

imperialistas, no Uruguai e Argentina respectivamente, para o que teve de tomar empréstimos 

no estrangeiro (1852, £ 989.000; 1858, £ 1.458.000 e 1859, £ 1.098.000)38. 

Em relação aos primeiros empréstimos, o Brasil tomou £ 4.400 milhões por volta de 

1824; até o fim da década, mais £ 415 milhões. Nas décadas de 1830 e 1840, o Brasil tomou 

só dois empréstimos^9 A década de 1820, entretanto, foi muito importante para todos os 

países Latino-americanos para iniciar sua acumulação de capital através de empréstimos, 

36 WALSH, R. Notícias do Brasil. 1 Vol. (Belo Horizonte, 1985), p. 82; Sobre os débitos do Brasil, ver M. Olivier Onody. 
Ouelques Aspects Historiques de Capitaux Etrangers au Brésil. In: LHistoire Quantitative du Brésil de 1800 à 1930. 
(Paris, 1972); ver também Liberato de CASTRO CARREIRA História Financeira e Orçamentária do Império no Brasil. 
Tomo I (Brasília, 1980), pp. 120 a 135; NORMANO, J.F. Evolução Econômica do Brasil. (São Paulo, 1975), p.147; Paiva 
Abreu, Marcello de. A Dívida Pública Externa do Brasil, 1824-1931. In: Estudos Econômicos, Vol. 15, No.2, IPE/USP 
(São Paulo, 1985), pp. 171/2; Rippy, J. F. British Investments in Latin .America, 1822-1949. (Minneapolis, 1959), pp. 
150/7. 
37 ABREU, Marcelo Paiva de. Op. cit, pp. 173 e 175. 
38 Ibidem, pp. 175/7. 
39 ABREU, Marcelo de Paiva. Op. cit pp. 171, Tabela 3. 
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quando tomaram cerca de £ 21.129.000 (nominais) enquanto o real montava a apenas 80% 

do total negociado. Isto era comum e o Brasil receberia £ 2.600.000 dos £ 3.200.000 

nominais, isto é, 81%40. Por este caminho, o Brasil estava iniciando a formação do seu 

mercado financeiro, de acordo com o que Marx preconizava para este processo - a dívida 

pública - como um dos mais poderosos níveis da acumulação primitiva de capital, mas para o 

setor produtivo, o que não ocorreu no Brasil41. Por outro lado, também significava o 

enriquecimento dos banqueiros europeus, "Já que a acumulação da dívida nacional tem não 

mais infalível medida que o sucessivo aumento de estoque destes bancos (...).1,42 Mas, para as 

ex-colônias, a dívida nacional estabeleceu o internacional sistema de crédito, que é outra fonte 

de acumulação primitiva"43. Ao contrário do que Rippy disse, isto diz respeito muito mais ao 

compromisso de pagamento e não a uma estabilidade política44. 

Necessitando melhorar sua balança comercial, o Brasil aderiu ao padrão ouro (1846-

1864) e tentou organizar o mercado financeiro45. Seguia, assim, os passos das nações irmãs, 

cujo débito já montava a £ 17 milhões, em meados dos anos 182046. Durante o segundo 

Império, mais 13 empréstimos foram levantados, somando £ 62 milhões, enquanto 

empreendimentos econômicos atraíram apenas £ 15.808.905. Em contrapartida, a Inglaterra 

começou a investir na América Latina e por volta de 1850, cerca de 45 companhias tinham 

sido fundadas, com um capital nominal de £ 35 milhões47. 

Entrada de dinheiro e padronização monetária nacional, de acordo com o padrão 

ouro, associados a tarifas protecionistas como a de 1844, levou o país a tomar consciência de 

suas possibilidades. Por outro lado, o turbulento governo de Pedro I e sua abdicação (1822-

1831) levou o país a uma instabilidade política, além de uma crise econômica com a falência 

do segundo Banco do Brasil em 1833, deixando por 9 anos, o Governo da Regência sem 

sucesso em termos de mercado financeiro. Em 1840, a classe dominante resolveu restaurar o 

40 RIPPY, J. Fred. British Imestments in Latin America, 1822-1949. (Minnesota, 1959), p.20. 
41 MARX, Karl. Capital. Vol. I (London), p.706. 
42 MARX, op. cit p.707. 
43 Ibidem. 
44 RIPPY, op. cit p.150. 
45 Ver PELAEZ, Carlos Manuel e SUZIGAN, Wilson. História Monetária do Brasil. (Rio de Janeiro, 1976) pp. 77/9 
46 RIPPY, op. cit pp. 150/7. 
47 CASTRO CARREIRA, op. cit p.227; NORMANO, op. cit pp. 152/3; Sobre investimentos ingleses, ver P.L. Cottrell 
British Overseas Imestiments in tlie Sineteenth Caitury. (London, 1975), p.19; Rothschild foi criticado no Parlamento 
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governo imperial, embora o herdeiro, Pedro II, tivesse apenas 14 anos. Parece ter sido uma 

política convincente, j á que poucas rebeliões estouraram naquela década, como a Farroupilha 

(seu término) e a Revolução Praieira, em 1848. No campo econômico, alguns bancos 

comerciais apareceram nas províncias, provavelmente influenciadas pelo Ato Adicional à 

Constituição de 1824, que tinha dado certa autonomia às Assembléias. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 01 

BANCOS COMERCIAIS REGIONAIS (Contos de réis) 

ANO BANCO CAPITAL 

1838 Caixa Bancária do Ceará 60 

1838 Commercial do Rio de Janeiro 5.000 

1845 Banco da Bahia 2.000 

1846 Banco do Maranhão 400 

1847 Banco do Pará 400 

1847 Caixa de Socorro de Pernambuco 200 

1851 Banco do Brasil (de Mauá) 10.000 

1851 Banco de Pernambuco -

1853 Banco Rural e Hipotecário 8.000 

1854 Banco do Brasil -

1857 Banco Comercial e Agrícola 2.000 

1857? Novo Banco de Pernambuco 2.000 

1859 Banco Commercial do Ceará 600 

1859 Bco Comercial e Agrícola (Pe.) 2.000 

Fonte: SOARES, Sebastião Ferreira. Esboço ou Primeiros Traços da Crise Commercial 

da Cidade do Rio de Janeiro em 10 de Setembro de 1864. (Rio de Janeiro, 1865). 

britânico devido a suas grandes taxas de juros sobre os empréstimos. Ver K. MARX and F. ENGELS. Articles cm Brilain 
(Moscow, 1978), p. 154; Os empreendimentos são cotados por Rippv, op. cit p.25, tabela 3. 
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É importante notar como o capital dos bancos cresceu depois da abolição do tráfico 

africano. Em Pernambuco, 3 bancos foram fundados nos anos 1850. O primeiro deles teve 

uma vida curta, transformando-se numa agência do Banco do Brasil, resultado do 

ajustamento do mercado financeiro, principalmente depois de o padrão monetário ter sido 

instituído em 1846. A tarifa de 1844 também foi importante para melhorar o comércio 

exterior, já que reduzira os privilégios britânicos do Tratado de 1810, pelo qual os produtos 

vindos da Inglaterra deveriam pagar apenas 15%, enquanto Portugal pagaria 16% e demais 

países, 2 4%. Bens manufaturados foram taxados bem mais alto, 30% a 35%, enquanto o 

ferro bruto podia ser importado livre de taxas48. Era uma tentativa de desenvolver a indústria 

nacional, como as fundições então existentes em Pernambuco. 

Outra medida para assegurar recursos para o mercado financeiro, foi a promulgação 

do Código Comercial, em 1849 e a das sociedades anônimas, um ano depois49. Entre 1851 e 

1856, 78 companhias foram organizadas no Brasil. Entretanto, com a crise de 1857, 49 

empreendimentos faliram no Rio de Janeiro e 90, um ano depois. Mesmo assim, 166 

companhias e 21 bancos foram criados entre 1850 e 186450. Para regulamentar o mercado 

financeiro, o Governo lançou uma reforma bancária (1853)51. O fim do tráfico africano, por si 

só, ainda não tinha sido suficiente e por isto lançou-se a política de adotar um mercado de 

mão de obra livre. A tarifa de 1844 também não poderia ter criado a industrialização52. O 

Brasil estava vivendo de fato uma transição representada pelas manufaturas como um novo 

passo do modo capitalista de produção. Como Marx disse: "Certa acumulação de capital nas 

mãos de produtores particulares de mercadorias, forma entretanto a condição preliminar do 

modo especificamente capitalista de produção (que) ocorre durante a transição do artesanato 

para a indústria capitalista"53. No entanto, o que o Brasil estava, de fato realizando, na 

segunda metade do século XEX, era aplicando os empréstimos para consumo e não 

efetivamente sua acumulação primitiva de capital. Além do mais, para ir além deste passo 

para a uma economia capitalista, era necessário existir a mais-valia, já que dinheiro e 

48 EISENBERG, Peter. Op. cit, p.69. 
49 Sobre bancos, ver NORMANO, op. cit pp. 160 a 165; Ver também, Sebastião Ferreira Soares. Notas Estatísticas sobre a 
Produção .4gricola e Carestia dos Gêneros Alimentícios no Império do Brasil. (Rio de Janeiro, 2" ed. 1977), pp. 305/315. 
Sobre a política econômica do Estado, ver Rosa Maria Godoy Silveira, O Regionalismo Nordestino, op. cit p.108. 
50 Ver Nelson Wemeck Sodré. História da Burguesia Bmsileim (Rio de Janeiro, 1976), p. 132; SOARES, Op. cit p. 54 
51 Não havia leis sobre abertura de banco até a reforma de Souza Franco. Ver PELAEZ e SUZIGAN, op. cit. pp. 65/9 e 
74/7. 
52 PELAEZ e SUZIGAN, op. cit pp. 79/80 e pp. 90/3. 
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mercadorias, como Marx diz, "são não mais que capital como são os meios de produção e de 

subsistência (...)"54- Era necessário mão de obra livre e assalariada. 

Todas as medidas tomadas pelo Brasil, então, era uma forma alternativa de empregar 

o capital anteriormente aplicado no tráfico africano, visando reforçar o mercado financeiro. 

Outra prova disto foi a Lei de Terras (1850), apesar de que este assunto já vinha sendo 

discutido desde 1842, no Congresso. De fato, com a proclamação da Independência do 

Brasil, o sistema português de distribuição de terras, as sesmarias, ficou embargada, 

esperando por legislação. A partir de 1822, foi que o Conselho de Estado começou a receber 

proposituras dos conservadores55. Antes desta lei, a terra era adquirida através de doação, 

dentro do sistema de sesmarias, que lembrava compromissos feudais, administrados pela 

aristocracia latifundiária e escravista, representante do poder colonialista no Brasil56. A partir 

de 1850, a terra passou a ser comprada, apesar do valor ter sido cotado bem baixo, onde um 

acre de terra valia de 1/2 real a 1 real. Esta lei, emendada em 1854, estabelecia que o título de 

posse da terra não podia mais ser adquirido pela ocupação e que as sesmarias antigas seriam 

mantidas e as posses validadas, segundo uma taxa de 180 mil-réis por légua quadrada57. A 

terra era transformada em mercadoria, um passo concreto dentro do modo de produção 

capitalista. No caso particular das ferrovias, a Lei de Terras foi importante para se estabelecer 

o valor da terra disponível para as companhias ferroviárias, coisa que o Governo fez, 

lançando um Regulamento, em 1855 sob a compra de terras para ferrovias58. Não obstante, a 

terra continuou a ser um obstáculo para o desenvolvimento da construção ferroviária, como 

denunciaria o Congresso das Estradas de Ferro, em 1882. Tinha se tornado difícil adquirir 

terra de sesmeiros através daquele Regulamento e da Resolução de 1871, já que ambos 

autorizavam uma indenização sobre melhorias feitas na propriedade59. Provavelmente tal 

discurso levou os plantadores a apresentar um rascunho para a nova Lei de Terras, em 1886, 

53 MARX, K. Op. cit p.585. 
54 MARX, op. cit pp. 667/8. 
55 AMADO, Luiz Cerra. O Parlamento Brasileiro e as Relações Exteriores, 1826-1889. (Brasília, 1981), p. 149; Os 
conservadores Bernardo Pereira de Vasconcelos e José Cesário de Miranda Ribeiro (ver nota 310, sobre Wakefield) 
levaram ao Conselho de Estado uma proposta, em 1842, para a venda das terras da Coroa. Ver Warren Dean, Latifúndio 
and LandPolicy in Nineteenth-Century Bmsil. HAHR, N° 4, pp. 611-14. 
56 COSTA PORTO, José da. Estudos Sobre o Sistema Sesmarial. (Recife, 1965). 
57 GEBARA, Ademir. The Transition from tlie Sla\>ery to the Free Labour Market. (London, PhD Thesis, 1984), pp. 53/4; 
Ver Warren Dean, op. cit pp. 620-1. 
™ Decreto No. 1664, October 27,1855. Ver Clodomiro Pereira da Silva, op. cit pp. 547/552. 
59 Primeiro Congresso das Estradas de Ferro do Bmsil. (Rio de Janeiro, 1882), p.24. 
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em que eles pediam ao Governo que mantivesse os mesmos preços de 1850, isto é, meio real 

por braça quadrada (1$033 mil-réis por hectare). Concordaram com um aumento no preço, 

mas nada além de 2$000 por hectare. Por outro lado, os proprietários sugeriram ao Governo 

taxar as terras ao lado das ferrovias, o que significava um capital imobilizado em cerca de £ 

33.78060. 

Antes de 1850, a falta de capital em Pernambuco era tal que impediu a organização 

de duas firmas financeiras, além de duas linhas de bondes e uma companhia de colonização. 

Investimentos privados estavam concentrados em cerca de 36 obras públicas, como 

arrematantes, de meados da década de 1840 a 1856. Empresas financeiras como a 

"Companhia de Olinda" (1842) com um capital nominal de aproximadamente £ 135.130 

nunca pode ser completado. Tampouco a Caixa Econômica, em 1847. Poucas empresas, 

como a fundição Harrington & Starr (1829/1875) puderam sobreviver, empregando até mão 

de obra escrava Junto com outra fundição inglesa, a de David Bowman, ambas só puderam 

se dedicar a esta tarefa industrial porque tinham capital estrangeiro. Outro empreendimento, a 

fábrica têxtil de Gervásio Pires também dependeu de capital trazido do estrangeiro, já que ele 

tinha acumulado sua riqueza em Portugal. Houve também uma firma de seguros portuguesa 

em Recife, antes da Independência, com um capital de £ 30.000. Em Recife, a revista O 

Progresso tentava estimular os capitalistas locais:"(...) é agora de esperar que as felizes 

conseqüências financeiras da empresa [a Companhia de Águas de Beberibe] animem nossos 

capitalistas (sic!) a fundarem novas associações do mesmo gênero, para outros objetos de 

interesse público"61. 

Em 1851, o Governo tinha autorizado Mauá a criar seu "Banco do Brasil", com um 

capital de 10.000 contos de réis e com direito a emitir62. Mauá, discordando então de 

Itaboraí, Ministro da Fazenda, preferiu tirar seu dinheiro e juntar-se à casa britânica 

60 A Nova Lei de Terras. Parecer Apresentado ao Parlamento Brasileiro pela Sociedade Central de Imigração. (Rio de 
Janeiro, 1886), p.4 e 24. Sobre todo o processo politico da Lei de Terras de 1850, ver também José Murilo de Carvalho, A 
Política de Terras: O Veto dos Barões. In: CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: A Elite Política 
Imperial; Teatro de Sombras: A Política Imperial. Rio de Janeiro, UFRJ/Relume-Dumará, 1996. 
61 FIGUEIREDO, Antonio Pedro de. (Ed.) O Progresso. Revista Social, Litteraria e Scientifica. (Recife, 2' ed.) 1949, p.75; 
ver F A PEREIRA DA COSTA, Anais Pernambucanos. (Recife, Arquivo Público Estadual, 1958), Vol. VE, p.560; Idem, 
(Recife, 2a edição, FUNDARPE, 1983) Vol.m, p.86; Idem, (Recife, Arquivo Público Estadual, 1965) Vol. IX, pp. 490. 
62 O comerciante Irineo Evangelhista de Souza construiu a primeira ferrovia no Brasil, uma linha de 14 km, razão pela qual 
foi agraciado com o titulo de Barão e mais tarde, Visconde de Mauá Fundou cerca de 20 empresas até sua falência em 
meados da década de 1870. Ver Anvda Marchant. ViscountMauá and the Empire ofBrazil. (Bericeley, 1965). 
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MacGregor63. A reforma bancária de 1853, criou condições para a reprodução de capital. A 

principal medida dizia respeito ao monopólio do Governo de emitir dinheiro e, para isto, se 

reuniu com o Banco do Brasil de Mauá e o Banco Comercial do Rio de Janeiro para uma 

fusão ainda em 1853. Juntos, eles operaram como o novo Banco do Brasil, levantando £ 

3.300 através de 150.000 ações. Isto criou condições para o Estado oferecer uma taxa de 5% 

de juros como garantia para atrair capital estrangeiro, já que era muito difícil levantar dinheiro 

fora do país, quando o mundo enfrentava a guerra da Criméia. Mesmo antes, só podia ser 

conseguido a 4.5%. Mais tarde, com a guerra, não se podia nem a 6%. Isto levou o Governo 

Imperial a aumentar em mais 2% a taxa de juros, a serem pagos pelas províncias. Isto era o 

máximo que se podia dar, já que o Brasil estava acostumado a pagar somente 4.5% por 

empréstimos no estrangeiro64. 

De fato, o fim do tráfico africano significou uma injeção de dinheiro em torno de 

470% para transações comerciais, como Soares apontou. Ele também afirmou que "O capital 

que, até 1850, deixava o país para as costas da África à procura de escravos, permaneceu 

inativo por um momento, que levou a taxa de juros a baixar ao mínimo de 5% e 4 1/2%, (o 

que) estimulou os empresários"65. A circulação de dinheiro pulou em cerca de 1.600 %, 

imediatamente no fim do tráfico africano, criando um estímulo nos investimentos. Ao mesmo 

tempo, o Estado lançou sua política de constnjção ferroviária, já que toda tentativa, naquele 

sentido, antes de 1850 não teve sucesso, devido ao capital está empatado no tráfico escravo, 

além de ser uma matéria complexa, pois o Estado entendeu que, sem mão de obra livre e 

assalariada, o processo ferroviário não se desenvolveria. Em 1852, o Governo lançou a lei 

ferroviária, com as garantias de juros e a proibição do uso de mão de obra escrava. Tomar 

empréstimos fora e organizar o mercado financeiro interno não trouxeram contribuição ao 

processo de industrialização senão quando começou o emprego do trabalho livre. Esta é a 

razão porque somente as ferrovias e os engenhos centrais marcharam para a industrialização, 

dentro de uma economia escravista, porque estavam proibidos de empregar mão de obra 

63 Mauá, se juntou ao London and Brazilian Bank, com um capital de £ 5 milhões, mas com a crise londrina de 1866, ele 
retirou seu dinheiro o que não evitou sua falência um ano mais tarde, enquanto o London and Brazilian Bank teve sucesso. 
Ver David Joslin. A Century of Banking in Latin .America. (London, 1963), pp. 70,73/4; PELAEZ e SUZIGAN, op. cit pp. 
97/8. 
64 BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária do Brasil. (Recife, 1952), pp. 466 e 468; Pollins, Harold. 
Britain's Railway. .An Industrial History. (London, 1971), pp. 45 e 47; PELAEZ, Carlos Manuel e SUZIGAN, Wilson. 
História Monetária do Brasil. (Rio de Janeiro, 1976) p. 95 
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escrava. Fora isto, o que existia no Brasil era uma "petty industry" no dizer de Marx, que 

existe também na economia escravista, sendo uma condição essencial para desenvolvimento 

da produção social66. 

2.2 PROJETOS FERROVIÁRIOS ANTES DE 1850 

O Brasil tentou lançar ferrovias dez anos após a primeira locomotiva ter aparecido na 

Inglaterra. Em 1835, a Regência concedeu direitos para se construir uma estrada da Corte 

para Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, com a franquia de 40 anos de zona 

privilegiada, o que significava que nenhuma companhia poderia se estabelecer naqueles 

limites. Além disto, a companhia teria isenção de taxas nos primeiros cinco anos. Poderia usar 

as terras ao lado das linhas, enquanto durasse a concessão. Por outro lado, a companhia tinha 

por obrigação lançar seus trilhos cruzando as cidades que o Governo estabelecesse. Quanto 

às tarifas, a companhia não deveria cobrar mais que 20 réis por légua, nas mercadorias, nem 

mais que 90 réis por passageiro. Deveria ainda construir, ao menos, 5 léguas de estrada por 

ano67. O governo de São Paulo, 3 anos mais tarde, também faria uma concessão ferroviária à 

firma comercial Aguiar, Viúva e Filhos associada à House Platt & Reid, para ligar o porto de 

Santos com o planalto cafeeiro paulistano. A idéia não vingou devido à falta de capital e 

garantia da parte do Governo68. 

Esta mesma política atingira o lorde britânico, ex-Almirante da esquadra brasileira, 

Thomas Cochrane, junto com seu filho, Dr. Cochrane, que tinham tentado levantar £ 900.000 

no Brasil e no estrangeiro sem nenhuma garantia do Governo. Mesmo na Inglaterra, meados 

65 SOARES, Sebastião Ferreira. Histórico da Companhia Industrial da Estrada de Mangaratiba e .Anafyse Critica e 
Econômica dos Negócios desta Companhia. (Rio de Janeiro, 1861), p. 40. 
66 MARX, op. cit pp. 153,161 e 713. 
67 Decreto N° 101, 31 de outubro de 1835. Ver Clodomiro Pereira da Silva Política e Legislação de Estradas de Ferro. 
(Rio de Janeiro, 1904), pp. 544/5. 
68 NORMANO, op. cit. p.162; EL-KAREH, Almir Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta: A Companhia da Estrada de 
Ferro D. Pedro II (1855-1865).op. cit. pp. 17 e 21/2; SILVA TELLES, Pedro da. A História da Engenharia no Brasil (A 
History of Brazüian Railways, Part I). (London 1984), passim; AZEVEDO, Flávio Manques de. .As Ferrovias de São Paulo, 
1870-1940. (São Paulo, 1981), pp. 20/1; PALHANO DE JESUS, J. Noticias da Viação Férrea do Brasil. (Rio de Janeiro, 
1922), p.724; MATOS, Odilon Nogueira de. Café e Ferrovias. (São Paulo, 1972) pp. 11/12. 
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dos anos 1850, estava difícil fundar uma companhia para construir uma ferrovia sem o 

consentimento expresso fosse do Parlamento ou da Coroa. Então, foi difícil para os Cochrane 

organizar uma companhia na Inglaterra. As coisas se tornaram mais fáceis depois de 1856, 

quando foi lançada a lei das Sociedades Anônimas (Joint Stock Venture Act) a que a Recife-

São Francisco Railway teve que se associar, depois de ter sido organizada em 185469. 

Os Cochrane também pediram garantia, mas o pedido só fora aprovado pelo 

Conselho do Estado e não pelo Congresso.70 Acabava aí uma luta que tinha se iniciado na 

década de 1830, quando o Imperador tinha enviado à Europa o Marquês de Barbacena, 

futuro sócio de Cochrane, à procura de uma princesa para ser a esposa imperial.71 A 

concessão dos Cochrane foi declarada nula pelo excesso de prazo e ele deveria pagar uma 

multa pelo atraso nas obras. No entanto, o Governo, pela lei de 1852, reembolsou Cochrane 

em, aproximadamente, £ 450 e juros de 6% ao ano pela multa paga72. 

É possível que a reconsideração aos Cochrane tenha vindo no bojo da lei ferroviária 

promulgada em 1852, quando o Estado lançou a sua segunda política ferroviária. Ela se 

baseava no decreto N° 101. de 31 de outubro de 1835, com algumas emendas visando atrair 

capitais no estrangeiro. Embora tivesse menos artigos que a lei anterior, a de 1852 estava bem 

redigida. Em princípio, autorizava o Estado a construção de uma estrada da Corte a Minas 

Gerais e São Paulo, que servia de base para todos os demais contratos até a lei de 1873. A 

concessão tinha agora o prazo elastecido para 90 anos, enquanto a zona privilegiada fora 

fixada em 33 km para ambos os lados da linha. A mais importante emenda estava no 5o 

parágrafo, onde o Estado estabelecia a da taxa de 5% de juros sobre o capital investido na 

construção da ferrovia, como garantia73. 

Irineo Evangelista de Souza não recebeu esta garantia, mesmo apesar de seu 

pioneirismo, devido sua estrada ser uma pequena linha, apenas 14,5 km, além do que o 

espírito da lei rezava que a garantia era para estradas que ligasse a província do Rio de 

69 COTTRELL, P.L. Industrial Finance, 1830-1914. (London, 1983), pp. 40/1. 
70 Cochrane vendeu sua concessão, em 1855, por £ 35.000, que originou a estrada particular D. Pedro D. Ver Eduardo 
Zaldueno, Libms y Rieles, p.210; 
71 Ver Anyda Marchant Viscount ofMauá e the Empire of Brazil. (University of Carolina Press, 1965),p.66. 
72 Ver Clodomiro Pereira da Silva, op. cit p.547. 
73 SILVA, Op. cit pp. 545/7. 
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Janeiro com as co-irmãs74. Como compensação pelo empreendimento, o Imperador lhe 

concedeu o titulo de Barão de Mauá. O sucesso de Mauá foi devido exatamente ao tamanho 

da linha, o que significou poucas despesas além do que o empreendimento atraiu capital 

comercial desviado do tráfico africano. 

A taxa de 5% de juros não foi, naquele momento, suficiente para atrair capital 

estrangeiro, já que outros países como Rússia, Dinamarca. Holanda e índia usavam esta 

mesma prática, oferecendo 4 e 5%, com menos riscos. A solução veio dos governos 

provinciais da Bahia e de Pernambuco, que, afim de atraírem as ferrovias para seus territórios, 

decidiram adicionar 2% de juros aos 5% do governo imperial; tal atitude foi elogiada pelo 

embaixador brasileiro em Londres, Sérgio Teixeira de Macedo, cofho um gesto 

"patriótico"75. Logo o Rio de Janeiro seguiu este caminho, mas, devido à queda de receitas 

provinciais, nenhuma delas cumpriu com os seus montantes, sobrecarregando o tesouro 

nacional. Pernambuco, por exemplo, devia £ 85.889, entre 1858 e 1862, de juros e serviços 

da garantia16. 

Enquanto o Estado Imperial não oferecia segurança para o capital estrangeiro, 

nenhuma companhia ferroviária inglesa esteve interessada em construir no Brasil. O pouco 

capital inglês aplicado no Brasil estava nas minas de ouro77. Durante a primeira metade do 

século XIX, 6 companhias britânicas investiram em mineração, além de 7 outros negócios, 

mas principalmente comércio exportador. A partir do fim do tráfico africano, os 

investimentos ingleses estavam presentes em mineração e ferrovias, tendo estas um 

investimento de cerca de £ 30 milhões até 190078. Em termos de material ferroviário, porém, 

74 JAMES, Hetman G. Brazil after a Century of Independence. (New York, 1925), p. 368; BENÉVOLO, op. cit., pp. 72, 
105 e 118; FARIA, Alberto de. Mauá (Irineo Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá, 1813-1889) passim; El-
Kareh, op. cit. pp. 17 e 21/2. 
75 Relatório de Presidentes de Província (RPP), 1856. Anexo, Documento No. 16. Carta de Sérgio Teixeira de Macedo ao 
Presidente de Pernambuco, 6 de maio de 1855. 
76 Colleção de Leis, Decretos e Resoluções da Província de Pernambuco. Tomo XVII (Recife, 1854), passim; 
BENÉVOLO, op. cit pp. 142,147 e 467/8; Public Record OfficeForeign Office (PRO/FO) 13 308. Repoit by Cônsul 
Morgan to the President of Bahia, October 6, 1853; Relatório do Ministério da Fazenda (RMF). Proposta e Relatório do 
Ministério da Fazenda. Anexos, Tabela N° .35. (Rio de Janeiro, 1865). 
77 Rippy diz que os primeiros investimentos no Brasil independente foram duas companhias de mineração com um capital 
nominal de £ 3.2 milhões. RIPPY, op. cit p. 150; Até 1850 havia 6 empresas inglesas de mineração no Brasil. Daquele ano 
até 1900 já eram 25 minas, seguidas de perto pelas ferrovias (24) e seguros (22), num total de 130 investimentos ingleses 
no Brasil. ONODY, Oliver. Quelques Aspects Historiques des Capitaux Étrangers au Brésil, In: LTiistoire 
Quantitative du Brésil de 1800 à 1930. Colloques Intemationaux du CNRS, Paris, pp. 292/5. 
78 MANCHESTER, Alan K. British Preeminence in Brazil. (New York, 1964), p.324; Rippy, aponta £ 38 milhões em 
investimentos até 1880 e 68 milhões ao fim de 1890. Ver Rippy, op. cit pp. 25 e 37. 
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o Reino Unido exportou pouco para o Brasil (9,5% ou 1.142.600 toneladas) no período da 

febre ferroviária, 1880 a 1900. A Argentina, por exemplo, importou 51% de exemplo do 

Reino Unido79. A baixa taxa do Brasil reflete a mudança que se fez pelo material de 

procedência norte-americana, mas, em geral, os investimentos ingleses em ferrovias 

permaneceram altos. 

E interessante notar os interesse britânico em mineração de ouro, exatamente num 

momento histórico em que o país precisava do metal para sua acumulação de capital. Em 

termos de ferrovias, na primeira metade do século XIX, não era só a falta de capitais no 

Brasil, mas era que a Inglaterra estava vivendo a sua mania ferroviária. Como pode o Brasil 

atrair capital inglês, então? Foi graças ao declínio da segunda mania ferroviária inglesa, em 

1847, que aqueles capitais procuraram outras aplicações. Para atraí-los, o Governo teve que 

lançar uma série de medidas econômicas para mudar, tais como o fim do tráfico africano, a lei 

de terras, a promulgação do Código Comercial, a organização do segundo Banco do Brasil e 

a lei ferroviária de 1852, que obrigava as empresas a contratarem mão de obra livre. Isto era a 

condição que o capital estrangeiro requeria, principalmente com o "prêmio" dos 7% como 

garantia. 

2.3 A RECIFE-SÃO FRANCISCO (RSF) RAILWAY 

Durante a década de 1850, o Brasil lançou seis concessões, mas apenas 3 delas 

lograram sucesso: as britânicas Recife-São Francisco e Bahia-São Francisco e a brasileira, de 

capital privado, a EF D. Pedro n , no Rio de Janeiro. A contemporânea, também particular, 

Estrada de Ferro São Paulo, tomou-se inglesa na década de 1860. A outra seria a Mauá, 

seguida da Estrada de Ferro Cantagalo. O sucesso do Rio de Janeiro advinha de ser a capital 

do país, onde havia maior circulação de capitais, principalmente depois do tráfico africano. 

No entanto, o sucesso ferroviário daquela província foi limitado, não só devido à curta linha 

da Mauá, mas devido à falência da EF Cantagalo, de capitais privados, sendo então comprada 

79 GRAHAM, Richard. Britain e úie Onset ofModemization in Brazil, 1850-1914. (Cambridge, 1968), p.28. 
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pelo Estado. De 1856 até 1860, 208 quilômetros de trilhos foram lançados, o que significava 

87% de toda a extensão então contratada. Até meados dos anos 1860, o pais aumentou suas 

linhas em 133% mais e terminou aquela década com 730 km de ferrovias, numa média anual 

de 73 km. 

A RSF foi a primeira ferrovia inglesa construída no Brasil . Sua concessão foi 

adquirida pelos irmãos ingleses Edward e Alfred De Mornay, que viviam no Brasil desde a 

década de 1830, se supõe, já que um engenheiro chamado De Mornay tinha feito o 

reconhecimento do terreno para a concessão da EF São Paulo. Tratava-se do pai, Aristides 

De Mornay, também engenheiro como outros filhos, Charles e Frederick que se tomaram 

acionistas da RSF. Os De Mornay também formaram uma agência imobiliária para 

exatamente comprar terras e vendê-las para a RSF, Edward e Alfred estavam, anteriormente, 

envolvidos no melhoramento tecnológico da cana de açúcar em Alagoas e Pernambuco, nos 

anos 1840, quando inventaram uma nova moenda81. Além destes dois interesses, Edward De 

Mornay, atuando sozinho, nos anos 1860, recebeu outra concessão para uma ferrovia que 
• 82 partiria de Frecheiras uma estação da RSF para Bezerros, mas caducou . 

O projeto original da RSF foi mudado porque os capitalistas ingleses viram que era 

difícil levar os trilhos até às margens do São Francisco, em termos de capitais para 

construção. Reduziram a linha para 125 km de extensão e o capital foi estimado em £ 

875.123. Mesmo assim, este montante ainda estava aquém do empreendimento, a ponto do 

famoso construtor, Thomas Brassey, desistir do projeto83. Em 1855, o Governo autorizou à 

Companhia a juntar £ 400.000 ao capital original. Isto não alterava o contrato no tocante ao 

estabelecido que a empresa deveria reembolsar o Estado, quando os dividendos atingissem 

80 Um dos fundadores da RSF foi Gladstone, Primeiro Ministro nos anos 1860, ex-presidente do Board of Trade e, antes, na 
década de 1840, fora responsável pela lei contra a política de encampação do Estado inglês. Ver Zaldueno, op. cit.p.233; 
WARING, Charles. State-Purchasing ofRailways. (London, 1887), p. 113; Gladstone era proprietário de escravos e com a 
lei de 1833 que libertou os escravos, ele ganhara £ 85.600 por seus 2.183 escravos. Ver Eric Williams, Capitalism and 
Slavety. (London, 5th ed. 1981), pp. 89/90. 
81 Em 1844, os De Mornay publicaram no Diário de Pernambuco uma notícia, oferecendo seus serviços como engenheiros 
aos senhores de engenho. Ver Gláucio Veiga. Notas para um Estudo sobre o Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. 
(Recife, 1956) p.31 
82 Mesmo assim, De Mornay ainda recebeu £ 1.500 pela rescisão do contrato, em 1872. Ver RPP. Relatório com que o 
Exm. Sr. Dr. Manoel Machado Portella passou a Administração (...) em 27 de Outubro de 1872. (Recife, 1872), p. 19. 
83 Public Record Office, Board of Trade (BT) 41591. Joint Stock Venture, Companies Acl Memorandum of Association of 
Recife São Francisco Pernambuco Railway Company Limited January 25, 1856; TTSCHENDORFF, Alfred The Recife and 
São Francisco Pernambuco Railway Campam, 1854-1860. IAEA, 13:4, Spring 1960, pp. 87/8. 
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8%, ou obtivesse 5% de receita líquida por três anos seguintes84. C.B. Ottoni, diretor da D. 

Pedro II criticou a extensão de capital, já que a RSF ainda não tinha gasto o montante 

original. Esta não era uma boa política, dizia Ottoni, para uma empresa que tinha sido 

construída sem "serious studies"85. Mauá também tinha tido uma má impressão da obra dos 

De Momay, alegando que a Companhia tinha sido dirigida por "maus empresários" e as 

plantas da estrada tinham sido desenhadas a partir de livros e de supervisão feita durante 

algumas cavalgadas alhures. Era por isto que as ações tinham caído em Londres, dizia Mauá, 

quando o público viu que o capital não era suficiente e os empresários tinham abandonado as 

obras, para irem fazer pressão sobre a diretoria da Companhia em Londres86. 

A Companhia tinha lançado 60.000 ações em Londres a £ 20 cada, enviando 1/5 do 

montante para ser vendido no Rio de Janeiro. Destas, 4.000 ações foram enviadas a 

Pernambuco, das quais o Governo imperial subscreveu 1.000 ações, deixando outras 1.000 

para serem distribuídas entre a Assembléia Legislativa de Pernambuco e a Assembléia 

Geral87. As ações brasileiras deveriam, quando integralizadas, montar a £ 68.124 a £ 5 6 sh 

cada. No entanto, em 1857, provavelmente devido ao fim da guerra da Criméia, as ações 

aumentaram para £ 8 (nas chamadas) na Bolsa de Valores e algumas vezes até £ 9 por ação. 

As ações Brasileiras aumentaram em 57% em quatro meses, mas devido ao mau 

gerenciamento, como o pagamento do contratador da obra, em £ 27.000 em ações, bem 

como um adiantamento de £ 10.000, além da morte do engenheiro por cólera, as ações 

caíram em Londres. A Companhia foi também vítima de brigas e intrigas, como o protesto 

contra uma ligação suspeita entre o presidente da Companhia, Mr. Kennard, um comerciante 

de material ferroviário e o construtor da estrada88. Afora isto, a remuneração dos irmãos De 

Mornay como diretores, superintendente (um deles) e ainda como concessionários, levou a 

84 Colleção das Leis do Império do Brasil, 1852. Tomo 13, Parte 1, Secção 27a (Rio de Janeiro, 1852): Idem, Tomo 15, 
Parte n, Secção 71a; Idem, 1853, Tomo 14,1 Parte, Secção 27a; CASTRO CARREIRA, op. cit p.786; Estradas de Ferro 
(EF) 4. Articles of Agreement bêtween the Chevalier Sérgio de Teixeira Macedo (...) e Edward de Momay e Alfred de 
Momay (...) Recife, March 29, 1855; EF 4. "Additional e Modificatives Articles of the Agreement". London, March 29, 
1855; The Times, October 16,1857, p.5b. 
85 OTTONI, C.B. Esboço Histórico das Estradas de Ferro do Brasil. (Rio de Janeiro, 1866) pp. 23/4. 
86 MAUÁ, Visconde de. Exposição aos Credores de Mauá & C. e ao Público. (Rio de Janeiro, 1878), pp. 39 e 40. 
87 Relatório de Presidente de Província (RPP). Relatório que a .Assembléia Legislathv Provincial de Pernambuco 
apresentou o Exmo. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo, Presidente da Província. (Recife, 1856), p.65 
88 Dois Kennards (Robert William e Howard John) tinham assento na direção provisória da RSF, em 1854. Eram, 
provavelmente, parentes do engenheiro T. W. Kennard. Ver L.T.C. Rolt. Victorian Engineers. (London, 1988), p.35; BT 41 
591. Memorandum of Association of the Recife e São Francisco Pernambuco Railway Company Limited. September 29, 
1854. 
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Companhia a gastar muito dinheiro. No caso da queda das ações pela pouca demanda, 

presidente tomou £ 70.000 emprestado à casa Rothschild e fez novas chamadas. Em seguida, 

a Companhia ainda pediu ao Governo um empréstimo de £ 400.000, já que as obras tinham 

tido um custo de 50% mais por quilômetro do que o estimado89. Mesmo assim a RSF não foi 

tão dispendiosa quando comparada a outras ferrovias no mundo (Ver tabela). 

TABELA 02 

CUSTOS DE FERROVIAS INTERNACIONAIS (£ milhares) 

Ano Linha Construtor Custos 

1853 Egyptian line Kennard & Co. 350 

1856 South Australian ii 380 

1856 Gr.Indian Península Vulcan Foundry 300 

1857 Wells & Fakenham Lloyds Fosters 340 

1858 ii Irlan & Co. 195 

1858 South Australian o 335 

1860 Gr.Indian Península Lloyds Fosters 310 

1860 RSF Furness/RSF 212 

FONTES: Estrada de Ferro (EF) 5. (RSF) Reply by the Chairman and Board de Directors. 

December 23,1862; EF 4. (RSF) Report and Abstract (...) August 1,1861. Ver ainda Tabela 

07. 

89 Estrada de Ferro (EF) 4 RecifeSão Francisco Railway Company Limited (RSF). Report of Proceedmgs at the 
Extraordinary Meeting ( ) March 26,1857; Idem, Ibidem, Abstract of Receipts e Payments (...) January 31, 1857; Idem, 
Report by the RSF Engineer-in-Chief. September 29,1857; Railway Times (RI) April 26,1856, p.507; RPP 1856, p.65; EF 
4 Report e Abstract ( ) Maich 31 1856; EF 7. Relatório do Engenheiro fiscal, José Carneiro da Rocha, ao Presidente de 
Pernambuco, April 6, 1864; Casto Carreira, op. cit p.786; Diário de Pernambuco, Anno XXXIV, No. 153, July 8, 1838, 
p.2; TischendorÇ op. cit. p.93; RT April 17, 1858, pp. 457 e 465; RT April 24, 1858, pp. 509 e 514/5; RT October 17, 
1858, p.1257; Diário de Pernambuco, Anno XXXIV, September 11,1858, p.2; RT Apnl 9,1859, p.415. 

63 



porque não diz a que eqüivale aquele montante (£ 212.000), já que seu custo p/km apresenta 

grandes distorções de engenheiro a engenheiro: Ewbank da Câmara apresentava £ 16.900 por 

km, na década de 1870, quando ao mesmo tempo, Bicalho dava £ 11.903 e o deputado 

Arthur Torres, por volta de 1891, dava £ 15.428. Além do mais, a média das ferrovias 

britânicas não pode ser comparada ao custo internacional, pois a construção ferroviária no 

estrangeiro deveria incluir riscos de capital e seguro90. Por outro lado, o alto custo no Brasil, 

resultou de escasso conhecimento da região onde a RSF deveria ser construída, tais como o 

clima, as doenças tropicais e pouca mão de obra qualificada local. 

É possível que a crise de 1857, no Rio de Janeiro, tenha afetado a bolsa de ações, 

levando os investidores a vender seus estoques como Mauá, o maior acionista da RSF, tinha 

feito. Naquele ano e no ano subsequente, pelo menos ocorreram 139 falências de casas 

comerciais e financeiras91. No tocante à RSF, os custos tinham sido afetados pelo aumento do 

preço de terras, o que atrasou as obras de terraplanagem. Em 1858, a Companhia tinha 

menos de 1/4 da terra necessária. Estas circunstâncias, além de mau gerenciamento, levou a 

diretoria a cancelar o contrato do construtor, assumir as próprias obras, fazer cortes no 

pagamento de Alfred de Mornay como diretor (£ 2.000 anuais) e se recusou a pagar Edward 

de Mornay como superintendente, bem como rejeitou pagar £ 16.000 pelos custos da 

supervisão original92. 

O crédito da Companhia declinou em Londres, já que a metade do capital tinha sido 

gasta e apenas 32 km de linha aberta foram aceito pelo Governo como prontos para o 

tráfego. A solução foi um empréstimo a 5% de debêntures, além de novas chamadas, mesmo 

90 No caso das ferrovias na Inglaterra, Mane criticava o comportamento da diretoria de cada ferrovia que acrescentava 
manutenção aos custos da companhia. VerKarl Marx. O Capital. Livro Segundo, Vol. DL p. 188; Coisa que a RSF também 
fazia. 
91 Ver PELAEZ e SUZIGAN, op. cit. pp. 107/114. 
92 RT April 9,1859, p. 415; RT October 1,1859, pp. 1090 e 1101; RT October 15,1859, p.l 144; RT October 17,1857, pp. 
1442/3; OTTONL C.B. Esboço Histórico das Estradas de Ferro do Brasil. (Rio de Janeiro, 1866), pp. 23 e 25; Diário de 
Pernambuco, Anno XXXIV, No. 153, 8 de julho de 1858, p. 2; EF 3. "Copy of the Document on the Contract of Land", 
(Recife) March 26, 1856; The Times April 23, 1856, p.12; RT October U, 1856, p.1208; The Times October 18,1856, p.7; 
The Times, October 11, 1858, p. 11 c; The Times, October 15,1856, p. 7c; EF 1. Edward de Mornay to Comission Nominated 
to distribute shares (...) Rio de Janeiro, June 28,1858; Diário de Pernambuco Anno XXXIV, No 109, 6 de maio de 1858, 
p.2; EF 4. Analysis of the Concession e Decretos of the Imperial e Pro\<incial Govemments (...) October 2, 1857; EF 4. 
Edward de Mornay ao Capitão João Ernesto Viriato de Medeiros, engenheiro fiscal da RSF, 3 de setembro de 1858; EF 4. 
Resposta do engenheiro fiscaL 11 de setembro de 1858. 
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que os acionistas protestassem contra a diferença entre a taxa de juros de 7% no Brasil e 5% 

como dividendos em Londres93. Isto mostrava que o tráfego da linha não estava dando boas 

receitas ao ponto de elevar os dividendos à mesma taxa da garantia. De fato, as despesas 

subiram cerca de 391%, com base nas de 1856 e 81% comparada à receita. (Ver tabela, 

abaixo) 

TABELA 03 

MOVIMENTO DA RSF (miIhares/£) 

ANOS RECEITAS % DESPESAS % 

1856 152 (Index 100) 37 (100) 

1857 784 416 572 1.446 

1858 822 441 716 1.835 

1859 688* 403 650* 1.646 

TOTAL 2.446 - 1.975 -

FONTES: EF 4.(RSF). Receipts and Expenditures de the Recife and São Francisco Railway. 

Dados dos relatórios semestrais; The Times, April 23, 1856, p.2c; (*) Dados de um 

semestre. 

Várias questões surgiram com respeito ao empréstimo e às novas chamadas, 

principalmente porque o Governo assumiu aquele empréstimo no valor de £ 400.000 e criou 

a política de um fundo de bônus a 6% para o resgate. Os bônus pareceram ser a maneira mais 

segura do que as ações da RSF e assim evitar as novas chamadas. Os acionistas brasileiros 

trocaram seus estoques de ações por bônus. O primeiro que entrou nesta campanha foi o 

próprio banqueiro da RSF, Mauá, que tinha investido em outros empreendimentos como as 

ferrovias Bahia-São Francisco, Dom Pedro II e a São Paulo Railway, além das linhas de 

93 The Times, November 16,1858, p.7c; Diário de Pernambuco, Anno XXXIV, No.189,11 de setembro de 1858, p.12. 
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bondes Tijuca e Jardim Botânico94. Mauá agia como comerciante, em parceria com 

MacGregor, especulando sobre as ações e aconselhando os investidores brasileiros a 

trocarem seus lotes em bônus, já que os dividendos estavam cotados em 4 1/2% em Londres. 

Como portadores de títulos, os investidores tinham a garantia do título conversível a cada 

ano, enquanto que como acionista os dividendos poderiam ser menores do que tinham sido 

antes. Além do mais, Mauá detinha 54% do lote de ações no Brasil, além de algumas ações 

do estoque inglês95. Como tinha ocorrido já na Inglaterra, o baixo nível das emissões públicas 

de títulos ferroviários, de acordo com Cottrell, era devido ao pouco interesse dos investidores 

de subscrever novas ações, principalmente ações ordinárias abundantes no mercado e, por 

isto, de pouca rentabilidade96. 

Outro importante acionista no Brasil, Marquês de Olinda, seguiu Mauá, trocando 

suas 150 ações por bônus. Até o Novo Banco de Pernambuco trocou 1.950 ações por £ 

25.337 em bônus, apesar de perder 36% do real valor, já que as ações estavam pagas97. Para 

a direção local, a conversão em bônus parecia uma campanha orquestrada contra as novas 

chamadas, depois do empréstimo de £ 400.000. Isto levou a uma queda drástica das ações no 

Brasil98. 

De fato, em 1860, o Governo tinha tomado £ 400.000 emprestado para entregar à 

Companhia, que deveria pagar o Estado, reembolsando-o até 1890, a 7% anuais. O Estado, 

94 Mauá gastou £ 25.000 na supervisão da São Paulo Railway, o que, junto com os seus direitos de concessão somam £ 
45.000. Mesmo assim ele perdeu a batalha contra Rothschild e nem suas 10.000 ações nem seu depósito bancário de £ 
115.000 fizeram-no ganhar a causa. Ver Anyda Marchant Viscount ofMauá e theEmpire ofBrazil. (Berkeley, 1965) pp. 
57,68 e 77; Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Lata 515, Documento 12. Carta de Mauá ao Marquês de 
Olinda (sem data), anexada à carta a Penedo, de Londres, 23 de janeiro de 1885; EF 1. Dispatch by the RSF Superintendent, 
James Templeton Wood, to President of Pernambuco, April 22,1857. 
95 BT 41 591. Joint Stock Venture. Companies Act of 1856, 1860. Ver Memorandum of Association of the Recife e São 
Francisco (Pernambuco) Railway Company Limited. List of Shareholders. April 26, 1860; RT October 11, 1856, p. 1208; 
Mauá tinha 9.300 ações e levou seus amigos a subscrever mais do que 2.000. Ver Benévolo, op.cit p. 150; Relatório de 
Presidentes de Província (RPP) 1856, p.65; IHGB L 515, D 12. Letter by Mauá to E. Bramah, Rio de Janeiro, March 22, 
1861; idem, Mauá to De Castro, March 25, 1861; Idem, Mauá to MacGregor, January 1861 (sic!); Idem, Mauá to 
MacGregor, February*24, 1861; Idem, Mauá to Robert Benson, February 7, 1861; Idem Mauá to MacGregor, March 24, 
1861; Faria, op. cit p.232. 
96 COTTRELL, P.L. Industrial Finance, 1830-1914. (London,1983), p.46. 
97 Este foi o segundo banco fundado em Pernambuco. O anterior tinha sido incorporado ao Banco do Brasil. Ver Dorival 
Teixeira Vieira. Evolução do Sistema Monetário Brasileiro. (São Paulo, 1962). pp. 109/113 e 115. 
98 IHGB, L 212, D 62. Consulta de Sua Majestade o Imperador (...) 8 de dezembro de 1860; Atas do Conselho de Estado 
Pleno. Ata de 6 de Abril de 1861. (Brasília, 1978) pp. 176/199; CASTRO CARREIRA, op. cit. Tomo I, pp. 388/390; 
Arquivo Histórico do Itamaraty (AHI) 427/3.29. Dispatch by C.B. Lane, (engenheiro consultor da RSF), to the Brazilian 
Minister. London, November 16, 1860; EF 1. Dispatch by James Templeton Wood to President of Pernambuco, May 23, 
1859. 
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por sua vez, deveria reter a taxa de juros da garantia e chamadas não deveriam mais ser feitas 

sobre este montante. A taxa de 7% da garantia deveria cobrir somente o capital inicial, que 

totalizaria £ 65.490 por ano. Os bônus do Governo atraíram 59% dos acionistas da EF D. 

Pedro II e 22% dos da RSF. Juntos, o Governo lançou 9.688 bônus a 640 réis (16d - ao 

câmbio médio de 25d por mil-réis)," apesar do retomo do bônus ser mais baixo e cair mais 

ainda quando o Governo tirar seus 16% do estoque. As autoridades brasileiras consideravam 

as obrigações do Estado já pagas por este último empréstimo. No entanto, já que as ações em 

Londres permaneciam a £ 2 e os bônus do Tesouro Nacional estavam cotados em 4 1/2%, 

um montante de 10.000 ações se passou imediatamente para o tesouro100. 

Mesmo já tendo sido convertido cerca de 5.000 ações em bônus, pelo valor do ano de 

1861, o Parlamento anulou a lei de conversão, tornando facultativa a conversão e não mais 

obrigatória, já que havia causado grande indignação em Londres. Esta intervenção deixou 

Mauá receoso, já que ele apreciara muito a política dos bônus. Mas isto já era uma resposta 

brasileira, já que os títulos brasileiros haviam sido proibidos na bolsa de Londres. Ao mesmo 

tempo existia um sentimento de desconfiança sobre se o governo central iria ou não assumir 

os 2% da taxa de juros de garantia. Foi aí que o Congresso resolveu suspender a lei de 

conversão101. Ainda mais, o Governo estendeu a garantia sobre os £ 400.000 e, mesmo 

assim, a Companhia necessitava de £ 112.000 a mais. Esta constante falta de capital de giro 

levou a Companhia a gastar 7 anos na construção, em vez dos 3 calculados. Cerca de 96% do 

99 CASTRO CARREIRA, op. cit. pp. 388 e 390/1; AHI427/3/5. Dispatch by N.M Rothschild & Sons to Chatfields and 
Start. London, March 22, 1860; Idem, "Brazilian Loan - 1860". London, October 28, 1860; AHI 427/3/7. C.B. Lane to the 
Brazilian Minister. London, November 16, 1860; Relatório do Ministério da Agricultura (RMA) 1861, p.49; The Times, 
April 4,1861, p. 6c; The Times, November 3, 1860, p.5b; The Times, April 26, 1865, p.lOc; British Parliamentary Papers 
(BPP) 1867 LXXTV. Report by Mr. Pankeham, HM Secretary ofLegation, on lhe Finance of Brazil. Rio de Janeiro, 
January 30,1867, pp. 555/561. 
100 AHI 427/3/6. A Letter to Shareholder of the Pernambuco Ry. By Samuel Alexander Bell. Stratford, December 13,1865; 
RMA 1862,pp. 29/31; IHGB, L 515, D 12. Mauá to De Castro, Rio de Janeiro, April 7,1861;.4tas do Conselho de Estado 
Pleno, op. cit. Vol. V. pp. 176/8; FO 13 412. Dispatch by W. O. (ilegível) to Earl Russel, Rio de Janeiro, February 15, 
1863; RT October 6, 1860, p.1135; RT October 27, 1860, p. 1198; RT November 12, 1860, pp. 1255/6 e 1262; RT 
November 17,1860, pp. 124 e 1284; RT January 12,1861, p.36; RT February 2, 1861, p. 532; AHI 422/2/5. Dispatch by 
U.P. Harris (RSF Secretary) to the Brazilian Legation, Rio de Janeiro, Febmary 15, 1876; BPP 1863 LXX. Report byKír. 
Elliot, HM Secretary of legation, Rio de Janeiro, December 1862, p. 669; The Times, October 28,1865, p. 6c; The Times, 
January 24,1866, p. 5. 
101 IHGB, L 515, D 12. Mauá to De Castro, Rio de Janeiro, 7th April, 1861; Mauá to MacGregor, Rio de Janeiro, l l th 
March, 1861; Mauá to MacGregor, Rio de Janeiro, 24th February, 1861; 
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capital havia sido gasto quando da abertura total da estrada, mas ainda faltava a extensão da 

estação central em Cinco Pontas até o porto de Recife, no que a empresa foi multada102. 

A petição da Companhia por uma extensão da garantia sobre o empréstimo de £ 

400.000 perdurou pela década de 1860, primeiramente devido à guerra do Paraguai e seu 

financiamento. Assim, dividendos caíram 3%, enquanto o mercado brasileiro enfrentava a 

crise de 1864. Até então, nem a São Paulo Railway podia pagar seus dividendos de 6% e a 

RSF teve que esperar até o fim da década por um pequeno empréstimo de £ 16.875 para o 

material rodante. O sistema de debêntures começava a ser mais popular depois da crise de 

1866 e mesmo nos anos 1870, a RSF lançou a 95 sobre 7% de juros e os dividendos caíram 

em 2% mais, para completar o empréstimo do Governo103. Pressionada por obrigações no 

valor de £ 275.000 sobre as debêntures, a RSF solicitou, sem sucesso, £ 40.000 a 7% em 

adiantamento e parou de redimi-las por enquanto. O Governo, ao contrário, estabeleceu que 

a Companhia devia criar um fundo para compensação, quando as receitas líquidas 

excedessem de 6 1/2% a 7 1/2%. Se excedessem a 12 1/2% deveriam ser entregues ao 

Governo. Uma vez mais, a RSF teve que tomar dinheiro em Londres, aumentando seus 

débitos. 

102 RT April 20, 1861, pp. 532/3; MAUÁ, Visconde de. Exposição aos Credores de Mauá e ao Público, op. cit, p.41; RT 
April 26, 1862, pp. 582/3; RT October l{ 1862, pp. 1467/8; RT April 18, 1863, p.508; The Times, November 23, 1864, 
p.7c. 
103 COTTRELL, P.L. Op. cit p.165; AHI 427/3/6. Report cmd Abstract of Payments (... of the RSF) (sem data; 
provavelmente de 1864); RMA 1864, p. 17; Leis e Decisões do Governo, 1862. Diretoria das Obras Públicas e Navegação. 
Aviso. March 7, 1862; FO 13 443. Bellamy (RSF Secretaiy) to Edmund Hammond, London, February 3, 1866; Idem, 
Hammond to Kennard, February 3, 1866; Idem, Hammond to Kennard, February 8, 1866; Idem, Bellamy to Hammond, 
February 20,1866; FO 13 435. Briüsh Cônsul at Pernambuco to Thomton (incluindo uma cópia do Memorial of Petition), 
Recife, February 8,1866, p.9; Atas do Conselho de Estado Pleno. Ata de 6 de Fevereiro de 1868, op. cit pp. 299/316; The 
Times, April 19, 1866, p.9c; idem, October 17, 1866; p.5e; Idem, October 21, 1869, p.5e; Idem, October 23, 1867, p.5f; 
Idem, April 5,1867, p.lld; BPP 1866 LXXIV. Report byPakenham, op. cit., pp. 555/561. 

68 



TABELA 04 

DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS DA RSF (£ milhares) 

Anos Débitos 

1852/1858 2.567 

1859 403 

1860* 1.373 

1863 3.820 

1865 6.963 

1871 3.459 

1875 5.301 

TOTAL 24.076 

FONTES: RT September 20, 1877, p.787; Estrada de Ferro (EF) 6, Report de Proceedings 

(...) April 14,1863; (*) Não está contido o empréstimo de £ 400.000 tomado pelo Governo. 

Empréstimos e taxa de garantia renderam 5 1/2% de dividendos à RSF, desde os anos 

de 1870 até 1889, quando foi reduzida para economizar 1/2% a fim de redimir debêntures. A 

política do Encilhamento levou os dividendos para baixo de 4%. No período de 1875/1900, a 

RSF distribuiu 5.2%, enquanto o Brasü gastou, pelo menos, £ 49.000.000 até o fim do 

Império104. 

104 RT October 20, 1888, p.520; RODRIGUES, José Carlos. Resgate das Estradas de Ferro do Recife e de Bahia ao São 
Francisco. (Rio de Janeiro, 1902), pp. 22 e 32; RIPPY, J. Fred. A Century of Railway-building in Brazil. IAEA, Vol. 7, 
No.3, Winter 1973, p.34; RT October 12,1878, pp. 864/5. 
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TABELA 05 

TAXA DE GARANTIA DA RSF (£ milhares) 

Anos Juros pagos Remessa 

1864a 76.672 7.500 

1865 61.203 20.500 

1866 51.945 18.000 

1867 58.646 24.000 

1868 57.325 13.000 

1869 47.492 33.468 

1870 b 54.886 28.500 

1871 78.723 26.000 

1872 53.825 37.628 

1873 62.935 32.000 

1874* - 35.000 

1875 - 26.500 

1876 - 22.000 

1877 - 50.500 

1878 - 44.000 

1879 75.505 37.500 

1880 49.650 54.000 

1881 61.682 49.500 

1882 75.696 36.500 

1883 53.781 41.500 

1884 - 32.000 

Fontes: Relatório do Ministério da Agricultura (RMA) 1864/1870; RMA 1884; RMA 

1885; EF 12, Vários Relatórios da RSF; a) 7% sobre £ 1.200.000; b) mais 5% sobre £ 

485.660; (*) Dados não disponíveis sobre juros pagos e média estimada por qüinqüênio . 

104 RT October 20,1888, p.520; RODRIGUES, José Carlos. Resgate cias Estradas de Fenv do Recife e de Bahia ao São 
Francisco. (Rio de Janeiro, 1902), pp. 22 e 32; RIPPY, J. Fred. A Century of Railway-building in Brazil. IAEA, Vol. 7, 
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A Companhia, de fato, subestimou os custos da construção da linha. O capital 

original foi ultrapassado em cerca 55 %, antes de a linha estar completamente construída, por 

volta de 1860. Até então, o custo por quilômetro estava estimada em £ 6.855, mas o custo 

real subiu para cerca de £ 16.000 por quilômetro105. 

2.4 A CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS NA NOVA LEI FERROVIÁRIA (1874) 

Durante a segunda metade da década de 1860, o Governo gastou cerca de 460.718 

contos (cerca £ 51.883 a 27d) com a guerra contra o Paraguai. Isto esvaziou o tesouro 

através de um sempre crescente sistema de empréstimos, tanto fora (£ 5.518.000) como 

dentro do país (£ 3.045.000), além de emitir dinheiro em cerca de £ 11.486.000 e títulos (£ 

19.256.000) e taxas (£ 29.842.000), totalizando em cerca de £ 69.147.000106. Foi por isto 

que nenhum financiamento para nova ferrovia pôde ser incrementado, então, com exceção de 

um empréstimo que tinha sido tomado para a EF D. Pedro II e para a RSF. Até 1869, estas 

linhas tinham já absorvido um total de £ 103.510, mas dado apenas 4,6% de receita líquida 

daquele montante107. Nenhuma ferrovia pode ser construída durante tal situação e, em 1870, 

o Brasil tinha 745 km de linhas em operação, o que significava 40,5 km construídos por ano. 

No entanto, nos anos 1870 houve um salto em tomo de 160% na rede, como chamaria o 

engenheiro Ewbank da Câmara, a respeito das estradas a serem construídas em direção às 

fronteiras, como a Porto Alegre-Uruguayana e Rio Grande-Bagé, em 1873, bem como a 

Madeira-Mamoré108. Igualmente a este espírito nacionalista e patriótico, o Governo lançou a 

campanha de socorro à população nordestina durante a maior das secas, a de 1877/9109. Com 

No.3, Winter 1973, p.34; RT October 12,1878, pp. 864/5. 
105 EF 1. (RSF) Relatório da Comissão nomeada pelos acionistas em reunião geral em 20 de abril de 1858. Diário de 
Pernambuco. Anno XXXIV, No. 153, 8 de julho de 1858, p.2; EF 4. (RSF). Report andAbstract (...), August 1,1860; The 
Times apresenta a diferença de £ 16.000 no custos gerais. The Times, October 17, 1857, pp. 1442/3; BENÉVOLO, op. cit 
p.370; Ver também a Tabela 02 deste capítulo. 
106 PELAEZ e SUZIGAN, op. cit p.142; Só para a Guerra do Paraguai, o Brasil tomou em 1865 um empréstimo de £ 
5.000.000. CASTRO CARREIRA, Liberato de, História Orçamentária do Império no Brasil, Tomo n, p. 712. 
107 REBOUÇAS FILHO, Antônio Pereira. Vias Férreas Estreitas. (Primeiros Estudos). (Rio de Janeiro, sem data), p. 9. 
108 CÂMARA, J. Ewbank da. Caminhos de Ferro Nacionais. Bitola Preferível. (Rio de Janeiro, 1874), p.30; FERREIRA, 
Manoel Rodrigues. A Ferrmia do Diabo. (São Paulo, 1959); CUNHA, Euclides da. À Margem da História. (Porto, 1967). 
109 PALHANO DE JESUS, op. cit pp. 726/7; BPP 1876 LXXV. Report by Acting-Consul Austin on the Trade e 
Commerce of Rio de Janeiro, for the year 1875, p.767. 
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tais políticas, o país dobrou sua extensão ferroviária no primeiro qüinqüênio depois da guerra 

contra o Paraguai. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 06 

EXTENSÃO FERROVIÁRIA BRASILEIRA 

Período Quilômetros Média 

1855/9 140 28 

1860/4 1.635 327 

1865/9 3.065 613 

1870/4 4.959 992 

1875/9 11.936 2.387 

1880/4 23.464 4.693 

1885/9 41.820 8.364 

1890/4 55.224 11.045 

1895/9 70.139 14.028 

FONTES: Estatísticas Históricas do Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Vol. 3, (Rio de Janeiro, 1987), p.41 l.(Ver Apêndice) 

Parece ter havido uma tomada de consciência da expansão ferroviária durante aquela 

guerra, mas é possível que o aumento da rede tenha correspondido à construção de prévias 

concessões, como a EF Cantagalo e várias linhas urbanas de bondes. De fato, o grande surto 

vem depois do Regulamento de 1874, quando a quilometragem triplicou. As ferrovias 

particulares nacionais passaram de 5 (em 1850/60) para 15 (em 1870/90) e as inglesas 

saltaram de 5 para 29 em igual período. Era o resultado da revisão da lei de 1852, feita 

através da lei de 1873, na qual o Governo pretendia evitar todos os erros cometidos com a 

construção da RSF, já que ela se tornara dependente do Estado. Pelo Regulamento, as 
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companhias podiam importar todo material ferroviário isento de taxa110. No mesmo ano, o 

Governo alterava sua política de subvenção, adotando duas medidas, tanto a de quilômetro 

construído, como a de comprovação de que as companhias pudessem ganhar 4% de receita 

líquida. Franquias estas que deveriam durar por 30 anos111, pondo um fim no grande prazo de 

garantia, anteriormente adotado, que era de 90 anos. Outra mudança foi a da zona 

privilegiada, que diminuiu de 33 km para 30 km, permanecendo por 90 anos as franquias 

sobre as terras. O carvão podia ser importado isento de taxa por 30 anos. Além do mais, o 

Regulamento dava concessões tanto temporárias como permanentes, enquanto a garantia 

sobre o capital por 30 anos, deveria ser discutida a cada concessão112. O capital, por sua vez, 

não deveria exceder a 100 mil contos de réis (cerca de £ 890.000 a 27d por mil-réis). O ponto 

fundamental do Regulamento era a redução de 30 anos para 15 anos do direito que o 

Governo tinha para comprar a linha. É até possível que muitas companhias atrasaram-se na 

construção, durante aquela década, devido não só à escassez de capital em Londres, mas às 

dificuldades de se adaptarem ao Regulamento. Mesmo assim, as ferrovias britânicas 

cresceram cerca de 480%, enquanto as brasileiras, de capital privado cresceram somente 

200%. Chama atenção a construção ferroviária empreendida pelo Estado, que passou de uma 

ferrovia, em 1850/60 a 13 linhas, em 1870/90, um crescimento de 1.200%. 

Em 1878, o Governo tentou lançar uma nova lei ferroviária, fixando o capital sobre 

aquele montante que sondagens e dados estatísticos pudessem provar ser o empreendimento 

era necessário. Provavelmente, esta política era resultado da dificuldade de levantar dinheiro 

fora do país, durante a Grande Depressão. Naquele momento, só a São Paulo Railway foi 

capaz de levantar algum capital adicional113. De fato, a malha ferroviária permaneceu, até o 

fim daquela década numa situação "(...) que muitas companhias possuíam meras tiras de 

estradas correndo de algum porto do Atlântico para algum ponto no interior (...) Em vinte, 

trinta ou quarenta anos de sua existência não houve qualquer aumento no seu sistema (,..)"114. 

110 Lei No. 2237, de 3 de maio de 1873. SILVA, Clodomiro Pereira da. Op. cit. pp. 589/590; PALHANO DE JESUS, J.. 
Rápida Noticia sobre as Estradas de Ferro. (Rio de Janeiro, 1922); PICANÇO, Francisco. Viação Férrea do Brasil (Rio de 
Janeiro, 1884); BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferro\'iária (Recife, 1953). 
111 Decreto No. 2450, de 24 de setembro de 1873. SILVA op. cit pp. 590/1. 
112 O engenheiro Luís Augusto de Oliveira, membro da Comissão para estudar a largura das bitolas, em 1874, defendeu não 
só a bitola estreita, como fez críticas sobre a garantia de 7%, propondo a subvenção por quilômetro, à razão de £ 1.014 
p/km. Ver Luiz Augusto de Oliveira. Caminhos de Ferro no Brasil. Estudos Práticos e Econômicos. (Rio de Janeiro, 1878) 
p. 28. 113 MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. (Rio de Janeiro, 1984), p.200. 
114 The Im>estors Re\<ieh'. Vol. IX, Jan/June 1897, (London), pp. 86/90. 
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Daí, o Governo tentou facilitar o levantamento de capital, baseando-se no estritamente 

necessário, de acordo com a lei de 1878. A garantia de 7% deveria ser paga enquanto as 

obras durassem. A zona privilegiada foi reduzida ainda mais, baixando para 20 km de cada 

lado da linha. O carvão, porém, continuou com a mesma franquia. O direito de encampação 

por parte do governo voltou ao prazo original de 30 anos, provavelmente devido às críticas, 

já que aquela política não estava atraindo acionistas. Por outro lado, dificuldades apareceram 

com respeito ao capital fixo e o Estado lançou nova lei, dois anos mais tarde, estabelecendo o 

capital variável, mas dentro de custos estimados. A taxa de garantia permaneceu a mesma e o 

direito de o Governo comprar a ferrovia deveria ser fixado a cada concessão115. 

O Regulamento de 1874 autorizou converter as bitolas largas em estreitas para baixar 

os custos de construção. A batalha das bitolas tomou conta da imprensa, liderada por 

engenheiros brasileiros que defendiam a bitola estreita. Mesmo antes de 1870, algumas 

estradas tinham sido construídas com a estreita, como Cantagalo e linhas de bondes 

construídas em Recife, provaram ser eficientes. A larga tinha sido uma adaptação da bitola 

irlandesa que tinha sido substituída, lá, pela estreita desde 1846. A EF Mauá corria em bitolas 

de 5' 6" (l,67m) enquanto a RSF usava a de 5' 3" (l,60m), sendo mais estreitas que a da 

Great Western (7 ' e 1/4")116. A campanha por bitolas estreitas, começou quando o Estado 

nomeou uma comissão de engenheiros, presidida por Ewbank da Câmara, com Honório 

Bicalho, Luiz Augusto de Oliveira e Henrique Eduardo Hargreaves, que provou que a bitola 

estreita poderia economizar 50% nos custos das obras, reduzir 35% das despesas e ganhar 

9% mais em receitas líquidas em relação ao capital aplicado117. Câmara mostrou como várias 

ferrovias, construídas com bitola estreita tinham sido menos caras que as largas. Citava o 

exemplo da Bélgica que usava a bitola estreita desde 1842 e a Denver (Colorado, 1872) com 

seus 100 km de extensão. Em seguida, ele expunha o custo de várias ferrovias, comparando 

as bitolas larga e estreita (Ver tabela, abaixo). 

115 SILVA, op. cit pp. 545/7 e 590/609; Ver também M. Fernandes Pinheiro, op. cit pp. 395/6. 
116 A bitola larga foi "uma desastrosa falência financeira". Ver Rolt, op. cit, p.41. 
117 CÂMARA, J. Ewbank da. Caminhos de Ferro Nacionais. Op. cit (Rio de Janeiro, 1874); BICALHO, Honório. Estudos 
sobre a largura das Estradas de Ferro e Resistência dos Trens. (Rio de Janeiro, 1876); OLIVEIRA, Luiz Augusto de. op. 
cit. HARGREAVES, Henrique Eduardo. Caminhos de Ferro Nacionaes. Bitola Preferível. Tração. (Rio de Janeiro, 1874). 
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TABELA 07 

FERROVIA/CUSTOS (£ p/km) 

País Custos 

Inglaterra 27.308 

Áustria 21.678 

Escócia 19.707 

França 18.000 

Bélgica 12.162 

Irlanda 10.473 

Alemanha 9.000 

índia 8.446 

Estados Unidos 4.504 

Brasileiras: 

Mauá 11.901 

São Paulo Ry. 18.768 

Bahia São Francisco 16.900 (14.000)a 

RSF b 16.900 (15.428)a 

Conde DEu c 5.471a 

Natal Nova Cruz 6.618a 

Alagoas Ry.Co. 5.826a 

Fonte; CAMARA, J. Ewbank da. Caminhos de Ferro Nacionais. Bitola Preferível. (Rio de 

Janeiro, 1874) pp. 30/1, 34 e 38; (a) Dados de Arthur Torres. Discursos Pronunciados na 

Câmara dos Deputados. (Rio de Janeiro, 1895). p.65; (b) O Cônsul Britânico Austin 

calculava os custos da RSF e BSF em £ 20.000 por milha. BPP 1876 LXXV. Report by 

Cônsul Austin on the Trade and Commerce de Rio de Janeiro, por the year 1875. 

p.767; (c) Câmara estimava o valor depois de uma sondagem do trecho da estrada; Para 

maiores comparações, mesmo que para duas décadas depois, ver os custos das ferrovias 

inglesas em Collin M. Lewis, British Railways in Argentina, 1857-1914. London, 

Athlone, 1983. 
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A análise de Câmara pode estar errada se ele não mencionou o custo da terra e a 

incorporação da Companhia na Inglaterra. Além do mais, ele apontava outras economias na 

construção mas não na operação, que poderia sair mais cara. Ele sabia das críticas sobre a 

bitola estreita, como a redução na velocidade e no peso a ser transportado. No entanto, 

relatava que a velocidade era idêntica118. Bicalho também concordava que a bitola estreita 

não era própria para tráfego de mais que 70.000 toneladas por ano, porque se tornaria mais 

cara. No entanto, ele defendeu esta medida para o prolongamento da RSF a ser construído, 

num próximo futuro, pelo Estado. Ele mostrava que a RSF tinha um custo em cerca de £ 

11.903 p/km e o prolongamento deveria ser construído sob uma média otimista de £ 2.330 

p/km?119. De fato, isto era matéria de descobrir o serviço ideal de trem para uma economia 

limitada, como a canavieira e a algodoeira nordestina. Uma ferrovia econômica deveria correr 

dentro de uma média de 70.000 km por ano em bitola estreita para ser mais barata que a de 

bitola larga120. Não foi por acaso que aqueles comissionados engenheiros foram nomeados 

diretores de linhas estatais mais tarde. Importava economizar nos custos e cortar despesas. 

Mesmo assim, nossas ferrovias permaneceram crescendo com suas 13 bitolas diferentes, 

espalhadas ao longo de 6.395 km de estradas, por volta de 1883 m . Ao fim do Império, a 

bitola estreita corresponderia a 93% dos 12.115 km da malha nacional122. 

118 CÂMARA, op. cit p.59. 
119 CÂMARA, op. cit p.16; Bicalho, op. cit pp. 83/5. 
120 BICALHO, op. cit pp. 99/100. 
121 SILVA, Clodomiro Pereira da. Política e Legislação de Estradas de Ferro. (Rio de Janeiro, 1904) pp. 588/9; 
BENÉVOLO, op. cit pp. 175,177,216,218 e 469/70; PALHANO DE JESUS, op. cit p.725; Foreign Railways, op. cit' 
pp. 77; Sobre bitolas inglesas, ver Harold Pollins, op. cit, p.33; A batalha pela bitola estreita foi liderada por J. Éwbank da 
Câmara, Caminhos de Ferro Nacionais. (Rio de Janeiro, 1874); Ver também Luís Augusto de Oliveira, Op. cit; 
HARGREAVES, Henrique Eduardo, op. cit, BICALHO, Honório. op. cit 
122 FERNANDES PINHEIRO, M. Chenúns de Fer. In: Santa-Anna Nery (Org.) Le Brésil en 1889. (Paris, 1889) p.390. 
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TABELA 08 

BITOLAS DAS FERROVIAS BRASILEIRAS (c.!888)(Km) 

Ferrovias Estreita Larga 

Estado(t) 1.383 725 

Estado(c) 250 -

Estado(e) 2.511 -

Particular (t) 5.737 641 

Particular (c) 1.148 -

Particular (e) 1.086 -

TOTAL 12.115(90%) 1.366(10%) 

Fontes: FERNANDES PINHEIRO, M. Chemins de Fer. In: Le Brésil en 1889. (Paris, 

1889) pp. 389/390; t) tráfego; c) construção; e) estudos. 

Como o Governo tentou desenvolver a agricultura, ele deu preferência para linhas 

que pudessem ligar centros produtores aos portos. Assim, a partir da década de 1870, só 

permitia uma ferrovia por província dentro de despesas gerais de £ 12.270.000 pelo Tesouro 

Nacional. Foi por isto que quatro companhias inglesas foram lançadas no Nordeste, 

estendendo a 1.800 km de linhas sob garantias do Governo a £ 790.000 anuais123. Todas as 

concessões foram, de início, tomadas pela oligarquia local, como o Barão do Abiaí e o 

Visconde de Albuquerque pela Conde D'Eu; Barões do Livramento e da Soledade pela Great 

Western de Brazil Railway (GWBR) e Brazilian Street Company e outras (Ver Capítulo 4). 

Elas foram lançadas dentro da mesma falta de capital, no início dos anos 1870, o que tinha 

causado obstáculo a todas as ferrovias na região. Em Alagoas, duas companhias organizadas 

em Londres, não puderam completar o capital necessário, naquela década. Paraíba e Rio 

Grande do Norte enfrentaram dificuldades na construção de suas ferrovias, mesmo através de 

companhias inglesas. Vivia-se a Grande Depressão em Londres e principalmente no setor de 

123 SILVA, op. cit pp. 589/599; O Brasil na Exposição International dos Caminhos de Ferro em Paris, em 1887. (Rio de 
Tanciro, 1887) passim; BENÉVOLO, op. cit. pp. 397. e 469/70; PALHANO DE JESUS, op. cit, p.728; BRANNER, John 
Casper. Railway* »> Brazil (Chicago, 1887), p.15; FERNANDES PINHEIRO, op. cit pp. 394/400. 
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construção ferroviária, como também nos Estados Unidos e Alemanha. A depressão era um 

fenômeno mundial124. O Brasil não escaparia de suas conseqüências e de 1875 a 1878 

falências ocorreram no sistema bancário, levando Mauá, o maior banqueiro das ferrovias, à 

falência125. 

Atrasos também ocorreram devido á legislação ferroviária, já que o contrato original 

deveria ser emendado pelas leis de 1873 e 1874. Finalmente, no começo dos anos 1880, a 

companhias já tinham levantando seus capitais, primeiramente através de debêntures, já que 

estas se tornaram muito mais seguras e mais baratas que adiantamentos em bancos, podiam 

ser renovadas ou liquidadas e mais fáceis de transferir126. Assim, as novas ferrovias puderam 

levantar capital num total de £ 2.368.287 o que significava 32% menos que o capital emitido 

pelas pioneiras ferrovias, a RSF e a BSF (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 09 

FERROVIAS E CAPITAL(£) 

Ferrovia Concessão Km Capital Custo/Km 

RSF 1852 124 1.685.660 13.594 

BSF 1853 123 1.800.000 14.634 

Conde DEu 1871 121 675.000 5.578 

Natal-Nova Cruz 1873 121 618.587 5.112 

GWBR 1875 96 562.500 5.859 

ARC 1875 88 512.200 5.820 

Fontes: Railway Times, August 25,1888, p.286; RT. September 1, 1888, p.319. 

124 HOBSBAWM, Eric J. IndustryandEmpire. ^London, 1968)pp. 127 e 130. 
125 PELAEZ e SUZIGAN, op. cit pp. 147/9; Pernambuco também sofreu uma depressão comercial. Ver EF 14 
Reporí ofProceedings (...) April 12,1876; EF 15. (RSF) Report ofProceedings (...) April 11, 1877. 
126 COTTRELL, P.L. Op. cit p.165. 

78 



Entre as novas ferrovias no Nordeste, a Great Western of Brasil Railway (GWBR) 

pode ser um exemplo da política depois do Regulamento. A GWBR foi incorporada em 1872 

para adquirir a concessão da Recife-Limoeiro, que incluía um ramal para Nazaré da Mata, 

totalizando 96 km. Com um capital nominal de £ 350.000 formado por um estoque de 17.500 

ações, esta Companhia, dois anos mais tarde cresceu seu capital em £ 150.000 através de 

mais 7.500 ações. A lei provincial, lançada em 1873, tinha concedido 7% sobre o capital 

máximo de £ 5.631 por km127. A GWBR conseguiu levantar o dinheiro no fim da década e 

seu estoque cresceu em Londres, apesar da pouca demanda no Brasil, cerca de 700 ações 

(5% do estoque). O capital inicial foi trocado por £ 562.500 baseado em £ 300.000 em 

15.000 ações, a £ 20, além de um estoque de debêntures de £ 306.250 a 6%128. Em 1875, os 

concessionários transferiram o contrato para a GWBR, mas houve atraso na subscrição do 

capital, embora grandes personalidades fossem acionistas tal como Mr. David Davis, Membro 

do Parlamento e James Ferguson e Baronesa, bem como membros da família Geach129. 

Finalmente, pelo fim dos anos 1870, a Companhia teve que começar as obras ameaçadas por 

multas, já que seu prazo estava esgotado. 

A segunda e mais lucrativa ferrovia na região, destas novas concessões, foi a Alagoas 

Railway Company (ARC). Antes de esta estrada ter algum sucesso, outros projetos para uma 

linha de trilhos tinham falido na Província e, pelo menos, seis concessões tinham sido 

decretadas ao longo de 1860 e 1870, sem qualquer efeito, devido à falta de capitais locais. 

Muitas destas concessões foram lançadas antes do Regulamento de 1874 e assim elas 

deveriam ser ajustadas à nova lei. Em seguida, elas tiveram de conviver com a Grande 

Depressão. Somente uma pequena linha de 10 km e de bitola de l,44m, entre o porto de 

Jaraguá e o subúrbio de Bebedouro, com um ramal para o Trapiche, tinha sido aberta em 

1866. Assim mesmo esta linha permaneceu como base na concessão original da Maceió-

127 PICANÇO, Francisco. Viação Férrea do Brasil. (Rio de Janeiro, 1884) pp. 79/80. 
128 PINTO, Estêvão. História de uma Estrada de Ferro no Nordeste. (São Paulo, 1949), pp. 79 e 84; EF 21 (GWBR). 

Contrato (Inovações). October 24, 1878; EF 21 (GWBR). Report of the Directors, October 22, 1879, EF 21 (GWBR)' 
Dispatch by the Engenheiro fiscal to President of Pernambuco, Januaiy 15, 1880; Ibidem, Dispatch by Ailsa Jansen 
(GWBR's superintendent) to President of Pernambuco, May 5, 1879; Ibidem, Dispatch by Ailsa Jansen to President of 
Pernambuco, April 6,1879; Ibidem, Dispatch by the Engenheiro fiscal to President of Pernambuco, April 6, 1879; Ibidem, 
Dispatch by the Engenheiro fiscal to President of Pernambuco, Setembro 2, 1874; Ibidem, Report of Directors, June 30, 
1880; BPP 1883 LXXHI. Report by Acting-Consul Hughes on the Trade e Commerce of the Province of Pernambuco for 
theyear 1882, pp. 1136/7; Relatório do Ministério da Marinha (RMA) 1883,pp. 261/64; BT 31 6843/37923. Annual List 
of Shareholders, November 6,1881. 
129 BT 31 6843/37923. "Summary of capital e Shareholders". July 3,1876; (Idem) "Annual List of shareholders". November 
6 1879; Sobre a Família Geach, ver P.L. COTTRELL, Industrial Finance, 1830-1914. (London, 1983). p. 125. 
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Imperatriz (1870), com seu material rodante limitado a 3 locomotivas, quatro carros de 

passageiros, 6 carros puxados a burro (já que era originalmente assim) e 24 vagões130. 

Finalmente, uma terceira tentativa liderada por Wilson & Son, um agente britânico de 

navegação e construtor ferroviário, teve sucesso no começo dos anos 1880, devido às novas 

condições do mercado. A estrada, então, deveria correr do porto de Jaraguá, usando o leito 

da estrada do Governo para Imperatriz. Seu capital nominal era de £ 512.212 para o qual 

foram lançadas 15.000 ações a £ 20 cada, em Londres, completado com £ 212.212 em 

debêntures a 6%131. A concessão da ARC fora adquirida originalmente por Domingos 

Moutinho, em 1879, para uma estrada de 88 km, naquela mesma direção, com a garantia de 

7% e as obras começaram em 1882, sob um custo quilométrico de £ 5.826. Uma vez mais, a 

bitola estreita estava ganhando terreno132. 

Diferentemente, as duas Províncias ao norte de Pernambuco, que tinham uma menor 

área canavieira, tiveram as ferrovias mais deficitárias. A Conde D'Eu Railway tinha sido 

incorporada em Londres desde 1875, para assumir o contrato feito em 1872, cujos 

concessionários receberam £15.000 por seus direitos. A garantia de 7% incidia sobre o £ 

563.063 que a lei de 1874 limitava em 30 anos. O capital nominal foi alterado para £ 675.676 

mas só integralizado no começo dos anos 1880133. Cerca de 90% de todo o capital foi gasto 

nas obras, ao custo de £ 9.000 por milha (ou £ 5.593 p/km)134. 

Rio Grande do Norte também concedeu direitos para uma estrada desde 1871, em 

direção ao vale do Ceará Mirim. Outra concessão, para Nova Cruz, foi lançada em 1873, mas 

o capital estimado de £ 736.000, a 6% de juros fora trocado por £ 552.000 a 7% ano mais 

130 PICANÇO, Francisco. Fiação Férrea do Brasil. (Rio de Janeiro, 1884) pp. 96/7. 
131 Sobre a Alagoas Railway, ver Douglas Apprato Tenório. Capitalismo e Ferrwias no Brasil. (Maceió, 1979) pp. 109, 
113,191,198, 254/8; SILVA COUTINHO, op. cit p. 147; PICANÇO, Francisco. Op. cit pp. 96/8; A Estrada de Ferro de 
Maceió a Pernambuco. (Recife, sem data), passim; BT 31 2129/9744. Memorandum of Association of the Alagoas 
Brazilian Central Railway Company Ltd. August 6, 1875; TORRES, Arthur. Discursos Parlamentares na Câmara dos 
Deputados. (Rio de Janeiro, 1895) p.95. 
132 PICANÇO, op. cit pp. 98,100,102/3. 
133 PICANÇO, op. cit pp. 47/8. 
134 Apontamentos. Legislação Provincial e Estadual da Paraíba (1875 a 1900). (Paraíba, 1903) pp. 22/3; BT 31 
2167/10100. Memorandum of Association of the Conde DEu Railway Company Ltd. London, Dezembro 15, 1875; RMA 
1872, p. 124; RODRIGUES, op. cit p.50; C.M. (Sic!). Cartas sobre uma Estrada de Ferro na Paraíba do Norte. (Paraíba, 
1872) passim; AHI427/4/9. Empire of Brazil. The Conde DEu Railway Company Ltd. Prospectus. London, May 7, 1880 
The Times, May 10, 1880, p.9b; AHI 427/4/29. Contract made (...) between the Imperial Government of Brazil (...) e the 
Conde DEu Ferrovia Co. Ltd. London, August 19,1879. 
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tarde. A Imperial Natal Nova Cruz (NNC), também organizada em Londres, teve de 

levantar £ 618.300 através de 70% de ações preferenciais a £ 2 e £ 4, além de 23% de 

preteridas a £ 20 cada. O pagamento dos construtores representava 1% a mais que o capital, 

além de £1.700 a serem pagos pelos direitos dos concessionários. O estoque da NNC estava 

cotado a £ 22, o que parecia uma boa performance comparada com a GWBR (£ 24) e a ARC 

(£ 22) e até mesmo no rank nacional, já que a EF Dona Thereza Chistina tinha alcançado £ 

21. No entanto, em termos de tráfego, como não havia lucro, o capital acabou aí pelo meado 

da década e os dividendos caíram para 1%. A taxa de garantia (£ 46.000 anuais) elevava os 

dividendos para 4%. Esta Companhia tornou-se a mais cara no país devido ao seu luxuoso 

serviço de primeira classe, além de mau gerenciamento, elevando as despesas para 30% a 

mais que o estimado1 j5. 

A NNC e a Conde D'Eu foram completamente deficitárias, sendo que esta última 

sequer alcançou uma receita líquida no tráfego. Ambas receberam a garantia pro tanto e 

puderam manter a distribuição de dividendos. A GWBR e a ARC, as linhas mais rentáveis, 

também tiveram de recorrer ao sistema da garantia pro tanto, desde que as receitas líquidas 

no tráfego alcançaram o rendimento estimado de 7% por três anos seguidos. Este sistema 

significou uma parada na sangria dos recursos nacionais, mas, infelizmente, manteve a taxa de 

7% de garantia, que, como diria Mauá, era um terrível engano em que o país se metera na 

ânsia de as Assembléias Provinciais construírem suas ferrovias a qualquer preço136. No final 

do Império, tal política tinha levado o Brasil a exportar cerca de £ 31.422 devido à taxa de 

juros, câmbio, serviços e agentes, além da despesa interna de £ 129.753 com engenheiros 

fiscais (Ver tabela, abaixo). 

135 RPP 1874, pp. 57-8; RPP 1877, p.12; RPP 1879, p.16; RPP 1883, Anexo 13, pp. 2/3; RPP 1888, p.5; BT 31 2129/9774. 
Memorandum of Association of the Imperial Brazilian Natal-Nova Cruz Railway. Special Resolutions. Transfer of 
Concessions. London, Dezembro 21,1878; BPP 1881 LXXI. Report by the Vice-Consul Bolshaw on the Trade e Commerce 
ofRio Grande do Norte for tJieyear 1881, p. 189/93; BPP 1882 LXXXHL Report by the Vice-Consul Bolshaw on the Trade 
e Commerce ofRio Grande do Norte for theyear 1882, p.l 149/53; RT May 1 1886, p.547/8; RT May 2, 1885, p. 551/2; 
RT April 9, 1887, pp. 455/6; The Railway News, Februaiy 18, 1882, pp. 283/4; The Railway News, Februaiy 19,1881 p 
308. 136 IHGB, L 515, D 12. Mauá to De Castro, Rio de Janeiro, 7th April, 1861. 
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TABELA 10 

A TAXA DE GARANTIA (em £) 

Ferrovias Garantia Juros Câmbio Agentes TOTAL 

NNC (1879/87) 7.720 326 52 995 9.093 

C. DEu (1880/7) 6.069 270 48 794 7.181 

RSF (1857/87) 41.337 1.921 310 5.580 49.148 

GWBR (1878/87) 7.220 277 55 788 8.340 

ARC (1874/87) 7.852 183 33 540 8.608 

BSF (1857/87) 39.845 3.279 560 9.626 53.310 

SP. Ry.(l860/87) 37.113 522 183 1.763 39.581 

TOTAL 129.753 7.502 1.379 22.541 161.175 

Fontes: Relatório do Ministério da Agricultura, 1888, p.145. 

As quatro estradas açucareiras juntas pareciam ter evitado as dificuldades da RSF. 

Nem dinheiro extra foi adicionado pelo Governo, nem empréstimo foi tomado. As 

companhias levantaram seu capital de giro através de ações e debêntures. Em termos de 

construção, todas estas concluíram suas linhas dentro do prazo de três anos. Foi, de fato, o 

resultado da melhor política com respeito ao capital necessário e à redução de franquias. 

Quando o Tesouro Nacional parecia respirar aliviado da taxa de garantia, eis que as novas 

ferrovias encontraram uma manobra de adquirir mais garantias do Estado. 

2 5 O "GOLPE" DOS RAMAIS COMO EXTENSÃO DE CAPITAL 

Parece que as companhias estrangeiras, quando em dificuldades para atrair capital, 

criaram o ramal como uma forma de garantir dinheiro novo em suas contas. É surpreendente 

que todas as companhias inglesas, na região, clamaram por um ramal, sob a alegação que a 
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linha principal não podia prover receita liquida igual á taxa de garantia. De fato, muitas linhas 

tinham sido desenhadas cheias de erros topográficos, talvez porque seguissem o mapa do 

Brasil produzido pela Royal Geographical Society, no Stanford's Compendium of Geography 

and Traveis, onde havia grandes equívocos geográficos137. A ARC, a Conde D'Eu e a NNC, 

só depois de construídas é que se certificaram que estavam fora da zona açucareira mais rica. 

Os levantamentos preliminares da zona onde correriam as ferrovias eram precários e serviam 

aos concessionários como um comércio, já que todos eles terminaram por passar adiante, 

vender, as concessões recebidas do Governo. Mesmo quanto à RSF, cujos concessionários 

agiam como empresários ferroviários, Alfred e Edward De Mornay, o levantamento original 

só cobria uma pequena extensão até Una (Palmares), abandonando o traçado até o rio São 

Francisco. E mesmo assim, a própria linha precisou de uma planta diferente para a área da 

estação das Cinco Pontas, além da extensão para o porto1'"8. 

E necessário distinguir o ramal como forma de incrementar o tráfego, daqueles planos 

que eram uma maneira de atrair não só dinheiro novo, mas a credibilidade do Governo e dos 

acionistas. A RSF, não obstante, não apelou por ramal, nem concluiu a linha até o porto. No 

entanto, atraiu uma série de linhas de tramways de engenhos e pequenas ferrovias ligadas à 

sua linha tronco como a Estrada de Ferro Ribeirão-Bonito e a Estrada de Ferro Tamandaré, 

bem como a Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, que era o próprio prolongamento da RSF 

assumido pelo Estado. A GWBR também não solicitou um ramal financiado, mas o construiu 

por sua própria conta, talvez porque já fosse fácil levantar capital. A GWBR, mesmo assim, 

teve perdas no começo dos anos 1890, com as receitas, mas devido ao câmbio que caiu como 

resultado da inflação iniciada com o Encilhamento. A Companhia notara que a linha 

principal tinha deixado de lado o rico distrito açucareiro de Nazaré da Mata e Tracunhaém, 

cujos produtos eram enviados em lombos de animais até a cidade de Goiana ou em rios, para 

serem embarcados através do canal de Goiana, para o porto do Recife. Para aquele ramal de 

43 km, a empresa estendeu-o até os limites da Paraíba, a £ 8.000 por milha (ou £ 4.972 

p/km). Ao todo, linha principal e ramal deveriam custar £ 5.000, sob os 7% de juros, quando 

137 BATES, Henry Walter (ed.) Central America, the Westlndies and South America (...) (London, 3rd. ed. 1885). 
138 Edward de Momay também ganhou outra concessão ferroviária, a linha Freicheiras-Amaragi, em 1866, cujo contrato 
caducou e o Estado ainda teve que pagar uma indenização de £ 7.500 de uma ação judicial. O árbitro da questão o 
engenheiro inglês Charles Vignoles exigiu £ 204 para atuar na questão. Falia com que o Exmo. Sr. Commendador 
Henrique Pereira de Lucena ahrio a Sessão da .Assemblea Legislativa Provincial de Pernambuco, em 1 de marco de 1873 
(Recife,1873) pp. 54/5. 
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esta taxa deveria cobrir um custo 150% mais alto que a linha principal sozinha. No entanto, a 

Companhia que teria levado a contento tal empreendimento, baseado nas receitas do tráfego 

de algodão, sofreu perdas devido à política do Funding Loan, que obrigou todas as linhas a 

receber bônus daquele plano como os 7% da garantia.139 

A ARC, apesar de uma boa performance, também, se deu conta que o melhor distrito 

açucareiro ficou intocado por seus trilhos. Assim, ela solicitou um ramal de cerca de 64 km 

para Assembléia, o que deveria custar £ 30.000 p/km, sob 6%, mas já em moeda brasileira, 

numa soma equivalente a £ 209.459 14°. Esta já era uma tática do Governo, não pagar mais 

em ouro, a 7%, em Londres. 

A Conde DEu apresentou a situação mais complicada em termos de não conclusão 

da linha principal. Construída em forma de um "ipsilon", da capital para o interior, ela também 

percebeu como deficitária era a Estação Central, situada à margem do rio Sanhauá, onde 

apenas pequenas embarcações podiam ter acesso. De fato, o terminal deveria ser construído 

no porto de Cabedelo, 18 km distante do então terminal. Ademais, o ramal de Pilar (o braço 

esquerdo do ipsilon) tinha deixado de lado uma área açucareira rica, à margem esquerda do 

rio Paraíba, enquanto a linha principal corria para o norte da província, buscando os limites do 

Rio Grande do Norte. Apesar de a Companhia ter recebido concessões para estender ambos 

os lados da linha para o interior, ela preferiu pedir uma extensão da linha principal até o porto 

de Cabedelo. A resposta do Governo Republicano foi a mesma que deu para a ARC, ou seja, 

garantia de 6% em moeda nacional, numa equivalência de £ 70.000, muito embora o 

construtor tenha estimado as obras em £ 60.000. Um outro problema que a Companhia teria 

que enfrentar era convencer a burguesia comercial da capital paraibana e o Governo a 

transferir a alfândega para o porto de Cabedelo. Houve protestos por parte dos comerciantes 

locais, porque isto iria incidir em um aumento de fretes. O Presidente do Estado, contrariando 

a classe comercial aceitou remover a alfândega para Cabedelo, o que fez a Companhia, pelo 

139 PINTO, op. cit p.247; BENÉVOLO, op. cit. pp. 327/8; RODRIGUES, op. cit pp. 56/7; RT May 2, 1896, p.551/2; RT 
May 1,1897, pp. 563/4; RT April 30, 1898, pp. 567/8; RT October 31, 1885, p.1390; RT June 5, 1886, p.548/9; RT 
November 1,1884, pp. 1385/6; RT October 13, 1888, p.490; The Times, October 16, 1886, p. 11 c; The Times, November 3, 
1884 p 10c The Times, October 24, 1888, p. 11 c; Bnadshaw's Aíanual Railway, op. cit. p.469. 
140 RODRIGUES, op. cit. pp. 9,14 e 58; RT May 6,1899, p.588; TENÓRIO, op. cit. pp. 195 e 206/8; RMA 1887 pp 269 
271- RT October 3, 1885, p.1266; RT October 10, 1885, pp. 1282/3; RT April 14, 1888, pp. 485; RT April 9, 1887, pp 
454/5; RT April 17,1886, p.487; The Alagoas (...) Petição e Memória (...), op. cit. p.5; Tarifas da Estrada de Ferro Caitral 
de Alagoas. (Maceió, 1886)passim. 
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menos, reduzir suas perdas de 61% (1888/9) para 21% em 1890/1 141. A Conde D'Eu ainda 

chegou a receber concessões para estender sua linha principal em mais 22 km para o interior, 

sob a taxa de 6% de juros, sobre a quantia equivalente a £1.926, mas deixou o prazo caducar. 

Isto veio a ser retomado pela GWBR, no início da década de 1900142. 

Política similar fora aplicada à NNC, com respeito ao ramal do Ceará-Mirim. A 

companhia inglesa não conseguiu a tal concessão, devido à sua péssima situação financeira. 

Isto significava deixar de lado o rico distrito açucareiro com 65% de todo açúcar provincial. 

A Companhia chegara também a investir, como acionista, num projeto de engenho central, 

naquele vale, tentando convencer o Estado da necessidade de construir tal ramal. A 

concessão caducou e caiu nas mãos do engenheiro britânico, Charles Hargreaves, que, junto 

com a oligarquia local tentou levantar £400.000 a 6% 143. 

As políticas do Encilhamento e do Funding Loan, na década de 1890, levaram todas 

as companhias estrangeiras a diminuir seus dividendos, principalmente se tinham algum ramal 

garantido em contos de réis. O Encilhamento (1890/1) visava controlar o mercado financeiro 

afetado pela abolição da escravatura e pela queda do câmbio, (Ver tabela). 

141 BPP 1882 LXXL Report by Cônsul Corfield on the Tradeand Conunerce of Paraíba, for the year 1881, p. 1184; BPP 
1881 LXXXK. Report by Cônsul Bonliam on the Tríade and Commerce of Alagoas, Paraíba (...) for the year 1879, p.17; 
Apontamentos. Legislação Provincial (...) op. cit. pp. 22/3; The Times, October 19, 1886, p.l lb; RT October 23,1886, pp. 
517/8- The Times, October 18, 1866, p.llb; RT October 15, 1887, p. 492; AHP Cc. 19. Ofício do Engenheiro fiscal, 
Antônio Gonçalves da Justa Araújo ao Governador da Paraíba, 17 de janeiro de 1890; RODRIGUES, op. cit p.50; SILVA 
COUITNHO, op. cit p. 102; The Times, October 18,1888,. p.llb; RT October 20,1888, p.520/1. 
142 Arquivo Histórico da Paraíba (AHP) Caixa 19. Ofício do Superintendente da Conde DEu ao Governador da Paraíba. 
February 26,1890. 
143 CASCUDO Câmara História do Rio Grande do Norte. (Rio de Janeiro, 1955), pp. 180/3; relatórios de Presidente de 
Província, 1882 pp. 51/2; RT May 2, 1885, pp. 551/2; RT April 25, 1896, p.537; RT April 1, 1899, p.417; RT Apnl 7, 
1890, p.431, RMA 1882, pp. 226/8; RMA 1884, pp. 282/6; RMA 1885, pp. 200/2. 
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TABELA 11 

TAXA DE CÂMBIO (Pence p/mil- réis) 

ANO MEDIA 

1840 31 

1845 25 7/16 

1846 26 15/16(27*) 

1850 28 3/4 

1855 27 9/16 

1860 25 13/16 

1865 25 

1870 22 1/16 

1875 27 7/ 

1880 22 3/32 

1885 18 19/32 

1890 22 9/16 

1895 9 15/16 

1900 9 1/2 

Fonte: Normano. J.F. Brasil, Evolução Econômica do Brasil, pp. 182/3. 

O Ministro da Fazenda, Rui Barbosa autorizou os bancos a emitir papel-moeda além 

de operar toda sorte de transações financeiras e comerciais, até mesmo empréstimos para 

indústria e agricultura. Isto causou uma tremenda inflação e levou o capital, em menos de três 

anos a um aumento de 377%. Como Pelaez e Suzigan apontam, durante todo o Império, o 

capital das companhias alcançou 410 milhões de contos de réis, enquanto no Encilhamento o 

capital subiu a 1.1 milhões de contos de réis144. Uma febre política como esta levou a várias 

especulações financeiras, chegando ao ponto, por exemplo, de se formar uma Companhia 

144 PELAEZ e SUZIGAN, op. cit pp. 178/9. Sobre o Encilhamento, ver Luiz Antônio Tannuri, O Encilhamenlo. 
(Campinas, 1981). 
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para especular sobre uma concessão ferroviária do Recife ao Pacifico, cruzando o Uruguai, 

em direção a Valparaiso, no Chile145. 

Já o Funding Loan foi uma tentativa de ajustar o país ao padrão ouro, como o curto 

equilíbrio financeiro alcançado em 1892/5. O câmbio, no entanto, continuou caindo. O 

Ministro Joaquim Murtinho lançou uma política monetária para estabilizar o câmbio e 

controlar a inflação. O Funding-Loan seria por 13 anos e bancos, inclusive o Banco do Brasil, 

perdiam o direito de emissor e todas as companhias, principalmente as estradas de ferro, 

foram obrigadas a receber bônus em lugar da taxa de juros da garantia. Tal política levou as 

ferrovias estrangeiras a reduzirem seu capital de giro, já que elas precisariam vender seus 

bônus por dinheiro em espécie em Londres146. Por outro lado, a garantia dos ramais em mil-

réis enfrentou uma grande desvalorização nas receitas a serem enviadas a Londres, devido à 

queda do câmbio. 

26. O ESTADO, O GRANDE PROTETOR DOS INVESTIMENTOS 

ESTRANGEIROS 

A primeira parte do processo ferroviário brasileiro representou uma falência na 

política de financiar as empresas estrangeiras através da taxa de 7% de juros, desde que 

nenhuma ferrovia estrangeira, exceto a São Paulo Railway, chegou a ter condições de 

reembolsar o Tesouro brasileiro. Em geral, a construção de ferrovias no Brasil representou, 

para a Inglaterra, uma saída para o capital que parecia estar bloqueado depois da segunda 

mania ferroviária, que, segundo Marx, estava cotado em cerca de £ 75 milhões147. A meta 

daquela política era a garantia de juros sobre o capital aplicado até que as linhas pudessem 

145 A lebre de especulação atingiu até mesmo estrangeiros como José Arthur de Murinelli, Jorge Mirandola e Juan José 
Castro y Hermanos, engenheiros, que se juntaram ao engenheiro brasileiro Antônio de Paula de Mello Barreto, para 
solicitar uma concessão para uma ferrovia do Recife ao Uruguai. Provavelmente eram os mesmos concessionários que 
receberam os direitos para estenderem uma linha a Valparaiso, no Chile, pelo Decreto de 29 agosto de 1891. RT October 3 
1891, p.364. 
146 PELAEZ e SUZJGAN, op. cit. pp. 180/4 
147 MARX, K. O Capital, Livro 3, Vol.5, p.470; Na mania ferroviária, que terminou em 1837, os juros eram de 8% e cerca 
de 30 milhões de libras esterlinas foram aplicados só em salário. Ver MARX, idem, ibidem, pp. 474 e 664. 
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obter igual rendimento, para liberar o Estado de tal função. Isto tinha se tornado fácil na 

índia, Suécia, Itália, que costumavam pagar 5%; outros, como os Estados Unidos, Canadá e 

Peru pagavam 6%, França, Holanda e Dinamarca davam menos, 4% como garantia. Assim, o 

primeiro boom ferroviário brasileiro foi resultado desta taxa de 7% de juros de garantia, o 

que era um ótimo retomo para as empresas estrangeiras148. Tal taxa não deveria ser paga 

integralmente, mas num esquema de "pro tanto", onde o Governo apenas completaria as 

receitas do tráfego ferroviário, para que a companhia pudesse obter uma receita líquida e 

distribuir assim seus dividendos149. A RSF, por exemplo, no começo dos anos 1870 não 

conseguira uma renda líquida além de 1,8% do capital, pesando sobre o Tesouro a 

complementação de 5,2%150. Infelizmente, as companhias nunca alcançaram os 7% de renda 

líquida e muitas delas nunca conseguiram sequer uma receita líquida no tráfego, como a 

Natal-Nova Cruz e, parcialmente, a Conde DEu. 

A situação financeira do Brasil nas primeiras décadas do processo ferroviário esteve 

cercada pela instabilidade no mercado financeiro após o fim do tráfico de escravos, acrescida 

da crise internacional de 1857, além de despesas para as campanhas imperialistas no Uruguai, 

Argentina, culminando com a guerra contra o Paraguai. Internamente, o ajuste do mercado 

financeiro ao padrão ouro levou o país a várias reformas bancárias, causando inflação e um 

grande estoque de notas e papéis sem o equivalente estoque de ouro. O mercado parecia 

estar em crescimento, mas de fato o que existia era um suporte financeiro para atividades 

comerciais. Assim, dinheiro para ferrovias estrangeiras deveria ser tomado fora do país. Para 

as companhias inglesas, aplicar em estoques ferroviários, ainda que no além-mar, era parte de 

um grande esquema de exportar bens de capital, como aço, ferro e maquinaria. Tal política 

determinou uma exportação, da Grã Bretanha, em cerca de 75%, entre 1845 e 1854. Nos 15 

anos seguintes a exportação inglesa de maquinarias quadruplicou151. 

Por outro lado, no que concerne ao Nordeste, a produção agrícola sofreu com a 

instabilidade do mercado financeiro, já que as exportações dependiam do baixo câmbio, o 

148 JENKS, Leland H. TheMigration ofBritish capital to 1875. (London, sem data) p.213; Pollins, Harold. op. cit pp 
36/40; COTTRELL, P.L. British Ch'erseas Imestment in the Nineteenth Century. (London, 1975) pp. 21/2; 
149 Ver José Carlos Rodrigues. O Resgate das Estradas de Ferro do Recife e da Bahia ao São Francisco. (Rio de Janeiro 
1902) p. 19. 150 REBOUÇAS FILHO, Antônio Pereira. Vias Férreas Estreitas. (Primeiros Estudos), op. cit.p.9. 
151 Hobsbavm, E.J. The Age of Capital, 1845-1875. London, p.54. 
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que, por outro lado, significava mais custos para importar material. Para a agroindústria 

canavieira, mesmo em forma de bangüês, o baixo câmbio trouxe uma maior exportação, mas 

também mais dificuldades para modernizar a tecnologia dos engenhos. Neste sentido, a 

burguesia canavieira permaneceu descapitalizada, em termos de capital de giro, para investir 

também na construção ferroviária152. O Governo atraiu todo o capital para seus bônus e 

papéis, imobilizando uma grande parte do capital, como Milet relatou no Congresso Agrícola, 

do Recife, em 1878153. Este dramático crescimento de títulos não resistiu à crise no fim dos 

anos 1870, como em Pernambuco com a bancarrota de Soares Castro & Cia. Apesar desta 

firma ser apenas uma loja de louças e artesanato, ela gerenciava um capital de £ 8.330 

formado por investidores britânicos, como Saunders Brothers, o Cônsul Walker, como 

agente de Joseph Martin and Son, e o norte-americano Edward Millee154. 

O atraso do boom ferroviário nos anos 1870 pode ser apontado, também, como um 

efeito tardio da grande depressão européia, por volta de 1873. Como escreveu Hobsbawm, 

esta depressão foi basicamente na construção ferroviária britânica 155. Foi por esta razão que 

as companhias ferroviárias inglesas sediadas no Brasil não puderam levantar capital 

facilmente, com exceção para o fim daquela década e começo dos anos 1880. Internamente, o 

país sofreu uma severa bancarrota em 1875, além da terrível e longa seca de 1877/79. Mesmo 

assim, em termos de construção de ferrovias, no Brasil, muitos investidores estrangeiros 

concordavam que todas as estradas necessárias ao país, já haviam sido construídas, por volta 

de 1884 e, daí por diante, as que estavam em construção eram mais ou menos luxo. De fato, 

Mr. Hammond parecia estar certo, desde que, àquela altura, já havia 15 empreendimentos 

britânicos, garantidos pelo Estado, embora apenas cinco delas estivessem aptas a reembolsar 

a garantia de juros plenamente156. 

152 Na década de 1880, o açúcar brasileiro passou do segundo lugar, depois de Cuba, para o oitavo, em 1890. Ver 
Mensagem Dirigida pelo Governador José Barbosa Lima ao Congresso do Estado de Pernambuco em 6 de março de 
11893. (Recife, 1893)p.23; 
153 Milet criticou, os "capitalistas" interessados em manter as mais altas taxas de juros. Ver Henrique Augusto Milet A 
la\<oura da Cana deAçticar. (Recife, 1989) p.76A7 e 83. 
154 F0 13 542. Carta by Cônsul Walker to Foreign Office, Recife, Setembro 14,1878. 
155 HOBSBAWM Eric. The Age of Capital, op. cit p.120. 
156 A critica de Mr. Hammond, um expert cm ferrovias, foi contestada na Railway Times, May 24, 1884, pp. 656/7- O 
engenheiro Charles Dent, então trabalhando no Brasil, disse que as criticas de Mr. Hammond eram pessimistas Ver 
Charles Dent. A Year in Brazil. (London, 1886) p. 175. 
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As ferrovias, de fato, pareciam se desviar de sua meta - o transporte de produtos 

agrícolas - para um melhor investimento financeiro, pelo menos para os bancos, tanto ingleses 

como nacionais. Com a taxa de garantia paga pontualmente, as ferrovias eram um campo 

fértil para investimentos, não somente de grandes investidores, mas até de cidadãos comuns 

como, padres, advogados, estudantes e até moças solteironas, na Inglaterra, cujos pais lhes 

faziam dote em ações; havia, ainda, entidades, como hospital, como tinha sido listado no 

registro da RSF, em 1857157. Aparentemente era o mesmo tipo de gente que detinha estoques 

do Bank of Scotland'158. 

Apesar de Leff afirmar que as taxas privadas de retorno em investimentos ferroviários 

não eram, aparentemente, altas o bastante para atrair ferrovias substanciais, as companhias de 

estrada de ferro inundaram o mercado brasileiro, com mais de trinta linhas. Provavelmente 

não eram mais rentáveis que os negócios feitos nas colônias inglesas, como a índia. Mas, nem 

isto era verdade, pois as ferrovias inglesas no Brasil tinham "(•••) tido mais sucesso para os 

investidores britânicos que muitos empreendimentos coloniais do mesmo feitio, cuja 

contabilidade era suplementada, por aquela época "I59. As ferrovias britânicas atraíram, para o 

Nordeste do Brasil, bancos como The Londres and Brazilian Bank (1863) e The Brazilian 

and Portuguese Bank (1867), que beneficiavam todas as conexões britânicas, desde casas 

comerciais a ferrovias. Algumas dessas conexões estão claras como, por exemplo, a da RSF e 

do Londres and Brazilian Bank, cujo gerente era o superintendente da ferrovia, Robert 

Benson160. O todo poderoso Mauá também investiu na RSF, além de atuar como banqueiro 

para a São Paulo Railway. 

Nas duas primeiras décadas da indústria ferroviária, os investimentos britânicos 

representavam 40% das concessões lançadas (15 estradas, no todo). Nas três últimas décadas 

do século XIX, os investimentos ferroviários passaram para 29 empreendimentos (49% de 

toda a rede), apesar de algumas ferrovias terem falido, como a Madeira-Mamoré, duas 

concessões lançadas em Alagoas e a Great Northern, em Pernambuco. No fim do Império, o 

Governo garantia 30 ferrovias, o que significava 52% de uma precária rede de 53 linhas 

157 BT41 591. Joint Stock Companies Act, 1856. May 23, 1857 e April 26, 1860. 
158 HOBSBAWM Industry and Empire, op. cit pp. 104/5; 
159 RT Oclober 12, 1878, pp. 864/5; LEFF, Nathaniel. Custos de Transporte, Investimentos em Infra-Estrutura e 
Desenvolvimento Econômico no Brasil Durante o SéculoXIX. In: Anais de História, (Assis,1974) p.712. 
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enquanto as ferrovias estatais não representavam mais que 26%. De fato, o Brasil tinha se 

tomado um excelente mercado de bens de capital e de investimentos estrangeiros, devido à 

política de garantia. 

Embora não se pudesse chamar, estritamente, de rede à malha ferroviária então 

existente, já que não passavam de estradas isoladas que ligavam o centro produtor 

agrícola ao porto provincial, estas ferrovias, no entanto, contribuíram para o crescimento 

da economia regional, principalmente a açucareira, e outras empresas de caráter urbano, 

bem como fez crescer cidades e vilas com o deslocamento de milhares de passageiros do 

interior para a capital e vice-versa. 

160 joSLIN, Da vi d- op. cit. pp. 67 e 82; 
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CAPÍTULO TERCEIRO 

O IMPACTO DAS FERROVIAS NA ECONOMIA DO NORDESTE 

3.1. A produção açucareira antes das ferrovias 

Este capítulo examinará o impacto das ferrovias sobre a economia da região. A 

primeira seção diz respeito à produção agrícola de antes e após a construção de 

ferrovias. As linhas pioneiras podem ser chamadas de ferrovias açucareiras, tal como as 

de São Paulo têm sido conhecidas como ferrovias cafeeiras. Dada a importância da 

RSF, a primeira parte do capítulo se concentrará em sua operação, examinando o 

tráfego da linha, taxas de fretes e a natureza da região na qual a ferrovia se estabeleceu. 

Nas subsequentes seções, analisaremos as ferrovias construídas depois do 

Regulamento de 1874, para um entendimento da experiência da RSF, que era vista 

como uma falência quanto a finanças, gerência e operação. Assim, o que o Governo 

tentou evitar foram problemas como os causados pela RSF, ao lançar aquele 

Regulamento. 

Examinaremos também o impacto social e demográfico das ferrovias no 

Nordeste. Temas específicos incluirão mobilidade física e padrões de implantação das 

ferrovias. Esta discussão envolverá tanto ferrovias como linhas de bondes e como as 

linhas de trilhos enfrentaram os tradicionais meios de transporte, alargando o meio 

ambiente social e provocando mobilidade social. Será avaliado também o impacto 

causado sobre o mercado de trabalho com respeito à mobilidade física. Para todos estes 

propósitos algumas comparações serão feitas entre as linhas de bondes e as ferrovias. 

Por que as companhias britânicas tinham decidido investir em ferrovias no 

Nordeste, se a exportação de açúcar permaneceu quase estacionária? A exportação 



brasileira de açúcar, na primeira metade do século XIX, tinha crescido 174% (entre 

1821 e 1850) numa média de 73.750 toneladas, embora seu valor, em libras esterlinas, 

tivesse crescido apenas 67%. Ao mesmo tempo, a exportação de café tinha aumentado 

em 1.158% e sai valor cresceu em 458%161. Pelo final da década de 1840, a 

exportação de café tinha já passado a do açúcar, em, pelo menos, 78%. Na segunda 

metade daquela década, o Reino Unido importou, em média, 23.387 toneladas de 

açúcar, menos da metade do que produzira o Nordeste, 55.155 toneladas162. A 

exportação brasileira de açúcar tendia a crescer normalmente, enquanto que a produção 

das Antilhas britânicas havia permanecido estacionária entre 1815 e 1833, segundo Eric 

Williams. A importação britânica de produtos do Brasil tinha crescido sete vezes até 

aquela data163. De 1827, ao fim do tratado de 1810 com a Inglaterra, nossa exportação 

de açúcar para aquele país foi sempre crescente e a lei britânica de 1846 sobre o açúcar 

beneficiou o açúcar mascavado brasileiro, cuja exportação subiu em 260% até o fim da 

década de 1840164. (Ver tabela, abaixo), 

161 EISENBERG, Peter. Modernização sem Mudanças. A Indústria Açucareira em Pernambuco, 1840/1910 (Rio d 
Janeiro, 1977), pp. 34/5. 
162 Segundo relatórios ingleses, o Brasil exportava para o Reino Unido cerca de 30.860 toneladas de açúcar enaua 
índias Ocidentais Britânicas exportavam 55.194.220 toneladas (conversão: 20 cwt = 1 tonelada). Bpp ' l84i 
Accounts Relating to Sugar Imported into the United Kingdomfrom the IVest Indies, Mauritius and East Indies M fi 
1841; DELSON, Robert M. Sugar Production for the Nineteenth Century British Market: Rethinking the Roles f f í i 
and the British West Indies. In Crisis and Change in the International Sugar Economy, 1860-1914, p 75 " 
163 WILLIAMS, Eric. Capitalism andSlavery. (London, 1981), p.151. 
1M EISENBERG, op. cit. p.49. 
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TABELA 12 

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA A INGLATERRA 

Anos Açúcar(t) Algodão(t) 

1846 5.469 -

1847 10.103 -

1848 17.592 -

1849 28.083 -

1850 18.134 13.527 

1851 36.021 8.633 

1852 14.535 11.833 

1853 33.587 10.799 

1854 28.965 8.796 

1855 23.434 10.972 

1856 26.559 9.746 

1857 42.543 13.353 

1858 41.816 8.311 

1859 59.930 10.035 

1860 21.647 7.717 

1861 38.847 7.719 

1862 63.155 10.419 

1863 59.570 10.091 

1864 59.475 16.972 

1865 50.978 24.734 

1866 115.839 37.282 

1867 121.970 41.334 

FONTES: British Parliamentary Paper (BPP), Relatórios Consulares para cada ano 

(1845-1870). 

94 



Durante os anos 1850, quando a RSF estava sendo construída, a exportação de 

açúcar para a Inglaterra caiu para 30% (11% na exportação geral) enquanto o café 

subiu para 85%. A exportação de para o Reino Unido dobrou ao longo dos anos 1860, 

enquanto o algodão, devido à demanda (a célebre cotton famine), cresceu três vezes165. 

No entanto, o aumento da exportação do açúcar era uma tentativa de compensar a 

perda em valores, já que o volume do açúcar crescera em cerca de 62% entre 1858 e 

1862, mas seu preço cresceu somente 22%, entre 1863 e 1867; a tonelagem de açúcar 

pulou para 103%, enquanto seu valor só subiu 35%166. 

A produção açucareira não caiu, no geral, devido ao mercado consumidor 

doméstico que começou a usar açúcar branco em vez do mascavado. O mercado 

importador doméstico, por volta de 1856-60, era de cerca de 12.177 toneladas e 

cresceu 550% até o fim do século XIX167. Nos anos 1880, o consumo doméstico de 

açúcar era estimado em cerca de 100.000 toneladas, um terço do mercado 

internacional168. Com relação à produção açucareira de Pernambuco, a exportação 

representou 86,5% e o consumo 13,5. (Ver tabela, abaixo), 

165 Sobre a fome de algodão (cotton famine), ver Eric J. Hobsbawm, Empire and Culture. (London, 1968), p.68 nota; 
MARX, K. O Capital. Livro Terceiro, Vol. IV, p. 139-145. 
166 British Parliamentary Paper (BPP). Vários relatórios consulares para o período (1845-1867). 
167 EISENBERG, op. cit p.51. 
168 Crise do Açúcar. Representação e Memorial Apresentados ao Corpo Legislativo da Nação Brasileira pelo Centro da 
Indústria e Commercio do Assucar do Rio de Janeiro. (Rio de Janeiro, 1887), p. 13; Milet calculava o consumo de açúcar em 
Recife em cerca de 12 a 15.000 toneladas. Ver Henrique Augusto Milet. A lavoura da Cana de Açúcar. (Recife 2' ed 
1989), p.26, nota 2. 
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TABELA 13 

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E EXPORTAÇÃO (toneladas) 

(PERNAMBUCO) 

Período Produção Exportação % Consumo % 

1831-40 40.433 27.844* 4 - -

1841-50 82.282 79.858 97 2.424 3 

1851-60 130.651 105.504 81 25.147 19 

1861-70 111.724 109.970 98 1.754 2 

1871-80 214.610 170.581 79 44.029 21 

1881-90 290.168 223.116 77 67.052 23 

1891/1900 307.768 (40.840)* 13 (8.984) 22** 

Fontes: EISENBERG, Peter, Modernização sem Mudanças. A Indústria 

Açucareira em Pernambuco, 1840-1910, (Rio de Janeiro, 1977), pp. 43/4 e 51; (*) 

dados de apenas um qüinqüênio; (**) Estimativas sobre o qüinqüênio. 

Em termos de balança comercial, significava menos moeda estrangeira entrando no 

país e, para os latifundiários, menos capital de giro. Para os anos 1850, o comércio interno 

com as províncias do Nordeste representava 17% e pelo final do século tinha pulado para 

136%169 A exportação de açúcar, que correspondia a 30% das exportações brasileiras, no 

período de 1821/30, caiu para 6% em 1891/1900. A de café, entretanto, cresceu de 18% para 

64% no mesmo período170. Apesar de a exportação de açúcar para o estrangeiro vir 

diminuindo, o mercado interno, seguia o caminho oposto, o que parecia compensar os 

investimentos da modernização feitos na indústria açucareira. O primeiro passo para renovar 

a produção agrícola regional veio através da construção ferroviária, seguida, décadas mais 

tarde, pela modernização dos engenhos de açúcar. 

169 DENSLOW, David As Origens da Desigualdade Regional do Brasil. In: Estudos Econômicos, Vol.3, N° 1, (São Paulo 
1973), pp. 71 e 74; EL-KAREH, Almir Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta, op. cit p.17. 
170 BEZERRA, Agostinho Fernandes. .As Tarifas Internas na I Repiiblica. (Brasília, 1986), p.13. 
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3.2. A construção de ferrovias inglesas no Nordeste 

A construção ferroviária no Nordeste açucareiro teve dois diferentes 

momentos. O primeiro diz respeito à linha pioneira Recife-São Francisco (RSF), que 

será analisada tanto como linha isolada, sem concorrência, no período de 1858 a 1880; 

bem como no período concorrencial, com outras inglesas e as estatais. O segundo 

momento se refere à construção e operação das ferrovias construídas a partir da 

segunda lei ferroviária, o Regulamento de 1874: Alagoas Railway Company (ARC), 

The Great Western of Brazil Railway (GWBR) em Pernambuco, a Conde D'Eu na 

Paraíba e a Natal-Nova Cruz (NNC) no Rio Grande do Norte, entre 1880 e 1904, além 

das linhas de bondes, na concorrência com o tráfego de passageiros no perímetro 

urbano das capitais.171. 

Por mais de duas décadas, os trens da RSF correram de Recife a Palmares, 

atraindo investimentos em engenhos de açúcar e mudanças sociais no meio ambiente 

em tomo da área urbana de Recife. Com uma zona privilegiada de 33 km, para ambos 

os lados da linha, a RSF enfrentou pequena concorrência, quando a EF Caruaru 

estendeu seus trilhos por 17 km, no máximo, no começo dos anos 1880. Tal 

empreendimento era permitido pela lei, em torno de 20 km na zona de entorno de 

Recife. Ademais, como a EF Caruaru dirigia seus trilhos para o centro da província, 

isto enlarguecia o ângulo entre ambas as linhas. Procedimento similar teve a GWBR 

contra a Great Northern Railway of Brazil (GNBR), cuja linha deveria partir de Olinda 

em direção aos limites de Pernambuco. Tal assunto dizia respeito ao ramal Nazaré-

Timbaúba que seria invadido pela GNBR. A GWBR ganhou a questão, já na República 

• 172 e a GNBR nem chegou a se constituir como empresa no Brasil 

171 LEVINE, Robert Pernambuco in theBrazilian Fedemtion (1889/1937). (Stanford Urriversity Press, 1978), pp. 6 39/40 
172 A GWBR também protestou contra a EF Caruaru e sugeriu que a linha estatal deveria ser um ramal, partindo da estação 
da GWBR, em Tiúma em direção a Vitória. EF 18. Ofício do engenheiro Eugênio Adriano P. da Cunha e Mello ao 
Presidente de Pernambuco, 20 de dezembro de 1881; FO 13 824. Great Northern Railway Brazil Company, I imited 
Reclamação. (Sem data nem local, impresso em Português); 
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Todos os protestos, exceto aquele da GWBR contra a GNBR, foram em vão, 

já que a lei permitia qualquer construção de estrada dentro dos limites de 17 km na área 

de Recife. No caso da RSF, ela tentou evitar a concorrência direta no tráfego de 

passageiro urbano. Por outro lado, a construção da Estrada de Ferro Sul de 

Pernambuco (EFSP) para a qual a RSF tinha concedido o uso de seus armazéns na 

estação terminal de Una, proporcionou um maior tráfego. De fato, no caso da RSF, o 

maior desafio foi a manutenção dos tradicionais meios de transporte, como tropeiros e 

canoas. A concorrência entre as ferrovias se deu em termos de outputs, tentando cada 

uma atrair para sua área os engenhos centrais, por exemplo. 

Pernambuco foi a única província onde a concorrência ferroviária pode ocorrer, 

já que havia quatro ferrovias tentando atrair o mercado para suas órbitas, fora as linhas 

de bondes, que disputavam com as ferrovias, os passageiros no perímetro urbano de 

Recife. Os proprietários de terra podiam se mudar para distritos onde havia trens ou 

bondes, abrir novos trechos de plantação, contando com esta nova infra-estrutura. Tal 

panorama não ocorreu em Alagoas (apesar de ter um pequena linha de bonde, a 

Jaraguá-Bebedouro), nem na Paraíba, onde surgiu uma pequena linha de bondes, já na 

República, porque a Conde D'Eu começava onde a cidade terminava, às margens do 

Sanhauá. Tanto na Paraíba como no Rio Grande do Norte, apenas uma ferrovia inglesa 

viria a ser aberta em cada uma destas províncias. No entanto, no final do século XIX, a 

competição ferroviária cruzou os limites pernambucanos, com a GWBR lançando seus 

trilhos em direção a Paraíba e Alagoas, atraindo seus produtos para o mercado de 

Recife e, mais adiante, para o Rio Grande do Norte, quando a GWBR arrendou a 

NNC. 

3.3. A construção e operação da Recife-São Francisco Railway (1852-1880) 
« 

Pretendemos aqui analisar a construção e operação da RSF até 1880, tomando 

esta data como limite, no que se refere ao aparecimento de outras ferrovias 
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concorrentes. De 1880 em diante, até a encampação pelo Estado e formação de rede 

pela GWBR, o processo será visto como um todo, incorporando os estudos 

particulares de cada ferrovia. 

Uma dos fatores que atraiu o capital inglês para Pernambuco foi o baixo valor 

da terra, no recém criado mercado imobiliário. No entanto, e paradoxalmente, isto veio 

a se tornar uma das dificuldades que a RSF teve de enfrentar para construir sua linha. 

Ao tomar conhecimento dos interesses dos irmãos De Mornay, concessionários da 

RSF, os donos de terra tentaram aumentar o valor da propriedade, em face da 

demanda. O mercado de terra tinha sido criado recentemente através da Lei de Terras 

de 1850, publicada em 1854. A política da terra foi um pedido dos donos de terra 

devido à série de títulos de propriedade, superposição de limites de sesmarias, 

aforamentos e posse ilegal173. Tal conflitiva situação vinha sendo estudada pelas 

bancadas desde 1842, até o projeto alcançar o Parlamento em 1850. Assim, a terra 

começou a ser oficialmente limitada para que as terras devolutas fossem postas à 

venda174. Ao preço de 1/2 real a 1 real por braça quadrada, ou cerca de 1 mil-réis por 

hectare, a terra tornar-se-ia mais barata para as ferrovia inglesas175. Além do mais, a lei 

sobre compra de terra beneficiava as ferrovias, quando Companhia e proprietários 

recorriam à justiça176. Em 1855, o Governo lançou um decreto regulamentando a 

aquisição de terras para construção de ferrovia, e no 7o artigo estabeleceu que se o 

dono da terra desistisse dos preços, que tinha aceitado antes, ele perderia o direito e a 

terra deveria ser incorporada à Companhia sob aquele valor. Tal conflito ocorria, 

quando um proprietário, avisado que a linha deveria cruzar suas terras, tentava fazer 

alguns melhoramentos para alcançar maior preço. Não obstante, a lei estabelecia que 

qualquer melhoramento feito depois do plano não deveria ser incluído no preço177. 

173 COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. (São Paulo, 1982), p.55; Ver Vilma Eliza Trindade de Saboya. A Lei 
de Terras (1850) e a Política Imperial - seus Reflexos 11a Pro\'incia de Mato Grosso. In: Revista Brasileira de História fM° 
30), ANPUH,pp. 115-136. U 

174 AMADO, Luiz Cervo. O Parlamento Brasileiro e as Relações Exteriores. (Brasília, 1981), pp. 146 and 149 
175 GEBARA, Ademir. The Transition from the Sla\>ety to the Free LabourMarket. (London, PhD Thesis, 1984) p p 53/4 
176 Para se ver como a Lei de Terras inílacionou o mercado, em 1856, a braça quadrada de terra, na zona canavieira da 
Paraíba estava orçada em média a 305000 (trinta mil-réis). Ver Lyra Tavares, Apontamentos Territoriais p 2 5 7 % 
também Genny da Costa e Silva, Terra e Trabalho: Política de Regulamentação, 1843-1850; Sobre os custos fe to "'" ^ 
o preço da terra na Inglaterra, para um paralelo, ver R. J. Irving. The capitalization ofBritains Railwav 1830/1914 t ^ t Í , 6 

Journal ofTransportHistory. Third Series, Vol. 5, No. 1, March 1984, pp. 1/24. ' ' 1 i h e 

177 SILVA, Clodomiro Pereira da. Política e Legislação de Estradas de Faro. (São Paulo, 1904), pp. 547/550 
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Para evitar conflitos, os irmãos De Mornay se juntaram a donos de terra locais 

e criaram uma imobiliária (originalmente 'land agency"), cujos próprios lotes tentaram 

vender à RSF178. Os De Mornay, principalmente Alfred, mantinham boa relação com 

donos de terra, como tinha sido visto pelo viajante britânico Mansfield, ao encontrar 

um deles fazendo um levantamento para uma ferrovia numa estrada de "MacAdam" 

que estava sendo reparada por trabalhadores179. Mesmo esta boa relação não evitou 

conflitos já que o preço das terras não correspondia a seu valor, como protestavam os 

donos de terra dos engenhos Utinga, Olinda e Providência, em 1858, contra a RSF. A 

Companhia oferecia £ 394 (3.500 contos de réis) quando o proprietário tinha estimado 

em £ 3.153, já que o vale pretendido incluía a casa grande e mais oito construções180. 

Não obstante, a política de comprar terras provocou alguns abusos, como o da 

imobiliária ter pago preços mais altos pelas terras dos De Mornay. Em geral, a RSF 

ganhava na justiça, porque a lei estabelecia que o preço deveria taxar os 

melhoramentos anteriores na propriedade mais que a terra em si mesma. 

As obras da RSF começaram em 1855, mas a Companhia teve que enfrentar 

surtos de cólera e de febre amarela. Como grande proporção dos funcionários e 

trabalhadores britânicos foi vítima de tal tragédia, o trabalho se estendeu por sete anos, 

em vez dos três do contrato. Além do mais, o projeto original de alcançar o São 

Francisco tinha sido abandonado, reduzindo-se o trecho em 86% dos projetados 738 km, 

ficando somente 125 km181. O primeiro trecho (30 km) até Cabo esteve pronto para os 

trens em 1858. Esta região, o cinto sedimentar em torno do Recife, estava densamente 

cortado por vários rios e constantemente coberto por inundações182. Embora luxuriante e 

fértil, este vale não pode prover uma melhor receita de tráfego, dado à concorrência com 

os meios de transporte por água. Produtos vinham por barcos para os armazéns do porto 

178 Os irmãos De Momay tinham uma excelente visão do distrito por onde a linha passaria. Ver o Relatório de De Momay 
em MacGregor, Conmercial Statistical (...) Vol. IV. pp. 178/182. 
179 MANSFIELD, C.B. Paraguay, Brazil and the Plate. (Cambridge, 1856) Vol. 1, pp. 31/2 and 43. 
180 Diário de Pernambuco, Anno XXXTV, No. 148,2 de fevereiro de 1851, p.2. 
181 A RSF realizou apenas 16,5% do traçado original, de acordo com Mulhal, e a Bahia 18%. Ver Michael Mulhal. The 
English in South America. (London, 1878), p.499. 
182 AHI 427/3/7/. Articles ofAgreements between the Chemlier Sérgio Teixeira de Macedo (...) and Edward de A íomay and 
Alfred de Momay hereafter called the Concessionaires (...) London, March 29,1855; CASTRO CARREIRA, Liberato de. 
História Financeira e Orçamentária do Império no Brasil. (Brasília, 2a ed.,1980) II Vol. p.786; Sobre os De Mornay, ver 
FREYRE, Ingleses no Brasil. (São Paulo, 1948), p.84; Sobre a lei de concessões, ver Clodomiro Pereira da Silva, Política e 
Legislação de Estradas de Ferro. (Rio de Janeiro, 1904) pp. 545/7; EF 6. Memorandum (The Humble Petition (...) August 
1,1860; 
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Recife. Assim, até a linha não alcançar Una (Palmares) e os donos de terra não abrirem suas 

mentes para o progresso ferroviário, o tráfego de mercadorias apresentou baixas taxas e 

algumas perdas no balancete da companhia. Quando a linha alcançou Escada, o distrito 

açucareiro mais rico, em 1860, o tráfego de mercadorias cresceu em 200%, enquanto o de 

passageiro cresceu em 42% 183. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 14 

TRÁFEGO DA RSF (£) 

ANOS RECEITAS DESPESAS 

Passageiros Mercadorias (t) Total 

1858 9.540 3.834 13.284 14.659 

1859 11.080 5.820 16.900 20.910 

1860 13.960 5.104 19.604 22.031 

1861 19.767 15.680 35.447 30.639 

1862 21.256 20.330 41.586 41.385 

TOTAL 75.603 50.768 126.371 129.624 

MEDIA 15.120 10.153 25.273 25.924 

FONTES: Estrada de Ferro (EF) 6, (Recife-São Francisco Railway) Report and Abstract of 

Receipts and Payments, Balance sheet and Revenue Statement (...) (Londres). 

A primeira seção custou £ 375.000, enquanto que a segunda, a despeito da 

mesma extensão (cerca de 31 km), custou 25% mais, devido às obras do túnel 184. 

Richard Burton, que visitou o Brasil nos anos 1860, criticou a construção da RSF: "(...) 

elas começaram pelo lugar errado (a RSF e a BSF) (...) elas eram caras, onde deveriam 

183 Sobre Escada, ver Eisenberg.. Modernização sem Mudanças, op. cit passim; o próprio Estado propiciou outputs a 
RSF como a construção de rodagens de Tamandaré a Una, em 1858-60, a de Palmares a Frei Caneca, entre 1866 e 
1869, a de Palmares a Bonito, em 1877 e a Água Preta-Jacuípe, em 1881. PEREIRA DA COSTA, Anais 
Pernambucanos, Vol. X, pp. 93-96. 

E p 4 Memorandum (The Humble Petition), August 1,1860. 
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ter sido baratas (...) elas tiveram túneis onde a terra valia pouco (...) os acionistas 

tornaram-se perdedores e o Governo ficou sobrecarregado indefinidamente com um 

enorme débito"185. 

Em termos de receita de mercadoria a respeito de tráfego de longa distância, a 

estação central em Cinco Pontas, distante do porto do Recife, contribuiu para os 

comerciantes e donos de terra evitarem a linha, porque isto significava mais fretes por 

embarque. Na década de 1870, quando linhas de bonde ameaçaram o tráfego de 

passageiros da RSF e a linha tinha solicitado dinheiro para aumentar o material rodante, 

o Governo exigiu que a companhia estendesse seus trilhos até o porto186. A companhia, 

no entanto, nunca cumpriu tal exigência, preferindo ficar com a estação central longe 

do porto, o que parecia uma imprudência numa economia dirigida para a exportação de 

matéria prima. Assim, o transporte de cargas da estação central até o porto ficou sob o 

monopólio da Companhia Locomotora (transporte em carroças puxadas por animais). 

Quando o tráfego de passageiro decresceu um pouco e permaneceu praticamente sem 

diferença entre 1872 e 1883, a companhia tentou uma vez mais baixar seus fretes e 

passagens. Além do mais, a RSF tinha o mais caro serviço de primeira classe, com uma 

manutenção em tomo de £ 300.000, enquanto o de terceira classe custava 87% 

187 menos 

A estação de Cinco Pontas permaneceu como um pesadelo para a RSF. No 

entanto, as docas de Pernambuco nunca foram construídas, ao longo do século XIX, 

apesar de vários projetos terem sido lançados, sem sucesso. Por volta de 1865, Cunha 

Galvão dizia que era mais fácil cruzar o Atlântico do que alcançar o porto do Recife. 

Nem mesmo o poderoso Mauá com sua Companhia de Docas e Portos, organizada em 

1863, pode levantar capital para tal aventura188. Segundo Cabral de Melo, o atraso na 

184 EF 4. Memorandum (The Humble Petition), August 1,1860. 
185 BURTON, R. Explorations of the Highlands of the Brazil. 2 Vols. (London, 1869), p.377. 
186 A estação central fora construída provisoriamente perto do Forte das Cinco Pontas. PEREIRA DA COSTA. F A .4iiais 
Pernambucanos, Vol. IX, p.98; Ver também Ulysses Pernambucano de Mello Neto, O Forte das Cinco Pontas. 
(Recife,1983) passim; 
187 EF 6. Movement of Passengers since the Opened Line in 1858 up to July 31, 1863; Idem, Dispatch by Mr. Austin, the 
RSF Superintendent, to President of Pernambuco, October 12, 1863; WELLS, James W. Exploring and Travelling three 
thcnisands miles thrxnigh Brazil. (London, 1886) 2 Vols., p.337, 
188 MELO, Evaldo Cabral de. O Norte .Agrário e o Império. (Rio de Janeiro, 1984), pp. 237/8; Ver Manoel da Cunha 
Galvão Melhoramento dos Portos do Brasil. (Rio de Janeiro, 1869), passim; 
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construção do porto de Pernambuco foi devido à resistência dos donos de terra dos 

engenhos tradicionais (os trapiches) instalados próximos à costa ou à margem de rios. 

Eles alegavam que o sistema de docas, planejada pela lei de 1869, controlaria seus 

negócios, principalmente se fosse gerenciado por estrangeiros. Comerciantes e donos 

de terra concordavam com a construção, desde que feita pelo Governo e não por 

companhias estrangeiras. O Marquês de Olinda dizia que tal empreendimento manteria 

"(...) o comércio de tão importante província controlado por companhia estrangeira"189. 

Assim, o Governo não teve força moral de taxar a RSF por atraso em construir a 

extensão até o porto de Recife. 

Para a RSF, o fato de a estação central ter sido construida fora do porto, 

demandava um serviço de transporte para fazer o transbordo das mercadorias para os 

armazéns. A companhia, logo no início, criou sua própria linha de barcos, trazidos 

diretamente de Londres. No entanto, concorrentes locais, revoltados com tal politica, 

afundaram as embarcações. O serviço foi substituído por uma companhia local e, 

depois, por carros de boi, que não só carregavam mais gêneros, como também 

evitavam prejuízos causados pela água do mar, quando do transporte por barcos. 

Enquanto o serviço por mar transportava cerca de 16.000 sacas por ano (cerca de 220 

toneladas), o transporte por carroças e similares, puxados por animais, podia carregar 

630 toneladas no mesmo período, além de seguro em comparação com os danos 

causados pela umidade do lastro dos barcos. (Ver a capacidade do transporte por terra 

na tabela a seguir). 

189 Evítldo Cabral de Melo, op. cit. pp. 238/9 
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TABELA 15 

TRANSPORTE DA ESTAÇÃO CENTRAL AO PORTO 

Veículo kg p/carga 

Lombo de burro 200 

Carro de cavalo 900 

Idem (de 2 rodas e 3 cavalos) 1.950 

Carroção de 3 cavalos 500 

Idem (de 4 rodas e 3 cavalos) 1.500 

Carro de boi 400 

Carroção de boi 975 

Carro de 2 rodas e 2 bois 1.950 

Idem (de 4 rocias e 2 bois) 800 

Idem (de 4 rodas e 4 bois) 1.500 

Fontes: EF 1, Ofício de James Templeton Wood, Superintendente da RSF, ao 

Presidente da Província de Pernambuco, 24 de julho de 1858. 

Tal performance deveria ser o ideal, como o engenheiro da RSF alegava, com 

relação ao verão e não ao inverno, com aquelas ruas não pavimentadas. De fato, um 

simples carro de boi podia carregar 220 kg cada. Tal política, aliada à baixa dos fretes 

em cerca de 300% e de 40% nas passagens, parecia ter encorajado os produtores, já 

que a exportação provincial alcançou 70.600 toneladas no período 1868-1872, ou seja, 

12% mais que no qüinqüênio anterior190. A linha, porém, corria por apenas 1/5 do 

190 EF 2. Oficio do Capitão João Ernesto Viriato de Medeiros, Engenheiro fiscal ao Presidente de Pernambuco, 25 de 
outubro de 1858; BPP LIH 1865. Report by Mr. Cônsul Lennon-Hunt on the trade of Pernambuco, for the year 1863, pp. 
33-47; EF 6. Report and Abstract (...) April 11, 1863; SOARES, Sebastião Ferreira. Notas Estatísticas sobre a Produção 
Agrícola e Carestia dos Gêneros Alimentícios no Império do Brasil, p.639; Associação Comercial (AC) 1. Receitas da 
Alfândega de Pernambuco entre 1840 e 1878; EF 4. Prospectus (The RSF), London, (sem data); O transbordo entre a 
estação central e o porto teve seus fretes aumentado em 8% por ano entre 1860 e 1888. Ver EF 2. Contrato para Transporte 
de gêneros (...) 1 de abril de 1861; Ver também Obras do Porto de Pernambuco (...), 5 de janeiro de 1889. 
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terreno cultivado da província e carregava 43% da exportação do açúcar no início dos 

anos 1870. Além do mais, fora responsável por uma grande concentração de terra em 

mãos de poucas famílias. Isto foi observado por Eisenberg, no exemplo de Escada, 

onde 114 engenhos pertenciam a nove famílias191. O que já tinha sido notado pelo 

diretor da RSF, em Londres:" (...) vasta quantidade de terras na vizinhança da linha foi 

transformada em distritos açucareiros. As fábricas de açúcar ao longo da linha têm 

crescido a cada ano, o que era um melhoramento e indicava pequenas vilas não muito 

longe da linha, e algodão (que) estava sendo cultivado com clara perspectiva de 

sucesso"192. 

Este discurso encorajador diferia, todavia, da realidade, já que só havia cerca de 

8 km de terras cultivadas nos dois lados da linha, que poderiam produzir cerca de 

200.000 toneladas, mas os trens só conseguiam carregar 10% da carga estimada193. 

Provavelmente os 32,8 km de rodagens da Província próximos da ferrovia vinham 

facilitando o transporte por tropas de animais, principalmente porque a RSF não 

resolvera o problema do transbordo entre a estação central e o porto. Assim, a 

concorrência dos tropeiros residia exatamente na correlação de frete por distância, em 

relação ao porto194. Como o engenheiro francês e senhor de engenho, Milet, então 

escrevera, a linha deveria providenciar tarifas abaixo das cobradas pelos tropeiros. Para 

provar que baixas taxas aumentariam a área de atração da ferrovia, Milet apresentava 

uma tabela com descontos de 20% a 41% de acordo com a distância entre as estações, 

mostrando uma economia que ia de 7 a 53 libras em 1.000 sacos transportados195. 

Outra concorrência à RSF veio das rodagens do Governo, cuja retomada de 

construção vinha de 1850, quando autoridades locais iniciaram um processo de 

191 EISENBERG, op. cit p.152. 
192 EF 4. Prospectus. Op. cit; RT October 26,1872, p. 1090; Durante a década de 1870, os gêneros tiveram um aumento 
somente de 30%. Ver James W. Well, op. cit p.337. 
193 Milet diz que a RSF, em seus primeiros cinco anos carregou cerca de 30.000 t de açúcar para Recife, já que a parte 
trazida pelos meios de transporte tradicionais, segundo ele, era insignificante. O açúcar tinha pulado de 10.000 t. para 
40.000. Ver Augusto Henrique Milet, A La\'oura da Cana de Açúcar, op. cit. p.65, nota 3. 
194 Em meados de 1870 a Locomotora cobrava o saco de açúcar em cerca de 180 réis, e o de algodão a 230 réis, de Cinco 
Pontas ao porto. (Estes dados foram reconvertidos do inglês, à base de 4d e 6d.).4 Província, No.374, Ano IL, p.4c. 
195 The Railway Times (RT) October 26,1872, p. 1090; RT October 14,1876, pp. 932/3; MILET, op. cit, pp. 47^56; MILET 
também atuou como Engenheiro fiscal e, além disto, adquiriu uma concessão ferroviária para uma linha entre a vila de 
Tamandaré e a estação de Una, em 1858. Como um paradoxo, Milet foi morto por uma locomotiva da Trilhos Urbanos de 
Olinda e Recife. Sobre Milet, ver Vamireh Chacon, Economia e Sociedade no Brasil. (Recife, 1973) pp. 91/2. 
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aumentar as comunicações dentro da Província, construindo cerca de 264 km de 

estradas, até o final do século XIX. O contrato para construir as rodagens era feito por 

capitalistas, sob forma de arrendamento com o Governo, com o direito de explorar as 

taxas da estrada durante muito tempo. Na década de 1840, por exemplo, as estradas 

não iam além de Olinda, e para o oeste a estrada seguia o Capibaribe, para o que fora 

construída a primeira ponte pênsil na América Latina196. Nos anos 1870, os ricos 

distritos açucareiros de Goiana e Nazaré, já podiam mandar seus produtos por tropas 

de burros pois já havia cerca de 119 km de estradas, com 23 pontes, 9 das quais eram 

de ferro. Estradas foram abertas pelo Governo durante a seca de 1877, como 

mitigação, canalizando gêneros para a RSF, ao mesmo tempo que concorria com a 

ferrovia. No conjunto, de 1850 ao final do século, Pernambuco tinha aberto 5 km de 

rodagem por ano197. Havia uma consciência para esta política, como defendia o 

engenheiro civil: "... nossa aspiração não deveria ser por ferrovias; era um luxo 

incompatível com a pobreza de nossos recursos; necessitamos de estradas bem 

construídas e rios navegáveis"198. 

No entanto, avaliando as ligações prospectivas das ferrovias (outputs), as taxas 

reduzidas não tiveram seus efeitos no comércio de importação; embora tenham tido 

alguma influência no aumento do tráfego de passageiros. Estas ligações que a ferrovia 

deveria ter tido com a economia só ocorreram a médio e longo prazo, na atração de 

engenhos centrais, para o distrito da linha199. Com relação a todas as ferrovias 

nordestinas, nenhuma delas foi capaz de taxar suas tarifas abaixo dos fretes dos 

tropeiros, já que não havia suficiente tráfego de mercadoria para o interior para 

aumentar as receitas. O tráfego de passageiros, também não produziu altas receitas 

devido ao baixo nível de salários, ao diminuto número de trabalhadores assalariados, 

bem como, obviamente, à escravidão. 

196 Projecto da Ponte Suspendida de Caxangá. Memória. Revista do Arquivo Público, Ano DL N° V, Recife, 1948, pp. 
301/6. 
197 PEREIRA DA COSTA, F A . Mais Pernambucanos. Vol. VD, pp. 107/7 and 561; Vol. VM, pp. 34-36; Vol. IX. p.509. 
198 relatórios da Secretaria de Obras Públicas (ROP). relatórios anuais (1861-69). Ofício do diretor Francisco Raphael do 
Rego Mello em 9 de outubro de 1863; Idem, Relatório de Antônio Vicente Nascimento Feitosa em 1 de fevereiro de 1865. 
199 Para um estudo comparativo, ver Rory Miller. Railways and Economic Development in Centml Peru, 1890-1930. In: 
Miller, Rory et al. (Ed). Social and Economic Change inModem Peru. (London, 1976) pp.41 e 44. 
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Apesar de os fretes ferroviários parecerem ser mais baixos que os dos 

tradicionais meios de transporte, como tropeiros, Milet argüía que os fretes pagos aos 

tropeiros incluíam não somente o transporte em si, mas a obrigação de vender os 

produtos e trazer mercadorias de volta para o proprietário. Isto significava um tráfego 

seguro de volta, o que não ocorria com a ferrovia. Os tropeiros podiam vender açúcar 

de 40% a 60% mais do que aquele vindo por trens, que, além do mais, deveria fazer 

face a um grande atraso, devido à burocracia200. Ao se utilizar de tropeiros, os 

produtores evitavam, também, atravessadores. Os tropeiros cobravam um mil-réis 

(27d) por quilômetro por saco de açúcar de aproximadamente 60 kg, e quase o dobro 

(1S976 réis) por km por saco de açúcar vindo de Una para o Recife201. 

Fretes do açúcar transportado por animal, numa área de duas léguas em torno 

de Recife, eram usualmente mais baixos, devido exatamente ao transbordo da estação 

central ao porto. Também era mais barato enviar produtos por embarcações, se o 

engenho estivesse situado às margens de rio, com seu trapiche, como usualmente eles 

foram instalados desde o período colonial. Os preços, no entanto, dobravam, para 

lugares distantes das estações, já que as mercadorias tinham de ser carregadas por 

animais até a estação e depois, em Recife, por animais, outra vez, da estação central até 

os armazéns, o que significava até três diferentes tarifas. Em termos de abastecimento 

de gêneros alimentícios, os fretes eram também tão altos que não contribuíram para 

criar um mercado consumidor, devido à inelasticidade entre produção e preços202. 

Tornava-se, então, mais caro transportar milho e feijão de Palmares do que importá-los 

dos Estados Unidos, Itália ou Alemanha203. 

Em 1860, a RSF baixara as tarifas do açúcar em 20%, e de maquinarias e 

cavalos em 30%, conseguindo boa performance (Ver Tabela 03) mas sem preencher o 

ponto de vista de Milet. Ele alegava, nos anos 1870, que nada mudara na economia 

açucareira, com a introdução, em 1874, do sistema métrico decimal. A conversão 

200 MILET, op. cit pp. 54 a 59. 
201 MILET, op. cit pp. 48/9. 
202 MILET, op. cit. pp. 48/50; A GWBR também cobrava fretes muito altos sobre gêneros alimentícios. Ver Van Ufel A 
Ferrovia do Recife ao Limoeiro. (Recife, 1885), passim; EF 2. Oficio do Capitão João Ernesto Viriato de Medeiros ao 
Presidente de Pernambuco em 25 de outubro de 1858; LEFF, Nathaniel, op. cit. p.74. 
203 jyU£LO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. (Rio de Janeiro, 1983), p.208. 
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propiciou a troca de medidas de arrobas para 10 kg por km, que resultou num negócio 

lucrativo para a linha. Apesar de o tráfego da RSF ter crescido devido às estradas 

auxiliares, o movimento da linha nunca pode alcançar a metade do total exportado pela 

Província. No período de 1863-1872, a ferrovia transportou 23.834 t., ou seja 38% da 

exportação provincial, que fora de 61.820 toneladas. No decênio imediatamente 

posterior, 1873-1882, a RSF mais do que dobrou seu tráfego de açúcar, carregando 

58.4301., mas isto era, então, apenas 36% da exportação da Província (159.5001). No 

final do século XIX, sua performance tinha se ampliado para algo entre 41% e 47% de 

todo açúcar entrado cm Recife, em 1896/7204. 

Isto, no entanto, não invalida a tese da importância da RSF para com a 

produção açucareira, já que a estrada só operava no trecho da zona da mata sul que ia 

do Recife até Palmares, deixando de lado parte da produção dos engenhos mais 

chegados ao litoral, ou à margem de rios. Mesmo assim, a participação de cada estação 

ferroviária, com exceção da de Ilha, sempre foi ascendente, na década de 1870 (Ver a 

tabela). 

204 MILET, op. cit. pp. 54 a 59; Milet foi conselheiro informal da RSF. EF. 1. Dispatch by Edward de Momay to President 
of Pernambuco, December 30, 1856; Os comerciantes reclamavam contra o atraso da RSF no embarque de mercadorias. 
Manifesto subscrito por 46 comerciantes de Recife, em 4 de fevereiro de 1882. .Associação Comercial Beneficente de 
Pernambuco (ACB) 3 (1882-1934); EF (RSF) Vários "Reports and Abstracts" (...) para o período; British Parliamentary 
Paper (BPP) 1873 LXV.71, Report for acting-Consul Corfxeld toEarl Gratmlle, pp. 13/51; RT October 17, 1896, pp. 505/6' 
RT October 23,1897, pp. 538/9. 
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TABELA 16 

TRANSPORTE DE AÇÚCAR/ESTAÇÕES DA RSF 

(milhares de toneladas) 

Estações 1872-76 1877-81 % 

Prazeres 329 358 9,8 

Ilha 856 666 -23,8 

Cabo 1.997 2.016 0,9 

Ipojuca 1.177 1.513 28,5 

Olinda 2.351 2.826 20,2 

Timboassu 864 1.813 109,8 

Escada 3.819 3.957 3,6 

Limoeiro 2.098 3.870 84,4 

Frexeiras 4.174 5.063 21,2 

Aripibu 2.662 3.930 47,6 

Ribeirão 2.332 3.752 60,0 

Gameleira 2.842 3.469 22,0 

Cuyambuca 1.237 2.061 66,6 

Agua Preta 5.003 6.481 29,5 

Una 4.891 7.475 52,8 

TOTAL 36.594 49.250 -

Fonte: RMA, 1881 (Anexo), p. 24; Os dados foram arredondados. 

No período 1863/72, o açúcar representava apenas 33% do tráfego de gêneros 

da RSF e caiu mais ainda205. O número de propriedades canavieiras, no entanto, saltou 

para 112% entre a década de 1850 e meados da de 1870. Mesmo assim, ainda não é 

claro se a RSF teria provocado tal incremento, porque seria errado tomar figuras 

individuais como os engenhos, desde que menos quantidade deles pode significar 

propriedades maiores. A medida para tal output deveria ser a correlação entre 

produção e exportação, mas isto é difícil verificar, já que grande parte de açúcar que 
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transporte. Tomando o número de engenhos, como já mencionado, naquela zona, o 

crescimento foi de 120% entre os anos 1840 e 1880. No entanto, na área cruzada por 

ferrovias, naquela zona, incluindo-se a projetada EF Sul de Pernambuco (aberta em 

1882) o crescimento foi cerca de 297%206. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 17 

ENGENHOS DE AÇÚCAR EM PERNAMBUCO 

Zonas 1844* 1850s 1860s 1880s Aumento(%) 

Recife/Olinda 25 25 28 26 4 

RSF 208 310 336 826 297 

Sul/s.f** 95 255 317 160 68 

EFC 119 172 153 133 12 

GWBR 143 318 257 420 193 

Norte/s.f** 92 157 229 190 106 

FONTES: Dados abreviados de Peter EISENBERG, Modernização sem Mudanças. 

A Indústria Açucareira em Pernambuco, 1840-1910, (São Paulo, 1977), pp. 262 a 

265; Ferreira Fontes, Sebastião. Notas Estatísticas sobre a Produção Agrícola e a 

Carestia dos Gêneros Alimentícios no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 2a edição, 

1977), pp. 258/9; MacGregor dá 512 plantações de açúcar e 200 pequenos engenhos 

na zona oeste da província, por volta de 1844. MACGREGOR, John. Commercial 

Statistics (...) Vol. 4, p. 176; MELO, Josemir Camilo de, A Lavoura Canavieira em 

Pernambuco e a Expansão do capitalismo Britânico (1870-1890) (Recife, 1978); 

(*) índex por %; (**) sem ferrovias. 

205 p R 29 Alfândega de Pernambuco, 4 de setembro de 1876; RT October 16, 1880, pp. 861/2; RMF, relatórios anuais 
1877-1888. 
206 gpp 1873 LXIV. Report by Acting-Consul Cotfield on the Tmde, Commerce and Ncnigation at the Port of 
Pernambuco, for theyear 1872, and matters cormected in this Consular District, pp. 230-244; EISENBERG, Peter, op. cit. 
pp. 262-265. 
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Segundo estes dados o número de engenhos quase dobrou (193%) em áreas 

cruzadas por trilhos e teve pequeno crescimento em áreas não servidas por ferrovias. 

Isto significa que ferrovias, de fato, melhoraram a produção açucareira. No entanto, 

dados absolutos podem levar a engano. Na área cruzada pelas ferrovias RSF e EFSP, 

(esta nos anos 1880), a chamada zona-da-mata úmida, a mais fértil área açucareira em 

Pernambuco, o número de engenhos por quilômetro de ferrovia é de 3,1. A zona norte, 

a zona-da-mata seca, por outro lado, cruzada parcialmente pela GWBR, nos dá a figura 

de 4,4 engenhos por quilômetro. Com relação a EF Caruaru, a linha cruzava cerca de 

70 km de zona açucareira, quase a metade da linha. Assim este percentual deve ser 

estimado sobre a extensão, o que resulta em 2 engenhos por quilômetro. 

Quantidade de engenhos, no entanto, não pode provar a real influência das 

ferrovias, a não ser se estimasse a produção carregada pelas linhas. A exportação da 

Província, por exemplo, tinha crescido em cerca de 180% nos anos 1870, sobre a 

década anterior, enquanto a RSF carregou apenas 41% do total do açúcar entrado em 

Recife. Entretanto, segundo a alfândega de Pernambuco, a RSF teria carregado apenas 

33%. Isto, no entanto, era baixo quando comparado com o canal de Goiana que teria 

enviado para Recife, em 1881, cerca 34.000 toneladas de açúcar, correspondendo a 

25% da Província, ou igual à exportação de Maceió e duas vezes à da Paraíba207 

Assim, para aumentar o tráfego de gêneros, a RSF incentivou outros tipos de 

gêneros, como café e tabaco. O transporte de tabaco, por sua vez, fez crescer o 

transporte de gêneros, de 4 para 30 toneladas, nos anos 1870. Mas isto era uma 

pequena quantidade, já que a área deste plantio (Bonito) ficava fora do trecho da RSF. 

Em meados da década de 1870, Recife recebeu 55 cargas de café vindo de Bonito, em 

carros de boi, como resultado de pequena plantação iniciada na década anterior, 

incentivada pelo Governo. Era esperada uma produção em cerca de 8.500 toneladas no 

início dos anos 1870, mas infelizmente para a RSF, apenas 5% do número de árvores 

207 MELO, Evaldo Cabral de. Op. cit p.230 
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tinham sido plantados próximo à linha208. O principal tráfego continuava a ser o açúcar. 

(Ver tabela, abaixo). 

TABELA 18 

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E O TRÁFEGO DA RSF 

Anos Produção RSF (%) 
1877/78 180.0 57.1 32 

1878/99 187.4 60.0 32 

1879/80 216.4 52.6 25 

1880/81 161.2 76.0 47 

1881/82 246.7 84.6 34 

1882/83 223.8 66.3 29 

1883/84 253.3 59.0 23 

1884/85 274.3 75.0 27 

1885/86 112.4 66.0 59 

1886/87 226.0 64.0 28 

TOTAL 2.081.5 660.6 32 

MEDIA 208.1 66.0 (32) 

FONTES: Relatórios do Ministério da Fazenda (RMF) (1877/8 e 1879/80); Ver 

também RMF 1883, Proposta e Relatório do Ministério da Fazenda, 1882-1883; 

Proposta e Relatório (idem) para 1884, 1885-6 e 1888; Ver Josemir Camilo de Melo, 

op. cit., passim. 

208 r F vários relatórios para o período; Porto do Recife (PR), Alfândega do Recife, 1866-1870; BPP 1873 LXIV. Report 
, f . Corfíeld (..) for the year 1872, op. cit.; RT October 18,1890, pp. 468/9; PR 30. Alfândega do Recife,1866. "Quadro 
r w T strativo da Importação e Exportação Direta do Porto do Recife", 1866; Descrição dos Festejos Promo\>idos pela 
7 ° ° Comercial Beneficiente de Pernambuco para receber o Comboio de Café da Vila do Bonito. (Recife,1876); PR 
' S í S ^ ^ t i a ü v o da Importação e Exportação Direta de Pernambuco de 1870 a 1873; RT October 14, 1876, pp. 
n ^ r t bre ^ plantações de café, ver Henrique Augusto Milet, op. cit pp. 19-23; Ver também Bamabé Elias da Rosa 
^ M r i a sobre a Cultura do Café na Pnrincia das Alagoas. (Recife, 2' ed. 1867). 
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O crescimento, embora lento, da produção de açúcar é resultado da aplicação 

de tecnologia moderna nos engenhos, no começo da década de 1870. Trata-se das 

modernas turbinas de novas técnicas de cozinhar o açúcar, como o sistema Wetzel. Tal 

equipamento tinha sido introduzido no engenho Tinoco, na Várzea, Recife, e no 

Mameluco, engenho em Escada, bem como em outros dois engenhos, levando aquelas 

fábricas a economizar cerca de 40% por colheita209. Era uma tentativa de dinamizar a 

indústria açucareira, seguindo a divisão internacional do trabalho. Tal tarefa foi mais 

tarde iniciada pelo Estado através dos engenhos centrais. O primeiro contrato para 

implantar um engenho central feito com a companhia francesa Fives-Lille, bem como 

outro feito com Keller & Co, faliram em meados dos anos 1870, já que não levantaram 

o necessário capital. Teria isto sido resultado da Grande Depressão? Somente no 

começo dos anos 1880 novo contratos foram subscritos por representantes de 

companhias britânicas. 

Quanto ao transporte de mercadorias vindo do interior, este apresentava baixas 

taxas comparadas com as enviadas de Recife. Madeira e miscelâneas tinham uma média 

de 14.276 toneladas, enquanto gêneros para o interior alcançavam 86% acima daquela 

média. Como na seca de 1877, o flagelo intensificou o tráfego de mercadorias para 

socorro e o transporte de passageiros, além disto, o carregamento de material 

ferroviário para a EF Sul de Pernambuco sob tarifa mais alta que a estimada, fez 

crescer a receita do tráfego210. Todos estes eventos trouxeram um incremento no final 

dos anos 1870, onde os gêneros de socorro ficaram entre 68 e 74% de todas as 

mercadorias enviadas para o interior211. (Ver tabela, a seguir). 

209 MILET, op. cit pp. 37/8,100 e 108. 
210 Sobre o material ferroviário carregado pela RSF, ver EF 15. Oficio do engenheiro fiscal Manoel de Barros Barreto, ao 
Presidente de Pernambuco, anexa a uma carta do contratador da EFSP, Francisco Justiniano de C. Rabello, em 11 de a°ósto 
de 1877. 
211 ACB 2. Junta Comercial de Pernambuco, 1882-1895', RT April 14,1883, p.379; RMA 1881, Anexo, p.24; RT October 
12,1878, pp. 855/6; EF 15. (RSF) Dispatch by Mr. Wells Hood, RSF Superintendent, to President of Pernambuco, August 
7, 1878; Idem, Report of Proceedings (...) April 11, 1877\ Decreto 5561, de 28 de fevereiro de 1874, apud Clodomiro 
Pereira da Silva, op. cit. pp. 596/7 618. 
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TABELA 19 

RSF TRÁFEGO/INTERIOR E RETORNO (mil toneladas) 

Anos Açúcar Algodão Madeira Gêneros Total Retorno* 
* 

1870 38.2 0.4 2.5 - 45.3 -

1871 31.7 0.5 2.8 - 30.0 -

1872 51.5 2.0 4.6 - 67.5 -

1873 52.0 1.6 7.9 68.2 146.7 18.0 

1874 49.5 1.3 6.2 63.0 132.3 16.9 

1875 49.0 0.9 6.6 55.8 122.0 15.4 

1876 42.4 0.8 4.8 516 108.9 14.2+ 

1877 57.1 1.1 3.9 67.6 140.5 23.7 

1878 54.9 0.9 2.7 70.1 140.8 34.1 

1879 52.6 0.5 3.2 65.2 131.0 26.6 

MEDIA 43.5 0.9 4.1 40.1 96.8 18.6 

FONTES: EF. (RSF) Vários Reports and Abstracts para o período; ACB 2, Junta 

Comercial de Pernambuco, relatórios de 1882-1879; Relatório do Ministério da 

Agricultura (RMA) 1883, p,255; (*) Inclui "outros"; (+) A revista The Railway 

Times apresenta £ 36.289 para este ano, RT April 14, 1883, p. 379; (**) Gêneros 

para o interior. 

Nesta pequena mostra, o tráfego para o interior representava apenas 12,5% 

daquele vindo do interior. Apenas durante a seca de 1877/1879, o tráfego pode colher 

uma melhor performance, em cerca de 82%, comparando aos três últimos anos de 

tráfego antes da seca. No entanto, comparando o tráfego para o interior com o que 

vinha de lá, os gêneros enviados de Recife representavam apenas 34%. Isto significa 

que nem um grande flagelo como aquela seca foi suficiente para levantar o tráfego de 
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gêneros para o interior acima do que vinha de lá. Itens como "criação" e gado tiveram 

médias de 1.396 cabeças por década (de uma média de 4.000 cabeças/ano). O tráfego 

de açúcar caiu até o fim daquela década, devido à seca de 1877, bem como o de 

madeira. O de açúcar tinha saltado de 36% em 1876/1877, caíra depois em 5% e 7%. 

No entanto, o tráfego de mercadorias que tinha sido de 11% e 33% nos dois anos de 

seca, declina, restringindo-se a um crescimento de apenas 2% em 1879. Os gêneros, 

em geral, pareciam seguir tal procedimento, tendo crescido 31% e 36%, para declinar 

para o patamar de 26% no terceiro ano daquela seca (Ver tabela 25). 

A performance da RSF, em mais de duas décadas, como linha única deveria ser 

reconsiderada com cuidado, pois ela não foi capaz de ir além do ponto de competir 

com tradicional meios de transporte, principalmente no que diz respeito ao transporte 

de material ferroviário e outros para o assentamento dos engenhos centrais. Em termos 

de passageiros, a RSF foi responsável pelo grande deslocamento de massa humana do 

interior para a capital e vice-versa. Trata-se aqui de um salto de modernidade, em que 

os moradores rurais e/ou urbanos do interior já podem se deslocar com certa 

freqüência para o Recife. 
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TABELA 20 

TRÁFEGO DE PASSAGEIRO NA RSF (Quantidade) 

Qüinqüênio Passageiros Aumento(%) 

1858-62 83.524 100 

1863-67 152.870 83 

1868-72 213.960 115 

1873-77 250.000 201 

1878-82 284.740 243 

1883-87 294.900 251 

1888-92 527.620 534 

FONTES: EF 6, (RSF) Vários Report and Abstracts (...) para o período; Galvão, 

Manoel da Cunha, Notícias sobre as Estradas de Ferro do Brasil (Rio de Janeiro, 

1869), passim; Picanço, Francisco, Viação Férrea do Brasil (Rio de Janeiro, 1884), 

passim; 

O aumento de 79% no qüinqüênio 1888-92, sobre o anterior, foi devido à 

abertura da EF Sul de Pernambuco. Em geral, é difícil avaliar o montante de tráfego 

suburbano da RSF, já que a linha cruzava poucas ruas até a estação de Afogados. Além 

do mais, outras linhas como a Brazilian Street Company (BSC) movida a vapor, pode 

disputar este tráfego, atraindo moradores da área da RSF. Processo similar ocorreria de 

1880 em diante, com a implantação da EF Caruaru, a GWBR e a EF Ribeirão-Bonito, 

quando o mercado produtor pode ter sido desviado da vizinhança da RSF para aquelas 

linhas. 

Desde que nenhuma outra ferrovia de longa distância existiu em Pernambuco 

até 1880, não houve concorrência stricto sensu, exceção em termos de tráfego de 

passageiro dentro da área urbana de Recife. Na década de 1860, cidades como Recife e 

116 



Rio de Janeiro lançaram várias linhas de bonde, e mesmo uma pequena cidade, como 

Maceió, construiu uma pequena linha de bonde. Infelizmente, muitas concessões 

ferroviárias serviram apenas para especulação, como também ocorreu com aquelas 

lançadas no fim dos anos 1860, como a Recife-Limoeiro (vendida à GWBR) e a 

Recife-Caruaru. Estas duas concessões caducaram devido à falta de garantia por parte 
212 

do Governo . Durante os anos 1870, Pernambuco lançou várias concessões para 

estradas de curtas distâncias e linhas de bondes. Muitas não passavam de pura 

especulação, como um só concessionário com duas ou três concessões. Tal foi o caso 

de André Porto Abreu, que recebera a concessão para a ferrovia Recife-Vitória, bem 

como outra para uma linha de bonde puxada a burros, em Goiana. Ele também fez um 

contrato para a construção do canal de Goiana. Foi para evitar esta febre de 

concessões, mesmo com as já emitidas, que o Governo, em 1873, lançou um novo 

Regulamento para a construção ferroviária213. 

3 5 OUTRAS FERROVIAS INGLESAS NO NORDESTE (1880-1900) 

As feirovias construídas no Nordeste depois do Regulamento de 1874 e de 

subsequentes leis, seguiram o mesmo caminho com respeito, por exemplo, a 

concessões. Os procedimentos foram similar, onde comerciantes e donos de terra 

adquiriam os direitos para a construção e os repassavam a companhias estrangeiras. O 

Barão de Soledade, por exemplo, vendeu sua concessão da Recife-Limoeiro a GWBR; 

o Barão do Abiaí e o Visconde de Cavalcanti, juntos com o engenheiro André 

Rebouças, na Paraíba, venderam a concessão para a companhia inglesa The Conde 

DEu. Em Alagoas, Domingos Moutinho, o empresário da Ferro-Carril de 

Pernambuco, negociou sua concessão com Hugh Wilson e com uma companhia 

212 CASTRO CARREIRA, Liberato de. História Financeira e Orçamentária do Império no Brasil, op. cit. p.413- PINTO 
Estêvão. História de uma Estrada de Ferro do Nordeste, p.80; PALHANO DE JESUS, J.. Rápida Notícia da Viação 
Férrea do Brasil, pp. 726-7; Segundo The Railway Times, o Brasil tinha, em 1870, 400 milhas em tráfego, distribuídas 
entre São Paulo (85), Rio de Janeiro (Dom Pedro E, 133; Mauá, 10 e a Cantagalo, 21);Pemambuco (76) e Bdua (1S\ RT 
October 8 1870, p.1013/; Ver Falia (...) 1873. (Recife, 1873), passim; v ; 
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britânica. Comerciantes, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte adquiriram a 

concessão de uma estrada a partir de Natal e a venderam à empresa britânica The 

Imperial Brazilian Natal-Nova Cruz Railway. 

Os concessionários reclamavam de dificuldades para levantar capitais. Em 

termos, eles tiveram de fazer face à tão propalada grande depressão no mercado 

internacional e à crise financeira no Brasil. Com relação à construção, todas as 

companhias sofreram atrasos nas obras devido ao preço da terra ter crescido por causa 

da demanda, bem como devido a brigas internas com construtores, levando à queda na 

bolsa londrina (a NNC e a GWBR). No entanto, todas elas construíram a linha 

principal dentro dos três anos contratado. 

Todas a linhas pareciam ter sido construídas fora do vale mais rentável, o que 

levou as companhias a solicitar concessão para um ramal (ARC e NNC) ou uma 

extensão (GWBR, Conde DEu). Como o capital era garantido pelo Regulamento de 

1874 ou pela lei de 1878, isto significava um montante limitado, as companhias, para 

atrair mais receitas, baixaram fretes e passagens. Mesmo assim, os fretes pareciam tão 

descabidos, que, em 1887, o Ministro da Agricultura, Antônio Prado, autorizou um 

baixa de 23% em todas as tarifas das ferrovias do Nordeste214. 

Por sua vez, as ferrovias resolveram acabar o serviço de primeira classe devido 

à escassa demanda e o alto custo de manutenção (ARC e NNC). Outra atitude foi a de 

substituir os dormentes de madeira pelos de ferro (Conde DEu, NNC e até a pioneira 

RSF). As ferrovias também tiveram que enfrentar estiagens, como a de 1885, em toda 

a zona açucareira, mas, por outro lado elas tiveram um aumento de tráfego de gêneros 

durante os períodos de secas. Em geral, as ferrovias tinham prejuízo não só devido 

ainda à concorrência de tropeiros, mas dos meios de transporte por água, 

principalmente a ARC. Isto era pior porque estas ferrovias, que podem ser 

denominadas de ferrovias açucareiras, tinham que enfrentar a curta safra da cana de 

açúcar, de dezembro a maio e, consequentemente, a falta de outros bens agrícolas para 

213 Sobre a Lei N° 2237, de 3 de maio de 1873 e Regulamento, ver Clodomiro Pereira da Silva Política e Legislação de 
Estradas de Ferro. (Rio de Janeiro, 1904) pp. 589 and 590/1. 
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o transporte, no resto do ano. Assim, os vagões andavam vazios, principalmente 

porque não havia suficientes volumes de mercadorias da capital para o interior. Isto 

impedia as ferrovias de baixarem mais suas tarifas. 

3.6. A Alagoas Railway Company (ARC) 

Alagoas tentou, por volta de 1868, construir 6 km de linha para ligar o porto de 

Jaraguá ao centro de Maceió. Era um sistema misto de bondes a vapor e puxado a 

burros, cujo leito veio a ser usado por uma ferrovia no começo de 1880. Por volta de 

1875, havia 10 km de linha construída, alcançando Bebedouro na periferia da então 
•' 215 

Maceió . Uma segunda tentativa, conduzida por Mr. Hugh Wilson & Son, também 

faliu216. Finalmente, a Alagoas Railway Company, organizada em Londres, adquiriu a 

concessão para uma estrada ao longo de 80 km de um fértil vale. 

E provável que o que atraiu o capital inglês tenha sido a exportação de açúcar 

que vinha crescendo desde os anos 1860, quando apresentou uma média de cerca de 

9.912 toneladas anuais e cresceu 73% na década de 1870. A de algodão teria sido 

maior ainda, em torno de 205% no mesmo período217. Isso explica as várias tentativas 

para construir uma ferrovia em Alagoas. 

Suas obras começaram em 1882 e a Companhia, tempos depois, pediu outra 

concessão para construir um ramal para o distrito açucareiro mais rico, o de 

214 MELO, Evaldo Cabral de. op. cit p.217. 
215 O Império do Brasil na Exposição Universal de 1876 em Philadelphia. (Rio de Janeiro, 1875)p.361. 
216 Mr. Hugh Wilson tinha falhado uma vez mais com a Alagoas Brazilian Central Ry Co. Ltd, incorporada em 1873, que 
não foi além de 10 km de tramway entre Jaraguá e Bebedouro, e um ramal para o Trapiche. Ver Moacir M.F. Silva 
Geografia das Estradas de Ferro em seu Primeiro Centenário de Janeiro (1854-1954). In I Centenário das Ferrovias 
Brasileiras. IBGE (Rio de Janeiro, 1954), p. 10; PINTO, Estêvão. Op. cit, p.119; Ver especialmente Douglas Apprato 
Tenório, Capitalismo e Ferrovias no Brasil. 
217 BPP 1881LXXXIX. Report by Cônsul Bonliam on tlie Trade and Commerce of the Pro\<inces ofAlagoas, Paraíba, Rio 
Grande do Norte and Ceara, for theyear 1879, pi. 
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Assembléia, o que obteve em 1889218. A linha principal corria através do vale do 

Mundaú, que produziu cerca 300 toneladas, em meados da década de 1880, enquanto 

o vale do Paraíba, onde o ramal deveria correr, teria produzido 17.000 toneladas. O 

resto da província era responsável por 13.000 toneladas. O vale do Paraíba fornecia 

60% de todo o açúcar entrado em Maceió, bem como produzia cerca de 2.000 

toneladas de algodão. Com relação, ainda, ao algodão, o vale do Mundaú tinha 

produzido dois terços menos. Foi baseada nestes dados que a ARC tentou adquirir a 

concessão para o ramal219. 

A linha principal custou cerca £ 14.414, enquanto o ramal teria custado cerca 

de £ 3.828 e, no mesmo tempo, teria dado um lucro de cerca £ 30.405220. Antes da 

abertura do ramal, a ARC carregou apenas 17% da exportação provincial de açúcar. A 

Companhia, em seu primeiro qüinqüênio, sofreu uma perda geral, incluindo despesas 

de Londres, apesar de as receitas do tráfego terem crescido com sucesso. De 1887 em 

diante, o tráfego de mercadorias cresceu em 68%, enquanto o ramal traria 43% para a 

linha principal, aproximadamente 10.000 toneladas de açúcar221. Depois da estiagem de 

1885, o tráfego de açúcar cresceu em 880 toneladas; o de algodão subiu 50%, e o de 

cereais em 150%. Os tradicionais meios de transporte continuavam na preferência dos 

produtores. Tropeiros e barcos transportaram o equivalente a 90% do tráfego 

ferroviário. Os fretes dos comboieiros eram de cerca de 500 réis, por saco, de Atalaia a 

Pilar e 100 réis daí a Jaraguá; se enviassem, por água, de Pilar o preço dobraria e, 

embora fosse mais rápido do que por terra, sempre causava prejuízos ao açúcar. Por 

218 BT 31 2129/9744. Memorandum of Association of the Alagoas Brazilian Central Railway Company Ltd. (Incorporated 
in August 6,1875 and dissolved by March 7, 1882); Ver também BT 31 2109/9561. Memorandum of Association of the 
Maceio-Imperatriz Railway Company Ltd. (Incorporated in June 4,1875 and dissolved by September 8,1885) The Alagoas 
Railway Company was organized in 1881. BT 31 2807/15378. Memorandum of Association of the Alagoas Railway 
Company Ltd.; TENÓRIO, Douglas Apprato. Capitalismo e Ferrovias no Brasil. (Maceió, 1979), pp 96 e 148' RMA 
1872, Lei N°. 568, de 24 de maio de 1870, p.124; RT August 23,1884, p.1066; Jesus, op. cit p.727. ' 
219 The Alagoas Railway Co. Petição (...) op. cit, p.14; RPP 1888, fls. 3, apud Douglas Apprato Tenório opcit D 202-
PINTO, Estêvão, op. cit p. 120; RT April 16, 1892, p.495; RT August 3, 1889, p.115; Tarifas da Estrada Centml de 
Alagoas. (Recife, sem data), passim; RT October 25, 1888, p.543; RODRIGUES, J.C. Resgate das Estradas de Ferro do 
Recife e da Bahia ao São Francisco. (Rio de Janeiro, 1902) p. 58; 
220 RT April 18, 1891, p.447; Alagoas Railway Company Limited. Petição e Memória Justificativa Apresentada ao Exm 
Sr. Conselheiro Dr. .4ntonio da Silva Prado (Ramal de.Assembléia). (Rio de Janeiro, 1888). RODRIGUES op cit 5 8 ^ ' 
221 The Alagoas Railway Co. Ltd. Petição e Memória Justificativa Apresentada ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. •intonio d 
Silva Prado, Ministro da Agricultura (...) Ramal de Assembléia. (Rio de Janeiro, 1888), p.4; RT April 17 1886 n 4~4 r 
RT April 2,1893, p.545; RODRIGUES, J.C. Resgate das Estradas de Ferro do Recife e da Bahia ao São 7 W / f 7d 
de Janeiro, 1902), p.60; rancisco. (Rio 
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outro lado, o açúcar vindo do oeste era taxado em 800 réis, por saco, enquanto os de 

Assembléia deveriam pagar 1.800 réis222. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 21 

A ARC E A CONCORRÊNCIA NOS FRETES 

(em mil-réis p/toneladas) 

Trecho Tropeiros Trens % 

Atalaia-Jaraguá 27$855 5S100 -71 

Capela-Jaraguá 18$925 9$425 -52 

Assembléia-Jaraguá 19$800 10$500 -41 

Fontes: Alagoas Railway Company Ltd, Petição e Memória (...) op. cit. pp. 11/2; 

Conversão a 26p p/mil-réis. 

A ARC nunca enfrentou concorrência ferroviária, dentro dos limites da 

província, mas sentiu-se ameaçada de perder tráfego quando o Governo intencionou 

ligá-la com a estatal EF Sul de Pernambuco, a 43,5 km de Imperatriz223. Uma batalha 

de palavras e leis começou, apoiada, de um lado, pela Associação Comercial de 

Pernambuco que era a favor da ligação e, por outro, pela de Alagoas, que era contra. A 

ACP defendia que fosse via Jacuípe, em vez de Canhotinho ou Quipapá, já no Agreste. 

Nem Paquevira, próximo a Quipapá, trouxe os comerciantes recifenses ao acordo, já 

que todos estes lugares estavam muita mais perto da fronteira de Alagoas do que da de 

Pernambuco. Para os comerciantes de Alagoas, o ideal era que a junção fosse feita 

longe do vale do Jacuípe, para assegurar que a produção dali não fosse escoada para o 

porto de Recife. No entanto, isto era coisa de tempo, já que Pernambuco tinha 

222 Alagoas Railway Company Ltd. Petição e Memória (..) op. cit p. 6; RPP 1888, p.37; SILVA COUTINHO J 
Estradas de Ferio do Norte. op. cit p. 12; RT April 9,1887, p.454; RT April 14,1888, pp. 485/6. 
223 RT April 18,1891, p.447; 



autorizado a EF Tamandaré, que partiria do litoral, vizinho aos limites com Alagoas, 

para Sertãozinho, via Palmares, cruzando a RSF224. 

3.7. The Conde D'Eu Railway 

A Conde DEu foi organizada em Londres, em 1875, para adquirir a concessão do 

engenheiro André Rebouças e outros, para uma estrada em forma de Y, entre o porto fluvial 

da Paraíba (então nome da capital) e o interior. O trecho indo para o norte em direção a 

Guarabira (Independência, à época) era a linha principal, enquanto a linha para o sul, em 

direção a Pilar seria o ramal, que se desenvolveria num futuro em direção a Ingá e Campina 

Grande. As obras absorveram 89% do capital, enquanto o levantamento da área e a 

transferência da concessão custaram £ 15.000. Planejada para alcançar estas duas últimas 

cidades, a Companhia decidiu não prolongar a linha além de 121,5 km. A construção 

começou em 1881 e se estendeu por três anos, liderada pelo mesmo construtor da Alagoas 

Railway, Hugh Wilson & Son, ao custo de £ 9.000 por km225. 

Cedo, a Companhia se deu conta que o porto fluvial do Sanhauá era inconveniente, 

não só porque estava a 18 km do mar, mas porque só recebia pequenas embarcações, que se 

tornava, dia a dia, inadequado para o montante de açúcar trazido pelos trens. Segundo Silva 

Coutinho, por volta de 1850, o porto de Sanhauá era próprio para barcos de 18 pés de 

calado. Além do mais, uma tentativa anterior de construir uma ponte fora responsável por um 

grande montante de entulhos no leito do rio. A junção do Sanhauá com o Paraíba, onde os 

barcos costumavam ancorar, tinha se tomado um banco de areia. Na década de 1880 o canal 

224 EF 30. Oficio do engenheiro fiscal, Felippe de Figueiroa Faria ao Governador de Pernambuco, em 24 de maio de 1890; 
ACB. Ofício do Presidente da ACB ao Governador de Pernambuco, em 17 fevereiro de 1891; Diversos. B.20 Cx.2. 
Companhia E.F. do Norte do Bmsil. (Recife, 1895). 
225 Apontamentos. Legislação Ptwincial e Estadual da Paraíba (1875 a 1900). (Paraíba, 1903), pp. 22/3; B I 31 
2167/10100. Memorandum of Association of the Conde DEu Railway Company LTd London December 15, 1875; RMA 
1872, p.124; RODRIGUES, op. cit p. 50; PICANÇO, op. cit pp. 47/8; CM. (sic!) Cartas sobre uma Estrada de Ferro na 
Paraíba do Norte. (Paraíba, 1872), passim. Ver também Josemir Camilo de MELO. Velhas Cartas sobre a Paraíba. In' A 
União (João Pessoa), 8 de julho de 1984, p.22; AM 427/4/29. Empire of Brazil. The Conde DEu Railway Company Ltd. 
Prospectus. (London, May 7, 1880); Idem, Contract made (...) Between the Imperial Government of Brazil of the one part 
and The Conde DEu Railway Company Ltd (...) (London, August 19,1879); The Times, May 10, 1880, p.9; RT November 
10,1883, p.l 110; Jesus, op. cit p.727; MELO, Josemir Camilo. Ingleses na Paraíba: The Conde DEu Railway. In- Grão 
No.4, UFPB, Campina Grande, 1987, pp. 81/97. 
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era de apenas 8 pés de profundidade, numa extensão de apenas 9 km, até o sítio onde os 

navios estavam fundeados. Mesmo barcos à vela permaneciam a 6 e 8 km longe do porto 

fluvial226. A Companhia solicitou a concessão para uma extensão até o porto natural de 

Cabedelo, cujo pleito foi beneficiado pela Princesa Isabel (já que a estrada tinha o nome de 

seu marido), em 1886, sob a garantia de 6% sobre £ 69.000. 

A linha apresentou uma perda em receitas no primeiro ano de operação, quando 

carregou 42% do açúcar entrado na capital, enquanto os tropeiros foram responsáveis por 

58%227. Com respeito ao algodão, a linha transportou 1.000% a menos que os tradicionais 

meios de transporte. A maior ameaça, no entanto, vinha do porto de Mamanguape, ao norte 

da capital, de onde 10% do açúcar e 50% do algodão da Província era embarcado. Os 

tropeiros também serviam as áreas deixadas de lado pela ferrovia, como o lado direito do rio 

Paraíba, onde havia 17 engenhos de açúcar. Negligência como esta, fez com que a 

Companhia a carregasse metade da exportação de açúcar228. 

226 SILVA COUTINHO, op. cit pp. 99/101. 
227 Os tropeiros cobravam 6d por légua (6Km) o saco de açúcar de aproximadamente 60 kg. Ver J.M. da Silva Coutinho 
Estradas de Ferro do Norte. (Rio de Janeiro, 1888), pp. 10 e 12; 
228 BPP 1884-5 LXXXIX. Report by the Vice-Consul Agnew on Trade and Commerce of Paraíba for the year 1883 DD 
1324/31; RT November 29, 1884, pp. 1511/2; RPP 1881, p.29; Mane, Alfred. Le Brésil. (Paris, 1889), pp. 212/3; Silva 
Coutinho, op. cit p.97. 
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TABELA 22 

TRANSPORTE DA CONDE D'EU (mil toneladas) 

CONDE D'EU PROVÍNCIA 

Anos Açúcar % Algodão % Açúcar Algodão 

1883 4.5 33 0.2 9 13.8 2.1 

1884 4.5 52 0.5 22 8.7 2.3 

1885 5.2 83 1.8 19 6.3 1.5 

1886 1.8 20 1.7 52 9.1 3.3 

1887 6.4 70 4.0 98 9.0 4.1 

1888 4.7 55 3.2 80 8.6 4.0 

Fontes; Dados abreviados de Marc Alfivd, Le Brésil, Vol. I (Paris, 1889) p.242; BPP 1886 

LXVI, Report on the Trade, Commerce, and Navigation of Paraíba for the year 1885, 

pp. 437/444; Para 1884, ver J. M. da Silva Coutinho, Estradas de Ferro do Norte (Rio de 

Janeiro, 1888) p. 98; RPP (PB) 1886, Falia com que (...) 1 de Agosto de 1886, (Paraíba, 

1886). 

A tonelagem carregada pela linha era tão pequena que se poderia perguntar porque os 

ingleses investiram na construção desta ferrovia. Pode-se até pensar que foi devido à falta de 

informações antes da construção da linha. É um engano, pois havia vários relatórios 

consulares demonstrando a baixa produção açucareira na Paraiba. Entre 1875 e 1879, a 

Paraíba tinha exportado uma média de 2.9001. de açúcar e 6.2801. de algodão229. De fato, o 

açúcar transportado pela Conde D'Eu (4.500 t.) tinha dobrado o montante de açúcar 

exportado, mas para uma ferrovia, aquela quantidade significava uma média de 25 t. por dia 

ou 2.2501. por colheita (6 meses). A Conde DEu operava muito abaixo de sua capacidade 

229 BPP 1881LXXXIX. Report by Cônsul Banham on the Trade and Commerce of Alagoas, Paraiba, Rio Grande do Norte 
and Ceara for the year 1879. p.16. 
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Depois da primeira perda, devido ao baixo preço do açúcar e à pequena safra230, a 

Conde D'Eu baixou suas tarifas. Para cortar despesas, houve uma tentativa de substituir os 

dormentes de madeira pelos de ferro, ao menos no primeiro trecho, um solo arenoso, 

inclusive impróprio para a agricultura. Em 1888, o Governo autorizou novas tarifas para 

passageiros, em cerca de 11% menos e, nos gêneros, uma redução de 7 réis, por 10 kg p/km. 

Provavelmente, tal política contribuiu para uma pequena perda naquele ano2,1. Em termos de 

tráfego de passageiro, a linha não pode adquirir grandes resultados, com 4 carros mistos para 

a primeira e segunda classes e 9 carros para a segunda e terceira classes. Durante os anos 

1880, a Companhia administrou uma pequena receita de passageiro, equivalente a 38 % do 

tráfego de gênero. Isto aumentou um pouco, na década de 1890, quando a extensão de 

Cabedelo foi aberta, atingindo 45% da receita do tráfego de gêneros. 

Não obstante, as receitas do tráfego de gêneros e de passageiro nos anos 1880, 

permaneceram baixas. A linha pediu para parar o serviço nos domingos e feriados, alegando a 

perda de £ 43 (cerca de 465 mil-réis, a 22p) diariamente. O engenheiro fiscal respondeu que 

seria melhor fechar a linha completamente, já que ela funcionava com constante perda e o 

Governo estava pagando a garantia integralmente, e o povo tinha o direito de viajar em 

qualquer dia. A abertura da extensão de Cabedelo, em 1889, foi a esperança para incrementar 

as receitas de tráfego da linha principal. Outro crescimento ocasional veio em 1890, devido à 

seca no sertão. O Governo enviou 2,430 sacos de milho, 660 sacos de feijão e 300 farinha de 

mandioca, apesar dos protestos das autoridades, já que a linha tinha taxado com altas tarifas 

tais gêneros2"2. Em face de seguidas perdas e uma completa falta de dinheiro, a Companhia 

perdeu os direitos de construir a extensão de Mulungu-Campina Grande, embora já a tivesse 

começado dois anos antes, em 1895. A GWBR adquiriu o direito em 1899 sem dificuldades, 

desde que grande número de acionistas da Conde DTEu o era também da GWBR A junção 

230 SILVA COLTÜNHO, op. cit p. 99. 
231 Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP). Acta da Inauguração das Obras do Engenho Central da Paraíba, em 
20 de agosto de 1885; Idem, Acta Especial da Inauguração da Estrada de Ferro Conde DEu. Paraíba, 7 de agosto de 1880' 
RT April 23, 1887, p.125; The Times, October 18, 1887 p.llc; Arquivo Histórico da Paraiba (.4HP). Cx.9. Oficio dó 
Superintendente da Conde DEu ao Governador da Paraíba, 26 de fevereiro de 1890; BPP 1890 LXXXIX. Report by Kír 
Cônsul Cohen on the Trade of Pernambuco for theyear of!888, p. 10. 
232 SILVA COUTINHO, op.cit pp. 93/5; RPP 1886, pp. 40/3; PICANÇO, op. cit. p.53; RT October 24,1885, p,1344; AHP 
Cx.9. Ofício do engenheiro fiscal Antônio Gonçalves da Justa Araújo ao secretário da Conde DEu, Paraiba, 22 de abril de 
1890; IHGB 276/32. Notas do Conde DEu (Escritas durante a viagem pelas Províncias do Norte do Brasil (...) 1889 
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das duas linhas foi, de fato, feita mesmo antes de o Governo comprar a Conde DTBu e 

arrendá-la à própria GWBR, em 1901233. 

3.8. The Imperial Brazilian Natal-Nova Cruz Railway (NNC) 

No começo da década de 1870, o Rio Grande do Norte também teve intenções de 

construir uma ferrovia açucareira. Em 1874, a concessão foi passada à empresa inglesa The 

Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz Railway Company, através do construtor Reed 

Bowen & Co.234. As obras começaram em 1880 e três anos mais tarde, a linha estava pronta 

para correr seus trens ao longo de 120,6 km. Os custos do emprego de dormentes de ferro, 

num solo arenoso, fizeram remover cerca de 20.000 dormentes de pinho vindos dos Estados 

Unidos e Inglaterra. A Companhia tinha comprado seu material rodante nos Estados Unidos, 

por preço mais baixo, que na Inglaterra, o que era comum235. 

Rio Grande do Norte produzia a mais baixa taxa de açúcar no Nordeste, com uma 

média de 5.820 t. de exportação de açúcar na década de 1870236. É possível que a 

implantação da NNC tenha sido uma tentativa de incrementar tal exportação, mas em seu 

primeiro qüinqüênio a linha pôde carregar apenas 2.7901. Ao menos, a linha fez crescer seu 

tráfego de açúcar em 90% até o fim daquela década2,7. Nos primeiros anos de operação, a 

linha enfrentou uma inundação, seguida de uma epidemia de varíola. Cerca de 1.000 

habitantes da área cruzada pela ferrovia morreram; além de ter expulsado anteriormente 

233 RT January 29,1899, p.l 14; RT January 27,1900, p.94; RT February 9,1901, p.135; RODRIGUES, op. cit. p.52. 
234 BT 31. 2467/1613. Memorandum of Association of the Imperial Natal Nova Cruz Railway Company Limited. Special 
Resolutions. January 21,1879. 
235 CASCUDO, Câmara. História do Rio Grande do Norte. (Rio de Janeiro, 1955), p. 317; BPP 1882 LXXL Report by the 
Vice-Consul Bolshaw on the Trade and commerce of Rio Grande do Norte, for the year 1881, pp. 1189/1194- PICANCO 
op. cit p.41; RT March 20,1880, p.249 and 256; Silva Coutinho op. cit pp. 65/7; RPP Falia (...) Anexo No. 1 Januaiy 9' 
1883, p.l 5; The Railway News February 19,1881, p.308; BT 31 2467/12613. Memorandum of Association of the Imperial 
N a t a l Nova Cruz Railway Company Limited Special Resolution, Januaiy 21,1879; BRANNER, John Casper. TheRailwms 
in Brazil, op. cit pp. 21/2; O Brasil tomou empréstimos na Grã Bretanha para comprar locomotivas nos Estados Unidos 
RT June 13,1891, p.700; 
236 gpp 188I LXXXIX. Report by Cônsul Bonham on the Trade and Commerce of the Pro\'inces of Alagoas. Paraíba Rio 
Grande do Norte atui Ceara, for the year 1879. p. 16. 
237 Ver Tabela no Apêndice. 
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40.000 moradores. Além do mais, a Companhia chegou à conclusão que 24 km do mais fértil 

vale, o do Ceará-Mirim, a 42 km de Natal, tinha ficado de fora da linha. Ceará-Mirim teria 

cerca de 43 engenhos de açúcar (25 deles a vapor) produzindo cerca de 7.200 t. de açúcar, 

60% da produção provincial. No começo dos anos 1870, o Governo tinha aberto um canal 

naquele vale para incrementar a produção açucareira. Natal tinha apenas 28 engenhos, 

produzindo 1.572 t., aí por volta de 1874, enquanto o distrito cruzado pela NNC produzira 

2.872t.2"8. A NNC tornou-se acionista de uma empresa britânica para construir um engenho 

central no vale do Ceará-Mirim, mas que nunca se realizou239. 

No primeiro qüinqüênio, a NNC teve uma receita de 44% abaixo das despesas. O 

açúcar produzido na área da linha fora estimado em 7.2371., em meados da década de 1880, 

mas os trens não puderam sequer alcançar a metade daqueles números. O transporte de 

algodão, no entanto, resultou em 35% de todo o algodão exportado. Normalmente, o 

algodão era transportado para o porto paraibano de Mamanguape, enquanto pequena 

quantidade escorria pelo porto de Penha, obrigando a linha a baixar suas tarifes, na estação de 

Penha240. Ao todo, a NNC carregara apenas 21% do açúcar e do algodão exportados. O 

distrito mais rico de algodão enviava seu produto através do porto de Areia Branca, próximo 

a Mossoró, então sem ferrovia. Além disto, na década de 1880, a NNC ainda perdeu algum 

algodão vindo da Paraíba, devido à taxa provincial de 5% imposta pelas autoridades. Ao 

menos 4.000 sacos de algodão foram desviados para a estação da Conde DTEu em 

Independência. 

A linha também teve um grande problema em termos de suprimento de água, já que a 

água potável tinha de ser trazida de uma distância de 40 km de Nova Cruz241. Para completar 

a má sorte, outra seca, em 1888, fez cair o tráfego em aproximadamente 900 t. de açúcar e 

algodão. A linha, ao menos, viu algum aumento no tráfego de passageiro, de 8.577 nos anos 

238 SILVA COUTINHO, op. cit pp. 74/5 
239 RMA 1882, pp. 226/8; SILVA COUTINHO, op. cit p.75; BPP LXXXK, 1884/5. Report by the Vice-Consul Bolshaw 
for the Trade and Commerce of Rio Grande do Norte for the year 1883, pp. 1342/1349; Sobre os engenhos centrais da 
North Brazilian Sugar Factory, ver Josemir Camilo de Melo, A Lavoura Canavieira em Pernambuco (...) op. cit passim; 
Informações sobre o Estado da Lavoura. (Rio de Janeiro, 1874), pp. 87 e 89; O material do engenho central de Ceará-
Mirim foi vendido à Usina Santa Philonila em Pernambuco. Ver Peter Eisenberg, op. cit. p. 121. 
240 SILVA COUTINHO, op. cit. pp. 66/7 and 70. 
241 SILVA COUTINHO, op. cit p.66; 
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1880, para 15.833 na década seguinte. Mesmo assim, a linha nunca pode adquirir uma receita 

líquida em toda sua existência de 20 anos242. 

3.9 The Great Western of Brazil Railway (GWBR) 

As obras da GWBR começaram em 1879, com um processo na justiça contra a rival 

inglesa The Great Northern of Brazil Railway (GNBR), que demorou até 1894. Era a 

respeito da concessão adquirida pela Great North, para uma ferrovia de Olinda para Goiana, 

com um ramal para Itambé, divisa com a Paraíba. Tal traçado, mais tarde, invadiria a 

privilegiada zona da GWBR perto de Timbaúba, contra o que a GWBR protestou e ganhou a 

causa243. A GWBR correria do porto de Recife para o distrito algodoeiro de Limoeiro, 83 km 

de distância. Haveria também um ramal de 13 km para Nazaré com uma pequena e 

estratégica extensão para Timbaúba, nos limites paraibanos. Este ramal/extensão era parte da 

política de capturar o mais rico distrito açucareiro, o dos vales do Tracunhaém e Capibaribe-

Mirim. A linha cobriria 355 propriedades e 74 engenhos de açúcar, seguindo o Capibaribe, 

paralelo à rodagem do Governo que, até o fim do século, teria 77 km 244. 

A primeira seção da linha até Paudalho foi pronta por 1881 e quatro meses mais tarde 

os restantes 34 km foram terminados. O terminal, em Limoeiro, foi inaugurado em setembro 

de 1882. No início, a linha não atraiu lucros e não forneceu serviço de carros da terceira 

classe, até 1884. Suas tarifas eram mais altas que as dos tropeiros. Para atrair mais produtos 

agrícolas, a GWBR estabeleceu tarifas 68% mais baixas que aqueles, no trecho Recife-

Paudalho, já que eles carregavam 150 kg de açúcar por 5.000 réis. A empresa também deu 

um desconto de 20% em carga de 3,5 t. Não obstante, a Associação Comercial de 

242 The Railway Nws, February 19, 1881, p.308; RT April 26, 1884, pp. 534/5; RT May 2, 1885, pp. 551/2; RPP 1885 
Orçamento da Despesa Provincial do Rio Grande do Norte para 1886-1887, p.3; SILVA COUTINHO, op cit pp 66 68/9 
e 78; RT April 28,1888, p.581;RT April 20,1889, p. 533; CASCUDO, op. cit p. 186. ' 
243 FO 13 824. Great Northern Railway Brazil Company, Limited. Reclamação. (Sem data nem local, impresso em 
Português); Sobre a GWBR, ver BT 31 6843/37923. Memorandum of Association of the Great Western of Brazil Railwav 
Company, Limited and Articles of Association. December 21,1872. 
244 BPP LXXVII 1875. Report by Acting Cônsul Cotfield on Trade and Commerce of Pernambuco for the \>ear 1874 
1424; PINTO, Estêvão, op. cit., p. 80; PEREIRA DA COSTA, AF. Anais Pernambucanos, Vol. VII, p p . \ 0^7. ' P P ' 
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Pernambuco reclamou daquelas taxas, alegando que mesmo assim elas ainda eram 32% mais 

altas que as da RSF e da Bahia-São Francisco. A GWBR respondeu que a diferença vinha do 

fato que a RSF tinha bitola larga e a linha fora assentada num terreno plano, o que propiciava 

às locomotivas carregarem 50 ou 60 vagões, pesando 8 a 101. cada, fazendo um total de 500 

t.245. Em comparação, a GWBR, com bitola mais estreita (l,44m) e situada num nível que ia 

de 2 a 180 metros, não poderia puxar mais que 80 t. Como Branner observara, a GWBR 

deitou trilhos num terreno de granito, cerca de Recife e até 7 km de área, antes de alcançar o 

planalto. A RSF, porém, construiu a linha num terreno de aluvião, de formação terciária, do 

Cabo até 30 km afora. Isto significava que havia menos morros a serem vencidos246. 

A Companhia taxou os produtos agrícolas de subsistência 60% mais alto que seus 

preços comerciais. A crítica sobre os fretes da GWBR sobre tais produtos, havia sido feito 

também sobre os da RSF uma década atrás. Além disto, críticas apontavam que o material 

rodante era tão limitado que a GWBR tinha capacidade de apenas 20 sacos de algodão por 

vagão e um total de 701. por locomotiva, bem como um restrito estoque de 90 vagões para 

pegar gêneros e mercadorias de 12 estações247. Este estado de coisas contribuiu para a 

sobrevivência dos tropeiros, que costumavam carregar aproximadamente 170 kg, como 

descreveu MacGregor na década de 1840. Um cavalo podia carregar dois sacos de algodão, 

pesando 150 libras cada, ou 75 kg, do interior até aos armazéns (ver tabela abaixo)248. 

245 Ver o Capítulo Primeiro sobre bitolas. 
246 EF 21. Oficio do engenheiro fiscal Luiz José da Silva ao Ministro da Agricultura, 20 de março de 1882; Idem, de Mr. 
Ailsa Jansen, Superintendente da GWBR, ao Presidente de Pernambuco (sem data); PINTO, op. cit p. 98; BRANNER, 
J.C. The Oil-bearing shales of the coast ofBrazil. (Stanford,1900) p.3; 
247 A Associação Comercial também reclamou contra a GWBR devido à prática de só carregar mercadorias paia as estações 
intermediárias duas vezes por semana. Ela se referia a 40 barris de farinha de mandioca que foram enviados e gastou uma 
semana entre a estação central do Brum e a de Alagoa Seca, quando os tropeiros o faziam em dois dias. ACB. Ofício do 
Presidente da ACB ao Governador de Pernambuco, em 3 de julho de 1891; Ver também Van Ufel. op. cit p. 10; MILET 4 
Lo\'oura da Cana de Açúcar. Op. cit pp. 47/66. 
243 MACGREGOR, John. Commercial Statistics. Vol. 4. (London, 1846) p. 177; Eisenberg estima em 85 kg cada saca, mas 

Rosa Calheiros e Williams dão aproximadamente 75 kg por sacas. Ver Peter Eisenberg. op. cit Appendix; ROSA 
CALHEIROS, Bamabé Elias da. Memória sobre a Cultura do Café na Provmcia das Alagoas. (Recife, 1967) p ^ j 
WILLIAMS,"Maurice. Seven Years' History of the Cotton Trade ofEurope. (Liverpool, 1868), Appendix, p.4. ' 

129 



TABELA 23 

GWBR FRETES/CONCORRÊNCIA 

Transporte Kg Réis Taxa Réis/kg TOTAL 

Tropeiros 170 4.6 - 27 4.6 

GWBR 150 2.3 2.4 31 4.7 

Fonte: Van Ufel. A Ferrovia do Recife ao Limoeiro, (Recife, 1885) pp. 11/12 e 66/67, 

Em 1884, a Companhia tinha criado a terceira classe, mas ainda não conseguira obter 

altas receitas líquidas. James Well, um grande engenheiro britânico, escreveu que a GWBR, a 

despeito de uma esperançosa abertura, produzira pequenos lucros, devido à rodagem do 

Governo que corria paralelamente à ferrovia. Além do mais, fretes anteriores às ferrovias 

provaram que era mais barato fazer uma longa jornada do sertão através da rodagem, do que 

cobrir uma curta distância de 96,5 km na linha. A solução, para a GWBR, era estender a linha 

para Campina Grande, na Paraíba, e baixar os fretes para tirar os tropeiros do páreo 249. A 

Companhia tinha algum lucro apenas dentro de 15 km de área próxima às estações. Outra 

grande concorrência era o canal de Goiana, aberto no começo da década de 1870, para onde 

o açúcar dos vales do Tracunhaém e Capibaribe-Mirim costumava ser enviado. Por outro 

lado, o Governo transferia a feira de gado de Vitória para Limoeiro, desviando aquele output 

de sua ferrovia, a futura EF (Vitoria) Caruaru o que poderia propiciar um incremento de 

mercadorias. Para a GWBR, outro output veio a se acrescentar: o engenho central de Tiúma 

construído próximo à linha250. 

As ferrovias construídas pelo Regulamento de 1874 apresentaram enganos comuns 

nos seus traçados e em suas tarifas. Com relação ao material rodante, não era verdade que 

houve falta dele e sim o problema de ficar ocioso metade do ano, de acordo com a safra. Isto 

foi pior para a NNC e a Conde DEu, que sempre tiveram um baixo tráfego de açúcar. Neste 

249 WELLS, James W. Exploring and Travelling three thousand miles through Brazil. 2 Vols. (London, 1886) pp. 338/9 
250 Ver Josemir Camilo de Melo. A La\<oura Canavieira em Pernambuco e a Expansão do Capitalismo Britânico (18 
1890), capitulo Ferrovias e Engenhos; Ver Evaldo Cabral de Melo, op. cit p.212. 
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caso, as mais rentáveis, entre as quatro ferrovias, foram a GWBR e a ARC devido à grande 

produção açucareira nestas províncias, e principalmente devido aos portos de Recife e 

Maceió. Além do mais, deve-se creditar também o desenvolvimento de tecnologia nos 

engenhos em ambas as províncias, principalmente em Pernambuco. 

3.10. FERROVIAS E ENGENHOS CENTRAIS 

Na década de 1870, havia um sentimento de que a agroindústria açucareira não 

poderia enfrentar a competição de Cuba e das Antilhas britânicas, bem como do açúcar de 

beterraba europeu. Com relação a Cuba, modernas tecnologias como a caldeira a vácuo, 

tinham sido assentadas ainda nos anos 1840, o que só ocorreria no Brasil três décadas mais 

tarde. Nem mesmo o orgulho de ter construído a primeiro máquina a vapor na América do 

Sul (Fundição Starr, Recife, 1829) levou a agroindústria brasileira à modernização251. O 

Governo Imperial só se lançou à modernização do parque agro-industrial, na década de 1870, 

editando a política de 7% de juros como garantia sobre o capital aplicado para construir 

engenhos centrais. Estes deveriam operar dentro da divisão internacional do trabalho, 

deixando a atividade industrial em mãos de grupos capitalistas estrangeiros ou nacionais, 

enquanto os tradicionais donos de terra forneceriam a matéria prima de suas propriedades e 

parariam o trabalho de seus engenhos (bangüês), mantendo-os em fogo morto. Tal política 

correspondia à "(...) nova divisão internacional do trabalho, adequada aos principais centros 

da indústria moderna, transformando uma parte do planeta em áreas predominantemente 

agrícola, destinada à outra parte primordialmente industrial"252. A força de trabalho também 

seria dividida, deixando a agricultura com o trabalho escravo, enquanto os engenhos centrais 

empregariam apenas a força de trabalho assalariada. 

251 EISENBERG, op. cit. pp. 63 and 69; Eisenberg diz que a primeira ferrovia em Cuba foi construída em 1845. Ver Peter 
Eisenberg, ibidem, p.72; Moreno Fraginals diz que foi em 1837. Ver Manuel Moreno Fraginals, The Sugarmill, (London, 
1970), pp. 72 e 97. 
252 MARX, Karl. O Capital. Vol. I, Livro Primeiro,, p.517. 
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A primeira máquina a vapor instalada em engenho de açúcar, em Pernambuco, 

ocorreu em 1819, mas poucos foram empregados até a segunda metade do século. Em 

meados da década de 1850 havia apenas 18 a vapor contra 101 movidos à água e 426 

puxados a burros253. Mesmo na Inglaterra, segundo Hobsbawm, a máquina a vapor "não foi 

usada em muita quantidade fora da mineração"254. Tal atraso no Brasil era resultado da falta 

de capital, como Milet expressou nos anos 1870. Ele estimava o necessário capital de giro 

para modernizar a indústria açucareira em cerca de 120 mil contos de réis, na razão de 500 

contos de réis para cada engenho central. No entanto, só havia, até então, apenas 10% 

daquele montante, como capital comercial255. E mesmo assim, as tentativas desta 

modernização ocorreram através de investimentos privados sem qualquer garantia do 

Governo, em Pernambuco. Em 1871, apenas 6% dos 440 engenhos que enviaram açúcar pela 

RSF, eram movidos a vapor. Dez anos mais tarde eles eram 21,5% dos 609 engenhos256. 

O Governo, ao menos, emprestou aproximadamente £ 1.126.120 a Ignacio de Barros 

Barreto para melhorar a tecnologia do seu engenho, mas ele faliu257. No entanto, experiências 

privadas forneceram tão bons resultados, que as autoridades lançaram uma política nacional 

para implantar engenhos centrais em todo o país. Em Pernambuco, o primeiro contrato foi 

feito com a firma francesa a Fives Lilles e Companhia, em meados da década de 1870. Faliu, 

depois de muitas tentativas para levantar o capital inicial, apesar de o projeto prever as 

fábricas estabelecidas próximas à RSF258. A falência levou o Governo a mudar algumas 

cláusulas e fazer novos contratos, desta vez com companhias britânicas, através de testas de 

ferro que tinham adquirido a concessão, para em seguida vender àquelas, como tinha sido 

usual com as concessões ferroviárias. Concessões foram vendidas por comerciantes e 

capitalistas, que por sua vez, se tomavam diretores e especulavam no mercado local. Em 

1882, Anfrísio Fialho e o britânico Theodoro Christiansen venderam sua concessão a The 

253 Diègues Jr., Manuel. O Bangüê em Pernambuco. Revista do Arquivo Público, Anos VI a X, N° IX to XH (Recife, 1952-
56), pp. 15/30. 
254 HOBSBAWM Eric J. The Age ofRevolution. New York, p.56. 
235 MILET, Os Quebra-Kilos e a Crise da Lavoura, op. cit p. 78. 
256 EISENBERG, op. cit p.62; Milet, escrevendo em 1876, dá o número de 2.000 engenhos em Pernambuco. Ver Os 
Quebra-Kilos e a Crise da Lavoura, op. cit. p. 78. 
257 Tesouraria da Província (TP) 121. Oficio da Tesouraria Provincial ao Presidente de Pernambuco, em 25 de novembro de 
1879; Engenhos Centrais (EC). Contract made between the Provincial Presidency and the Fives-Lille, June 8, 1874; 
MELO, Josemir Camilo de. A La\'oura Cana\'ieira em Pernambuco (...) op. cit passim; 
258 DIÉGUES JÚNIOR, op. cit. pp. 15/30; Engenhos Centrais, 1873. Revista do Arquivo Público, Ano D, N° ID, (Recife, 
1947), pp. 174/183. 
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Central Sugar Factories of Brazil259. Anfrísio vendeu sua parte por £ 50.025 em ações e foi 

nomeado diretor da CSFB. No entanto, em 1883, a Companhia o demitiu pagando apenas £ 

1.000 em dinheiro (cerca de 9 contos de réis, a 26p /mil-réis) e adquiriu as ações de volta por 

£ 3.000 (cerca de 27 contos de réis) 260. 

A North Brazilian Sugar Factories, organizada por uma Companhia inglesa de 

construção ferroviária, por sua vez, comprou a concessão de Jovino Bandeira, incluindo a do 

Ceará Mirim261. Ambas as companhias lançaram um projeto para implantar 13 engenhos 

centrais no Nordeste, de Alagoas ao Rio Grande do Norte, na área a ser cruzada por 

ferrovias. E importante fazer a diferença entre centrais e usinas, já que estas últimas não 

obedeceram a divisão internacional do trabalho, preconizada na política para os engenhos 

centrais, restando ambas as atividades, indústria e agricultura, em uma só mão262. 

Ferrovias e engenhos centrais iniciaram uma aliança, cujos assuntos, algumas vezes, 

tinham de ser discutidos em Londres, longe das decisões do Governo263. A RSF tinha 

concedido à CSFB parte de seus armazéns em Cinco Pontas, em troca de 100 sacos de 75 kg 

ou 110 sacos de 70 kg, serem transportados em vagões da RSF, que carregavam 10 t.264. As 

ferrovias também investiram nos estoques de ações dos engenhos centrais, como a NNC 

fizera com relação à North Brazilian Sugar Factories, para receber o ramal do Ceará Mirim. 

A RSF, que tinha discordado do Ministro da Agricultura por ter baixado suas tarifas, em 

1888, pediu ao Governo para baixá-las somente para os engenhos centrais ingleses. O 

Governo, naturalmente, recusou tal política protecionista265. A RSF, cruzando cerca de 790 

propriedades, tinha feito várias ligações com engenhos centrais e usinas por tramways. A 

GWBR ficara servindo uma área com, aproximadamente, 360 propriedades, apesar de apenas 

um engenho central ter sido construído próximo à linha. Surpreendentemente, a área norte de 

Pernambuco, que permaneceu fora da construção ferroviária, mantinha 52% das propriedades 

e dos tradicionais engenhos. A despeito disto, alguns engenhos centrais lançaram muitos 

259 EISENBERG, op. cit p. 115. 
360 EISENBERG, op. cit p.l 16. 
261 Ibidem, p. 120. 
262 Toplin se engana quando diz que as Usinas foram patrocinadas por investimentos estrangeiros. Ver Robert Brent Toplin. 
TheAbolition ofSlavery in Brazil. (New York, 1972), p. 14, nota 30. 
263 A Central Sugar Factories of Brazil acertou, em Londres, com a RSF, o cruzamento de seus trilhos com os dos tramways 
dos engenhos centrais. Ver Josemir Camilo de Melo, A Lavoura Cana\>ieira (...) op. cit. 
264 EF 23. Oficio do engenheiro fiscal ao Presidente de Pernambuco, 8 de novembro de 1884. 
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quilômetros de trilhos no meio das plantações, o que pode ser tomado como um output 

ferroviário266. 

TABELA 24 

FERROVIAS/ENGENHOS CENTRAIS E USINAS 

Area 1874/1884 % 1891/1900 % 

RSF 29 45 15 44 

GWBR 4 6 1 3 

EF Caruaru 6 9 3 9 

EF Sul de PE 3 5 2 6 

EF Ribeirão - - 1 3 

Recife (área) 5 8 - -

Sem ferrovia 17 27 123 5 

TOTAL 64 100 34 100 

Fontes: EISENBERG, Peter. Modernização sem Mudanças: A Indústria Açucareira em 

Pernambuco, 1840/1910, pp. 126/129; Relatório Apresentado ao Ex.mo. Sr. Dr. Antônio 

Gonçalves Ferreira, pelo Engenheiro Manoel da Sá Brunet. (Recife, 1902); PEREIRA 

DA COSTA, F.A. Origens Históricas da Indústria Assucareira (Recife, 1895), p. 309; 

(%) relacionada ao total da Província. 

Os números de Recife apontados pelo engenheiro João Luís Victor Leutier são bem 

diferentes, pois mostram 47 engenhos, sendo 18 à água, 2 a animais e 4 a vapor de 8 h.p. 

Além disto havia ainda duas máquinas modernas de clarificar açúcar. Os tramways dos 

engenhos centrais/usinas ligados com as ferrovias produziram uma rede de cerca de 1.533 km 

de trilhos por entre 55 usinas nas primeiras décadas do século XX. Isto significava 33 km por 

usina na área das ferrovias e 20 km por aquelas sem ferrovias. Era um claro resultado, da 

265 MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. Op. cit., p.217. 

134 



implantação da RSF, pelo que o número de propriedades perto da linha cresceu para 38% na 

década de 1870 e 79% na década seguinte. Cerca de 30% destas propriedades estavam 

próximas ao terminal de Una267. 

De fato, a EF Sul de Pernambuco forneceu mais tráfego, dividindo a estação de Una 

com a RSF e atraiu muitos engenhos centrais e usinas, bem como a EF Ribeirão-Bonito268, 

além de conceder direitos para 8 tramways. Depois da abertura da estação de Catende 

(1882)269 a EFSP atraiu cerca de 92 t. de produtos de 14 tradicionais engenhos. Cinco anos 

mais tarde, um importante engenho central, o Bosque, instalou trilhos ligando-se a EFSP e, 

no começo de 1890, a linha transportou mais que 6.000 t.270. Apesar de tudo, os engenhos 

centrais ingleses não trouxeram significante tráfego ao longo de ambas as linhas, adicionando 

apenas 13% em termos de tráfego de gêneros. Quando eles fecharam devido à falência, o 

tráfego ainda cresceu, pelo menos, em 7%. Neste caso, o incremento ocorreu devido às 

usinas nacionais, que surgiram em lugar dos engenhos centrais271. (Ver tabela, abaixo). 

266 EISENBERG, op. cit pp. 126-129; MELO, Josemir Camilo de. Op. cit; Sobre a Central Sugar Factories of Brazil, ver 
BT 31 2905/16161 e sobre a North Brazilian Sugar Factories, ver BT 31 2998/16874; PINTO, op. cit. p.88; EF 25. Report 
of Proceedings at the Sixty-third Half-Yearly Relatório (...) April 1887; Idem, idem, October 1885. 
267 Perto do Cabo havia, em 1854,5 engenhos a vapor dentre os 529; três anos depois havia 18 e, depois de a RSF ter aberto 
toda a linha, passou para 36. Ver Gilberto Osório de Janeiro de Andrade e Rachel Caldas, Pimpama. Um Estudo 
Geográfico e Histórico. (Recife, 1984), pp. 18/142; Apesar de toda esta riqueza, Cabo só veio a se tomar cidade somente 
em 1877; Ofício do engenheiro João Luís Victor Leutier, Códice Câmara Municipal (CM 50), 1876. 
268 A EF Ribeirão-Bonito, em 1889, com apenas 22,4 km de tráfego, tinha carregado 754 t de gêneros para a RSF. EF 30. 
Ofício do engenheiro fiscal da RSF, Felippe de Figueiroa Faria, ao Governador de Pernambuco, em 24 de maio de 1890; em 
1894 carregara cerca de 3.486 t , além de ter atraído para sua linha uma usina. RT October 20, 1894, pp. 487/8; açúcar e 
madeira, em abril de 1893 perfizeram um total de 6.157 t contra 5.210t do mesmo período em 1892. RT April, 1894, p. 
512. Pelo final do século, os ingleses diziam que havia uma Cucau Railway (1899) e com mais 24 km chegaria a 
Serinhaém, transportando gente e gêneros. RT April 8,1899, p.443. 
269 Evaldo Cabral de Melo comete um erro ao dizer que em 1882, nenhum quilômetro da EFSP tinha sido aberto. Ver, O 
Norte Agrário e o Império. Op. cit p. 198 
270 EF 29. Oficio do engenheiro da EF Sul de Pernambuco ao Presidente de Pernambuco, 22 de março de 1889; EF 22. 
Oficio do engenheiro Antônio Augusto M Bairos ao Presidente de Pernambuco, 30 de janeiro de 1883; EF 25. Oficio do 
engenheiro Manoel Martins F. Jr. ao Presidente de Pernambuco, 31 de dezembro de 1887; Sobre o transporte de açúcar no 
começo da década de 1890, ver o Relatório de José da Silva Loyo Jr. presidente da Associação Comercial de Pernambuco. 
AC 3. Relatório da ACB, 31 de maio de 1893. 
271 EF 23. Oficio do gerente da RSF ao engenheiro fiscal, 9 de fevereiro de 1885; Idem, Report and Abstract (...) (RSF), 
October 13, 1885; EF 25. Report and Abstract (...) for 1887 and 1888; Os Municípios de Pernambuco. In: FREYRE, 
Gilberto e outros. Livro do Nordeste. (Recife, 2' ed. 1979), pp. 167-190; EC 1. Mappa Demonstrativo da Situação, 
Operação e Produção do Engenhos Centrais, para 1884/5, apud Josemir Camilo de Melo, op. cit,. 
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TABELA 25 

PRODUÇÃO DOS ENGENHOS CENTRAIS 

Engenhos Cana Açúcar Aguardente Despesas Receitas 

Cabo 12.21 6761 25,6g* £ 11.1 £ 19.8 

Escada 6.41 5601 9,9g £ 12.3 £9.0 

Cuyambuca 6.61 5471 7,4g £11.9 £8,5 

Bom Gosto 8.91 5671 23.4g £16.3 £8,2 

Fontes: Engenhos Centrais (códice EC). Relatório do Engenheiro Fiscal dos Engenhos 

Centrais, de 26 fevereiro de 1886; Mappa Demonstrativo do Estado, Operação e Produto 

dos Engenhos Centrais (1884/5); Apud Josemir Camilo de Melo, A Lavoura Canavieira 

(...) op. cit. passim; (*) galão. 

A despeito de todas a ligações entre engenhos e ferrovias, os tradicionais meios de 

transporte permaneceram em franca concorrência até o fim do Século XIX. Durante os anos 

1880, os tropeiros foram responsáveis por 65% de todo o transporte, já que o Governo 

provincial tinha aberto 475 km de rodagens272. É possível que o maior perdedor tenha sido o 

transporte por barcos, principalmente na zona norte, através do canal de Goiana. Isto 

ocasionara uma perda de cerca de 63% em meados de 1880, devido ao ramal de Nazaré 

(GWBR)273. No entanto, Cabral de Melo aponta que tropeiros, por volta de 1889, foram 

responsáveis por apenas 5% do açúcar entrado em Recife, enquanto os barcos tinham 

transportado 38%, e ferrovias os restantes 57% (41% do quais foram carreados pela RSF)274. 

Se, em geral, as ferrovias trouxeram consigo os engenhos centrais, no caso particular 

do engenho central de Bonito, foi a fabrica que atraiu a Estrada de Ferro Ribeirão-Bonito, 

272 Em 1883, os tropeiros carregavam ainda 8,5%. Nos fins da década de 1870, eles ainda constituiam um exército de cerca 
de 20.000 almocreves. Ver Jaime Reis, op. cit, p. 379. 
273 ROP, Relatório do ano 1887; RT October 30,1886, p.548; ROP, Relatório do engenheiro fiscal do Canal de Goiana, 26 
de janeiro de 1887; Ver David Albert Denslow, Sugar Production in Northeastem Brazil and Cuba, 1858-1908. (Yale 
University, 1974); ROP, Relatório do ano 1881; Ver Appendix. 
274 MELO, O Norte Agrário e o Império. Op. cit. p.208. 
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quase um ramal da RSF. Mais importante neste affair, é que o capital da ferrovia vinha de 

donos de terra e comerciantes da região, tal como o Barão de Serinhaém, e oligárquicas 

famílias como os Lins, Cavalcanti e outros, todas donas de engenhos ou usinas na área. Já 

outras famílias tinham construído tramways para ligar suas usinas com a RSF e, por esta 

razão, obtiveram alguns privilégios, como usar a estação da RSF em Ribeirão e transportar 

material ferroviário nos trens da RSF com baixas tarifas275. 

A NBSF, além de Pernambuco, intencionou construir engenho central no Rio Grande 

do Norte, no vale do Ceará-Mirim, embora distante da NNC, mas com a esperança que a 

linha pudesse finalmente estender seus trilhos até lá. A Paraíba também construiu seu engenho 

central próximo à Conde DEu, cuja concessão pertencia à Companhia de Engenhos Centrais 

para Sergipe e Paraíba. Alagoas, por sua vez, não construiu o engenho central da NBSF, mas 

entrou direto na era das usinas. 

Em Pernambuco, o engenho central da NBSF, em Paudalho também faliu, e sua 

concessão foi comprada por donos de terra e capitalistas locais que construíram a Usina 13 

de Maio276. Não se sabe se a causa da falência da NBSF na zona norte, está associada à 

falência da The Great North of Brasil Railway, já que alguns engenhos centrais tinham sido 

projetados para lugares a serem cruzados por aquela linha, como Igarassu e Goiana. 

Qualquer que seja a questão, a usina João Alfredo, em Goiana, estava pronta para moer cana 

na década de 1880, ainda que nenhuma ferrovia houvesse sido lançada lá. Mas, de fato, as 

ferrovias atraíram usinas277 e foram o grande incentivo para a industrialização açucareira. No 

início, plantações tinham atraído as rodas de ferro, como os 200 engenhos e propriedades 

próximos a Jaboatão e Vitoria, que levou o Governo a construir e operar uma linha, mesmo 

deficitária278. 

275 EF 23. Notícias sobre o Movimento da Estrada de Ferro Recife São Francisco, 12 de janeiro de 1884. 
276 EISENBERG, op. cit. p.121. 
277 Sem dúvidas, as ferrovias desenvolveram a agroindústria açucareira, tomando, como exemplo, Cuba que tinha 
estabelecido sua primeira ferrovia em 1837, aumentando a produção ao ponto de ultrapassar a produção das Antilhas 
britânicas. Ver Eric William, Slavery and Capitalism, passim; Na década de 1860, o Brasil enviou Varnhagen a Cuba como 
observador. Ver Francisco Adolpho Varnhagen. Carta ao Ministro da Agricultura a Respeito dos Melhoramentos no 
Engenhos d'Assucar das Antilhas Aplicáveis no Brazil. (Caracas, 1863); Sobre o açúcar cubano, ver Manuel Fraginals 
Moreno, The Sugarmill. (London,1970). 
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Infelizmente, as ferrovias açucareiras nunca produziram receitas além da garantia de 

7%, nem mesmo a mais rentável delas, a GWBR. A ARC foi capaz de alcançar, mas apenas 

por dois anos seguido, o que despertou certa suspeição sobre a atitude de não alcançar tal 

taxa por um ano mais. Assim era o Regulamento de 1874, que estabelecia que a Companhia 

que tivesse uma taxa de 7% de dividendos por três seguidos anos, deveria reembolsar a 

Governo. Quanto à GWBR, ela teve perdas (1882/3 e 1885/6) e seu ramal não propiciou 

melhores receitas nos anos 1890, devido à instabilidade financeira, já que a extensão de 

Timbaúba tinha sido construída sem garantia do governo279. A Conde D'Eu e a NNC foram 

as mais deficitárias linhas, apenas sobrevivendo devido à garantia, o que teria dado para a 

Conde D'Eu dividendos a 5% e 4%, e a 2% a 5% para a NNC 280. 

3.11. AS FERROVIAS E AS ÁREAS ALGODOEIRAS 

Foram muito poucas as ferrovias destinadas às áreas algodoeiras no Nordeste, 

durante o Império, apesar de a EF Paulo Afonso poder ser contada como tal. As que podem 

receber este nome, sempre estiveram de fora dos interesses dos ingleses, como por exemplo, 

no Ceará, a EF Baturité e a Sobral, construídas, na década de 1870, inicialmente por 

particulares e depois encampadas e administradas pelo Estado, quando da grande seca de 

1877/9. A área algodoeira, em geral, só foi atingida tardiamente (em relação ao boom 

algodoeiro, dos anos 1860) através de cidades pontas de trilhos, como Limoeiro, pela 

GWBR; Caruaru, pela EF Caruaru e Garanhuns, pela EF Sul de Pernambuco. O maior pólo 

algodoeiro de então, Campina Grande, só foi atingido pelos trilhos da GWBR em 1907. 

Todas estas cidades já tinham desenvolvido um mercado de algodão, preparando matéria 

278 GALLIZA, Diana Soares. O Engenho Central São João. In: Revista de Ciências Humanas, (UFPB, João Pessoa, 1981), 
pp. 183-196; Ver ainda GALLEA, Modernização sem Desenvolvimento na Paraíba: 1890-1930. João Pessoa, Idéia, 1993. 
MELO, Josemir Camilo de. Op. cit capítulo "Ferrovias e Engenhos", passim. 
279 SILVA, op. cit p. 596; A ARC tinha baixado seus dividendos para 3,6% (£10.800 ao ano) devido à política do Governo 
Republicano. Ver Pinto, op.cit p.213; BENÉVOLO, op. cit pp. 296,353,360 e 561; RT April 19,1890, p.499; RT August 
3,1889, p. 155; RT April 15,1893, p.478; RT April 27,1895, p.551; RODRIGUES, op. cit pp. 59/61. 
280 BPP 1881 LXXXTV. Report by Vice-Consul Agnew on the Trade and Commerce of Paraíba, for the year 1880, p.17; RT 
November 10, 1883, pp. 1098 e 1110; RT November 29, 1884, pp. 1511/2; RT November 22, 1884, p.1480; PICANÇO, 
op. cit pp. 51/3; Silva Coutinho, op. cit p.95; Ver Tabela no Appendix. 
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prima para exportação através de um rudimentar tecnologia de "prensas de algodão"281. 

Estas pontas de trilho tinham, como meta, ligar o centro produtor de algodão com o porto de 

Recife, embora não mais para exportação, mas para consumo do mercado doméstico, já que 

Recife começara a construir fábricas têxteis282. Infelizmente, as ferrovias estenderam seus 

trilhos para o agreste algodoeiro exatamente depois da fome algodoeira britânica, quando os 

Estados Unidos reassumiram sua exportação para a Inglaterra. Na tão propalada "famine 

cotton" (a crise do algodão), na Inglaterra, a exportação de algodão, em Recife, tinha saltado 

de 2.000 t. em 1861 até 19.000 em 1865, decrescendo a partir de 1866, quando o Reino 

Unido estabeleceu linhas de navegação a vapor direto para Fortaleza 283. 

Em termos de mercado doméstico consumidor, a despeito da lei protecionista, 

lançada em 1846, nenhuma fábrica têxtil tinha sido fundada na região, com exceção de 

Alagoas, em 1866. Em Pernambuco, o distrito algodoeiro distante cerca de 300 km de Recife 

deve ter criado dificuldades para a fábrica de Gervasio Pires na década de 1830, que ainda 

durou de 1826 a 1836284. Este empreendimento, infelizmente, não está registrado por Stein, 

nem por Turazzi, como o pioneiro da indústria têxtil no Nordeste. Surpreendentemente, 

Recife não desenvolveu qualquer indústria têxtil, depois da morte de Pires, até 1874. Talvez 

isto fosse conseqüência do comércio estrangeiro interessado em vender produtos têxteis e 

comprar algodão para exportar. Enquanto a guerra civil dos Estados Unidos durou, 

provocou um boom de exportação de algodão. Recife, por exemplo, exportou 1.500 t. em 

1861 e 8.400 t. em 1864285. Na década de 1870, porém, a exportação declinou e o 

281 Sobre algodão na Paraíba, ver Josefa Gomes de ALMEIDA e Silva. O Latifúndio e o .Algodão em Campina Grande: 
Modernização eMiséria. (Recife, Dissertação de Mestrado, UFPE, 1985). 
282 Em 1865, havia 7 fábricas e, dez anos mais tarde, já eram 30 no país inteiro. Em 1885, já eram 51 e no fim do Império, 
chegavam a 134 estabelecimentos em 17 províncias. Ver The Brazilian Review. July 1 lth, 1899, p.446; STEIN, Stanley. The 
Cotton Manufacture in Brazil. pp. 36, 58, 61, 64 e 69. No entanto, a Inglaterra, por volta de 1862, tinha 2.887 fábricas 
têxteis. MARX, K. O Capital, Livro Terceiro, Vol. IV, p. 146. 
283 MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. (Rio de Janeiro, 1984), pp. 257 e 265; Para se observar a 
importância da produção e exportação do algodão neste período, basta ver que a Vila de Campina Grande, a praça de 
algodão, por excelência, naquela década, foi emancipada exatamente em 1864. ALMEIDA E SILVA, Josefa Gomes de. O 
Latifúndio e o Algodão em Campina Grande: Modernização e Miséria, op. cit; ALMEIDA, Elpídio de. História de 
Campina Grande. João Pessoa, Editora da UFPB, 1979. 
284 MACGREGOR, op. cit p. 176; STEIN, op. cit pp. 36,58,61,64 e 69; TURAZZI, Maria Inez. A Euforia do Progresso e 
a Imposição da Ordem. (Rio de Janeiro, 1989), p.49; Pereira da Costa dá as fronteiras do algodão em tomo de até "150 
léguas" (900 km) distantes do Recife. PEREIRA DA COSTA, F. A O Algodão em Pernambuco. (Recife) Imprensa Oficial 
do Estado, 1916, p.21. 
285 STEIN, op. cit passim; TURAZZI, Maria Inez, op. cit. passim; VEIGA Gláucio. Notas para um Estudo sobre o 
Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. (Recife, 1956), p.l37; Para ver o surgimento da indústria e não da 
"industrialização" como a autora chama, no Nordeste, ver Maria da Guia Santos Gareis. A Industrialização no Nordeste. 
Rio de Janeiro, Notrya, 1994. 
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exportador de algodão, Antônio da Silva Barroca, construiu sua fabrica têxtil. No entanto, em 

1891, sob a febre da especulação do Encilhamento, havia 14 projetos para instalar fabricas 

têxteis em Pernambuco286, sendo algumas delas, como as de Goiana e Paulista, fora de 

ferrovias e Camaragibe, perto da GWBR. Outra, de capital estrangeira, como a Societé 

Belge-Brésilienne, na década de 1910, ficava na área da EF Caruaru287. 

O grande problema para transportar algodão residia na distância dos centros de 

produção no sertão, que enviava o produto por tropeiros para alcançar alguma estação 

ferroviária ou para entregar diretamente aos armazéns de Recife. O porto de Recife recebia o 

algodão da Província e das províncias vizinhas, tendo exportado cerca de 16.000 t. entre 

1853 e 1862, e cresceu em 53% na década seguinte. Infelizmente, secas, como as de 1872 e 

1877-1879, destruíram a safra do Nordeste, reduzindo sua performance para 20% no 

mercado. 

Na zona sul de Pernambuco o algodão representava uma pálida figura no tráfego da 

RSF, até a abertura da EF Sul de Pernambuco. Durante o pique do boom algodoeiro, a RSF 

apenas carregou 717 t., 5% de todo o produto entrado em Recife. O distrito algodoeiro 

estava situado de Quipapá em direção ao sudoeste, rumando para Garanhuns e sertão 

sanfranciscano. Mesmo antes de a ferrovia Sul de Pernambuco estar terminada em sua 

extensão total, a RSF já se tinha beneficiado com um incremento de 25% no total da 

exportação. Em 1874, Recife usou grande parte do algodão, entrado na cidade, na têxtil da 

Madalena. Como a fábrica estava no lado direito do rio Capibaribe, isto significava que boa 
• • 2 8 8 

parte da matéria prima podia ser trazida para a fábrica pelos tropeiros , o que era uma 

ameaça à GWBR, já que a linha carregou apenas 17%, em seu primeiro ano. No entanto, 

cinco anos mais tarde, a GWBR transportava 62% e, no fim da década de 1880, mantendo 

286 Enquanto havia 7 fábricas, no Brasil, em 1866, Pernambuco não tinha nenhuma. Sua primeira tentativa, a de Gervásio 
Pires, fechara as portas em 1836. No entanto, em 1866, Alagoas já tinha fundado sua indústria têxtil. STEIN, Stanley. The 
Cotton Manufacture in Brazil. pp. 36, 58,61, 64 e 69; Mensagem Apresentada ao Congresso Legislativo do Estado em 10 
de Agosto de 1891 pelo Vice-Govemador Desembargador José .Antônio Corrêa da Silva. (Recife, 1891). 
287 Ver M Eddy Stols. Les Imestissements Belges au Brésil (1830-1914). In: LHistoire Quantitative du Brésil de 1800 a 
1930. Paris, CNRS, 1971, pp. 259/267. Ver Pereira da Costa, O Algodão em Pernambuco, op. cit pp. 25/6. 
288 Porto do Recife (PR) 29 e 30. Alfândega do Recife, 1871/2, 1875/6; RMF, Proposta e Relatório do Ministério da 
Fazenda, 1871 e 1874; BPP 1865 Lm. Report byMr. Cônsul Lennon-Hunt on the Trade of Pernambuco for theyear 1863, 
pp. 33-47; EF 10 e 11. Several Reports and Abstracts (...) (RSF) 1866-1870; BPP 1872 LVHL Report byMr. Cônsul Dqyie 
on the Trade and Commerce of Pernambuco for theyear 1871, pp. 625-636; BPP 1873 LXIV. Report by Acting-Consul 
Corfield on Trade, Commerce and Navigation at the Port of Pernambuco, for theyear 1872, pp. 230-244; RPP. Falia da 
Abertura da Assembléia Legislativa Pixnincial de Pernambuco, 12 de dezembro de 1878. 
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Limoeiro como ponta de trilhos e Timbaúba, como ramal, atraiu o algodão paraibano e 

proporcionou cerca de 89% de todo o algodão recebido na capital. A GWBR, no período de 

1882/3 a 1886/7, transportou 2.4 toneladas de algodão, pulando para 5.6 t. no período de 

1887/8 a 1891/2. Nos dois qüinqüênios seguintes, subiria para 6.2 e 7.7 respectivamente. O 

que demonstrava que era uma ferrovia algodoeira mais do que a RSF/SP, que, no mesmo 

período, teria transportado 0.9 t. e 1.9 t. respectivamente. A EFC passaria de 0.6 t. naquele 

primeiro período, para 1.21. no segundo, o que provavelmente mostraria a atração que a área 

algodoeira em torno de Caruaru teria incentivado a construção da estrada pelo Estado289. 

O algodão, na Paraíba, antes de a ferrovia alcançar Campina Grande, em 1907, ia 

para Limoeiro para ser embarcado na GWBR. Outro caminho era enviar o produto, por 

tropeiros até Campina Grande e daí então descer para a estação mais próxima da Conde 

D'Eu (Pilar) ou da GWBR (Timbaúba ou Itabaiana) dependendo do período e do preço do 

mercado. A despeito de o porto de Cabedelo ter sido aberto, já servido pela Conde D'Eu, a 

GWBR pôde ainda atrair 249.000 sacas de algodão paraibano até o fim do século XIX. Isto 

significava 39% da exportação, enquanto a RSF permaneceu em 9%, igual a taxa dos 

tropeiros, e a EF Caruaru faturou 17%, enquanto que o transporte por água ainda 

representava 26%290. 

289 RT May 1872, pp. 466/7; Barbosa Vianna, AJ. O Recife, Capital do Estado de Pernambuco. (Recife, 1909), 
pp. 126-129; PINTO, op. cit pp. 96 e 98; RMA Vários relatórios para 1882, 1884, 1891 e 1892. Limoeiro era 
caudatário do algodão da Paraíba, ver também Josemir Camilo (de Melo). Os Escoadores Naturais do Algodão 
Paraibano. Informativo Musalgo, EMBRAPA, Ano I, No.2, (Campina Grande, 1968), p.8; Pereira da Costa dá 
uma exportação de algodão, para o ano de 1886, de cerca de 2.175 toneladas. PEREIRA DA COSTA, F. A O 
algodão em Pernambuco, op. cit, p. 11; PINTO, Estêvão. História de uma Estrada de Ferro do Nordeste. (Rio de 
Janeiro, 1949), pp. 96 e 98; ALMEIDA PERNAMBUCO, J. J. Histórico da Estrada de Ferro Central de 
Pernambuco até 1896, (Recife, 1896); *) Almeida Pernambuco dá 1371 por ano para 1885-1892. 

290 PINTO, op. cit. p.34; Viana, op. cit p.112; Ver também Josemir Camilo (de Melo). Os Escoadores Naturais do 
Algodão Paraibano. Op.cit, p.8; Sobre algodão, tropeiro e ferrovia, ver ARANHA, Gervácio Batista. Campina Grande 
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3.12. FERROVIAS E COMPETIÇÃO NO TRÁFEGO DE PASSAGEIRO 

Antes de a RSF operar em Pernambuco, o único meio de transporte suburbano de 

passageiros eram duas linhas de diligências. Para ir a Olinda, o povo usava barcos, também. O 

primeiro transporte moderno surgiu em 1858 quando o trem da RSF partiu de Recife para o 

Cabo, cruzando Afogados. Este subúrbio foi de grande importância para o enlarguecimento 

da área do Recife, tanto que o segundo e mais importante meio de transporte, a Pernambuco 

Street Railway (depois Ferro Carril de Pernambuco) resolveu lançar seus trilhos para lá, em 

1871. Era uma linha de bonde puxada a burros, que teve um resultado auspicioso de 

transportar 2.695 passageiros no dia da inauguração. Os melhoramentos urbanos levaram o 

Governo, a contratar uma ponte de ferro em Londres com a fundição Horace Green, para 

ligar o bairro da Boa Vista com o de Santo Antônio291. Ao mesmo tempo, duas linhas de 

bondes vieram a ser construídas em Recife, a inglesa The Brazilian Street Company (a Recife-

Caxangá) e a Trilhos Urbanos de Recife e Olinda. Esta última também carregou grande 

número de passageiros na inauguração, aproximadamente 2.000 pessoas e daí por diante a 

demanda foi tão alta que de seus seis trens diários, foram acrescentados mais dois. A 

Brazilian Street, por sua vez, com locomotivas, sem cobertura para o maquinista, puxava 3 

vagões de dois andares cada292. 

Durante a década de 1870, a RSF, responsável pelo crescimento de Prazeres e Cabo, 

teve que enfrentar duas concorrências no tráfego suburbano de passageiros. Diretamente com 

a Pernambuco Street e depois, indiretamente, por causa dos três ramais da Brazilian Street e 

apenas um da linha de Olinda. É que a população começava a se mudar para fora da linha da 

RSF, já que podia encontrar igual ou melhor transporte. No início da operação da RSF, as 

receitas do tráfego de passageiros representavam 254% mais que a de gêneros. A grande 

atração pode ter sido a modernização dos costumes, com a introdução do ticket de ida e 

volta, fazendo a viagem 30% mais barata que o uso do bilhete simples diário. E mesmo com 

o incremento, a Companhia elevou as tarifas e manteve o monopólio de tal inovação, com a 

no Espaço Regional: Estrada de Ferro, Tropeiros e Empório Comercial Algodoeiro (1907-1957). Dissertação de 
Mestrado em Sociologia Rural, UFPB, Campina Grande, 1994. 
291 Falia com que o Exmo. Sr. Commendador Henrique Pereira de Lucena abrio a Sessão da .Assemblea Legislativa 
Pro\'incial de Pernambuco, em 01 de março de 1873. (Recife, 1873), p.47. 
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demanda permanecendo alta, em cerca de 650 passageiros por trem, resultando numa receita 

de £ 1.000. No mais, os passageiros preferiam viajar na terceira classe, onde a passagem era 

42% menos que na primeira classe293. 

TABELA 26 

TARIFAS DE PASSAGEIROS DA RSF (1858) (em réis) 

Trecho 1" classe 2a classe 3a classe 

Cinco Pontas-Afogados 700 500 300 

Idem (tida e volta) 1.000 800 400 

Afogados-Cabo 2.400 2.200 1.100 

Idem (ida e volta) 4.000 3.200 1.400 

Recife-Cabo 3.400 2.700 1.400 

Idem (ida e volta) 5.000 4.000 2.100 

Fontes: EF 2. Lista dos preços das passagens, Recife, 1 de novembro de 1858. 

A baixa taxa das receitas da primeira classe era resultado de poucos homens ricos 

viajando a curta distância, quando preferiam andar a cavalo, o que ainda era status social. 

Além do mais, como o diretor da RSF, no seu viés racista, declarava, é que havia uma 

"ausência de distinção social de classes"294. Até 1860, a segunda classe produziu as melhores 

receitas, mas daí por diante a terceira classe a ultrapassou, produzindo 65% nos primeiros 

cinco anos, contra 9% da primeira classe e 26% da segunda295. 

Por mais de duas décadas, a RSF tinha sido a única longa linha a carregar gêneros e 

passageiros do interior para a cidade e vice-versa. Foi apenas no começo de 1880 que novas 

ferrovias apareceram: a GWBR e a EF Caruaru. Os seus traçados não ameaçavam a 

292 SETTE, Mário. Maxambombas eMaracatus. (Recife, sem data) pp. 72,91/2,249,252/3. 
293 EF 2. Dispatch by Mr. Templeton Wood to President of Pernambuco, September 16, 1858; Idem, Dispatch by Fiscal-
Engineer Emest Denis Street to President of Pernambuco, January 3,1860; EF 4. Special Report, March 30,1858. 
294 EF 6. Dispatch by Mr. Austin to President of Pernambuco, October 12,1863; 
295 EF 6. Report of Proceedings (...) December 20,1861. 
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hegemonia da RSF, já que uma coma para o centro oeste e a outra para o noroeste da 

Província. Assim, concorrência de fato só houve, no perímetro suburbano, com as linhas de 

bonde. No seu primeiro qüinqüênio, a RSF transportou cerca de 860.000 passageiros, caindo 

para 247.000, na década de 1870. Grande parte de passageiros era de longa distância, vindo 

do interior. Na mesma década, as linhas de bonde, que perfaziam cerca de 38 km, carregaram 

700.000 passageiros, deixando a Pernambuco Street com a mais alta média, em cerca de 

1.700.000 por ano, correndo exatamente paralela à RSF, no sentido Recife-Afogados296. 

No entanto, a RSF cresceu em seu tráfego de passageiro em 277% entre 1878/82 e 

1895, mas devido à Estrada de Ferro Sul de Pernambuco (ver Tabela 43). No entanto, a mais 

alta taxa de crescimento (990%) veio da EF Caruaru, depois de ter subido o planalto da 

Borborema e alcançado o distrito de algodão, Caruaru. A GWBR, por sua vez, também teve 

um bom crescimento, em cerca de 532%, ao alcançar os limites da Paraíba recebendo 

passageiros e mercadorias daquela Província. De fato, a ferrovia se tomou o mais importante 

meio de locomoção em Pernambuco, principalmente por volta de 1890, quando 76% da 

população de 1.030.000 habitantes viajaram por trilhos. A linha mais usada era RSF/EFSP 

com 42% do transporte, (muito mais devido à total extensão), seguido pela EF Caruaru 

(25%) e pela GWBR (9,5%)297 

Em termos de tráfego de passageiros, as ferrovias promoveram o crescimento do 

mercado de trabalho, carregando povo do interior para a cidade, mas primeiramente 

promovendo o enlarguecimento da área urbana de Recife. Linhas de bonde foram muito 

importante para tal mudança, alcançando altas taxas de tráfego por passageiro. A "mania 

ferroviária", em Recife, também despertou outro tipo de concorrência, por exemplo, um 

serviço de transporte em carroças sobre trilhos, puxadas por bois, a Locomotora. A mais 

expressiva, porém, foi a linha de bondes puxados a burros, com seus quatro ramais cruzando 

muitas artérias dos subúrbios de Recife numa média de 4.675 passageiros por dia. Em 1914, 

com a entrada da Pernambuco Tramways and Power Company, as antigas linhas de bondes 

296 EF 6. Dispatch by Mr. Austin to President of Pernambuco, October 12, 1863; Idem, Report of Proceedings (...) 
December 20, 1861; Para aquele qüinqüênio, o serviço de terceira classe transportou 492.603 passageiros, o de segunda 
classe, 318.518 e o de primeira, 46.029; EF (...) Report and Abstracts (RSF) for 1858-1880; PICANÇO, Francisco, op. cit 
pp. 61, 86-7; Trabalhos do Congresso Agrícola de 1878. (Recife, 2' ed., 1978), p.13; BPP LXIV 1873. Report by Acting-
Consul Corfield on the frade and Commerce of Pernambuco for the year 1872, p.243. 
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foram desativadas, restando por mais alguns anos, os velhos trens da Brazilian Street e da 

Trilhos Urbanos de Olinda e Recife, que perduraram até 1922. Iniciava-se o serviço de 

bondes elétricos em Recife, já que se tomara uma cidade moderna. No entanto, a partir da 

Segunda Guerra Mundial, tais melhoramentos já tinham ficado obsoletos e os bondes 

elétricos perduraram até a década de 1950, quando as últimas linhas de bondes foram 

substituída por ônibus. 

3.13. Grandes Investimentos, Baixa Produção e Outputs Indiretos 

É claro que a construção e operação de ferrovias na zona açucareira do Nordeste 

provocou um fluxo de modernização, mas não tanto como fora idealizado pelos relatórios das 

diretorias em Londres, já que foram deficitárias a Conde D'Eu e a Natal-Nova Cruz. Em 

geral, as ferrovias geraram alguns tipos de output, como usinas e fábricas têxteis, embora 

algumas indústrias têxteis tivessem sido construídas fora da área ferroviária. A Usina João 

Alfredo e uma fábrica têxtil, por exemplo, foram construídos em Goiana e servidos pelo 

canal. Usinas foram construídas em Igarassu, e uma têxtil em Paulista. Estes três municípios 

nunca receberam serviços ferroviários, muito embora houvesse planos para a implantação da 

Great Northern, cujo sonho morreu em 1894, perdendo a disputa judicial para a GWBR. 

Naturalmente, o número de indústrias instaladas perto dos trilhos era muito maior e mesmo 

engenhos, como os estabelecidos na zona sul, podem ser contados como output ferroviário, 

já que usaram os trens para carregar o material pesado dos engenhos. Além disto, devemos 

também incluir os trilhos instalados em engenhos e usinas como output. Infelizmente, as 

ferrovias inglesas açucareiras foram planejadas sem claro conhecimento do período limitado 

da atividade agrícola para o transporte de mercadorias, a safra de dezembro a maio. A RSF, a 

mais importante ferrovia delas, nunca foi capaz de carregar senão um pouco mais de 1/3 da 

produção agrícola local. 

297 Censo de 1890. Directoria Geral de Estatística. Rio de Janeiro, 1901; PINTO, op. cit.p.95; ALMEIDA PERNAMBUCO, 
op.cit. passim; EF 30, Vários relatórios para os anos 1889-1893. 
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O que se notou foi uma incapacidade de todas as ferrovias açucareiras, no Nordeste, 

de produzir receitas líquidas igual à garantia de 7%. Todas elas necessitaram da taxa de juros 

do Governo para sobreviver e pagar dividendos. Embora seja auspicioso pensar que as 

ferrovias, por si só, fossem capazes de criar o desenvolvimento industrial, isto era um 

problema de mercado. Segundo a divisão internacional do trabalho, o Brasil não pôde 

desenvolver senão uma pequena industrialização, no Rio de Janeiro e em São Paulo, bem 

como em Recife. Isto não era apenas devido à construção de ferrovias, mas a uma série de 

fatores tais como o boom internacional do café. No Nordeste, o capital comercial dominou 

por um longo período e como ele pertencia a comerciantes estrangeiros, incluindo aí os 

portugueses, a maior parte do capital era investido em terras e escravos. As ferrovias não 

resultaram de um planejamento para desenvolver as regiões do país, mas sim, muitas delas, 

um fator de especulação em torno da taxa de 7% de juros pagos em ouro em Londres, pelo 

Governo brasileiro. Expandir ferrovias no Nordeste não era bem a meta dos "businessmen". 

As linhas sempre corriam dos centros agrícolas para os portos e, daí, para o mercado 

internacional. Ligar cidades, bem como transportar a população e aumentar o meio ambiente 

social foi uma conseqüência e não uma meta. 

Algumas causas podem ser apontadas na questão sobre a baixa rentabilidade das 

ferrovias. Os custos das ferrovias inglesas no Nordeste não foram meros custos de produção, 

porque incluíram uma série de fatores desvantajosos, como o combustível que tinha de vir da 

Inglaterra, dormentes de pinho creosotados para resistir ao clima e aos insetos, pontes de 

alvenaria e de ferro, bem como alguns túneis questionáveis na RSF e na GWBR Sem dúvida, 

o combustível - carvão ou coque - não só tinha de vir da Inglaterra, mas também as retortas 

de transformar o carvão em coque. O transporte marítimo do carvão de pedra incluía seguros 

elevados pois alguns navios naufragaram carregados com aquele produto. Só por volta da 

virada do século XX é que se começou a experimentar o carvão de madeira. Tudo isto 

contribuiu para o encarecimento da construção e operação de ferrovias inglesas no Nordeste, 

em aumento de tarifas e fretes, o que, junto à falta de tráfego de produtos importados da 

Europa para o interior, levou as ferrovias a trabalhar abaixo de sua capacidade, gerando 

baixas receitas. 
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Pelo prisma econômico, olhando-se unicamente a relação investimentos/rendas, as 

ferrovias inglesas, junto com as estatais, parecem ter tido uma baixa rentabilidade. No 

entanto, sob o aspecto social, as ferrovias produziram um output qualitativo que foi a 

mobilidade física e social da população das quatro capitais da zona canavieira e de parcelas da 

população interiorana, alargando o ambiente social e criando principalmente um mercado de 

mão de obra assalariada. As ferrovias produziram uma mobilidade e um entrosamento, bem 

como conflitos, onde o trem quebrou barreiras entre trabalhadores assalariados das linhas, 

escravos de ganho e/ou acompanhados de seus senhores, embora em vagões diferentes, 

funcionários públicos e comerciários, pequenos empresários e demais categorias urbanas 

ligadas direta e indiretamente à produção açucareira. 
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3a PARTE 

FERROVIAS INGLESAS E IMOBILIDADE SOCIAL NO NORDESTE 
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CAPÍTULO QUARTO 

A CONTRIBUIÇÃO DAS FERROVIAS INGLESAS PARA A FORMAÇÃO DA 

CLASSE OPERÁRIA 

4 1. ALGUMAS OBSERVAÇÕES ACERCA DA FORÇA DE TRABALHO LOCAL 

Este capitulo discute as relações de produção capitalista estimuladas, no Nordeste, 

pelas ferrovias, numa economia escravocrata. À primeira vista, parece ser contraditório que 

um moderno meio de transporte, a ferrovia, possa funcionar numa economia 

predominantemente escrava. Como puderam as ferrovias ter sucesso e que tipo de mudança 

pôde ter ocorrido com respeito ao padrão de emprego e à formação do mercado de trabalho 

no Nordeste? Para responder a estas questões, faremos uma breve descrição do mercado de 

trabalho antes do surgimento das ferrovias298. Deve ser lembrado que uma força de trabalho 

livre, mas não assalariada existiu antes das ferrovias. Para examinar as várias formas de 

relações de trabalho no Nordeste, na metade do século XIX, utilizamos a categoria da mais 

valia e a de relação de produção, "exército de reserva industrial" de trabalho 298. 

Denominamos a população livre e desempregada, a "relativa sobre-população"299 da região 

como um exército de reserva rural de trabalho, fator este que levou a força de trabalho a ser 

mais barata. Consequentemente, na primeira parte deste capitulo, estudamos a relação de 

produção na economia escrava e o impacto causado pelas ferrovias como uma relação 

capitalista de produção. O emprego de tais categorias nos impinge uma discussão sobre o 

conceito de "modo de produção", mas deixamos claro que nossa opção foi pelo conceito de 

formação econômico-social, baseado em El-Kareh300. Neste capítulo ainda faremos análises 

298 Sobre este conceito, ver Karl Marx, O Capital. Livro 1, Vol. 2, pp. 559, 575-7,730-749,769,770, 822/3 
299 MARX, op. cit pp. 743-749,888. 
300 Não pretendemos aqui discutir o conceito de modo de produção escravista colonial de Gorender, embora tenhamos 
adotado a articulação que El-Kareh faz, utilizando-se do conceito de "subsunção formal do trabalho ao capital". EL-
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empíricas e teóricas sobre tal discurso, para mostrar que uma clara transição existiu da 

formação econômico-social escravista para uma formação econômico-social capitalista, sob a 

intervenção do Estado. Se a escravidão era, em si mesma, um modo de produção, isto 

significa que o capitalismo, então, não era o modo de produção dominante. O período de 

nosso estudo será enquadrado dentro do conceito marxista de formação econômico-social, 

uma transição para o desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro, como o modo 

de produção dominante internacionalmente301. 

Para providenciar força livre de trabalho para as ferrovias, o Estado teve de fazer 

arranjos jurídicos, para, ao mesmo tempo, manter a tradicional relação de produção 

escravista, na agricultura. A lei ferroviária de 1852 mostrou o papel do Estado na tentativa de 

criar um mercado de mão de obra livre, o que, historicamente, nos levou a refutar algumas 

teses que apontam a lei de 1871, a Rio Branco, ou o Contrato de Trabalho de 1879, como 

ponto de partida para o mercado livre de trabalho302. 

Na segunda parte deste capítulo, estudamos os efeitos produzidos pela presença de 

trabalhadores especializados estrangeiros, empregados nas ferrovias. Isto é muito significativo 

pois representa um ganho político, a respeito dos direitos sociais. Neste aspecto, 

mostraremos como a ferrovia foi importante para a emergência de trabalhadores protestando 

por salários e melhores condições de trabalho. Tal momento pode ser visto como a origem da 

classe trabalhadora local. 

Em termos de organização do mercado de trabalho assalariado, usamos o conceito de 

mais-valia, para mostrar os ganhos que puderam atrair capital estrangeiro. A força de 

trabalho livre local era mais barata que na Europa, não somente devido à existência da 

escravidão mas também ao grande suprimento de trabalhador, a população pobre, branca, 

resultado do crescimento demográfico natural que pretendemos chamar de exército de 

KAREH, Almir Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta: A Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro II (1855/1865). 
op.cit., pp. 25/6. 
301 Cardoso, Ciro Flamarion S. O Modo de Produção Escravista Colonial na .América. In: SANTIAGO, Theo (ed.) América 
Colonial. (Rio de Janeiro, 1975), pp. 89/143; Sobre o conceito de formação econômico social, ver Almir Chaiban El-Kareh. 
op. cit). 
302 Esta é a tese de Ademir Gebara, e de Lúcia Lamounier, com quem discutimos detalhes pessoalmente, à 'época da 
pesquisa, em Londres. Ver Ademir Gebara, The Tmnsition from Sla\'ery to Free Labour Market in Brazil, 1871-1888. 
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reserva de trabalho rural. Além de ambas as categorias sociais, há ainda a de "escravos de 

aluguel", largamente utilizada durante períodos de recessão na economia açucareira. A 

política de o Estado proibir o uso de força escrava na construção e operação das ferrovias 

será aplicada novamente na década de 1870 com respeito aos engenhos centrais estrangeiros. 

Assim, o Governo estava fornecendo a mais barata força de trabalho, tentando atrair 

investidores estrangeiros. Por outro lado, abrindo as portas do sistema escravista para o 

trabalho assalariado, o Estado proporcionou mudanças sociais sem entrar em choque com os 

latifundiários, pois o uso da mão de obra escrava na agricultura continuou relativamente 

inalterável, se se leva em conta o uso da mão de obra dos "moradores de condição". 

4.2. MÃO DE OBRA ESCRAVA: UM MUNDO À PARTE DAS FERROVIAS 

Quando o Estado Imperial lançou a lei ferroviária de 1852, ele não pretendia 

sobrecarregar mais ainda a classe dos latifundiários canavieiros, além do golpe no tráfico 

africano. Por isto, praticou uma espécie de divisão social do trabalho, bastante peculiar, ao 

manter o escravo na agricultura, permitindo só ao homem livre o trabalho nas obras e 

operação das ferrovias. Por outro lado, era assim que esperava atrair capitais ingleses, como 

uma conseqüência direta do Bill Aberdeen e uma prova de interesse em entrar no concerto 

das nações em desenvolvimento capitalista, com o trabalho assalariado. 

O período de nosso estudo, segunda metade do século XIX, representa a transição da 

economia escravocrata para o estágio industrial da economia capitalista no Brasil, sob 

pressão dos interesses econômicos dos britânicos, travestidos na campanha anti-escravista e, 

em seguida, através de investimentos303. Tal processo foi o resultado da revolução industrial 

na Inglaterra e a subseqüente procura por mercados consumidores, bem como de um 

London, LSE/PhD Thesis, 1984; Sobre o contrato de trabalho de 1879, ver Maria Lúcia Lamounier, Da Escravidão ao 
Trabalho Livre. (Campinas, 1988). 
303 Ver Leslie Bethell, The Abolition of the Brazilian Slave Trade: Britain, Brazil and the Sla\>e Trade Question, 
(1807/1869) (Cambridge, 1972) e Robert Conrad, The Destruction of Brazilian Slct\'ery (1850/1888) (University of 
Califórnia Press, 1972) bem como Peter Eisenberg. Abolishing Slavery: The Process on Pernambuco's Sugar Plantation. 
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suprimento açucareiro mais barato. Com respeito a este último, as plantações das índias 

Ocidentais, mesmo com trabalhadores livres, não foram capazes de providenciar produtos 

menos caros que aqueles exportados pelo Brasil. A Grã Bretanha tinha se dado conta, como 

seria muito ruim para seu açúcar colonial, a manutenção da escravidão no Brasil, já que a 

terra era 90% mais barata que nas índias Ocidentais304. Para manter o monopólio das índias 

Ocidentais custaria mais que um e meio milhão libras, por volta de 1844, a £ 70.000 por 

semana'"05. A partir disto, iniciou a batalha contra o tráfego escravo no período 1810-1845, 

com a série de acordos e tratados entre Portugal (Brasil, de 1824 em diante) e a Inglaterra306. 

A invasão dos portugueses às terras da África levou os dominadores brancos a se 

utilizarem do sistema escravista tribal africano e de suas lutas interétnicas para constituírem o 

seu mercado de mão de obra escrava. A lógica estabelecida era de que terras eram dadas a 

colonos portugueses desde que comprassem do Estado a mão de obra africana. Ao mesmo 

tempo que enfraquecia a resistência dos africanos, lá, vendia-os aos colonos patrícios, 

despovoando a África e aumentando seu poderio, tanto lá como nas terras do Brasil. A 

política de distribuição das sesmarias tem sido, algumas vezes, mal compreendida por 

historiadores, que não vêem aquele sistema como um dos lados do triângulo comercial, ou 

seja o mercado de suprimento de trabalho criado na África. Ambas as coisas estão fortemente 

entrelaçadas, pela unidade básica que foi a plantation, adotada para a Colônia Brasil, a fim de 

reforçar o monopólio. É o que pode ser denominado de o "fator Wakefield", segundo o qual 

os escravos foram empregados nas plantations norte-americanas porque tinha sido impossível 

importar trabalho livre para tal situação, onde os trabalhadores queriam se tornar fazendeiros 

e não assalariados307. Como Marx expôs em "A Moderna Teoria da Colonização", 

Wakefield tinha se dado conta que: "Onde a terra é muito barata e todos homens são livres, 

onde cada um pode obter à vontade um pedaço de terra, não somente o trabalho é muito 

HAHR, II (4): 580/597,1972; Ver Paula Beiguelman. A Destruição do Escravismo Capitalista. Revista de História, N° 69, 
Vol XXXIV, Ano x v m , 1963, pp. 149/160; WILLIAM Eric. Capitalism and Slctvery. London, 1981. 
304 MANCHESTER, Alan K. British Preeminence in Brazil. (London, 1935), p. 166. 
305 WILLIAM, Eric. op. cit p.138. 
306 British Parliamentary Paper (BPP) 1826-1827. Comention Between His Majesty and the Emperor of Brazil, for the 
Abolition of theAfrican Slm>e Trade: Signed at Rio de Janeiro, No\>ember 23d, 1826; 
307 Sobre o comércio triangular colonial, ver Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial. 
1777/1808. (São Paulo), passim: Ver também Williams a respeito do comércio britânico. WILLIAMS, Eric. op.cit., passim; 
Marx mostra que o comércio escravo britânico no século XVIII aumentou o tráfego de navios em 880%. MARX, Karl. O 
Capital. Livro 1, Vol.2, p.878; Malheiro, Perdigão. A Escrmidão no Brasil. (Petrópolis, 1976), pp. 37, 39 e 40; LANNA, 
Ana Lúcia Duarte. A Transformação do Trabalho. Campinas, 2' ed., 1989, p.26. 
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caro, relativamente à participação do trabalhador no produto, mas a dificuldade é conseguir 

trabalho combinado a qualquer preço".308 

Estima-se que, desde a ocupação da colônia até 1850, cerca de 3 milhões de africanos 

foram seqüestrados de suas terras para o Brasil. O tráfico de trabalhadores só foi barrado sob 

pressões do capitalismo britânico, com o Bill Aberdeen, em 1845. Dai por diante o tráfico 

cresceu em 100% até a lei Eusébio de Queiroz. Entre 1840 e 1844, o tráfico de escravos teve 

uma média de 21.284 por ano e, devido ao desespero dos traficantes, face à nova lei, o 

hediondo comércio mais que dobrou no qüinqüênio seguinte, para 47.990, chegando alguns 

deles a transportar 3.287 africanos, como em 185 1 309. 

Com a proibição do tráfico, os donos de terra, como já vinham fazendo em pequena 

escala, arrendavam seus escravos urbanos, em momentos de recessão da produção 

açucareira, como já tinha sido visto pelo o viajante britânico e comerciante em Recife, Henry 

Koster, bem como pelo francês Louis Tollenare, na primeira década do século XIX"10. Os 

"negros-de-aluguel" foram bastante utilizados em serviços urbanos e domésticos, devido à 

elasticidade da plantation açucareira, como mostrou Furtado, e tinha sido exposto por Milet, 

na década de 1870311. Infelizmente, dados sobre população escrava no Brasil para o período 

anterior a 1872 é pura estimativa. Em Pernambuco, os escravos eram cerca de 23% do total 

da população, nos anos 1840 e 21% nos anos 1850, declinando então para 12% em 1872. 

(Ver tabela, abaixo). 

308 MARX, Karl. O Capital. Livro 1, Vol. 2. Capítulo XXV, pp. 883-894; Wakefield, com seu livro Letters from Sydney, de 
1829, teve seguidores no Brasil, os conservadores Bernardo Pereira de Vasconcelos e José Cesáriode Miranda Ribeiro (ver 
nota 55, sobre a Lei de Terra).Ver Warren Dean, Latifúndio and Land Policy in Nineteenth-Century Brasil. HAHR, N° 4, 
p.613. Ver também Genny da Costa e Silva, Terra e Trabalho: Política de Regulamentação, 1843-1850. Dissertação de 
Mestrado em História, UFRJ, Rio de Janeiro, 1979, pp.56 e 82. 
309 Para os últimos cinco anos, Leopoldo Bulhões dá um total de 260.000 escravos. BULHÕES, Leopoldo. Meio Circulante 
e Abolição dos Escravos (Rio de Janeiro, 1883), p.29; Burton apresenta 174.159 escravos entrados no Brasil entre 1847 e 
1853. 5. COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. (São Paulo, 1982), p.23; (*) Os dados de 1851 foram o resultado 
do desembarque ilegal, nas costas de Pernambuco; EISENBERG, op. cit, pp. 580-597; SOARES, Sebastião Ferreira. Notas 
Estatísticas sobre a Produção .Agrícola e a Carestia dos Gêneros Alimentícios no Império do Brasil. (Rio de Janeiro, 
1860), p. 134; BURTON, Richard. Explorations oftheHighlands of the Brazil (...) 2 vols. (London, 1869), p.5. 
310 TOLLENARE, L.F. Notas Dominicais (1816, 1818). (Recife, 1978); KOSTER, Henry. Traveis in Brazil. 2 Vols. 
London, 1816. 
311 Furtado se refere à capacidade que o açúcar tinha de operar dentro da recessão econômica, durante a escravidão. Ver 
Celso Furtado. Fomiação Econômica do Brasil. (Rio de Janeiro, 1959), passim; MILET, Henrique Augusto. A Lavoura da 
Cana deAçiicar. (Recife, 2' ed. 1989), p.32; KOSTER, op. cit. passim; TOLLENARE, op. cit., passim. 
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TABELA 27 

POPULAÇÃO ESCRAVA /NORDESTE AÇUCAREIRO (milhares) 

Província 1819/1823 1840 1850 1872 

Alagoas 109 - - 36 

Pernambuco 248 146 154 89 

Paraíba 37 - 29 22 

Rio G. do Norte 23 18 - 13 

FONTES: MARCÍLIO, Maria Luíza. Évolution Historique de Ia Population Brésilienne 

Jusqu 'en 1872, In: La Population du Brésü (Paris, 1975) pp. 7/25; EISENBERG, Peter. 

Modernização sem Mudanças, p. 170; GALLOWAY, J.H. The Last Years of Slavery on 

the Sugar Plantations of Northeastern Brazil. HAHR, 51, N° 4 (November, 1971) p.588; 

(Ver tabela no Apêndice). 

Pernambuco, de acordo com a tabela acima, teria diminuído sua população escrava 

em 41%, mesmo antes do tráfico ter sido proibido. Ou se trata, aqui, de uma grosseira 

estimativa, ou o nível de vida útil do escravo era muito baixo. Em 1850, eles constituíam a 

população de 154.000, o que representava somente 21% da população livre"12. Além do 

mais, devem ser considerados os "emancipados", (escravos entrados no Brasil a partir da lei 

de 1831 que deveriam ser livres), embora fossem poucos313. Segundo aquela lei, o Governo 

Provincial podia empregar tal força de trabalho. No entanto, a lei não foi completada e eles 

não foram libertados. Em geral, eles não deveriam ser considerados como escravos, mas nada 

mudara. Nem escravos, nem livres, tal era o status dos emancipados, um tipo de trabalhador 

do Estado não assalariado314. 

312 Ver Tabela no Apêndice. 
313 Sobre emancipados, ver Alan K. Manchester. op. cit pp. 230 to 232; MELO, Josemir Camilo de. Quilombos em 
Pernambuco no Século XIX. Revista do Arquivo Público, No.31/32 (33/34) (Recife, 1977/78), pp. 19/21; BPP 1826/1827. 
Convention (...) op. cit.; Conrad, Robert. Neither Slaves norFree. The Emancipados of Brasil. HAHR, No.53, 1973, pp. 
50/70; O advogado Luis Gama, descendente de escravo, libertou muitos emancipados, ver Robert Brent Toplin. The 
Abolition of Slavery in Brazil. (New York, 1972), pp. 70/1; 
314 LAMOUN1ER, Maria Lúcia. Da Escrmndão ao Trabalho Uvre. (Campinas, 1988), passim; BPP 1826/27. Bill to 
Carry into Execution Convention Between HM and Emperor ofBrazil for Regulation and Final Abolition ofAfrican Sla\>e 
Trade, 1826/7. GEBARA, Ademir, op. cit p.92; BETHELL, Leslie. op. cit pp. 76/94. 

153 



A despeito dos escravos entrados na região depois de 1850, muitos deles foram 

vendidos para o Sul, devido à baixa produtividade açucareira315 e à lucratividade da 

plantation cafeeira. Durante a década de 1850, o Rio de Janeiro comprou cerca de 3.126 

escravos por ano e 2.800 entre 1874 e 1884. Gradualmente, no Nordeste, a força de trabalho 

escravo foi substituída por força de trabalho não assalariada, os chamados moradores. Os 

donos de terra permitiam o assentamento de trabalhadores rurais em suas propriedades, para 

mantê-los disponíveis para futuras safras e mesmo para o trabalho, em geral, em vez de 

trabalho escravo'116. O trabalhador livre devia trabalhar para seu patrão em troca do direito de 

plantar pedaços de terra próximos à sua cabana. Levine aponta moradores como colhedores 

de safra, embora muitos deles não tivessem nada com a safra, trabalhando como guarda 

costas, por exemplo, ou dentro dos engenhos317. Os moradores formavam uma força de 

trabalho livre não assalariada, empregada pelo patrão por 3 ou 4 dias e trabalhando para si, 

no resto da semana'18. Assemelha-se ao contrato medieval de trabalho, como o viajante 

MacGregor notou: "(ele) é um tipo de rendeiro à disposição, ele também não paga renda, 

mas constrói sua própria cabana ou rancho (...) que parece ser governado por um sistema 

feudal"319 

Usar o trabalho dos moradores parecia ser um caminho muito econômico para os 

donos de terra, para compensar a desvalorização do açúcar no mercado internacional. 

Nenhum capital era aplicado em tal força de trabalho, nem eles tinham direitos à terra, 

embora lhes fosse permitido dispor de roçados. Além do mais, eles transformavam áreas 

incultas, como florestas ou capoeiras, em terras aráveis. O que significava que eles 

acrescentavam valor à terra, como Marx via, que seu trabalho puramente mecânico do solo 

produz um maravilhoso efeito no montante da produção, a qual"(...) incrementa a fertilidade, 

sem requerer qualquer novo adiantamento em instrumentos de trabalho (transformando-o 

315 Entre 1650 e 1812 a produção do açúcar brasileiro caiu em 90%. Ver Crise do Açúcar. Representação e Memorial 
apresentados ao Corpo Legislativo da Nação Brasileira pelo Centro de Indiistria e Commercio do .4ssucar do Rio de 
Janeiro. (Rio de Janeiro, 1887) p. 12; A situação ficou pior devido ao precoce estabelecimento ferroviário em Cuba (1837) o 
que aumentou a produção. Ver Eric Williams, op. cit p.l51; Sobre ferrovias e engenhos centrais em Cuba, ver Manuel 
Moreno Fraginals. The Sugarmill.ÇLondon, 1976), pp. 72 e 97. 
316 A categoria de moradores permaneceu disponível para a agro-indústria da cana de açúcar até os anos 1960. Ver Manoel 
Correia de Andrade. A Terra e o Homem no Nordeste. (Rio de Janeiro, l'ed., 1963), passim; 
317 LEVINE, Robert. Pernambuco in the Brazilian Federation. (1889/1937). (Stanford, 1978), p.7. 
318 MARX, op. cit Livro 1, Vol. I p.266/7. 
319 CONRAD, Robert op. cit pp. 289/90; Koster e Tollenare descreveram os moradores, no começo do século XIX. Ver 
Koster, op. cit. passim; Tollenare, op. cit. passim; Ver John MacGTegor. Commercial Statistics (...) (London, 1848), vol. IV, 
p. 179; Ver Antonio Pedro de Figueiredo. O Progresso. Revista Scientifica e Litteraria. (Recife, 2' ed 1949). 
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em) uma imediata fonte de maior acumulação, sem a intervenção de qualquer novo 

capital"320. E, em suma, uma forma pré-capitalista de produção, onde a geração de trabalho 

excedente não tem limites. Quando tal força de trabalho era aplicada à produção açucareira 

ela gerava mais-valia, desde que o fazer açúcar era um trabalho social (e não um trabalho 

individual, manual) diferente das atividades rurais onde havia somente trabalho excedente. 

Como produtores de mercadorias, isto é, adicionando valor ao produto, sejam trabalhadores 

assalariados ou escravos estavam participando do modo capitalista de produção, já que o 

açúcar envolvia todas as atividades e combinava todas as relações dentro da sociedade 

escravocrata, no Nordeste. De acordo com Marx, não interessa se o trabalho produtivo (e 

não simplesmente trabalho) seja feito em uma antiga padaria ou em modernas fabricas de 

algodão''21. Neste caso, até os escravos que trabalhavam na agroindústria açucareira, 

produziam mais-valia e, neste caso, absoluta322. 

Uma contradição surge no Nordeste, onde moradores produzem apenas trabalho 

excedente, e escravos, de certa maneira, trabalhando em tarefas industriais, produziriam mais-

valia, tomando-se seus preços como fator distintivo entre ambas as categorias. O capitalista 

industrial aplica capital para renovar sua maquinaria, enquanto donos de terra compram 

escravos. Os limites do mercado de suprimento de trabalho levam a força de trabalho escrava 

a produzir mais-valia323. Comparado com a força de trabalho dos moradores, onde nenhum 

capital fora necessitado anteriormente, a não ser a terra, a mão de obra escrava se tornou 

mais cara, especialmente depois de 1850. Vendendo escravos para o sul e os substituindo por 

moradores, os latifundiários fizeram uma grande economia. Ao mesmo tempo o Estado 

tentou melhorar a produção açucareira, facilitando entrada de nova tecnologia, bem como 

contratando técnicos através da política de engenhos centrais. Devido à força de trabalho 

livre de moradores, os escravos se tornaram mais caros para os produtores, considerando a 

diária em cerca de 27d pouco mais de 1$000 rs, (a 26p ao par), em 1870, ou 18$240 rs por 

mês (40 sh 5d )324. Sobre preços de escravos, o Relatório do Cônsules ingleses (tabela a 

320 MARX, op. cit Livro 1, Vol. 2, p.701; 
321 MARX, op. cit Livro 1, Vol. 1, p.354; Optei por uma tradução mais livre da versão inglesa. Ver K. MARX, Capital, 
Volume One, p. 293. 
322 Sobre a mais-valia, ver MARX, O Capital. Livro 1, Vol.2, Parte Quinta 
323 MARX, op. cit O Capital. Livro 1, Vol.2, Parte Quinta; Sobre o conceito de trabalho social, ver Karl MARX (O 
Capital. Capitulo Inédito. (A Subsunção Formal do Trabalho ao Capital). Lisboa, 1975. 
324 MILET dá 1S000 (um mil-réis) como diária. Ver MILET, op. cit.p.36; Ver também Informações sobre o Estado da 
Lavoura. (Rio de Janeiro, 1874), p. 160. 
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seguir) são bastante esclarecedores, quando mostram a tendência pelos escravos já nascidos 

no Brasil, os crioulos. 

TABELA 28 

PREÇOS DE ESCRAVOS (1860) (em contos de réis) 

Escravos Pernambuco Alagoas Paraíba 

Africano 1:718 1:296 1:660 

Africana 1:400 1:084 1:515 

Crioulo 1:872 1:517 1:766 

Crioula 1:613 1:084 1:210 

Crianças 0:518 0:816 0:624 

FONTES: British Parliamentary Paper (BPP) 1862 LXt, Report by Cônsul A. Cowper to 

Lord J. Russel. Pernambuco, January 14, 1861, p.215; Idem, Report by Cônsul Morgan 

to Lord Russel. Bahia, December 31, 1860, p.213. Os dados foram convertidos à base de 

25p p/mil-réis, de acordo com Normano, op. cit. p. 180. 

Se se compara o valor da força de trabalho escravo por 8 anos de vida econômica, 

isto significava que ela deveria custar cerca de £ 23 (cerca de 215$000 rs, a 26p) por ano ao 

proprietário do escravo325. A esta soma devemos adicionar a manutenção e qualquer que seja 

o custo de vida, a força de trabalho escravo será mais cara do que a assalariada, 

principalmente se os donos de terra usavam pagá-la com produtos ou permitindo o uso da 

terra pelos moradores. Além do mais, o preço do trabalho escravo cresceu cerca de 145% 

entre 1840 e 1860, (a média de 1840, estimada por MacGregor foi de £ 65 por escravo) 326, 

enquanto o salário nominal fora reduzido de 1.200 réis em média (ver a Companhia de 

Operários). No começo dos anos 1860, em Pernambuco eles custavam mais (£ 172, ou cerca 

de 1:651 $000 rs, a 25p) que no Rio de Janeiro, onde o escravo podia ser comprado por £ 

325 É possível que depois do fim do comércio transatlântico de escravos a taxa de vida do escravo tenha sido prolongada 
para economizar força de trabalho. Ver MARX, op. cit. Livro 1, Vol. 1, pp. 300/2. 
326 MACGREGOR, John. Commercial Stalistics. Op. cit. p.182. 
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156 (algo em torno de 1:498$000 rs). Dez anos antes, os preços tinham sido muito mais 

baixos e alguns escravos tinham sido vendidos por somente £ 132 (1:109$000 rs, a 28p, 

então) no Rio de Janeiro"27. Taxas em cerca de 3% ad valorem levaram Pernambuco a baixar 

seus preços para £ 102 (980$000 rs) em meados de 1860328. 

É possível que surtos de febre amarela e cólera na década de 1850 e começo da de 

1860 tenham diminuído a população escrava e crescido seu valor. O que, de fato, aconteceu é 

que a população escrava, em Pernambuco, decresceu de estimados 145.000 (1855) para 

88.560 (1872), uma média de 3.323 escravos por ano. Acredita-se, também, que cerca de 

37.408 escravos deixaram o Nordeste entre 1850 e 1863, em cerca de 2.877 por ano, mas 

Pernambuco tinha vendido 4.123 no período 1855/64, chegando ao pico em 1861/64, numa 

média de 1.025 escravos. O Rio importou cerca de 30.407 escravos do Norte e apenas 3.303 

do Sul, na década de 1852-1861329. 

Pernambuco representava somente 11% de todos os escravos vendidos para a 

plantation cafeeira, o que significava que a agroindústria açucareira podia reter a grande parte 

de sua força de trabalho330. Segundo Toplin por volta de 1875/1880, cerca de 2/3 da força de 

trabalho na agroindústria açucareira era de escravos. Não obstante, Leff diz que, em 1872, 

58% da população de Pernambuco vivia fora da zona açucareira'^1. Ainda de acordo com o 

censo de 1872, em Pernambuco, 57% da população escrava trabalhava na agricultura; dos 

restantes 43%, 18,5% estavam empregados em serviços domésticos, 4,5% como artesãos e 

19% sem "profissão". Em Alagoas, a maioria dos escravos permaneceu na agricultura, cerca 

327 Viotti diz que a força de trabalho escravo no Norte, das províncias açucareiras era menos cara do que a das províncias 
cafeeiras. COSTA, Emilia Viotti da. Op. cit p. XLV, Nota 5. 
328 BPP 1862 LXX. Report by Cônsul Cooper on the Comércio and Commerce of Pernambuco, for theyear 1861, pp. 
57/8; Idem, Report by Cônsul Westwood to Lord J. Russel. Rio de Janeiro, January 2, 1861, p.63; Soares, Sebastião 
Ferreira. Histórico dá Companhia Industrial da Estrada de Mangaratiba.(Rio de Janeiro, 1860) p. 69; Livro de Compra e 
Venda de Escravos, 1864. In: Revista do Arquivo Público, Ano II, N° .Dl, (Recife,1947), pp. 158/171 
329 CONRAD, Robert, Os Últimos Anos da Escra\>atura no Brasil, (Rio de Janeiro, 1975), p.350. 
330 Diègues Júnior, Manoel. O Escravo no Tempo de Joaquim Nabuco. Revista do Arquivo Público, Anos V e VI, Números 
VÊ e Vm (Recife, 1950/51), pp. 46/; De acordo com Eisenberg, o comércio interprovincial de escravo teria sido responsável 
por 3.900 escravos vendidos entre 1852/3 e 1864/5. Ver Peter Eisenberg. Modernização sem Mudanças, op. cit. pp. 170/8; 
Galloway, TheLast Years ofSla\<ery in the Sugar Plantations of Sortheastern Brazil. HAHR, Vol. 51, No.4, 1971, p.590; 
TP 31, 1855. Mesa do Consulado de Pernambuco, 2 de abril de 1855; TP 58, 1860. Nota dos Escravos Exportados (...) 
Seccão da Contadoria Provincial de Pernambuco, 28 de fevereiro de 1866; Os preços, em média, caíram nos anos 1860 para 
£ 890, quando tinham alcançado £ 1.410 no fim dos anos 1850; na década de 1870, baixaram para £790 e, provavelmente, 
decresceram em £ 40. Ver Eisenberg, Abolishing Sla\>ery, op. cit pp. 594/5. 
331 Toplin, op. cit. p.35; LeS; Nathaniel. Custos de Transportes, Imestimentos em Infra-Estrutura e Desem<olvimento 
Econômico do Brasil durante o SéculoXIX. In: Estudos Econômicos. Vol. 14, N° 3, p.708. 
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de 65%, enquanto Paraíba detinha 42% e Rio Grande do Norte somente 26%332. Não 

obstante, tais números, por exemplo, em Pernambuco, podem representar a baixa distribuição 

de escravos por engenho. Eisenberg calcula 1.446 engenhos para a década de 1870, enquanto 

o número de escravos na agricultura era 52.634, o que significa cerca de 33 escravos por 

unidade produtiva333. 

Gradualmente, donos de terra tentaram substituir a força de trabalho escrava por 

moradores e diaristas assalariados nas safras, porque manter um grande número de escravos 

se tornava muito caro. Engenhos e propriedades reduziram o número de escravos em cerca 

de 40 homens, sendo 30 para trabalho no campo e 10 para serviços domésticos. Alguns 

plantadores na década de 1840, ousaram manter um exército de 150 escravos, em 

Pernambuco"4. MacGregor estimou 6 escravos por engenho em Alagoas, mas, 

provavelmente, ele se referia a homens trabalhando na parte industrial dos engenhos e não 

aqueles das tarefas agrícolas. Na Paraíba, foram cotados números de dez por engenho1"5. Isto 

é provavelmente outro engano, já que os donos de terra estavam já usando grande números 

de moradores. Em Pernambuco, por exemplo, a atividade açucareira dependeu da força 

trabalho escrava até poucos anos antes de 1850, como relatou o Presidente da Província. Em 

1854, ele acrescentava, estava-se produzindo muito mais com a força de trabalho livre, apesar 

de haver 10.471 escravos e somente 3.037 trabalhadores livres nas 532 propriedades e 

engenhos. Isto significava uma média de 19 escravos por engenho, enquanto os trabalhadores 

livres, em geral, foram tidos aqueles que trabalhavam na parte industrial 

A força de trabalho livre era a mais barata para a plantation açucareira, já que eles 

eram empregados somente por seis meses de safra e, no caso de moradores, estes eram 

capazes de providenciar seu próprio suprimento de alimento. Investir em escravos significava 

imobilizar grande soma de dinheiro e ter de assegurar a sua manutenção em termos de 

alimento e roupa. Um autor contemporâneo, Gomes Percheiro, estimava a manutenção de 

332 MELO, Josemir Camilo de. Ceará: Abolição Precoce ou Crise Econômica? In: Cadernos NUDOC, Série História, N° 1, 
(Fortaleza, 1988), pp. 32-39. 
333 EISENBERG, Peter. Modernização sem Mudanças, op. cit. pp. 260-65; BPP 1875 LXXV. Report by Cônsul Lemion-
Hunton the Comércio and Commerce ofRio de Janeiro for tlieyear 1873. pp. 303/321. 
334 Veiga diz que o Engenho Mercês tinha 135 escravos, mas ele não cita a data, no século XIX. Ver Gláucio Veiga. Notas 
para um Estudo sobre o Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. (Recife, 1956), p.30; MacGregor também mostra 
engenhos com 150 escravos, por volta de 1840. MacGregor, op. cit. p.180. 
335 Galloway, op. cit p.594; 
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um escravo em cerca de £ 435 pelos 20 anos de vida econômica ativa, enquanto o trabalho 

livre, custaria cerca de £ 1.500 pelo mesmo período. Ele tentava mostrar o ponto de vista 

conservador de alguns donos de terra, mas sua cotação parece estar errada, porque não leva 

em conta o trabalho sazonal, a circulação da mão de obra e a própria queda do salário real. 

Alternativamente, o autor deve estar se referindo à produção de café no sul. Num estudo da 

produção açucareira, Reis estimava a manutenção de um escravo em aproximadamente 55 

mil-réis (£ 6) por ano, enquanto um trabalhador assalariado custaria 144 mil-réis por safra. 

Reis, porém, não inclui o investimento original no custo de escravo e sua manutenção, 

enquanto Percheiro atribui 192 mil-réis (£ 22) por isto337. De fato, se o escravo tinha sido 

comprado por £ 115 para trabalhar no campo, seria mais barato ensinar tarefas industriais do 

engenho para ele substituir o trabalhador assalariado, já que o último custaria 

aproximadamente £ 1.620 por 20 anos. Mesmo incluindo a manutenção, o escravo 

empregado em tarefas industriais custaria somente um terço do valor do trabalhador 

assalariado. Reis diz que a força de trabalho livre era mais lucrativa para o senhor de 

engenho, quando os salários eram menos que 800 rs (cerca 22d) diários. Além deste limite, o 

trabalho escravo era mais lucrativo338. Neste caso, o trabalho excedente extraído dos 

escravos em atividade industrial, como produzir açúcar para o mercado internacional, se 

tornava mais-valia, já que o produto era mercadoria. Marx faz distinção entre trabalho 

produzindo valor de uso (em inglês, Marx usa "work" - trabalho) para auto consumo, por 

exemplo, e aquele que adiciona valor para mercadorias ("labour", segundo Marx)"39. Isto 

quer dizer que o tradicional trabalho escravo não produtivo, no caso da plantation canavieira 

nordestina, foi mudado para trabalho produtivo, originando a mais-valia. Devemos estar 

lembrado que trabalho escravo quando historicamente aplicado para produzir valor de uso, 

isto é, para o imediato consumo local, obedece ao antigo e patriarcal modo de produção. No 

entanto, de acordo com Marx, "(...) quando povos cuja produção ainda se encontra nos 

estágios inferiores da escravidão, da corvéia etc., são atirados no redemoinho de um mercado 

internacional de trabalho dominado pelo modo de produção capitalista, tornando-se a venda 

336 Ver também John MacGregor, op. cit p. 180; Ver Manoel Diégues Júnior, op. cit. p.49 e nota 9. 
337 GOMES PERCHEIRO, DA.' Portugal e Brasil. Emigração e Colonização. (Lisboa, 1878), p.50; REIS, JaimeJvom 
Bangüê to Usina: Social .Àspects ofgrowth and modemization in the Açúcar Industry of Pernambuco, Brazil, 1850-1920. 
In: DUNCAN, Kenneth et al., Land atui Work in Latin .America (Cambridge University, 1977), pp. 386/7. 
338 Ver Jaime Reis apud Emilia Viotti da Costa, op. cit p. XLVm, Nota 12. 
339 MARX, Karl. Capital. (London, 1983), Volume One, pp. 181, 188 e 191; A citação de "work" e "labour" vem de 
Engels. Ver MARX, ibid. p. 181, Nota 1. A tradução de Reginaldo SanfAnna ignora esta nota de Engels, não a publicando à 
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de seus produtos para exportação seu principal interesse (...)," não se trataria aí senão da 

produção de mais-valia',4°. Marx toma, como paradigma, o trabalho escravo ("the negro 

labour" nas plantations algodoeiras) nos Estados Unidos. Assim, o trabalho escravo, no 

particular caso da açucareira indústria no Nordeste, produzia mais-valia e não meramente 

trabalho excedente341. 

Talvez tenha sido pela produtividade desta mão de obra escrava (a usada no fabrico 

do açúcar) que o Estado legislou sobre o trabalho ferroviário, proibindo o uso de escravos na 

construção e operação das ferrovias, pois, do contrário, poderia ter provocado uma evasão 

desta força de trabalho dos engenhos para as companhias ferroviárias, prejudicando 

enormemente os latifundiários. 

O exército de trabalhadores nativos em Pernambuco representava 3/4 da população e 

permanecia ocioso numa área ao longo de dez a quinze léguas (60 a 90 km) a partir do litoral. 

Até mesmo a Associação Comercial denunciou esta pobreza: "A divisão de nossa 

propriedade territorial como existe é um grande obstáculo para a colonização, enquanto nós 

temos excessivas, completamente incultas áreas de propriedades privadas cercando grandes 

centros de população. Porém, o imigrante não pode adquirir esta terra (...) já que os 

proprietários não querem dividi-la em lotes seja para vender ou arrendar..."342. 

Manter o povo livre fora da propriedade da terra, significava ter disponível a mais 

barata força de trabalho para o pique da colheita. Um pequeno número de proprietários 

mantinha toda a terra e se recusava vender ou arrendar qualquer parte dela para a população 

branca e pobre. Isto significava o princípio da acumulação primitiva de capital: "(...) a 

expropriação da massa da população do solo forma a base do modo de produção capitalista 

"343. No caso específico, foram os índios e depois seus descendentes aldeados, população esta 

que, junta com a dos brancos pobres, vivia entre o exército rural de reserva de trabalho e um 

tipo de lumpen-proletariado, uma multidão de pedintes, algumas vezes vivendo dos socorros 

página 210, na seqüência. No entanto a reproduz na nota 16, pp. 54/55 do Livro Primeiro, Volume L Ver a edição brasileira 
de O Capital, Livro 1, Vol. 1, pp. 54/55 e 210. 
340 MARX, op. cit p.226. 
341 MARX, op. cit. p.226. 
342 AC. Relatório da .Associação Comercial Beneficente, de Pernambuco, 1871, p. 10. 
343 MARX, O Capital. Livro 1, Vol. 2, Capitulo XXV, Teoria Moderna da Colonização. 
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do Governo"44. Este exército de sem casa e sem raízes providenciou a mais barata força de 

trabalho, e era, ao mesmo tempo, uma ameaça para a elite local, ou no seu imaginário, como 

na Praieira, onde se disse que, pelo menos, 5.000 miseráveis estariam prontos para o assalto à 

cidade345. 

Governo e proprietários de terra estavam preocupados com a organização do 

mercado de trabalho, devido à falta de regras para o trabalho rural que pudessem parar o que 

eles chamavam de vadiagem. Eles pediam por direitos e deveres não somente para colonos, 

mas para proprietários, pois como se dizia "com respeito a locação de contrato de serviços, 

arranjos de emprego não têm sido como deveriam, constantemente sendo desfeito, (o 

contrato) que deverá obrigar vagabundos para trabalhar e punir enganadores que andam pelo 

país, mas estão faltando para a agricultura"346. 

De fato, em termos de força de trabalho, os proprietários de terra desejavam um 

suprimento fixo de força de trabalho para as safras, como os moradores. Por outro lado, os 

trabalhadores não estavam acostumado às regras do mercado de trabalho pelo fato de que era 

mais fácil conseguir alimentos pescando e caçando, bem como colhendo frutos nas matas e 

outros produtos naturais. O Ministro da Agricultura relatara que "(...) a força de trabalho 

livre não estava acostumada a trabalhar constantemente: eles satisfaziam a sua imediata 

necessidade com o produto de um ou dois dias de salários e gastavam a maior parte de a seu 

tempo caçando e pescando"347. 

- FIGUEIREDO, Antonio Pedro de. O P ^ s o . 2> ed Recife, 1949), PP. 191 308 e ^ 
Dominicais. (Recife,1978), passim; Ver támbé^Heiuy Koster, 
372/3; ANDRADE, Manoel Correia de. A Terra e o Homem no Nordeste (Recue, s/a; passuu, 4 ^ 

ALavoum da Cana de Açúcar. (Recife, 2' ed. 1989), p89. Província, comparando os números de Antônio 
W Este número corresponderia a 3,3% da população do Recife e ^ ^ ^ ^ ^ S O . O O O habitantes. Sobre a 
Pedro de Figueiredo com os de Figueira de Mello, que estimava a populaçao do Kecue em i-> 
Revolução Praieira, ver Amaro Qiúnta^O Sentido J e n m y m o ^ ^ ^ ^ w ! 
Antonio Pedro de. O Progresso. (Recife, 1949), pp. 191. 308 e iSS^Fereira da Costa diz que o 
Ensaios sobre a Estatística CM e Política da Profeta de ^ ^ S t o S ^ t r a o comércio a retalho em 
praieiro Antônio Borges da Fonseca alegava ter um abaixo assinado com 5 mil suosmioro ^ 
mãos de portugueses. PEREIRA DA COSTA, ̂ tww Pernambucanos, VoiX, pp.3wVl 
* JD 22 Ofício do Juiz Joaquim Nunes da Cunha Machado ao Presidente de Pernambuco, 10 de agosto de 1858 

, . 4 , , . . T w n m dos líderes da Praieira; ver Amaro Quintas, op. cit Paradoxalmente, <ste juiz era parente de Joaquim Nunes ̂ ^ ^ M d o Q^bos em Pernambuco, op. cit 
passim; Contra a Vagabundagem que ameaçava a elite, ver josemn ^ i m ü 

formações sobre o Estado da Lavoura. (Rio de Janeiro, 1874), p.XVH Müet criticava o discurso dos latifundiários no 
Congresso Agrícola, sobre obrigar o povo livre a trabalhar. Ver Milet, op. cit. p.89, 
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A força de trabalho livre disponível era estimada em 10.000 homens na colheita de 

1856 em Pernambuco"48. É também importante verificar o exército de cerca de 9.000 homens 

que Pernambuco tinha enviado então para a Guerra contra o Paraguai"49. Na Paraíba, 

Galloway estimou que havia mais homens livres nos campos e engenhos do que escravos, 

numa média de 13 moradores para cada 10 escravos, em 37 propriedades e engenhos350. 

Esta foi a realidade que a RSF encontrou: uma sociedade escravista, mas com grande 

número de homens livres, mão de obra não especializada para o trabalho industrial. Em 

termos de trabalho urbano, os escravos tinham também invadido o mercado de trabalho livre. 

Em 1856, a população de Recife era de cerca de 10.382 escravos e 44.371 pessoas livres 

(destas, 25.944 eram do sexo masculino). O Presidente de Pernambuco relatava que, em 

1852, seria necessário lançar uma taxa sob escravos que trabalhavam como artesãos e 

técnicos ("mecânicos") para que eles não competissem com homens livres e retornassem para 

as atividades da agricultura351. A lei ferroviária de 1852 preencheu este ideário, quanto à 

locação de mão de obra. 

4.2. FORÇA DE TRABALHO ESTRANGEIRA ANTES DAS FERROVIAS 

A primeira tentativa para assentar imigrantes estrangeiros no Nordeste, ocorreu na 

década de 1820, quando algumas famílias alemães foram deixadas no Rio Grande do Norte 

devido à escassez de alimento no navio em que elas viajavam. Eram 140 prussianos que 

tinham sido enviados para o Rio de Janeiro, como colonos352. O Governo Imperial autorizou 

que eles fossem para Pernambuco, onde se fundou uma colônia nas matas do Catucá, como 

348 E1SENBERG, Abolishing Slavery. op. cit p.549; 
349 SETTE, Mário. Maxambombas eMaracatus. (Recife), p.318. 

™Galloway,op. cit p.9; i o m m m - Diques Júnior, op. cit pp. 49/50; Relatório que à 
351 MacOKgqr. C l t PP- 192/3;> f P * 0 ^ 1 8 ' e C r i e J b r . José Bento da Cunha Assembléia Legislativa Provincial de Pernambuco apresentou (...) o txmu. oi. 

Figueiredo, Presidente da Província. Recife, 1856. lg2Ç) e 0 Diretor Major João Bloem. In: Boletim do 352 AULER, Guilherme. Os Colonos de Scoita .Amélia (Pernambuco-1* « J 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, No. 11, Recife, 1962, p. 
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uma tentativa para parar o movimento quilombola ali existente"53. A Colônia Amélia faliu, 

sendo abandonada pelas autoridades e sofrendo ataques de quilombolas, que massacraram 

uma família e espalharam o terror entre os restantes. Os colonos recebiam semanalmente 160 

réis por adulto e 120 réis por criança acima de 10 anos, além de roupas. A Colônia deveria 

permanecer sob as regras do Exército, dirigida pelo Engenheiro alemão Capitão João Bloem, 

que trouxera outros colonos de Fernando de Noronha. Como a Colônia fora instalada na 

floresta, eles produziam farinha e vegetais, trabalhando, algum vezes, numa atividade natural 

e extrativa, como cortar lenha para fazer carvão. Alguns deles se alistaram no exército, 

enquanto outros preferiam trabalhar em propriedades privadas, mas tinham de pagar 

arrendamento para usar a terra. Em 1834, somente 34 daqueles colonos ainda existiam com 4 

famílias brasileiras, na Colônia Amélia e 6 famílias na vizinha propriedade Ferraz, produzindo 

farinha de mandioca e lenha. Um ano mais tarde, somente quatro colonos viviam na Colônia 

Amélia e, juntamente com a Colônia privada Ferraz não passavam de 12 famílias, num total 

de 48 pessoas354. 

Em 1838, o Presidente de Pernambuco, Francisco do Rego Barros, seguindo a Lei de 

1837, que estabelecia padrão para contratar trabalhador estrangeiro"'55, contratou 200 

trabalhadores alemães para as Obras Públicas, mas, dois anos mais tarde, o resultado da 

Companhia de Operários, como era chamada, foi desapontador, com alguns deles se 

recusando a receber os baixos salários e se engajando no Exército (77 deles), enquanto 

outros voltaram-se para a agricultura; 70 outros voltaram para Hamburgo, 16 caíram vítimas 

de doenças tropicais, enquanto os restantes 45% foram empregados individualmente em 

Recife. Este foi um dos primeiros conflitos por salário dentro da economia escrava'56. 

Depois da falência com os imigrantes alemães e a companhia de trabalhadores, houve 

outra tentativa para trazer trabalhadores europeus para o Brasil. O francês Louis Cambronne 

contratou em 1858, na Bélgica, 53 trabalhadores para as Obras Públicas, ao mesmo tempo 

353 Segundo a lei portuguesa de 1741, bastava um ajuntamento de cinco escravos para ser tomado como Quilombo. Ver 
Perdigão Malheiro, op. cit p.50, nota 123. 
354 MELO, Josemir Camilo de. Quilombos em Pernambuco, no Século XIX, op. cit pp. 31-2; Ver também George Gardner. 
Traveis in the interior of Brazil (...), p.91; Auler, op. cit p.105. 
355 Sobre a lei de 1837, ver Ademir Gebara, op. cit pp. 140/1 e 143; Em 1839, o Presidente da Província proibiu o uso de 
escravos em obras públicas em Recife. PERERIA DA COSTA, F A Anais Pernambucanos, VII, p. 375. 
356 AULER, Guilherme. A Companhia de Operários (1839/1843) (Recife, 1959), passim 
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que a RSF contratou 237 trabalhadores entre belgas, alemães, holandeses e italianos"57. 

Segundo José Antônio Gonsalves de Mello, a maioria deste grupo era de belgas devido a sua 

língua e religião (católicos). A RSF preferia contratar belgas porque havia um suprimento de 

mão de obra mais barata naquele país, então358. 

Na década de 1850, houve outra tentativa para introduzir colonos europeus, quando, 

em Recife, alguns comerciantes como Antônio Marques de Amorim, Antônio Valentim da 

Silva Barroca e José Antônio de Araújo (mais tarde, Visconde de Livramento), 

provavelmente encorajado pelo sucesso da colônia Vergueiro, fundaram uma Companhia, 

com o capital de £ 56.000 por trazer colonos para Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Estava 

prevista uma entrada de cerca de 25.000 colonos, durante cinco anos, mas faliu um ano mais 

tarde.359. Em 1864, Pernambuco tentou, uma vez mais, introduzir imigrantes, através de uma 

companhia organizada por um conde polonês. Esta companhia não atraiu mais que 2.700 

trabalhadores estrangeiros para Pernambuco, 3% da planejada imigração. Uma vez mais, em 

1871, outro grupo de capitalistas fundou uma sociedade anônima com capital de £ 22.500, 

através de ações a £ 12 cada360. Apesar de a Assembléia Geral ter votado por £ 675.000 para 

apoiar a imigração, a Legação Britânica erradamente relatava que, em 1872, nenhum colono 

tinha entrado no Brasil. De acordo com outras fontes, o país tinha recebido 253.000 

imigrantes, para a plantation de café361. Por outro lado, o engenheiro André Rebouças 

argumentava que a colonização deveria ser feita com brasileiros vivendo na região. Ele 

defendia a divisão da terra para criar pequenas propriedades, usando uma agricultura 

intensiva. Dava também um exemplo, com respeito à seca do Ceará, em 1877, mostrando 

quantos colonos poderiam ser assentados ao longo do litoral do Ceará, que poderia 

providenciar 45 habitantes por quilômetro quadrado. Era o que ele chamava de "Democracia 

Rural"362. 

.. , di f /7M Pprtwmbuco (1859-63). In: Boletim do Instituto 357 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Trabalhadores Belgas em Pernambuco {jo , 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. No.8, (Recife, 1959) pp. 13,14,16 e 22. 

358 MELLO, op. cit p. 15. ^ , 1 / 7 e 44/7. Ver também Emilia Viottí da Costa, op. 359 Sobre a Colônia Vergueiro ver Maria Lúcia Lamouiuer, op. cit pp.3Ul > P e m a m b u c a n o s . Vol. IX, pp. 337. 
cit p.63;FLETCHER & KIDDER. pp. 409/10; PEREIRA DA COSTADA.™*" 
M PEREIRA DA COSTA, F A Per?WTOÍ)«cia7)05. Vol 337/34^ lg72) p.5; MACGREGOR, op. cit p. 183; 361 BPP LXX 1872. Report by Mr. Phipps on Emigrvtion to Brazil. (London, 
BURNS, E. Bradford. A Histoty of Brazil. (NewYoik, 1 5 4 / 5 . 
362 REBOUÇAS, André. A Seca nas Prcnnncias do Norte. Socorros i ublicos. (.kio 
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A maior comunidade estrangeira vivendo na região era a portuguesa, que controlava 

o comércio. Os Praieiros combateram este monopólio, que não empregava brasileiros como 

caixeiros e os tratava mal. Os europeus, em geral, preferiam um clima similar ao de São 

Paulo, além das possibilidades que a cultura do café poderia ofertar. A plantation açucareira 

não permitia qualquer alternativa para outras atividades econômicas""63. Havia ainda 

denúncias de humilhação, como a Legação Britânica relatava, de que colonos sofriam diante 

dos tribunais brasileiros, que eram venais e sempre inclinados contra as reivindicações das 

causas dos estrangeiros364. Apesar disto, nos anos 1840, havia cerca de 600 estrangeiros, em 

Pernambuco, como estimava MacGregor, sendo 125 britânicos, 160 franceses, 300 alemães 

(200 dos quais tinham sido da Companhia de Operários) e 10 ou 12 americanos. Quase todos 

estavam engajados no comércio, fundições, fabricas de móveis e obras públicas"65. Estes 

números crescerão em dobro, principalmente com respeito aos ingleses, a partir de 1854, 

quando da abertura das obras da RSF. 

4.3 O IMPACTO DA RSF NO MERCADO DE TRABALHO 

As duas principais características da abertura de ferrovias foram primeiramente a 

proibição do uso de trabalho escravo pelas companhias e, secundariamente, a influência de 

trabalhadores especializados estrangeiros empregados pelas companhias. Como conseqüência 

da primeira, a instituição do trabalho assalariado em escala provocou a reorganização no 

suprimento local de trabalho, bem como nas relações de produção. No entanto, a aventura 

capitalista não teria sucesso sem a interferência do Estado com respeito aos limites do uso da 

mão de escrava local. O Governo tinha lançado uma nova política para criar um mercado 

livre de trabalho, através de companhias estrangeiras, cujo capital deveria ser levantado fora. 

363 SANTA-ANNANERY, F-J. de. LEmigration a 

39; Ver também Santa-Anna, Travail Sennle et Travatl L,re. ^ ^ T t M ( J o p . c i t ' p . 5 ; ver também D. A. 
de Pernambuco estão em Richard F.Burton. Explomtions ofthe Higlilanas oj me oraz , , v 
Gomes Percheiro. Portugal e Brasil, op. cit passim; . . , ,, 18co 

- F 0 13 362. Dispatch by Mr. Scarlett to Earl ̂ l ^ l ^ ^ ^ ã o G o n s ^ ^ de Mello. Diário de 
* Sobre estrangeiros trabalhando em obras de ferro e ^ ^ Geraldo Gomes da Silva. 
Pernambuco: Arte e Natureza no Segundo Impéno. (Recife, 198»), pa*™1* 
Arquitetura de Feno no Brasil. (São Paulo, 1986). 
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Em outros empreendimentos, tais como rodagens, tomadas por construtores privados 

nacionais, foi permitido o uso de escravos, inicialmente e depois de trabalhadores negros, de 

fato, 20 africanos emancipados como, por exemplo, na Companhia da estrada de 

Mangaratiba no Rio de Janeiro, contemporânea da RSF366. Até mesmo a Companhia inglesa 

de mineração, que existia desde a primeira metade do século XIX, tinha empregado escravos, 

a despeito da campanha britânica contra a escravidão"67. 

A lei ferroviária de 1852, na 9a cláusula, proibia as companhias de empregar escravos 

na construção, operação e manutenção da linha. Só seriam admitidos brasileiros livres, que 

seriam isentos do recrutamento do Exército e estrangeiros, que deveriam ser beneficiados 

com todas as franquias dadas para colonos (imigrantes) produtivos"68. Era uma tentativa para 

atrair capital britânico e manter, ao mesmo tempo, a estratégia do trabalho escravo para a 

agricultura. Isto foi um passo muito importante dentro do processo de criar um mercado de 

trabalho livre na transição para uma economia assalariada, muito mais importante que a lei do 

ventre livre (1871) e a do Contrato de Trabalho, de 1879, que Ademir Gebara e Lúcia 

Lamounier defendem. Gebara argumenta que a lei de 1871 tinha criado premissas para o 

mercado livre de trabalho, com o que Lamounier discorda um pouco, já que ela pensa que tal 

momento histórico se dá antes do Contrato de Trabalho de 1879369. 

É a lei ferroviária de 1852 que iniciou, de fato, o mercado de trabalho livre e 

assalariado. Isto foi importante já que, na realidade, foram implantadas 4 ferrovias e 3 linhas 

de bondes em Pernambuco, de 1850 até o fim da escravidão. Tomando a Pernambuco Street 

Company, como amostra (176 trabalhadores, em 1873) é possível que, aproximadamente, 

2.000 trabalhadores livres houvessem sido empregado nas linhas de trilhos, alternadamente, 

ao longo de 1870 e 1880. Este tipo de relação de produção se expandiu para outras 

províncias. Uma ferrovia um tanto deslocada de um mercado então dinâmico, como o de 

366 Soares diz que 100 escravos trabalhavam na rodagem Mangaratiba entre os 2.500 homens livres, nos anos 1850. 
SOARES, Sebastião Ferreira. Histórico da Companhia Industrial da Estrada de Mangaratiba. (Rio de Janeiro, 1864), 69 e 
126. 
367 LH3BY, Douglas Cole. Trabalho Escravo e Capital Estrangeiro no Brasil. (Belo Horizonte, 1984); NABUCO, Joaquim. 
Cartas aos Abolicionistas Ingleses. (Recife, 1985), passim; Ver Tabela 3, em Robert Edgard Conrad. Tumbeiros. O Tráfico 
Escravista para o Brasil, p. 215. 
368 Lei No. 641 de 26 de Junho de 1852. Ver Clodomiro Pereira da Silva. Política e Legislação de Estradas de Ferro. (Rio 
de Janeiro, 1904), p.545/7. 
309 GEBARA, Ademir. The Tmnsition from Slavery to Free Labour Market in Brazil; 1871/1888. London School of 
Economics PhD Thesis, 1984; Lamounier, Maria Lúcia, op. cit. passim; 
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Recife, a ferrovia Natal-Nova Cruz tinha, em 1880, cerca de 1.000 trabalhadores em obras370. 

A proibição do trabalho escravo será renovada nos anos 1870, com respeito à política dos 

engenhos centrais. A isenção do trabalhador ferroviário ao recrutamento, fazia enlarguecer o 

suprimento do mercado de trabalho, já que o Governo dava à Companhia o direito para 

reclamar por seus homens quando presos para recrutamento371. 

A importância da cláusula 9a também pode ser observada no exército de cerca 2.000 

trabalhadores não especializados (aproximadamente 0,5% da população livre provincial) e 

200 especializados britânicos, no início das obras da RSF, em 1854. Surtos de febre amarela e 

cólera, naquela década, vitimaram os trabalhadores estrangeiros especializados e parte da 

força de trabalho local372. Pernambuco sofreu durante o período 1849-1853 de ataques de 

febre amarela, quando cerca de 3.210 pessoas morreram ou caíram vítimas da cólera em 

meados da década de 1850, destruindo uma população de cerca de 37.586 almas. No começo 

dos anos 1860, houve um surto de cólera em Pernambuco, matando 4.000 habitantes. (Ver 

tabela 33). 

370 A Ferro-Carril de Pernambuco empregava, em 1873, 72 estrangeiros dos 176 homens..Ver Falia (...) (Recife, 1873), 
p.46; sobre a Natal-Nova Cruz, ver The Railway Times, March 20,1880, p.256; O tipo de atividade, abrir estradas, parecia 
o mesmo com relação ao número de homens empregados. Em 1856 a RSF empregava 1.886 homens (já que havia túneis) e 
um ano depois, apenas 500. Ver Manoel da Cunha Galvão. Noticia sobre as Estradas de Ferro do Brasil, pp. 219/20. 
Segundo Pereira da Costa, em 1802, a Capitania de Pernambuco contratou 58 homens livres para construir uma rodagem de 
32 km, com diárias de 160 réis. Este cronista dava, em seguida, o preço de uma "cesta básica" da época: uma quarta e meia 
de farinha por 1S680 (réis), 20 libras de carne do sertão a 64 réis, uma canada de aguardente a 400 réis e cem réis de 
bananas. PEREIRA DA COSTA Anais Pernambucanos, Vol. VII, pp. 103/4. 
371 Em 1860, a Companhia lutou para liberar 26 ferroviários tirados da construção pela polícia para o recrutamento. EF 3. 
Oficio de W.M Peniston ao Presidente de Pernambuco, 8 de março de 1860; EF 1. Oficio de Charles de Momay (agente do 
construtor) ao Presidente de Pernambuco, 1 de novembro de 1855. 
372 Os ingleses já tinham enfrentado a cholera em seu país. Ver Asa Búggs.Cholem and Society in the Nineteenth Century. 
In: Past and Present, No. 19, April 1961, pp. 76-96; Mesmo fora de seu país, os trabalhadores ingleses tinham sido vítimas 
de pragas. Ver Terry Coleman, The Railway Nawies. (London, 1968), pp. 135/6 e 212; Ver também L.T.C. Rolt. Victoricm 
Engineers. (London, 1988), p.39. 
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TABELA 29 

MORTES POR FEBRE AMARELA E CÓLERA 

Províncias Febre amarela Cólera Cólera Total 

1849/1853 1855/56 1862 

Alagoas 280 25.390 - 18.820 

Pernambuco 3.210 18.540 4.000 44.796 

Paraíba - 25.390 3.323 28.713 

Rio G. do Norte 909 1.586 1.862 4.537 

TOTAL 4.399 83.102 9.185 6.686 

Fontes: Tabela organizada a partir dos dados de José Pereira Rego, Memória Histórica das 

Epidemias da Febre Amarela e Cólera-Morbo que tem reinado no Brasil, (Rio de 

Janeiro, 1873). 

Esta série de desastres encareceu a construção, em 1856, principalmente devido à 

morte do engenheiro chefe, Mr. Borthwick, já que um novo engenheiro foi contratado sob 

uma garantia de seguros. A Companhia teve também de contratar 200 trabalhadores 

especializados entre alemães e belgas, custando £ 4.000 em despesas de viagens. Como 

resultado de doenças epidêmicas a Companhia perdeu £ 20.000 -,73. Em 1859, 115 dos 250 

trabalhadores belgas e alemães, ficaram sob tratamento médico. Em 1862, 62 trabalhadores 

especializados tinham morrido de cólera (5% da força de trabalho disponível). Desde 1851, a 

maioria das vítimas de tais epidemias foram os estrangeiros; naquele ano, vários alemães da 

ex-Companhia de Operários e 23 marinheiros britânicos foram mortos pela febre amarela. 

Até 1854, morreram 37 estrangeiros num total 245 mortes e, dois anos mais tarde, 60 

trabalhadores ingleses da RSF caíram vítimas da cólera e 22 no ano seguinte, bem como 20 

franceses. Entre 1851 e 1862, pelo menos 370 estrangeiros morreram em Pernambuco"74. 

373 EF 1. Oficio de João Ernesto Viriato de Medeiros, engenheiro fiscal da RSF ao Presidente de Pernambuco, 8 de agosto 
de 1858. 
374 Relatório da Presidência da Pro\'íncia (RPP) 1856. (Recife, 1856), Anexo. BPP 1865 LIH Report by Cônsul Lennon 
Hunt, op. cit. pp. 33/47. 
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Depois que mais 17 Ingleses morreram, as autoridades britânicas e a RSF enviaram muitos 

deles devolta para casa, ficando somente 23 dos 121 contratados"75. 
V 

A despeito de tal tragédia, o trabalho livre local continuou em abundância e 

gradualmente se tomava mais especializado e eficiente ao ponto de substituir trabalhadores 

estrangeiros. Isto significava que a Companhia economizava dinheiro, já que os trabalhadores 

brasileiros recebiam salários mais baixos, não somente devido a sua pouca habilidade técnica, 

mas também devido ao grande montante da força de trabalho livre disponível no mercado. 

Pelo fim da década de 1850, a RSF empregava 1.750 trabalhadores não especializados e 230 

especializados"76. Porém, não havia trabalhadores suficientemente especializados para obras 
377 de arte de grande número de pontes, o que atrasava a construção 

Mesmo depois do primeiro surto de cólera, em 1858, havia 908 brasileiros e apenas 

quatro funcionários britânicos, na RSF. Alguns trabalhadores brasileiros começaram a 

substituir Ingleses especializados no departamento de locomotiva, mas não ainda como 

maquinistas. As ferrovias teriam feito grande economia, com respeito à adaptação da mão de 

obra local. Marx analisa que é "pura ilusão", empregar força de trabalho especializada (isto é, 

a força de trabalho acima da média de sua qualidade) é jogar fora força de trabalho. E um 

gasto desnecessário e uma diminuição de lucros"178. 

No começo, os nativos trabalhavam como carpinteiros, oleiros, pintores, e foguistas 

nas locomotivas. Alguns, como Manoel do Ó, descendente de africano, tornaram-se 

maquinistas, aí por volta do fim do século XIX379. Infelizmente, no processo de construção 

ferroviária, o exército de reserva de trabalho era muito grande, principalmente depois da 

375 BPP 1865 LIE. Report By Cônsul Lennon Hunt on the Trade and Commerce of Pernambuco, pp. 345/363; FO 13 362. 
Dispatch No. 18 by Mr. Scarlet to Earl of Clarendon, Rio de Janeiro, March 11, 1858; FO 13 356. Letter by Mr. Cooper to 
Earl of CLarendon, January 13, 1857' Idem, February 10, 1857; Idem, March 24, 1857; EF 1. Dispatch by the RSF 
Superintendent, Mr. Wood, to President of Pernambuco, Januaiy 29, 1958; EF 5. "Reply of the Chairman and Board of 
Directors of RSF to the Respective Reports (...jDecember 23, 1862; Freyre aceita de Estevão Pmto a noticia que 
Mr.Borthwick trabalhou paia a Great Western of Brazil Railway, quando trabalhou para a RSF. Ver Gilberto Freyre, 
Ingleses no Brasil. (Rio de Janeiro,1948), p. 106. 
376 José Antônio Gonsalves de Mello diz que a força de trabalho nativa era insuficiente para construir a RSF. Trata-se, na 
verdade, de força de trabalho especializado, e não de trabalhador braçal. MELLO, op. cit p. 15. 
377 RT April 11, 1857, p. 507/9; RT April 9, 1859, pp. 415/6; O construtor escreveu a The Times, que 566 homens tinham 
sido demitido, daqueles 1.700 quando desistira do contrato. The Times, April 16,1859, p.7C. 
378 Neste aspecto, ver Marx, op. cit pp. 191/2 
379 Sobre a vida e os empregos do descendente de escravo, Manuel do 0 , ver Cem Anos de Suor e Sangue. (Rio de Janeiro, 
1971). 
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construção da RSF, e de pequenas linhas urbanas. Tal suprimento de trabalho permaneceu 

como uma ameaça para a mão de obra especializada, onde trabalhadores mestiços não 

especializados, comporiam ainda 78% da força de trabalho da RSF. Havia cerca de 500 

trabalhadores brasileiros não especializados em 1860, mas dois anos mais tarde, na conclusão 

da linha, este número tinha caído para não mais que 187 trabalhadores^80. 

TABELA 30 

TRABALHADORES LOCAIS NA RSF (1863) 

Etnia Mestiços 146 78% 

Brancos 26 14% 

Negros 15 8% 

Idade 15/20 anos 25 13% 

21/25 70 37% 

26/30 42 22% 

31/35 18 10% 

36/40 20 11% 

mais de 40 13 7% 

Profissão Trabalhadores(sicl) 150 80,2% 

Trabalhadores mestres 21 11,3% 

Carpinteiros 4 2,1% 

Oleiros 4 2,1% 

Funcionários 8 4,3% 

TOTAL 187 100,0% 

FONTES: EF 5, Mappa dos Trabalhadores da Linha Férrea de Cinco Pontas-Escada; EF 6, 

Mappa dos Trabalhadores de Escada a Una, March 28, 1863; EF 8, 'Lista Supplementar 

Demonstrativa dos Salários, Jornais e mais despesas mensais relativos ao serviço de tração do 

mês de julho, 1864". 

EF 1. Mappa dos Trabalhadores na Recüe-São Francisco; Lista d o s h o m e n s anprogadosto>tiva^Departamento na 
Cabanga, R S f e ; Idem, Oficio do er.genl.eiro fiscal, João Ernesto Vrnato de Medeiros ao P t a d r i e d e Pen^mbuco,13 de 
agosto de 1858; Ver também Manoel da Cunha Galvão. Noticia sobre as Estradas de ferro ao urasu, op. cn. pp. 219/220. 
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A redução do mercado de trabalho depois de a RSF concluir a linha, deixava o 

Governo preocupado com a força de trabalho flutuante. Ao abrir toda linha, somente 2,5% 

da mão de obra original permaneceram em função para a manutenção da linha"81. O Ministro 

da Agricultura sugeria usar os homens para abrir rodagens para a linha, bem como organizar 

colônias agrícolas próximas à linha da RSF. Em 1871, o Estado criou a Colônia de 

Pimenteiras para ex-soldados da Guerra contra o Paraguai"'82. Poucos anos mais tarde, a 

Colônia Orfanológica Santa Isabel era fundada, como a primeira tentativa para assentar uma 

colônia industrial estatal, junto com uma escola para a agricultura. De fato, através desta 

experiência, o Governo desejava lançar um modelo para os engenhos centrais. A própria 

colônia foi convertida em um engenho central mais tarde. A escola especializou alguns 

trabalhadores, mas muito mais para tradicionais atividades do que para a indústria, tais como 

• 383 pedreiro, carpinteiro, ferreiro, sapateiro e alfaiate 

Esta tipo de força de trabalho jovem e especializada foi empregada em indústrias, 

mesmo antes de a Colônia ter sido assentada. Antônio da Silva Barroca fez um contrato para 

sua fabrica têxtil onde empregava 10 órfãos. Eles deveriam trabalhar até a idade de 21 anos 

sem pagamento, mas seriam dadas manutenção e educação em troca. Os meninos eram 

admitidos desde os 6 anos e deveriam permanecer até 21 anos" 

k 
4.4. SALÁRIOS E DIÁRIAS 

As ferrovias começaram a mudar as relações de produção, numa sociedade cuja 

hegemonia vinha do trabalho escravo, introduzindo salários regulares. Antes disto, as 

atividades comerciais empregavam assalariados, bem como o aparelho burocrático do Estado 

381 Relatório do Ministério da Agricultura (RMA) 2. Ofício do Ministro da Agricultura ao Presidente de Pernambuco, 10 
de abril de 1862; EF 5. Mappa dos Trabalhadores de Gameleira até Una, 30 de dezembro de de 1862. 
382 Sobre Pimenteiras, ver Luiz Nascimento. Considerações Histórico-Econômicas acerca das Tentativas de Colonização 
Agrícola de Nacionais em Pimenteiras (Pe.) e Leopoldina (Al). (Recife, 1977) Dissertação de mestrado, Universidade 
Federal de Pernambuco. 
383 Sobre a Colônia Orfanológica, ver Nayala de Souza Ferreira Maia. Açiicar e Transição para o Trabalho Livre em 
Pernambuco, 1874/1904. (Recife, 1985). 
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com seus funcionários, em jornadas de trabalho de oito horas. Neste último, parece que os 

salários eram mais baixo do que em outras companhias, já que, em 1859, os funcionários da 

Alfândega assinaram uma petição por pagamentos melhores. O Governo respondeu que eles 

não estavam obrigados a trabalhar ali e que deveriam procurar outro emprego, já que havia 

sempre outros esperando para substituí-los"85. 

O comércio era o único setor privado que usava força de trabalho assalariada, já que 

mesmo as manufaturas ainda usavam trabalho escravo, lado a lado com o trabalho livre e 

assalariado. Nas atividades rurais, trabalhavam escravos e moradores, bem como diaristas nas 

safra. As ferrovias foram a primeira atividade industrial a só empregar trabalhador 

assalariado, apesar de já haver algumas fundições de ferro locais, como a Fundição Starr, mas 

que empregava 10 escravos além de 60 trabalhadores livres386. A construção ferroviária em si 

pode não ser uma atividade industrial se vista isoladamente, pois cavar solo e túneis parece 

ser uma atividade tradicional. No entanto, se os instrumentos e máquinas forem inusitados, 

como guindastes, máquinas a vapor, que os trabalhadores nunca tinham visto antes, para o 

que tinham de tornar-se especializados, neste caso, há-se que ajustar o valor do trabalho. Em 

termos de força de trabalho local, não havia trabalho social acumulado para calcular o valor 

da jornada de trabalho, isto é, o salário387. Estes trabalhadores viviam numa formação 

econômica pré-capitalista e sua manutenção era parcialmente realizada fora do mercado 

consumidor, como a auto-manutenção dos moradores. 

Trabalhadores locais foram úteis para abrir caminhos e em terraplanagem, em que 

lhes pagavam salários mais baixos e, algumas vezes, eram empregados como diaristas. 

Mesmo assim, a ferrovia pagava cerca de 48% a mais sobre os salários locais e, no pique da 

construção da linha, os salários subiram para 88%. No entanto, caíram para 22%, na abertura 

da RSF388. Trabalhadores especializados ganhavam cerca de 81 d (cerca de 3 $000 rs) 

semanalmente, enquanto trabalhadores não especializados recebiam somente 35 d (1 $300 rs) 

por semana. Feitores ingleses eram pagos a 189 d (7$ 182) e durante o seu contrato de três 

384 FERREIRA MAIA, op. cit pp. 32/4; O contrato de Barroca e a criação da Colônia Isabel foram baseados na lei de Rio 
Branco (1871) Ait.2; Ver Robert Conrad, op. cit Appendix IL pp. 366. 
385 Tesouraria da Fazenda (TF) 34. Oficio da Alfândega de Pernambuco ao Presidente de Pernambuco, 15 de dezembor de 
1859; Ver também Manuel da Cunha Galvão. Melhoramentos dos Portos do Brasil, op. cit p.44. 
386 VEIGA Gláucio. op. cit. p.65, nota 39. 
387 Sobre jornada de trabalho, ver Marx, op. cit Capítulo X, pp. 222/286. 
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anos, tiveram algum aumento em salário, mesmo a despeito das despesas da Companhia com 

a sua viagem de volta para a Inglaterra, no fim do contrato. Vigias, pessoal da cocheira e 

cavaleiros recebiam 25% de aumento por mês, enquanto ferreiros, carpinteiros, oleiros e 

pedreiros receberam 16,5%. Trabalhadores, como feitores, ou os que assentavam os trilhos, 

bem como os maquinistas tiveram um pequeno aumento em seus salários, de cerca de 

14%389. (Ver tabela 36). 

TABELA 31 

SALÁRIOS DA RSF (mil-réis p/dia) 

Profissão Início Depois 

Não especializados 0$615 15038 

Em obras 1$038 1$348 

No pique 15348 15695 

Em 1862 1$038 15348 

Feitor 2$077 45154 

Anotadores/empregados 3$115 45154 

Carpinteiros 2$077 25538 

Madeireiros 15695 25077 

Oleiros/pedreiros 2$077 35115 

Ferreiros 25538 35115 

Desbravadores 15348 15695 

Montadores/pintores 3$115 45154 

Marinheiros ingleses 2$077 35115 

Feitores ingleses 6$692 85307 

Fontes: BPP 1865 Lm, Report by Cônsul Lennon Hunt on the Trade of Pernambuco 

for the year 1863, pp. 35/56; os salários foram cotados a 26 pence por mil-réis, de acordo 

comNormano, op. cit. p.182. 

388 BPP 1865 L U Report byMr. Cônsul Lennon Hunt on the Comércio of Pernambuco, December 30, 
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Comparada aos salários europeus, a força de trabalho local provou ser mais barata. 

Em 1857, Thomas Brassey pagava 24 shillings (cerca de 11 $076) semanalmente para 

trabalhadores especializados (pedreiros, oleiros e carpinteiros) e 13 shillings (6$000) para 

trabalhadores não especializados, na Inglaterra, cerca de quatro para seis vezes mais que a 

RSF pagava a seus homens390. Os salários de trabalhadores britânicos especializados no 

Brasil foram deflacionados devido ao custo de seu bilhete de volta. Em termos de 

trabalhadores não especializados, Pernambuco forneceu grande suprimento de trabalho a 

preços mais baixos, o que significava uma grande economia para a RSF. Comparada com os 

preços da força de trabalho britânica aplicada na RSF, a mão de obra não especializada 

brasileira custaria 13% daquela, enquanto a especializada custaria cerca de 17%. (Ver tabela, 

abaixo). 

TABELA 32 

SALÁRIOS/FERROVIA (p/semana, em pence) 

Trabalhadores RSF Argentina Bélgica Inglaterra 

1858/62 1864 1852 1855/7 

Especializados 81 87 39 480(a) 

Não especializados 35 54 15 260 

FONTES: BPP 1865 LIE, Report by Mr, Cônsul Lennon Hunt on the Trade of 

Pernambuco for the year 1863, pp, 33/47; HELPS, Arthur, Life and Labour of Mr. 

Brassey, 1805-1870, (London, 1872), pp. 370, 372/3; COLEMAN, Teny, The Railway 

Nawy, (London, 1968), p. 67; (a) Helps aponta 36 pence de salário; provavelmente deve ser 

uma média para todos os trabalhadores; os mais altos números estão em Coleman, op. cit. 

__ taz/a,-!,- EF 1 Relatório mensal do engenheiro fiscal João 3 BPP 1865 USL Report byMr. ConsulUnnon H u n t , c a cotação de 26 p/mü-réis, a 
Ernesto Viriato de Medeiros ao Presidente de Pernambuco, 10 tevereiro oe 1 « 

partir de Normano.op. cit homens em 5 continentes. Ver Eric J. Hobsbawm, The Era of 390 ^ Teny Coleman. op.cit p.67, Brassey emprego" 5S.000 h o m ^ e m = t o d o r ^ l t c
 7 

Capital. (London, 1975) pp. 72/3; Rolt aponta 45.000 ^ d e m t i v o S ) ( c o m o ^ « J . 

BSF e a RSF) Man: aponta que as ^ f ^ . f ° o preço^elativo do trabalho se move geralmente em salário corresponde mais ou menos a intensidade media ao uduamu, K 
sentido inverso. MARX, K. O Capital, Livro 1, Vol. 2, pp. 651/2. 
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Como se percebe, a mão de obra nativa especializada era mais barata do que a 

inglesa, em cerca de 83% e, ligeiramente mais barata do a da Argentina (7%). A mão de obra 

não especializada era ainda mais barata no Brasil (43%) do que na Argentina (62%), em 

relação à especializada de cada país. Mas, o que salta à vista é o valor baixíssimo da força de 

trabalho belga, 52% mais barata (a especializada) do que a nativa e 43% mais barata (a não 

especializada). 

4.5. TRABALHO, PROTESTOS E GREVES 

Uma das mais importantes influências causadas pelas ferrovias sobre a organização 

do mercado de trabalho local reside no embrião da consciência da classe trabalhadora, não 

como conhecimento político, mas como prática de luta por melhores salários e condições de 

trabalho. Isto fica claro desde as duas primeiras greves "ferroviárias" que ocorreram no 

Brasil, particularmente na Recife-São Francisco, conduzidas por trabalhadores estrangeiros, 

principalmente belgas e Ingleses. A primeira greve ocorreu em 1858, quando trabalhadores 

belgas reclamaram que seus salários estavam sendo menos do que aquele originalmente 

acertado. Eles eram bons trabalhadores, com algum conhecimento de trabalho ferroviário, já 

que tinham sido empregado em seu país, e no estrangeiro, como trabalhadores não 

especializados. Brassey empregava belgas por causa de sua frugalidade e dedicação, mas 

principalmente devido à sua força trabalho que era muito barata. Em 1854, Brassey pagava 

seus homens a 7 sh, 6d (3 $420 rs) ao dia, enquanto belgas não especializados podiam ser 

obtidos a 6 sh, 5d (2$926 rs), por dia391. A força de trabalho brasileira não especializada, na 

RSF, custaria cerca 1 sh, 3p (0$570 rs) por dia. Quando Brassey desistiu de construir a RSF, 
392 um de seus homens, Furness, assumiu a obra e manteve o contrato . 

391 Ver Coleman, op. cit p.205,212 and 214. 
392 Havia um compromisso entre os construtores e os trabalhadores braçais. Alemães e belgas tinham sido trazidos para 
Pernambuco, enquanto italianos foram para a Bahia. Até a EF Dom Pedro H contratou belgas, já que eles eram "os mais 
especializados maquinistas que se podiam encontrar". Na Bahia-São Francisco havia 446 italianos e 107 ingleses. Ver 
Paula Pessoa, Guia da Estrada de Ferro Central do Brasil, p. 64, apud Pedro C. da Silva Telles, A História da Engenharia 
no Brasil. (A History of Brazilian Railway, Pa/11) (London, 1984), p.30. 
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Os belgas foram contratados por Mr. Furness para substituir os trabalhadores 

britânicos vítimas da cólera. Havia um mito acerca dos trabalhadores belgas, como The Time 

os tinha chamado de "trabalhadores modelo", provavelmente devido à sua frugalidade'"93. 

Marx, pelo contrário, viu a força de trabalho belga como conservadora, nas lutas sindicais, já 

que eles não tinham tomado parte na luta do movimento pelas 10 horas de trabalho. No 

entanto, mesmo para Marx, tal ponto de vista foi dissipado pela greve dos mineiros belgas em 

1868394. 

Com respeito a seus contratos com a RSF, eles chegaram ao Recife, em 1858, junto 

com alguns alemães, num grupo de 238 europeus. Alguns deles recusaram logo a diária entre 

1S280 rs e 1$500 rs, 30% menos que os salários da força de trabalho especializada. Além do 

mais, eles deveriam trabalhar 6 dias na semana, cerca de 10 horas por dia, mesmo sob 

chuvas395. Eles também recusaram qualquer diária abaixo de 2$000. A RSF ofereceu 

pagamento de 8 sh ld (3 $686 rs) a mais por quinzena, o que significava mais 16,5%, embora 

mantivesse o salário abaixo de 54d (2$052 rs). A Companhia rejeitou a petição deles por um 

aumento entre 54d (2$052 rs) e 81d (3 $078 rs), porque, dizia a RSF, isto era pagamento de 

trabalhadores especializados396. Os belgas abandonaram o trabalho, tomaram um trem e 

entraram na cidade, organizados por seus próprios líderes. John Bayliss, o contratador da 

RSF, se encontrou com os grevistas e depois das discussões foi levantada a proposta para 

77d (2$962 rs) por 12 dias, em vez de 14. Os belgas pediam 22d (0$836 rs) a mais por 

quinzena, com a que a Companhia não concordava e chamou a polícia para mandá-los de 

volta para o trabalho. O contratador afirmava que :"era mais fãcil eles irem para a prisão do 

que trabalhar por menos que 2 sh 7d (1$178 rs) ao dia"397. 

O Cônsul belga, um acionista da RSF, o comerciante Luiz A. Sequeira, recebeu uma 

comitê de 30 homens solicitando por sua intervenção com respeito à detenção dos seis líderes 

e sobre o contrato de trabalho. O Cônsul, porém, preferiu chamar a polícia para levá-los para 

o trabalho e escreveu para o contratador da RSF liberar os presos. Pelo menos, já na 

393 MARX, K. O Capitai Op. cit Livro 1 Vol 2 pp. 697,779/80. 
394 Ibid, p.341, nota 190; 
395 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Trabalhadores Belgas em Pernambuco (1859/1863). Boletim do Instituto Joaquim 
Nabuco de Pesquisas Sociais, No.8 (Recife, 1959), pp. 14,15 e 16. 
396 MELLO, op. cit. pp. 17/8. 
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chegada, 14 deles haviam se furtado ao trabalho escondendo-se após o embarque. Nem 

mesmo o pagamento de um dia extra por boa conduta pôde atraí-los para o trabalho. Alguns 

se tornaram bêbados e pedintes, enquanto outros obtinham empregos a 81d (3 $078 rs) ao dia 

em engenhos, nas províncias vizinhas398. 

A segunda greve ocorreu na linha da RSF, em 1862, quando um maquinista 

acidentalmente matou uma mulher nos trilhos e foi imediatamente preso, de acordo com o 

Código Criminal. Seis maquinistas ingleses e oito foguistas (sendo 7 brasileiros) se recusaram 

a dirigir os trens a menos que seu companheiro fosse solto. Além disto, 17 outros 

trabalhadores especializados britânicos pediram o direito de serem ouvidos por uma corte 

britânica. Este nível de protesto, resultado da consciência de sua classe na Inglaterra e de seu 

espírito de solidariedade, durou uma semana de negociações. Eles juntaram ao protesto 

reclamações contra baixos salários e péssimas condições de trabalho. A RSF os ameaçou 

com prisão e demissão, mas todos os trabalhadores da linha desafiaram a companhia, com a 

ameaça de fechar o serviço. Além do mais, a companhia não poderia demitir todos os 

maquinistas, já que não haveria outros para substituição. O maquinista foi libertado e os trens 

voltaram a correr399. 

Esta greve causou uma grande impressão nas autoridades. O Ministro de Agricultura 

se referiu a ela: "Este affair, que não era o primeiro a acontecer em nossas ferrovias, merece 

sérias considerações"400. De fato, dois meses mais tarde o Governo lançaria um decreto 

estabelecendo que qualquer maquinista ou foguista que se recusasse a servir à linha, deveria 

ser preso por 15 dias além de multas. Se a ação fosse combinada entre eles, deveriam ser 

presos por três meses além de multas mais pesadas. O decreto reforçava a Lei de 1857, que 

397 EF 2. Dispatch by R.Saunders to Mr. Bayliss, January 25, 1859; EF 3. Dispatch by Mr. Bayliss to President of 
Pernambuco, January 28,1859; Dispatch by Mr Bayliss to the Belgian Cônsul, Luis A Sequeira, sem data 
398 EF 3. Dispatch by the Belgian Cônsul to Mr. Bayliss, January 25, 1859; Dispatch by R. Saunders to Mr. Bayliss, 
February 11, 1859. Sobre o "motim" dos Belgas, como o Diário de Pernambuco tinha nomeado o movimento, ver José 
Antônio Gonsalves de Mello. op. cit, pp. 13/37. 
399 EF 5. Ofício do engenheiro fiscal, Manoel Buarque de Macedo ao Presidente de Pernambuco, Fevereiro de 1862; 
Dispatch by the RSF Engineer Mr. Withfield to the Fiscal-Engineer, Fevereiro 2 1862; Dispatch by the Fiscal-Engineer to 
Mr, Bramah, the RSF Superintendent, 4 de fevereiro de 1862; Dispatch by the Fiscal-Engineer to President of Pernambuco, 
September 6,1862; Reply by Mr. Bramah to the Fiscal-Engineer, Fevereiro 6,1862; RMA 1862, p.39; EF 6. Dispatch by R. 
Austin, for the RSF Superintendent, to President of Pernambuco, September 5, 1862; Sobre a tradição política dos 
ferroviários, ver Kingsford, P.W. Labour Relatioris on lhe Railways. 1835/1875. Im The Journal of Transport History, Vol. 
I No.2, November 1953, p.66; Teriam estes grevistas alguma influência da grande greve da construção civü, em Londres, 
em 1860/1 ?. Ver MARX, O Capital, Livro I, Vol. 1, nota 40, p. 264 
400 RMA 1862, p.39. 
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estabelecia que qualquer grupo de pessoas tentando parar os trens na linha deveriam ser 

presos de um a oito anos. Os maquinistas que abandonassem as máquinas, seriam presos de 

seis meses a dois anos. Estes foram os efeitos repressivos da greve de 1862, quando ^ 

autoridades e opinião pública, pela primeira vez, reconheceram que aquele movimento foi 

uma greve, "a strike", como escreveram em documentos401. 

Pela primeira vez, um conflito de relações de produção de caráter industrial surgiu 

dentro de uma sociedade escravista. A importância de ambas as ações de protesto pode ser 

traçada através da história do movimento operário, como uma contradição entre capital e 

trabalho. Não se pode estimar a influência do protesto belga de 1858, mas é surpreendente 

que somente quatro anos mais tarde, outro movimento pôde ter tido algum sucesso. A 

diferença é que o segundo protesto foi conduzido pelo que se poderia chamar então de a 

vanguarda dos trabalhadores ferroviários, que eram aqueles cujas tarefas eram vitais para a 

empresa tais como os maquinistas. Esta força de trabalho especializado não podia ser 

substituída assim facilmente como os belgas, trabalhadores não especializados, que tinham 

sido substituídos por trabalhadores locais. No entanto, ambas as formas sociais de protesto 

influenciaram a organização da classe dos trabalhadores locais. 

Nenhum outro protesto parece ter ocorrido nas ferrovias até o começo da República. 

No entanto, houve outros tipos de agitação social que desviaram o povo de qualquer protesto 

específico, como a maior seca, a de 1877/9. Outras reclamações tinham interrompido a 

construção ferroviária nesta década, como ocorreu durante as obras da EF Sul de 

Pernambuco. Este empreendimento estatal usava também como mão de obra o povo 

flagelado por aquela seca, empregando-o para abrir a linha e rodagens vicinais. Este tipo de 

trabalhador e outros reclamaram sobre erros nos seus salários. Um protesto foi rechaçado 

pela polícia, que feriu vários trabalhadores, prendendo quatro deles. Um deles foi levado à 

força para a cidade, debaixo de pancadarias, tanto que o engenheiro relatou para as 

autoridades que aquele homem nunca se reabilitaria para o trabalho, além do que teve sua 

401 CORUJA JÚNIOR, Antônio Alves. Repertório das Leis, Decretos, Consultas, Instruções, Portarias, Avisos e Circulares 
Relativos à Concessão, Administração e Fiscalização das Estradas de Ferro. (Rio de Janeiro, 1886), pp. 51,77/8; SILVA, 
Clodomiro Pereira da. Op. cit. pp. 567/588; The Railway Times, April 19,1862, pp. 538 a 540. 
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cabana incendiada. De fato, os trabalhadores estavam certos e o contratador os reembolsou, 

mas os demitiu em seguida402. 

Greves ainda surgiriam durante o regime imperial, mas infelizmente, tradicionais 

historiadores têm desviado tais assuntos. Conflitos apareceram na EF Paulo Afonso, como o 

Vice-Cônsul Wucherer relatou403. Tenório também notou que em Alagoas houve alguma 

confusão entre os trabalhadores e a companhia ferroviária britânica. Já na primeira década da 

República, a EF Conde D'Eu teve parte de sua linha destruída por um protesto levado a 

efeito, provavelmente, por pequenos comerciantes e produtores, junto à comunidade local. 

Outros eventos, como o que ocorreu na Paraíba, no entanto, foi relatada parcialmente pela 

Brazilian Review404. 

Greves por aumento de salários se tornaram muito comum na primeira década 

republicana, devido à política do Encilhamento e subseqüente inflação. Uma delas estourou 

na região açucareira, em 1891, na EF Sul de Pernambuco. Três anos mais tarde, 

trabalhadores pararam o serviço da RSF, pedindo 35% de aumento nos salários. Isto era o 

claro resultado do Encilhamento. No entanto, o valor da força de trabalho caiu com a 

abolição da escravidão, porque o suprimento de trabalho aumentou em muito. Pelo menos 

45.000 ex-escravos em Pernambuco entraram no mercado de trabalho assalariado, baixando, 

naturalmente, os preços da força de trabalho405. 

O número de greves continuou a aumentar na primeira década do século XX, 

juntamente com outras lideradas por trabalhadores de fabricas têxteis, docas e outros. Na 

RSF, protestos ocorreram em 1901 e 1902 já sob a direção da GWBR, que arrendara outras 

ferrovias no Nordeste. A greve de 1902 foi liderada por maquinistas e o pessoal das oficinas. 

402 EF 18. Ofício de H.E. Weaver, Chefe da Segunda Secção da EF Sul de Pernambuco (então chamada EF Prolongamento 
da RSF), ao engenheiro Adriano'Eugênio da Cunha e Mello, 23 de janeiro de 1879; Idem, Oficio de H.E. Weaver ao 
engenheiro residente, 4 de janeiro de 1879; Ofício do engenheiro residente a FLE. Weaver, 5 de janeiro de 1879. 
403 BPP 1880 LXXTV. Report by Vice-Consitl Wucherer on the Trade and Commerce of the Province of Alagoas, for the 
year 1879, p.489. 
404 AC. Parecer da Associação Comercial Beneficente de Pernambuco ao the Go\>ernador do Estado, 2 de maio de 1894; 
EF 30. Oficio do Superintendente da EF Prolongamento ao Governador do Estado, 19 de setembro de 1891; TENÓRIO , 
Douglas Apprato. Capitalismo e Ferrovias no Brasil (Maceió, 1979); PINTO, Estêvão. História de uma Estrada de Ferro 
no Nordeste (Rio de Janeiro, 1949); The Brazilian Review, 12-18 de fevereiro, 1902, p.84. 
405 AC. Parecer da .Associação Comercial Beneficente de Pernambuco ao Governador do Estado, 2 de maio de 1894; EF 
30. Ofício do Superintendente da EF Sul de Pernambuco ao Governador do Estado, 19 de setembro de 1891; CORREIA, 
Serzedelo. O Problema Econômico do Brasil. (Brasília, 2" ed. 1980), p.319. 
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Pediam 50% de aumento nos pagamentos e jornada de 8 horas por dia, além da condição de 

não serem demitidos406. Neste momento, os trens podiam carregar mensagens sobre as 

greves para os quatro estados açucareiros, como aconteceu em 1909, quando toda a rede 

GWBR permaneceu completamente imobilizada por um mês. Outras greves ferroviárias 

ocorreram em 1906, 1907 e 1908 em apoio à jornada de 8 horas, com outra greve urbana 

liderada pelo Centro Operário de Pernambuco407. Fora do eixo das ferrovias açucareiras, 

ainda surgiram greves, como nas linhas da Baturité (1902), onde 70 trabalhadores foram 

demitidos depois de lutar por 3 meses de salários atrasados408. 

A presença de trabalhadores estrangeiros especializados em ferrovias brasileiras 

trouxe influências políticas e sociais para a força de trabalho local, contribuindo para a 

organização da classe trabalhadora. Durante o Império, a repressão da parte do Estado pode 

ter levado os trabalhadores a diminuírem seus protestos, seja não criando lei sobre salários 

para proteger os trabalhadores contra a inflação; seja ameaçando os trabalhadores contra suas 

lutas por melhores condições de trabalho. Desde a greve dos belgas, o Estado assumiu o lado 

da empresa capitalista, seguindo-se emissões de leis repressivas. Por outro lado, não surgiu 

nenhum sindicato, o que não era de estranhar, já que a sociedade não era democrática. 

Quando muito, associações de profissionais e outras filantrópicas ou de aparência estamental, 

como o Lyceu de Artes e Ofícios. O sindicato dos trabalhadores ferroviários só surgiu no 

século XX. 

406 The Brazilian Review. Fevereiro 12-18,1902, p.84. 
407 MORAES REZENDE, Antônio Paulo de. Primeiras Idéias Socialistas em Pernambuco. In: Manifestações Operárias e 
Socialistas em Pernambuco. Cadernos de História, No.l, (Recife, UFPE., 1987), p.2; The Brazilian Review, (Rio de Janeiro) 
Fevereiro 12/18,1902, p.84. 
408 AC. Oficio da Associação Comercial de Pernambuco ao Governador do Estado, 21 de novembro de 1906; RT November 
2,1901, p.462; EF 31. Comissão Fiscal das Estradas de Ferro arrendadas a Great Western of Brazil Railway, ao Governador 
de Pernambuco, 20 de março de 1902' EF 31. Idem, ibidem 24 de janeiro de 1902; TheBraz,han Revtew, Fevereiro 12-18, 
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4.6. SALÁRIOS E COMPETIÇÃO FERROVIÁRIA 

Por duas décadas, a RSF não teve competidor em similar meio de transporte antes de 

linhas como a GWBR, a EFC e a EF Sul de Pernambuco serem construídas. As modestas 

linhas de bonde de Recife puderam somente manter parte do tráfego urbano de passageiros, 

nos trechos em que a RSF passava, em direção ao interior. Em termos de força de trabalho, é 

possível que a abertura das linhas urbanas, no fim dos anos 1860, não tenha sido suficiente 

para absorver a grande oferta de trabalhadores locais. Além disto, as ferrovias dos anos 1870 

se beneficiaram de grande suprimento de trabalhador ocorrido com a seca de 1877/79. 

No início das obras da RSF, os salários locais estavam em cerca de 8d (0$304 rs), o 

que alterou a escala local de salários, já que tanto o salário real como o nominal tiveram um 

pique entre 1859 e 1862409. Independente do que tenha ocorrido em termos de salários 

nominais, de acordo com Eisenberg, o salário permaneceu quase o mesmo, até o fim do 

século, embora os salários nominais parecessem ter crescido três vezes mais no mesmo 

período. 

A média mensal de salários da RSF era de £ 9 (82S080 rs), infiacionando o mercado 

local de preços. Em meados da década de 1870, a diária local era, em média, de 1$000 (um 

mil-réis), o que significava um salário mensal de cerca de £ 3 (27$360 rs). Daí por diante, a 

diária real caiu até para 500 réis410. Os altos salários da RSF eram os do quadro, que 

recebiam em média £ 33 (300$960 rs) ao mês, enquanto os do topo da lista recebiam mais, 

aproximadamente, £ 86 (7:843 $200 - sete contos, oitocentos e quarenta e três mil e duzentos 

réis) por mês. Este aumento de salário levou o engenheiro fiscal do Governo a criticar a 

, t «spntpmber 23 1902, p.468; MELO, Josemir Camilo de. 1902, P-84, Idem, 18 de fevereiro de 1902 ^ 8 7 e l ^ ^ i S b a t e , N H, iÍfPB , 1994. 
As Primeiras Grev es Ferroviárias no A ordesíe. Cadernos r. Relativos ao Serviço de Tração do Mês de 

EF 8. Lista Suplementar Demonstrativa dos Saláno e ^ n ^ s p e s * ^ ^ p e m a m 2 ^ ^ 
Julho, 1864: EF 4. Oficio do e n g e n h e i r o M . M g * 5 e m M u d a n ç a , op. cit. p.210. 
1864; RPP, Vários relatórios para 1885/6 e 1887/1891, E ® ® ^ * £ p . 2 5 ; O Ministro da Agricultura 

MILET, em 1875, estimava a diária em 1 S 0 K ^ ^ ^ ^ ^ ^74), p.,60; Sobre queda 
também apresentava este valor. Ver Informaçao sobre o asiaao 
dos salário ver Evaldo Cabral de Melo, op. cit p.23. 
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Companhia, que reduziu para 45%, dispensando o engenheiro consultor de Londres e alguns 

funcionários411. 

A RSF levantou seus salários nominais em 21% ao ano ao longo de 33 anos e 

manteve este padrão, já que não construiu mais depois de 1862. Quando a EF Sul de 

Pernambuco começou sua construção, usou uma força de trabalho que se beneficiou de mão 

da que a RSF especializara. As ferrovias estatais tiveram que manter um certo padrão salarial. 

Em 1890, por exemplo, o governo federal regulamentava o ordenado de um maquinista entre 

800 mil-réis e 1:440$000 (um conto, quatrocentos e quarenta mil-réis) e os de engenheiro em 

7 contos de réis, sendo 10 contos se fosse chefe, com mais 5 contos de gratificação. Os 

aprendizes recebiam diária de 200 a 1 mil-réis e os operários, entre mil e cinco mil-réis. Até 

uma aposentadoria aos 30 anos tinha sido decretada por Deodoro da Fonseca, para os 

ferroviários412. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 33 

SALÁRIOS FERROVIÁRIOS E LOCAL (£/anuaI) 

Período RSF GWBR EFSP Local 

1880/4 35 11 - 28(R) 16(N) 

1885/9 40 - - 24 12 

1890/4 65 - - 36 12 

1895/9 - - 35 - -

FONTES: EF 4, Oficio do Engenheiro Fiscal Manoel Buarque de Macedo para o Presidente 

de Pernambuco, em 2 de agosto de 1864; RPP, vários relatórios, de 1885/6 e 1887/1891; 

EISENBERG, Peter, op. cit. p. 210; EF 21, (GWBR) "Quadro dos Empregados e 

Vencimentos, 1881", (R) salário real; (N) salário nominal. Os salários das ferrovias foram 

estimados como nominais; Tomando a cotação a 26 p por mil-réis, a libra valeria cerca de 

9$ 120 rs. 

411 Arquivo Histórico do Itamaraty (AHI) 427/3/5. Memorandum on the Subject of the Proposed Permanent Staff 
Arrangements in England, June 9,1863; Idem, Report by Committe Appointed by Board Resolution on 13th January, 1863. 
4,2 Regulamento da EF Central de Pernambuco e EF Sul de Pernambuco. Decreto N° 721 de 6 de novembro de 
1890. 
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Com respeito também a GWBR, esta companhia ao começar a construção da linha, 

justo quando eclodiu a seca de 1877, utilizou-se de mão de obra de "cassacos" flagelados, 

uma força de trabalho mais barata ainda. Mesmo assim, a RSF pôde manter salários até 

200% mais alto que a GWBR 

4.7. O MERCADO DE TRABALHO E O TRÁFEGO DE PASSAGEIROS 

As ferrovias contribuíram para a expansão do mercado industrial expandindo seus 

trilhos através de áreas suburbanas e criando novas áreas urbanas e/ou industriais na periferia 

das capitais pontas de trilhos. Durante os anos 1860, a RSF atraiu uma fabrica de pólvora 

para Ponte dos Carvalhos, próximo ao Cabo, à margem da linha. A partir de então, os 

trabalhadores podiam viver em Recife e trabalhar no Cabo, graças aos trens. Além do mais, 

Cabo se tornava cidade no começo da década de 1870, muito embora isto pareça mais um 

atraso, já que a linha crazou a vila em 1858. Como a linha teve seu tenninal em Una 

(Palmares) isto pode ser debitado à estratégia de ponta de trilho: lugares se desenvolviam 

muito mais quando permaneciam como terminal da linha por um grande tempo, como Una, 

que se tornou Palmares, Garanhuns e, por sua vez, Campina Grande. 

A RSF cruzando áreas suburbanas de Recife, induziu moradores a se mudarem para 

lá e permitiu uma grande concentração de gente vindo do sul da província. A evidência da 

expansão do meio ambiente social está na linha de bondes puxados a burros como a 

Pernambuco Street, que tinha assentado seus trilhos em quatro ramais. O presidente da RSF, 

em Londres, relatava que por causa "(desta linha de bondes) numa distância de 18 km 

(correndo) junto a esta Companhia (...) o tráfego de passageiro na estação (Afogados) tinha 

sido quase inteiramente destruído"413. 
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TABELA 34 

TRÁFEGO DE PASSAGEIROS DA RSF(milhares/p/cIasses) 

Período Ia % 2a % 3a % TOTAL 

1868/72 24,0 100 26.4 100 160.8 100 211,2 

1873/77 24,0 - 21.7 -18 136.5 -15 182.2 

1878/82 23,4 -4,2 23.3 -12 148.0 -8 194.7 

FONTES: EF 14, "Movimento de Passageiros durante 10 anos"; RT May 3, 1873, p. 460; 

RMA 1873, Appenso R. Estrada de Ferro, p. 83. Ver Appendix do RMA. 

Não se sabe ao certo, o movimento de passageiros entre Afogados e a estação 

terminal de Cinco Pontas. Recife já andava pela casa dos 116.671 habitantes, em 1872, o que 

demonstra que havia demanda por um sistema de transportes mais conveniente, já que a RSF 

mantinha somente dois trens por dia. Mesmo assim, o trecho suburbano coberto pela RSF 

permaneceu residencial e comercial, mas não industrial, apesar de Recife ter cerca de 130 

"estabelecimentos industriais". Recife, em 1863, tinha 1.539 firmas comerciais além de 5 

fundições, 19 armazéns de madeira, 10 tipogr afias, 5 engenhos de algodão, 8 engenhos de 

açúcar movidos à água, 15 fabricas incluindo-se aí candeeiros, aguardente e instrumento 

musical414. A RSF tentou aumentar seu tráfego de passageiros lançando um bilhete gratuito 

de passagens pelo período de 10 anos, para quem construísse sua residência próxima às 

estações de Boa Viagem, Ilha, Prazeres e Cabo. A Companhia não teve sucesso com esta 

política415. Não obstante, a receita de tráfego de passageiros em toda a Unha tinha exatamente 

aumentado, numa média de 200.000 viajantes ao ano, até o começo da concorrência dos 

bondes416. Por 12 anos, a RSF transportou cerca de 98.000 passageiros (800 passageiros 

413 RTMay 3,1873, p.460; PICANÇO, op. cit p.87; RMA 1873,Appenso R. Estrada de Ferro Recife-São Francisco, p.83. 
COSTA HONORATO Manoel da. Dicionário Topográfico, Estatístico e Histonco da Província de 

Pernambuco. Recife, Secretaria da Educação e Cultura, 1976, pp. 157/8; Recife teria, em 1872 cercade 116.671 hab. e, 
em 1880, este número teria caído paia 111.556 (devido talvez a redmsão de fi^uesias ; e: distritos bem como mudanças 
para sitios onde passassem trens). Anuário Estatístico do Brasil, 1939/40, Ano V p. 1304, apud Mana da Guia Santos 
Gareis. Industrialização no Nordeste (1880-1920). Rio de Janeiro, Notiya^ 1994 p. 52. 
% EF 14. Aviso. (Sobre a concessão do ticket grátis para a capital...), 14 de outubro de 1875, PICANÇO, op. cit. p.61. 
416 EF 14. "Movimento de Passageiros (...)". Ver apêndice. 
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p/km/ano). De 1858 até 1892, este tráfego cresceu em cerca de 528%417. Até fins de 1860, a 

RSF era a segunda no rank nacional, em tráfego de passageiros e terceira com respeito à taxa 

de passageiros p/km. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 35 

TAXA DE PASSAGEIROS (1868) (milhares) 

Ferrovia Extensão (KM) Passageiros p/km/ano 

D. Pedro II 221 668.7 3.0 

RSF 125 182.2 1.5 

BSF 123 55.0 0.4 

São Paulo Ry. 139 51.3 0.4 

Mauá Ry. 17 40.3 2.3 

Cantagalo 49 9.3 0.2 

TOTAL 674 1.006.8 7.8 

Fonte: CUNHA GALVÃO, Manoel da. Notícia sobre as Estradas de Ferro do Brasil. Rio 

de Janeiro, 1869, pp. 473/4. 

A RSF, porém, aumentou seu tráfego através da ligação com a EF Sul de 

Pernambuco, onde o terminal da RSF, na estação de Una servia como estação Central para a 

EFSP. Até o fim do século, a EFSP pôde providenciar cerca de 230.000 passageiros do 

interior para Una e vice-versa, aumentando o tráfego de passageiro da RSF418. Além do mais, 

com respeito à baixa taxa de EF Caruaru, é conveniente explicar que a Ferro Canil de 

Pernambuco teve parte do seu tráfego suburbano de passageiros desviado, já que aquela linha 

de bondes tinha sua linha principal correndo ao longo de Afogados, onde os trens da EFC 
419 passavam . 

417 EF Vários relatórios para o período. 
418 Relatório do Ministério da Indústria, Fiação e Obras Públicas. (RMTVOP), 1899 (Rio de Janeiro, 1899),pp. 192/239. 
419 A EF Caruaru receberia cerca de 50.000 passageiros no trecho .Taboatão-Recife. EF 18. Ofício do engenheiro Eugênio 
Adriano ao Presidente de Pernambuco, 15 de janeiro de 1880; EF 23. Accondo Provisorio entre a EF RSF e a 
"Prolongamento" (EFSP) para o Serviço de Tráfego Mútuo. 18 de janeiro de 1883; A RSF também receberia tráfego da EF 
Ribeirão-Bonito. EF 25. EF Recife-São Francisco. Orçamento proposto para o aumento da Estação de Ribeirão para dar 
acomodação à junção projetada". 
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A GWBR também atraiu alguma industrialização, aumentado o mercado de trabalho. 

Um engenho central foi construído próximo à estação de Tiúma e, depois, nos anos 1890, 

uma fabrica têxtil foi assentada em Camaragjbe. Um projeto para erigir outro engenho central 

ao lado da linha em Paudalho, faliu. O ramal de Nazaré e a extensão de Timbaúba atraíram 

algumas usinas no século XX. No entanto, a GWBR, até o fim do século XIX teve, nos 

serviços de vagões de segunda classe, uma taxa de passageiros em cerca de 547% mais alta 

que o de primeira classe, o que significava que mais trabalhadores e famílias camponesas 

usavam o trem mais que a burguesia420. A ponta de trilho de Limoeiro pôde desenvolver um 

mercado local de algodão, mas Timbaúba perdeu alguns anos de progresso, quando a linha se 

mudou em direção a Itabaiana, na Paraíba. A construção da linha parou por 7 anos, lá, até a 

GWBR levá-la à frente para Campina Grande, que se beneficiou como ponta de trilho de 

1907 até 195 7421. 

A EF Caruaru provocou também output industrial em Vitória de Santo Antão, 

estendendo os limites da zona açucareira e avançando para uma região agreste, montanhosa 

até Caruaru, onde a linha permaneceu corno ponta de trilhos até a junção da empresa com a 

GWBR, no começo de 1900. Apesar de a linha parar em Caruaru por poucos anos, ela atraiu 

uma indústria para Pesqueira, em 1891. Em termos de meios de comunicação popular, os 

vagões da segunda classe da EFC forneceram 70% do tráfego passageiro, até o fim do século 

XIX422. Além do mais, Caruaru se tornou o mais importante centro comercial do Agreste. 

No entanto, foi o desenvolvimento de Jaboatão, à margem da EFC, que se tornou, com 

efeito, o mais claro output desta linha, tanto que foi escolhido pela GWBR, depois da junção, 

para instalar ali suas oficinas. 

420 RMVIOP, 1899. (Rio de Janeiro, 1899), pp. 394/6. 
421 ARANHA, Gervácio Batista. Campina Grande no Espaço Regional: Estrada de Ferro, Tropeiros e Empóii< 
Comercial Algodoeiro (1907-1957). Dissertação de Mestrado em Sociologia Rural, UFPB, Campina Grande, 1994 
422 RMIVOP, 1899, op. cit. pp. 329/339. 
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TABELA 36 

TRÁFEGO FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS (milhares) 

Período RSF/EFSP BSC TUOR GWBR EFC 

1875/9 258.8 * 44.5 * * 

1880/4 306.8 25.6 44.5 49.8 * 

1885/9 354.4 * * 227.0 114.0 

1890/4 576.8 * * 253.0 451.8 

1895/9 * * * 675.0 * 

FONTES: EF 31, (1888/1895), Diversos ofícios para o período; Almeida Pernambuco, J. A 

de. Histórico da Estrada de Ferro de Caruaru, (Recife, 1896), passim; Picanço, Viação 

Férrea do Brasil. Op. cit. p. 83; O Brasil na Exposição Internacional de Philadelphia, 

1888, (Rio de Janeiro, 1888); (*) dados não disponíveis; BSC, Brazilian Street Company; 

TUOR, Trilhos Urbanos de Olinda e Recife. 

Outra importante ligação entre ferrovias e mercado de trabalho estava nas pequenas 

companhias de bondes, através de suas cinco principais linhas e ramais não somente através 

da sua demanda por força de trabalho assalariado, mas através do engrandecimento de meio 

ambiente de Recife. A Brazilian Street Company (EF Recife-Caxangá) pôde carregar cerca 

de 800.000 habitantes por ano ou 2.192 por dia, dos subúrbios de Caxangá, Apipucos e 

Arraial. Os bondes puxados a burros da Ferro-Carril de Pernambuco, na sua inauguração em 

1871, transportou 2.695 passageiros, o que significava que seus quatro ramais carregaram 

cerca de 984.000 passageiros por ano. Algumas estatísticas estimam em 1.700.000 

passageiros anuais, o que significava 4.657 viajantes ao dia423. Se esta Companhia usava 

cerca de 20 veículos por dia, isto significa 58 passageiros por carro ao dia. Como uma linha 

puxada a burros, suas tarifas deveriam ser mais barata que aquelas de linhas a vapor. A 

Trilhos Urbanos de Olinda e Recife também, em sua abertura, conduziu 2.000 passageiros em 

6 trens por dia, aumentado depois para 8 trens por dia. Com o ramal para Beberibe, ela pôde 

423 SETTE, Mário. Maxambombas eKfaracalus. (Recife) p.72. 
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carregar aproximadamente 730.000 viajantes por ano424, um movimento de cerca 7.867 

passageiros viajando diariamente para a cidade para compras, empregos e outras atividades, 

como escola e lazer425. 

Uma estratégia que as ferrovias britânicas criaram no Brasil foi a terceira classe para 

pobres, negros de ganho ou de aluguel, bem como escravos acompanhando seus patrões, que 

viajavam por em vagões de Ia classe. Acionistas britânicos encontravam dificuldade em 

aceitar a terceira classe, onde escravos podiam viajar junto com o homem livre. O presidente 

da RSF, por exemplo, respondeu que a Companhia mantinha os escravos " longe dos homens 

livres, tanto quanto possivel", mesmo no vagão426. 

Se a RSF atraiu um fábrica de pólvora, do dinamarquês Hermann Lundgren, próximo 

à estação do Cabo, surpreendentemente, este capitalista investiu numa fabrica têxtil, em 1893, 

mas numa área completamente distante de qualquer ferrovia, no então distrito de Paulista, ao 

norte de Olinda. Apesar de a RSF ter atraído vários engenhos centrais e usinas, a 

industrialização não foi além da periferia de Recife, em áreas servidas pelas linhas de bondes. 

O subúrbio da Madalena recebeu uma fabrica têxtil na década de 1870 e parte de seus 1.830 

trabalhadores provavelmente usavam a Brazilian Street através de sua linhas principais como 

a Caxangá e a Arraial/Apipucos. Em Apipucos, outra têxtil foi assentada nos anos 1890, 

levando a linha de bondes a carregar cerca de 2.000 passageiros ao dia427. A Companhia 

Pernambucana de Fiação e Tecelagem, a holding da fábrica Madalena, construiu outra fabrica 

nos limites de Recife e Olinda, na década de 1890, onde tinha operado a refinaria de açúcar 

Beltrão, próximo à Trilhos Urbanos do Recife e Olinda. Assim, durante as últimas décadas do 

século XIX, houve um vivido uso de tramways e ferrovias em Recife. (Ver tabela, abaixo). 

424 SETIE, op. cit p.252. 
425 Sobre a população, ver Robert Levme, op. cit p. 19. 
426RT October 17,1874, p. 1040. 



TABELA 37 

INDÚSTRIA ALGODOEIRA E FERROVIAS NO NORDESTE 

Localidades Data Teares Trabalhadores Algodão(t) 

Recife 1826/36 12 40 a -

Maceió 1863 2.100 740 45 

Madalena 1874 786 1.830 1.200 

Torre 1884 - - -

Torre 1889 - - -

Natal 1888 * * * 

Tacaruna 1890 * * * 

Camaragibe 1891 454 731 620 

Paulista 1891 800 3.200 1.500 

Goiana 1893 160 220 550 

Apipucos 1895 120 250 250 

Várzea 1895 * 450 190 

Moreno 1907 * * * 

Jaboatão 1910 787 450 900 

Timbaúba 1912 - - -

Fontes: PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais Pernambucanos, Vol, IX, p. 51; PEREIRA 

DA COSTA, F. A. O Algodão em Pernambuco. (Recife, 1916); Takeya, Denise Monteiro, 

Um Outro Nordeste: O Algodão na Economia do Rio Grande do Norte, (Fortaleza, 

1985), pp. 46 e 48; O Império do Brasil na Exposição Universal de 1876 em 

Philadelphia, (Rio de Janeiro, 1875), p. 323; (a) trabalho escravo e trabalho assalariado 

juntos; (*) dados não disponíveis; A fábrica de Gervásio Pires (1826/36) serve apenas para 

comparação em números, já que nela trabalhavam escravos e assalariados. 

427 Sobre a têxtil da Madalena, ver O Império do Brasil na Exposição Universal de Philadelphia. (Rio de Janeiro, 
p.323; 
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Destas fabricas, somente Goiana e Paulista foram assentadas fora de qualquer linha 

ferroviária. Isto prova que, que em sua maioria, as ferrovias e tramways atraíram não 

somente engenhos centrais e usinas, mas fabricas têxteis, mesmo em outras províncias, como 

Alagoas e Rio Grande do Norte. Em Alagoas, comerciantes e proprietários de terra 

construíram uma fabrica têxtil próximo a ARC quando ainda era a obsoleta linha de bondes 

Jaraguá-Bebedouro. Tal empreendimento, no começo, tinha 35 trabalhadores além de 8 

estrangeiros para trabalhar com 40 máquinas e 1.625 fiadores428. Alagoas contribuiu também 

com a modernização da agroindústria açucareira com a implantação de usinas na década de 

1890. No caso do Rio Grande do Norte, a indústria algodoeira em Natal, fundada em 1886, 

não pode ser contado como um output ferroviário, já que a maior parte do algodão vinha de 

Mossoró pelo mar. A Paraíba tirou proveito do seu processo ferroviário, pois o único 

engenho central foi construído próximo à EF Conde DEu, na década de 1880 e, já no 

começo do século XX, amalgamada à GWBR, atraiu algumas indústrias domésticas. Décadas 

depois atrairia uma fabrica de cimento. 

Além de fábricas têxteis, Recife tinha, na segunda metade do século XIX, muitos 

empreendimentos empregando força de trabalho assalariada, como a fundição de Bowman, 

com 56 trabalhadores429. As linhas de bondes forneceram uma série de trabalhos mecânicos, 

como a Trilhos Urbanos de Olinda e Recife que tinha suas oficinas próximo às duas 

fundições, além de ter à sua disposição as oficinas da vizinha GWBR e também a da Brazilian 

Street Company4,0. A Ferro-Carril empregava cerca de 176 homens em seus quatro ramais e 

como se tratava de veículos puxados a burros, os trabalhadores permaneciam na esfera de 

tradicionais trabalhos, cuidando de cerca de 300 animais431. 

O relacionamento entre ferrovias e mercado de trabalho pode ser visto também pela 

política de socorro do Governo durante os prolongados períodos de secas. Primeiramente, o 

Estado fez aumentar o tráfego de passageiro, pagando para o povo atingido pela seca ser 

conduzido para a capital ou para cidades mais próximas, fornecendo assim força de trabalho 

mais barata para a construção das ferrovias; secundariamente, o Estado empregou estes 

428 STEIN, Stanley. The Cotton Manufachires in Brazil Op.cit. pp. 64 e 69. 
429 VEIGA, Gláucio. Op. cit pp. 31 e 65; 
^ Falia (...) 1873, p. 41. 
431 Falia (...) 1873, p.47; 
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homens em obras públicas, que resultavam em inputs para as ferrovias, com as estradas para 

as estações da linha. Tal força de trabalho foi utilizada pela GWBR, EFSP e EF Caruaru, em 

Pernambuco, bem como pelas estatais EF Paulo Afonso, EF Baturité e EF Sobral. Palmares, 

por exemplo, recebeu 20.000 'flagelados' e pelo menos 3.000 deles foram empregados nas 

obras da EFSP432. 

4.8. A CRIAÇÃO DE UM MERCADO DE MÃO DE OBRA LIVRE 

A construção e operação ferroviárias tiveram, de fato, grande importância para a 

organização do mercado de trabalho livre numa formação econômico-social escravista. É 

claro que as ferrovias se beneficiaram da força de trabalho local mais barata, comparada com 

a homônima européia. No entanto, tal politica não poderia ter tido sucesso sem a efetiva 

intervenção do Estado. As relações capitalistas de produção teriam esperado décadas se o 

Estado não fornecesse leis para acelerar o fim da escravidão. As ferrovias, por sua vez, 

forneceram empregos assalariados e provocaram mobilidade social, não somente em termos 

de mercado de trabalho, mas com respeito à moradia da classe trabalhadora e a distribuição 

da população. 

Em termos de trabalho assalariado resultante de um empreendimento industrial como 

as ferrovias, tal inovação contribuiu para pôr, indiretamente, pressão sobre o trabalho 

escravo. A região, por quase 40 anos, conseguiu manter duas, aparentemente, contraditórias 

relações de produção: a força de trabalho urbana assalariada e a força de trabalho rural 

escravo. Não obstante, com respeito à força de trabalho urbana assalariada, as ferrovias 

provocaram mobilidade social e também produziram output industrial, principalmente com 

respeito ao meio-ambiente de Recife. Com respeito à produção rural, as ferrovias também 

432 Sobre a seca de 1877, ver Josemir Camilo de Melo. A Seca de 1877 e a Kíão-de-Obra na Zona-da-Mata em 
Pernambuco. Cadernos UNICAP, (3): 67/75 (Recife, 1978), passim; MELO, Josemir Camilo. Sequia, Ferrocarriles y 
Mano de Obra (SigloXIX). In: Desastres & Sociedad, Ano 3, N° 5, Julio/Diciembre, 1995, ITDG/La Red, Lima, 
Peru, pp. 87-100. RPP (R 93-A). Contratos 1878; EF 15. Oficio de Mr. Wells Hood ao Presidente de Pernambuco, 15 dê 
julho de 1878; Idem, Report of Proceedings (...) October 9, 1878; EF 18. Oficio de Mr. H.E. Weaver, Chefe Interino da 
EFSP ao Presidente de Pernambuco, 3 de junho de 1878. 

191 



levaram a divisão capitalista de trabalho para os engenhos açucareiros, onde máquinas a 

vapor (tanto as locomotivas dos tramways das usinas, como as máquinas de moer canas) 

eram as invenções mais progressistas. 

Em termos de meio-ambiente social, Recife cresceu rápido, mas teve sua população 

dispersa para cidades vizinhas como Olinda, Jaboatão, Cabo e São Lourenço, todas servidas 

por ferrovias ou linhas de bondes. Em 1872, a população de Recife de 116.671 habitantes era 

14% da Província e, por volta de 1890, com 205.813, representava somente 10%. O 

crescimento da cidade, de fato, veio a partir de 1920, depois do boom açucareiro e da 

expansão da rede GWBR No entanto, parte desta aparente redução na população pode ser 

atribuída à fragmentação de distritos e freguesias. Os limites de Recife foram diminuídos e 

novas cidades substituíram antigas vilas. Com respeito a outputs geográficos, as ferrovias 

foram responsáveis por certo grau de desenvolvimento, mas somente quando o lugar 

permaneceu como ponta de trilho. Ao menos, cidades servidas por linhas de trilhos viram seu 

comércio crescer, enquanto aquelas sem ferrovias tornavam-se dependentes das que tinham 

ferrovias. Infelizmente, a modernização da economia não foi suficiente para mudar as 

tradicionais relações de produção rural. Neste caso, as ferrovias não mudaram grande coisa, 

além de facilitar a emigração da força de trabalho rural, que, de fato baixou a qualidade de 

vida da grande cidade, como Recife. 

Em termos de consciência social, os ferroviários que tinham liderado os movimentos 

de reivindicação na região, só vieram a ter seu sindicato na década de 1930. A influência de 

trabalhadores estrangeiros especializados sobre o crescimento da consciência social de classe, 

foi importante, mas a existência da escravidão impediu o desenvolvimento da classe 

trabalhadora. Isto se torna completamente claro quando na primeira década republicana, 

várias greves ferroviárias ocorreram no país. Parece que a pressão dos grandes exércitos de 

ex-escravos sobre o assim chamado exército industrial de reserva pôde baixar os salários e, 

provavelmente, levar os ferroviários a uma organização social mais dinâmica. 
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CAPÍTULO QUINTO 

FERROVIAS E MOBILIDADE SOCIAL NO SÉCULO XIX 

5.1. CLASSES SOCIAIS E INVESTIMENTOS ANTES DE 1850 

Seguindo o fio do capítulo anterior, este capítulo analisará o impacto que as 

ferrovias tiveram sobre a formação da burguesia local e da classe média. Que tipo de 

mudança social poderia ter sido provocado pela presença das companhias ferroviárias, 

com relação á classe dominante, dentro de uma sociedade escravista? Como os 

latifundiários e proprietários de escravos investiram seu capital na era ferroviária? As 

companhias ferroviárias alteraram a composição das elites provinciais com novos papéis, 

tais como os de engenheiros, advogados, gerentes e diretores de estatais e empresas 

privadas estrangeiras, principalmente ferrovias. 

Este capítulo procurará responder a estas questões, enfocando os aspectos das 

relações entre a administração ferroviária estrangeira e os proprietários brasileiros, além 

de analisar o papel do Estado nestes conflitos e alianças. Que forma de interação teria 

ocorrido entre estes agentes sociais e os grupos locais, tais como comerciantes e a 

burguesia agro-industrial? Finalmente, analisaremos como as ferrovias inglesas 

contribuíram para o crescimento da tecnologia, da engenharia, do gerenciamento 

administrativo de empresas e para a formação da classe média regional. O 

comportamento político dos engenheiros ferroviários em relação ao capital estrangeiro, 

bem como seus discursos científicos e ideológicos serão investigados. Propomos, aqui, 

que a classe média regional seja vista como um produto da era ferroviária, classe que foi 

responsável pelos riscos, atrações e proteção do capital estrangeiro, mesmo a despeito 

da obstrução de uma rede estatal. Conflitos e alianças entre engenheiros, técnicos e 

similares serão examinados como parte do desenvolvimento do capitalismo, em nível 

nacional. 
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Antes de a primeira ferrovia inglesa ser aberta no Brasil (a RSF), a sociedade 

local era bastante conservadora quanto ao padrão de investimentos de capitais. Até 

mesmo o Estado não tomava iniciativas a não ser algumas pequenas medidas em 

beneficio da agroindústria canavieira. 

Até 1850, poucas províncias no Brasil puderam produzir qualquer melhoramento, 

como Pernambuco fez, na década de 1830, debaixo da relativa autonomia garantida pelo 

período da Regência. Somente São Paulo e Rio de Janeiro, até então, tinham ousado 

conceder licenças para construção ferroviária e isto 10 anos depois de a primeira 

locomotiva ter rodado na Inglaterra. Pernambuco não embarcou na mania ferroviária do 

período regencial, mas logrou uma série de melhoramentos urbanos, principalmente sob 

a presidência de Francisco do Rego Barros (1837-1844). 

Educado em universidade francesa, este matemático trouxe uma série de 

empreendimentos para o Recife pelo que, posteriormente, foi titulado Barão e Visconde 

da Boa Vista. Influenciado pela Restauração Francesa, Francisco do Rego Barros 

contratou uma equipe de engenheiros franceses, liderados pelo socialista a la Fourier, 

Louis Léger Vauthier, responsável pela grandiosidade do Teatro Santa Isabel, entre 

tantas obras. Pelo menos 16 obras públicas foram tocadas para frente sob a direção de 

Vauthier, como rodagens, palácio do governo, nova alfândega, ponte suspensa sobre o 

Capibaribe, única, até então, no país e pela construção de docas, pontes, calçamento de 

ruas e a organização de uma companhia para o abastecimento de água do Recife, de 

capital aberto sendo o governo provincial um dos seus acionistas, com um estoque de 

600 ações. 

Para o empreendimento das obras públicas, Francisco do Rego Barros contratou 

uma companhia de cerca de 200 operários alemães e proibiu o uso de trabalho escravo 

em obras públicas. E possível que estes melhoramentos tenham trazido uma excitação à 

comunidade local dos comerciantes, a ponto de tê-los levado a fundar a sua associação 

em 1839433. 

433Ver o Capítulo Dl. Guerra, Flávio. O Recife e o Conde da Boa Vista. In Tempo do Recife, pp. 277/9; Ver também 
Arquivos, Nova Série, Número m, pp. 69/79; Ver ainda O Progresso, Revista Social, Litteraria e Scientifica 
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Entretanto, como o capital disponível continuava sendo aplicado no tráfico de 

trabalhadores escravizados, comerciantes e "capitalistas" (como chamavam, à época, os 

que tinham dinheiro para arrematar obras públicas ou para emprestar a juros) investiam 

algum capital em firmas familiares. Eles também desviavam parte de sua acumulação de 

capital para atividades religiosas, como bem demonstra Gervásio Pires Ferreira, ex-

presidente de Pernambuco e proprietário da primeira fábrica têxtil. Pires tinha feito uma 

doação de 600$000 mil-réis para a construção de uma igreja para sua sepultura. 

Brasileiro, descendente de família portuguesa, viveu em Lisboa, onde acumulou capital, 

comprou um navio e fazia o comércio triangular. Foi com esse capital que, 

posteriormente, fundou a fábrica que durou até 1836434. 

Em geral, somente pequenas manufaturas podiam sobreviver, mesmo 

empregando trabalho escravo, como Pires o fizera em sua fábrica. Fábricas de cordas e 

tanoarias existiam em Recife, antes de 1850. No interior, a única atividade econômica era 

a agroindústria açucareira, através dos bangüês, na zona da mata e o algodão, no 

agreste, junto com a pecuária. 

O mais importante empreendimento, que durou de 1829 a 1875 foi a fundição da 

família inglesa Harrington & Starr que, no início, produzia material para os engenhos e 

no fim produzia, também, gelo. Na década de 1840, o inglês, David Bowman, construiu 

outra fundição, provavelmente levado pela tarifa protecionista de 1844. Fora estas duas 

empresas, o que havia eram duas fábricas de cigarros a vapor, uma das quais durou até a 

década de 1860, e a Companhia de Água do Beberibe. Era uma economia precária, onde 

o serviço de iluminação pública, embora administrado por uma companhia inglesa, ainda 

usava óleo de mamona. Havia ainda uma companhia inglesa de diligências, ônibus 

puxados a cavalo, de Mr. Thomas Sayl e outra do concorrente Cláudio Dubeux435. 

(Recife, 2' ed., 1949) pp. 181/192, 249/251, 300/4, 318 e 332; PEREIRA DA COSTA, F.A. Anais Pernambucanos 
(10 volumes). Devido ao grande número de informações dispersas nos volumes, ver Genny da Costa e Silva, Anais 
Pernambucanos, índices. 
434 MELO, Antônio Joaquim de. Biografia de Gervásio Pires Ferreira. (2" ed.) Recife, 1895. 
4 3 5 PEREIRA DA COSTA, F.A. Op. cit. Vol. VI, p. 454; Vol. VÊ, pp. 210/212: Vol. Vm, pp. 23/4 e 359; Vol X 
p 172; sobre a fundição de Bowman, ver David W. Bowman. Informação dada ao limo. Sr. Roberto Grundy ( ) 
por (...) a cerca de sua Fundição de Ferro em Pernambuco. Recife, 1855; Bowman, em 1846 tentou criar uma 
companhia de iluminação do Recife, cuja proposta não foi aceita pelo governo. PEREIRA DA COSTA, F.A. Op cit 
Vol. VIII, pp. 359. 
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As obras públicas, por sua vez, tiveram complicações em sua continuidade, 

depois da demissão de Vauthier, devido ao seu alto salário (30 contos de réis ao ano). 

Ficaram, então, incompletas as obras do canal de Goiana (só finalizadas em 1870) e uma 

linha de bondes. Por outro lado a Assembléia de Pernambuco, tentando incentivar a 

indústria concedeu franquias à Fundição Starr em termos de imposto predial, em 1847. 

No mais, as atividades econômicas se restringiam ao comércio local e de exportação, o 

que criava alguma acumulação de capital em mãos de comerciantes estrangeiros, 

principalmente portugueses. 

Como exemplo do monopólio dos portugueses, o viajante inglês Gardner dizia 

que o atraso de Alagoas, um "sopro de morte", era devido ao banimento dos 

comerciantes portugueses durante os conflitos da Independência, já que eles eram os 

únicos "capitalistas" e o comércio declinara. Tal monopólio incendiou os discursos dos 

praieiros e do Mata, Mata Marinheiro, de Goiana (1872). No entanto, enquanto os 

liberais da Praieira combatiam os privilégios portugueses, um escritor socialista negro, 

Antônio Pedro de Figueiredo, argumentava em defesa do capital estrangeiro, como o 

único que podia conduzir o comércio de exportação. Figueiredo era protegido do Barão 

da Boa Vista, de quem tinha recebido um emprego público, enquanto a Praieira combatia 

a oligarquia Rego-Barros-Cavalcanti436. 

Nem mesmo o controverso discurso de O Progresso, que misturava um certo 

socialismo utópico (Vauthier e Figueiredo) a idéias capitalistas, pôde incentivar outras 

formas de investimentos. Vauthier, mesmo, chega a escrever louvores à modernização 

do século, à locomotiva. Apesar deste otimismo, nenhuma linha ferroviária foi lançada 

em Pernambuco antes de 1850. As fundições inglesas locais eram meras repositoras de 

peças para engenhos. Só com a lei ferroviária de 1852 que protegia a importação de 

material de ferro e principalmente após a tarifa de 1857, que baixou a taxa dos 

importados, é que se iniciou a era ferroviária na região4,7. 

436 GARDNER, George. Traveis in the Interior of Brazil, principally through the Northern Provinces (...), pp. 106 
e 144; MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império; Sobre o movimento de Goiana, ver Paulo 
Cavalcanti. Eça de Queirós, um Agitador no Brasil-, QUINTAS, Amaro. O Sentido Social da Resolução Praieira 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. 
437 VAUTHIER, Louis L. Revista Scientifica. Caminhos de Ferro". In: O Progresso, op. cit. p. 121. Sobre Vauthier 
ver Gilberto FREYRE, Um Engenheiro Francês no Brasil. Ver Nícea Vilela Luz, A Luta pela Industrialização nò 
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A classe dos latifundiários locais, devido à ausência de bancos e indústrias, 

costumava desviar algum capital do tráfico de trabalhadores africanos para aplicar em 

obras públicas. Estavam tão envolvidos nesta atividade, que foram denunciados como 

participantes de um complô, melhor seria dizer monopólio, aparecendo em quase todos 

os contratos de arrematação. As famílias da terra estavam entrecruzadas e na lista de 

arrematantes podiam se ver 7 Cavalcanti/e, 12 Albuquerque (sendo 4 Cavalcanti/e de 

Albuquerque), 5 Rego, 4 Barreto, 3 Barros, 3 Paes Barreto e 2 Campello, 2 Lins, 1 

Souza Leão e muitos de sobrenome Pereira e Ferreira, com prenomes de Manoel e 

Joaquim, o que nos parece uma ascendência portuguesa, e ligados mais ao comércio 

(Ver Apêndice). 

As rodagens, por exemplo, que vinham do começo do século e que não passavam 

de caminhos no mato, formavam já uma rota de 32 km de extensão, construídos por 

comerciantes locais para apenas 6 carruagens, em serviço, nas duas primeiras décadas. 

Eles pagavam ao governo um montante em contos de réis e o Governo lhes dava o 

direito de explorar taxas sobre passageiros e mercadorias, nas chamadas "barreiras". 

Entre 1830 e 1860, Pernambuco construiu 236 km destas rodagens. Em 1836, o governo 

da Província, interessado em incrementar a produção do algodão, começou a construir a 

rodagem central (Vitória-Gravatá), atingindo Jaboatão em 1842 e, só a partir de 1867 e 

que se estendeu a Gravatá, num total de 92 km. Em 1837, iniciou-se a rodagem para 

Limoeiro, numa extensão de 63 km, passando por Carpina e Nazaré da Mata, atingido a 

meta só em 1869. Se a abertura destas rodagens servira para fazer girar o capital 

comercial local, iria servir para tropeiros e carros de bois, na segunda metade do século 

XIX, competirem com as ferrovias438. 

Obras públicas foram utilíssimas para o capital privado acumulado com o tráfico 

de escravos. O capital comercial em mãos de portugueses também começou a ser 

empregado em obras públicas. A importância do porto de Recife explica a opção dos 

Brasil, pp. 24, 28 e 30; PELAEZ, Carlos Manuel e SUZIGAN, Wilson. História Monetária do Brasil, p.69-
PRADO JR., Caio. História Econômica do Brasil, pp. 170/1. 
4 3 8 Sobre as rodagens iniciadas por volta de 1833, ver F. A. Pereira da Costa Anais Pernambucanos, Vol. VII pp 
103/5 e 107; Vol. VI, pp. 452 e 454; Vol. Vffl, pp. 34/38; Vol X, pp. 93/96. Ver também José Antônio Gonsalves 
de Mello, Três Roteiros de Penetração do Território Pernambucano (1730 e 1802)\ PINTO, Estêvão. História de 
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portugueses em detrimento da Bahia que fora capital do Brasil. Pernambuco atraiu a 

maior comunidade lusa que já chegara ao Brasil (35% dos comerciantes locais e 7% dos 

comerciantes portugueses espalhados pelo Brasil), segundo a tabela abaixo. 

TABELA 38 

COMERCIANTES PORTUGUESES NO NORDESTE (1860/4) 

Província Brasileiros Portugueses Outros Total 

Pernambuco 1.685 1.029 173 2.887 

Alagoas 702 185 16 903 

Paraíba 356 138 25 519 

R.G. do Norte 112 15 3 130 

Ceará 1.333 115 36 1.484 

Bahia 2.538 918 357 3.613 

Total/Ne 6.726 2.400 610 9.536 

Total/Br 25.202 13.566 4.057 42.825 

Fonte: SOARES, Sebastião Ferreira. Esboço ou Traços da Crise Commercial da Cidade 

do Rio de Janeiro em 10 de Setembro de 1864, pp. 23/4. 

Os comerciantes fundaram a sua Associação em 1839, demonstrando uma certa 

consciência de classe, como consta do Relatório da entidade em que diz que a instituição 

é composta de homens de várias nações do mundo e não tinha bandeiras, programas nem 

lideranças políticas. Este internacionalismo era genuíno, já que metade dos fundadores da 

Associação era de estrangeiros, como Jaco Herlich, G. Comber, S. Beny, A.S. Cobbert, 

A. Hubbert, S. Schram, G. T. Snow, F. Saunders, Duprat, Luttre, J.M. Gunn, H. 

Christophers and Mansfield. De acordo com a lista de acionistas da Companhia 

uma Estrada de Ferro do Nordeste, op. cit. PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais Pernambucanos, Vol X, 
168. 
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Pernambucana de Navegação (1875) e de membros da ACB, os comerciantes 

estrangeiros representariam certa de 30% do total4,9. 

Os fundadores locais da ACB foram José Ramos de Oliveira, Bento José Alves, 

Gaudino Agostinho de Barros, João Pinto de Lemos, João Vieira Lima, João Mateus, 

Manuel Alves Guerra, Nuno M. de Seixas, Miguel de Oliveira Fenton, Joaquim José 

Amorim, J. J. Monteiro e Luiz Gomes Ferreira. A oligarquia canavieira tradicional não 

aparece na fundação; é possível que a maioria dos fundadores sejam de descendência 

direta de portugueses, tomando como referências os sobrenomes Oliveira, Ferreira, de 

procedência de judeus, cristãos novos440. 

Alguns destes fundadores aderirão à mania ferroviária, investindo no estoque de 

ações da RSF, como Duprat, Pinto de Lemos, Luiz Gomes Ferreira e outros. Saunders, 

por sua vez, tentou construir uma ferrovia na Paraíba, nos anos 1870, e Pinto de Lemos 

investiu na RSF, associado à família Coelho. Duprat, além de acionista, fez um contrato 

com a RSF para transportar gêneros da estação terminal de Cinco Pontas para o porto 

do Recife, que durou até 1865. Duprat também tentou construir uma fábrica têxtil em 

sociedade com 200 comerciantes, em meados dos anos 1850, mas não pôde realizar a 

idéia. Na década de 1880, Duprat estava ligado à agroindústria açucareira, quando 

lançou a revista "Brazil Agrícola"u 1. 

A Associação comercial jogou um importante papel com respeito ao 

assentamento de ferrovias. Embora os comerciantes fossem mais inclinados a colaborar 

com as ferrovias, do que a oligarquia canavieira, eles fizeram pesadas críticas às 

companhias ferroviárias, quando seus interesses foram prejudicados pelas ferrovias. As 

4 3 9 ACB. Relatório da Associação Comercial Beneficente de Pernambuco, de 1874, p.24; Em 1860 haveria cerca 
de 186 comerciantes estrangeiros no Recife e 10 anos depois eles eram 630. Ver Gisafran Nazareno Mota Jucá 1 
Implantação de Serviços Urbanos no Recife: O Caso da Companhia do Beberibe (1838-1912). UFPE, dissertação 
de mestrado em História, Recife, 1979. ' 
440 Associação Comercial de Pernambuco, 1839-1989. Jornal do Commercio, Edição Especial, Recife, 1 de aso^t 
de 1989, p.6. José Ramos de Oliveira era pernambucano e foi presidente da Associação Comercial Beneficente d° 
1839 a 1844, falecendo em 1846 sem ver seu plano realizado, o de uma ferrovia de Recife a Olinda. PEREIRA DA 
COSTA, F. A. Anais Pernambucanos, Vol. X, pp. 186,7. 
441 Relatório do Ministério da Agricultura (RMA) 1865, p.41; Relatório de Presidente de Província (RPpi 
Relatório com que o Exmo. Sr. Conselheiro José Bento da Cunha Figueiredo passou a Administração da P 
de Pernambuco (...) Anexo, p. 61; TOPLIN, Robert Brent. TheAbolition ofSlavety in Brazil, p.171 r o ' incia 
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contradições surgiam sempre em torno de tarifas e melhores condições para as 

mercadorias. Em 1881, a ACB solicitou a Great Western, por exemplo, que calçasse a 

sua estação central, no Brum, para melhorar o transporte de mercadorias. No ano 

seguinte, havia uma crítica, desta feita à RSF, porque estavam roubando açúcar dos 

sacos, nos armazéns da companhia, além de uma carga de 400 barris ter sido roubada 

pela metade. Liderando os protestos, estavam o Barão de Soledade e o de Nazaré. A. 

ACB também criticava o pouco material rodante da RSF, que deixava cargas de cana no 

chão, à margem da estrada, por até duas semanas; criticava-se, também a GWBR pela 

baixa capacidade de carga de seus vagões442. 

A principal contradição entre burguesia estrangeira, liderando as empresas 

ferroviárias e a classe dos comerciantes locais, esteve sempre nas tarifas. Desde a 

inauguração da RSF, que os protestos começaram contra as altas tarifas. Henrique 

Augusto Milet dedicou parte de seu livro a comentar os erros da RSF. com respeito às 

tarifas. Em 1888, o Ministério da Agricultura resolveu controlar as tarifas ferroviárias e, 

mesmo assim, a RSF ainda solicitou para aumentar em 15% sua tarifas, baseado no 

câmbio de 20d e 15d por mil-réis, e aumentar mais ainda, caso o câmbio ficasse abaixo 

de 15d por mil-réis. A RSF dizia que era para compensar perdas com a greve que teve 

35 % de aumento salarial. A ACB, por sua vez, discordava da RSF, alegando que suas 

tarifas já eram mais altas que a da estatal EF Sul de Pernambuco e que esta, em breve 

tempo, baixaria mais ainda as tarifas, já que ia se ligar a Alagoas Railway, tentando atrair 

produtos e passageiros alagoanos443. 

Um dos melhores exemplos de reação dos comerciantes às manobras 

exclusivistas das ferrovias inglesas está no conflito que estourou na Paraíba, com 

respeito à extensão da Conde D'Eu ao porto de Cabedelo. A companhia tinha solicitado 

442 Roíy Miller, trabalhando o mesmo assunto com repeito ao Peru, observou que havia grandes interesses entre os 
comerciantes peruanos e os investimentos ingleses. MILLER, Rory. British Firms and the Peruvian Government 
1885-1930. In: PLATT, D.C. M. Business Imperialism. (Oxford, 1977) p. 375; ACB (códice manuscrito). Ofício dá 
ACB a Ailsa Jansen, gerente da GWBR, em 6 de setembro de 1881; ACB (Relatórios impressos). Relatório de 4 de 
fevereiro de 1882; Outros nobres faziam parte da ACB, como Barão de Casa Forte e Barão de Amorim. José da 
Silva Loyo Jr. ligado aos engenhos centrais ingleses, foi intitulado Visconde de Silva Loyo; Sobre a RSF, ver ACB 
3. Associação Comercial Agrícola de Pernambuco, 1882-1934. Relatório, 31 de maio de 1893; Sobre a GWBR ver 
Van Ufel (pseudônimo), A Ferrovia do Recife ao Limoeiro. Recife, 1885. 
443 MILET, Henrique Augusto. A Lavoura da Cana de Açúcar. Recife, 2" ed., 1989; ACB. Ofício do Presidente d 
ACB ao Presidente de Pernambuco, em 2 de maio de 1894. a 
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ao Governo transferir a alfândega da capital, para Cabedelo, mesmo sob protesto dos 

comerciantes locais, que alegavam um aumento de tarifas. O Governo aceitou a 

transferência, ficando a empresa obrigada a construir o molhe do porto. Outro atrito 

surgiu com a mesma linha, mas já arrendada a GWBR, quando esta companhia resolveu 

suspender os trens de Recife à capital paraibana, para melhorar o tráfego entre Recife e 

Natal. Com ajuda da comunidade local, os comerciantes arrancaram trilhos no 

entroncamento de Cobé, de onde partia a linha para Natal. Conflitos como estes eram 

comuns, já que o capital inglês estava interessado unicamente no lucro e não no 

desenvolvimento regional. Eram conseqüências do monopólio inglês, como apontava a 

ACB por volta de 1860: "A maior parte dos negócios locais estão em mão dos ingleses, 

além de outras firmas"444. 

5.2. A COMUNIDADE BRITÂNICA NO NORDESTE 

A RSF surgiu das mãos de ingleses radicados no Recife, o que denota que a 

presença de uma comunidade britânica no Nordeste significou a semente de uma nova 

classe social, a classe dos homens de negócio, a burguesia. Os comerciantes ingleses 

influenciaram a classe dominante local, transformando seus costumes, fornecendo novas 

opções culturais e, no plano econômico, possibilitou àquela classe a participação em 

novas formas de riquezas. Desde a abertura dos portos, em 1808, até a implantação das 

ferrovias e outra empresas de melhoramentos urbanos, os ingleses, sediados no Rio de 

Janeiro, Salvador, Recife, São Luís e Belém, São Paulo e Ouro Preto provocaram 

mudanças econômicas, sociais e até culturais. Na década de 1840, Recife já contava com 

30 casas comerciais ingleses que duraram por quase todo o século. Ao mesmo tempo, 

cresceu bastante o número de empreendimentos gerenciados por técnicos ingleses e 

empresas de capital inglês. 

444 MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império, pp. 236 e 270, nota 25. 
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As instituições inglesas começaram a fazer parte do cenário recifense, como 

Consulado, igreja, hospital, cemitério, depois do Tratado de 1826. Até mesmo uma 

Corte inglesa passou a existir no Brasil, para julgar os crimes dos súditos da rainha 

Vitória. No Nordeste, o Consulado inglês foi instalado em Recife, que gerenciava vários 

vice-consulados instalados em Maceió, cidade de Paraíba, Natal, Fortaleza e as cidades 

de Aracati e Penedo. Como indivíduos, alguns deles entraram para a História do Brasil, 

como Charles Bowen na Revolução Republicana de 1817 e John W. Radcliff na 

Confederação do Equador (1824). Este último teve que enfrentar seu conterrâneo o 

Almirante Lord Thomas Cochrane, Conde de Dundonald, a serviço da Armada 

Imperial445. 

Viajantes ingleses visitaram o Brasil, como Henry Koster, James Prior, James 

Henderson e naturalistas como Wiliam Swainson and Charles Webster, bem como o 

próprio Charles Darwin. Koster viveu em Recife como comerciante e deve ter conhecido 

o revolucionário Bowen e aqueles que subscreveram a lista para auxiliar um navio inglês 

incendiado no porto. Também eram comerciantes Thomas Stuart, Samuel Acton, George 

Thomas Mitchel, Samuel Preston, William Pelly, Robert Tod, James Caksshot, Jorge 

Buchmore e Samuel Pach. Alguns deles residiram na Paraíba, como Stuart, que adquirira 

uma ilha no rio Paraíba, Mac Clacan & Co. comerciante de algodão e Walter H. 

Boardmen, contratado pelo governo provincial, em 1826, para implantar a imprensa 

oficial na Paraíba. Em Limoeiro, em 1824, já se encontrava instalado o comerciante de 

algodão, Mr. Kerne446. 

Assim, diplomatas, comerciantes e líderes religiosos começaram a habitar Recife 

e Maceió, incorporando-se à sociedade local. Allan Paterson, por exemplo vendia 

turbinas para engenhos, por volta de 1870, em Pernambuco e, em 1875, o engenheiro 

mecânico inglês Joseph Leonard Turton se juntava ao português Luiz Fonseca de 

445 FREYRE, Gilberto. Ingleses no Brasil, Ver também José Antônio Gonsalves de Mello. Ingleses em 
Pernambuco-, Em Maceió, atuaram como Vices-Cônsules Baldwin Sealy, comerciante, o cirurgião Arthur Mac 
Hardy (na verdade, escocês) e Diogo Bumett, também comerciante. Ver Moacir Sanfanna, Contribuições .4 
História do Açúcar em Alagoas, pp. 56 e 59. 
446 FREYRE, op. cit. pp. 58/9; KOSTER, Henry. Traveis in Brazil (London, 1816);.PEREIRA DA COSTA, F. A. O 
Algodão em Pernambuco. (Recife) Imprensa Oficial do Estado, 1916, p. 14; Pereira da Costa diz que um M 
Swainsons esteve em Pernambuco em 1818. PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais Pernambucanos, Vol. X, p. 168 
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Oliveira na firma Biscoitos Pilar. Os comerciantes ingleses seriam 75% de todos os 

estrangeiros e juntos poderiam liderar até protestos contra o Estado, como ocorreu em 

1883, quando 118 comerciantes, nacionais e estrangeiros, ficaram contra a taxa de 

reexportação interprovincial. Tal era a hegemonia dos ingleses, que Phillip Firth 

Needham foi eleito três vezes consecutivas (1866/8) e depois em 1872, presidente da 

Associação Comercial. Needham estava ligado à Companhia Pernambucana de 

Navegação e a investimentos ferroviários, como um dos fundadores da Conde D'Eu e da 

Alagoas Railway447. Sua eleição mostrava o peso de uma comunidade inglesa na região. 

(Ver tabela a seguir). 

TABELA 39 

COMUNIDADE BRITÂNICA NO NORDESTE 

Profissões 1810/9 1820/9 1830/9 1840/9 Total 

Comerciantes 02 07 09 28 46 

Engenheiros - 02 02 04 08 

Industriais - 01 02 01 04 

Obras Públicas - - - 02 02 

Militares 01 04 - 01 06 

Viajantes 03 02 - - 05 

C.Diplomático - 03 03 03 09 

Outros 01 - 05 05 11 

Total 07 19 21 44 91 

Fontes: PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais Pernambucanos (10 vols.); FREYRE, 

Gilberto. Ingleses no Brasil, op. cit.; Associação Comercial Beneficente (Relatórios). 

447 EF (?) Report of the (GWBR) Directors, June 30,1883; sobre Patersen e Turton, ver Gláucio Veiga, Notas para 
um Estudo sobre o Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. (Recife, 1956). Ver a publicidade da firma Pilar 
às pp. 216/7; 
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Muitos destes aparecem sob uma especifica categoria, embora tivessem mais de 

uma atividade ou profissão. Em termos de obras públicas, a referência era à Companhia 

Beberibe de Águas e ao serviço de iluminação pública e não a pessoas físicas. Quanto 

aos comerciantes, muitos deles moravam em Maceió, embora fossem filiados à 

Associação Comercial de Pernambuco. No geral, a comunidade inglesa no Brasil sempre 

foi pequena. Por volta de 1887 a 1895, havia no país 2.714 (3% dos estrangeiros 

entrados no Brasil)448. 

5.3. FERROVIAS E MUDANÇA SOCIAL 

Uma das mais importantes alianças entre os investidores estrangeiros e a classe 

dominante nacional foi, sem dúvida, a ferrovia, principalmente devido às concessões e às 

franquias cedidas pelo Estado. O capital estrangeiro necessitava de proteção contra os 

riscos existentes numa economia pré-capitalista. Por outro lado, membros da classe 

dominante nacional, "vendiam" suas concessões, já que sempre alegavam que não 

conseguiam levantar capital. Para nós, dada a insistência de como sempre estas 

concessões eram repassadas para os capitalistas estrangeiros, isto não passava de uma 

especulação financeira. Os irmãos De Mornay, pela RSF, Mauá, pela São Paulo Railway, 

André Rebouças, Visconde de Cavalcanti, pela The Conde D'Eu, bem como os originais 

concessionários da Alagoas Railway e The Imperial Brazilian Natal-Nova Cruz, todos 

repassaram suas concessões a companhias inglesas, em troca de estoque de ações ou de 

dinheiro vivo. 

Os negócios entre capitalistas estrangeiros e classe dominante nacional 

mantiveram alianças em comércio exterior, serviços de transporte ferroviário e marítimo, 

bem como suburbano, cujo melhor exemplo ainda são os irmãos De Mornay. Antes de se 

envolverem com ferrovias, inventaram moendas para melhorar a produção açucareira-

448 KIDDER, Daniel Parish and FLETCHER, James C. Brazil and the Brazilians. Historical Sketches. London 
1879, pp. 524/5; FREYRE, Gilberto. Ingleses no Brasil, op. cit. passim; BURTON, Richard. Traveis Through 
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foram concessionários e diretores da RSF, negociavam lotes de terras suas e adquiridas 

com a própria RSF, fundando uma agência imobiliária, junto com latifundiários locais. 

Até mesmo o "survey" que fizeram para a estrada, foi vendida à companhia da RSF. 

Recebiam como diretores da ferrovia e Edward, além disto, recebia como 

Superintendente da mesma companhia. Dois outros irmãos De Momay, Charles e 

Frederick, não só participaram dos quadros locais da RSF, como detinham estoque 

acionário e Charles, por sua vez, fez contrato com a RSF, para fornecer madeira, 

buscando para isto auxílio junto à Presidência de Alagoas, onde Charles já tinha se 

fixado. Os Momay não ficaram só nisto. Na década de 1860, Edward se propunha a 

construir a extensão da RSF até o porto e as próprias docas449. Conseguiram ainda uma 

concessão ferroviária para uma estrada a partir de estação da RSF de Frecheiras a 

Bezerros, mas caducou. Até mesmo a RSF que deveria atingir o Rio São Francisco em 

Boa Vista, nunca passou de Palmares, o que pode deixar, no ar, uma suspeição de 

especulação financeira. 

A implantação da RSF atraiu outros empreendimentos, em Recife, como uma 

empresa de carroças transportadora de mercadorias da estação central da RSF ao porto e 

3 linhas de bondes. No entanto, a tarifa liberal de 1857, que baixara as receitas 

provinciais, levou muitos investidores a optar pelos bônus do Governo, em vez de 

manter estoques de ações das RSF. As ações ferroviárias começaram a cair com a 

Guerra da Criméia e a crise financeira internacional de 1857. O câmbio caíra de 27d par 

22d por mil-réis e as exportações caíram em 43%. Em 1856 os produtos na alfândega 

sofreram uma maior taxação e o imposto sobre escravos cresceu 7%. No Brasil, por 

volta de 1859, o clima era de bancarrota. Uma financeira faliu, arrastando consigo 14 

empreendimentos; a exportação caíra em 28% e os juros cresceram em 4%. O açúcar, 

que era taxado ad valorem, recebeu, então, uma taxa fixa. Naquele ano, 34% dos navios 
450 

ingleses voltaram sem carga . 

Brazil... op. cit. 
449 pp Reiatórios semestrais da Recife-São Francisco Railway; RMA 1867, p. 118. 
450 PAES DE ANDRADE, Luiz de Carvalho. Questões Econômicas em Relação a Província de Pernambuco. 

Te 1864) p 9' O Cônsul relatava que a tarifa de 1857 era "extremamente liberal". Ver D.C.M. Platt. Latin 
7 á and British Trade, op. cit. p. 80; PELAEZ e SUZIGAN, op. cit. pp. 87/92; CASTRO CARREIRA, op. cit 
v i I n 356' Letter by Cônsul Couper to Earl of Clarendon, January 20, 1858; BPP 1871, LXVI. Report by Mr 
C -r on the Trade and Commerce of that Port during the year of 1859, pp. 810/814. 
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Paradoxalmente, tinham surgido, em Pernambuco, duas casas financeiras, duas 

linhas de bondes e uma companhia de colonização. Investimentos também se 

concentraram em arrendamento de obras públicas, como os 36 empreendimentos 

liderados por José Mamede Alves Ferreira, diretor da Repartição de Obras Públicas, de 

1847 a 1856. O arquiteto Mamede, nos anos 1850, era proprietário de imóveis e se 

associou a Alfred de Mornay, na Agência Imobiliária. Foi criado o Novo Banco de 

Pernambuco, em 1857, com um capital de 222.000 libras, num estoque de 10 mil ações a 

22 libras cada. Em 1861, Maceió constituiu sua Caixa Econômica e em 1862, o Banco 

do Brasil, abriu sua filial em Recife, ao mesmo tempo que o London and Brazilian Bank 

abria sua filial. A relação entre ferrovia e capitalistas locais, pode ser observada na 

atitude do Novo Banco de Pernambuco que, tentando atrair fundos, aceitou um grande 

montante de ações da RSF, para converter em bônus do Governo em 1860421. 

5.4. OS INVESTIDORES LOCAIS E O ESTOQUE ACIONÁRIO DA RSF 

A RSF lançou 60.000 ações a 20 libras cada e mandou 12.000 para o Brasil, para 

serem vendidas no Rio e em Pernambuco. Mauá, seguindo os passos de De Castro, 

comerciante de Manchester que adquirira um lote de ações, em Londres, a quem tinha se 

associado, comprara 7.000 ações. Além disto, como banqueiro, bancou as contas da 

RSF. Um lote de 4.000 ações veio para Pernambuco, a 9 libras, em 1857 e a 13 libras em 

186029 Esta alta, associada à falta de capital para tocar a estrada à frente levou os 

acionistas locais a trocar seus estoques em bônus do Governo452. A companhia teve que 

pedir um empréstimo ao próprio Governo. Isto reforçou o crédito nos bônus do 

451 Sobre a vida de Mamede, ver Costa e Acioly, op. cit. pp. 45/6; EF. Vários relatórios; PEREIRA DA COSTA, 
F.A. op. cit. Vol. IX, pp. 337 e 491/2; CASTRO CARREIRA, op. cit. Vol. II, pp. 748/50, 755 e 758/60. 
29 Ver Capítulo Primeiro. Mauá se dizia especulador. Ver Jorge Caldeira. Mauá, Empresário do Império. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1996, p.339; Sobre os Momay e Mauá, ver Caldeira op. cit., pp. 330, 335/6. 
452 BT 41 April 26, 1860. Joint Stock Companies Act 1856; May 23, 1857 e June 1, 1860; Ver também o Capítulo 
Quinto. 
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Governo e o estoque caiu drasticamente em 70%, em Pernambuco, entre 1857 e 1860. 

(Ver Tabela abaixo). 
i 

TABELA 40 

ACIONISTAS BRASILEIROS DA RSF 

Profissão 1857 1860 

Ações % Acionista % Ações % Acionista % 

Nobres 7.534 58 6 4,5 212 5,3 3 4.2 

Comerciantes 2.332 18 56 42 692 17,2 24 33,8 

Latifundiários 1.203 9,2 38 28,5 721 18 24 33,8 

Engenheiros 794 6 7 5 10 0,2 1 1,4 

Advogados 280 2,1 8 6 130 3,2 6 8,4 

Bancos - - - - 1.950 48,5 1 1,4 

Outros 879 6,7 22 16,4 302 7,5 12 16,9 

TOTAL* 13.022 100 137 100 4.017 99,9 71 99,9 

Fontes: BT 41 591. Joint Stock Companies Act, 1856. May 23, 1857 e April 26, 1860 

(dados abreviados); (*) O total sobrepassa o estoque devido a informações cruzadas. 

As 1.022 ações que sobrepassam o total devem ter sido parte do estoque que 

Mauá adquirira em Londres. Na tabela acima, se Mauá é contado como comerciante, 
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esse grupo reteria 72,4% do estoque em vez de 18%; neste caso, o grupo dos nobres 

ficaria restrito a 7% do estoque, com a saída de Mauá. 

Na queda do estoque, em 1860, o grupo de maior significação a desistir das 

ações foi o de engenheiros, exatamente aquele que seria capaz de entender a 

lucratividade (ou não) de tal empreendimento. Cerca de 86% deles desistiram como 

investidor. Talvez isto esteja ligado ao fato que parte dos seus vencimentos era paga com 

lote de ações, que, depois eles repassavam adiante. Os comerciantes foram o segundo 

grupo de renúncia aos lotes, cerca de 57%. Cerca de 37% dos latifundiários também 

desistiram, trocando seus estoque por bônus do Governo, ou simplesmente vendendo-os. 

Os advogados, pelo contrário, pareciam acreditar nas ações, pois 75% deles se 

mantiveram, embora com metade do lote anterior. 

O ex-presidente de Pernambuco, Sérgio Teixeira de Macedo, tornou-se o 

principal elo de ligação entre as ferrovias inglesas no Brasil, ao ser nomeado Embaixador 

em Londres. Foi diretor ex-ofício da RSF, como rezava a política ferroviária brasileira 

Macedo foi um dos idealizadores para criar um banco em Pernambuco453. Não só foram 

os ricos locais a se tornarem acionistas. Muitos investidores sonhavam com o progresso 

e não com especulação financeira. É o caso do General Abreu e Lima, o primeiro 

brasileiro a escrever sobre o socialismo, que detinha um magro estoque de 50 ações, das 

quais desistiu em seguida. O ex-praieiro Nascimento Feitosa também desistiu de investir 

na RSF. Entre os conservadores, o Barão da Boa Vista e José Bento da Cunha 

Figueiredo, ex-Presidentes de Pernambuco, também trocaram seus lotes por bônus do 

G o v e r n o . Médicos, como Dr. Sabino Pinho e Athayde Moscoso, bem como um padre, 

abraçaram os investimentos, talvez com idéias progressistas, vindo, mais tarde, a 

abandonar tal atividade. No geral, 66% das ações foram trocados por bônus, 

principalmente porque a RSF queria fazer novas chamadas sobre seu estoque. 

Com relação aos investidores estrangeiros, eles eram poucos e estavam em várias 

categorias. Entre eles, o maior lote de ações pertencia aos engenheiros (65%), enquanto 

q u e os comerciantes estrangeiros tinham apenas 18%. Ao todo, 13 estrangeiros 

administravam um estoque de 1.276 ações, que, por sua vez, trocaram por bônus, 
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deixando menos de 5% na companhia. No entanto, os comerciantes estrangeiros 

investiam em outros meios de transporte, principalmente na Companhia Pernambucana 

de Navegação, criada nos anos 1850, da qual detinham 3A partes do estoque. Ver tabela. 

TABELA 41 

ACIONISTAS ESTRANGEIROS EM PERNAMBUCO 

Companhias Acionistas % Ações % Va1or(£) 

RSF(1857/60) 17 8,4 1.333 8,0 26.660 

BSC(1869/84) 15 61,5 4.995 37,0 9.990 

FCP(1884) 8 14,0 2.546 42,4 23.550 

EFRB(1887) 7 7,0 117 9,5 1.082 

CPN(1875/80 34 48,0 4.771 74,2 71.565 

TOTAL 81 - 13.762 - 132.847 

Fontes: BT 41 591. Joint Stock Companies Act, 1856. May 23, 1857 and April 26, 

1860; BT 31 1428/4181. Memorandum of Association of the Brazilian Street Company; 

Relatório da Companhia Ferro-Carril de Pernambuco, 1884; Relatório da EF Ribeirão-

Bonito, 1887; CPN, Companhia Pernambucana de Navegação, Relatórios. 

Necessário se faz dizer que, a partir da criação da Brazilian Street Company, 

tornou-se comum, nas empresas inglesas, no Brasil, o estoque ser apropriado por um 

grande número de ingleses e um baixo número de brasileiros. A Recife Drainage, por 

exemplo, incorporada em 1868, em Londres e encerrada em 1909, tinha todo o estoque 

em mãos de acionistas ingleses. Isto também foi verificado nas listagens da The Conde 

D'Eu Railway, na da The Great Western of Brazil Railway e na The Imperial Brazilian 

Natal-Nova Cruz Railway. A bem sucedida GWBR, por exemplo, das suas 15.000 ações, 

apenas 698 foram vendidas no Brasil, menos de 5%. E, dentre os que adquiriram os 

4 5 3 CASTRO CARREIRA. Op. cit. Vol.I, p.327; PELAEZ e SUZIGAN,. História Monetária do Brasil, pp. 82/3. 
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lotes, no Brasil, havia ainda 8 estrangeiros. Um dos acionistas, política e socialmente 

mais importante, foi o Desembargador Sigismundo A. Gonçalves, com apenas 25 ações, 

que era o teto dos brasileiros. Ele desistiu das ações em 1880. Outros seriam o militar 

Jaime D'Argollo Ferrão e esposa, ele como adido da Embaixada brasileira em Paris, o 

comerciante Manoel João de Amorim, o Padre Simão de Azevedo Campos, Sebastião 

Lopes Guimarães, mais dois membros de sua família, os doutores Francisco G. de A. 

Lima e Luiz Felippe Leão (do Cabo), um dos poucos com 50 ações, o doutor Felippe de 

Souza Leão e o advogado Antônio Coelho Rodrigues. Os brasileiros serão 11, em 1886 

e 28 em 1889454. 

É importante observar que muitos ingleses da RSF, como o engenheiro G. O. 

Mann, voltaram a investir na GWBR e outros investiram nesta última e na Conde D'Eu, 

como Mr. Alfred Philiips Youle, fundador da GWBR (onde já tinha um parente) e 

Alagoas Railway. Alguns brasileiros também estiveram nos dois lotes, como o Dr. 

Felippe de Souza Leão (ou descendente, de igual nome). Mas, o que chama a atenção 

para a GWBR são figuras notórias do mundo inglês vitoriano, como acionistas. Lá 

estavam os banqueiros John Chapman e Albert Ricardo, o industrial Nathaniel Geach 

Burch, descendente da importante família Geach de banqueiros e donos de siderúrgicas, 

o engenheiro Edward Keir Hett, que dirigiu a GWBR por mais de 30 anos, o parlamentar 

David Davies (um dos fundadores da Tower Bridge, na ponte da Torre, de Londres, há 

este nome. Trata-se do mesmo?) e a Baronesa de Ferguson. Havia editores de magazines 

ferroviários, como Spencer Harapath, 2 religiosos, e um Farquhar White (parente de 

Percival Farquhar que construiu a Madeira-Mamoré). 

Parecia que as companhias ferroviárias enfeitiçavam brasileiros e estrangeiros 

como num jogo, a ponto de fazê-los buscar outros jogos-empresas, fictícias, virtuais ou 

meramente especulações de bolsa. Um dos estrangeiros, acionista da GWBR, Mr. 

William Wyndham Robilliard era um desses insaciáveis homens de negócios. Foi 

454 Sobre a Recife Drainage, ver BT 31 1427/4171. Memorandum (...); Sobre a GWBR, ver BT 31 6843/37923 
Memorandum (...) and Article of Association (...) Annual List (...) November 11, 1879; Idem, "Summary of Capital 
and Shares", July 7, 1875; Idem, "Summary (...)" July 3, 1876; Idem, "Annual List of Members and Summary of 
Capital and Shares of GWBR", July 24, 1877; Idem, "Annual List (...)" June 30, 1878; Idem, "Annual List (...)" 
November 16, 1881. Ver Gisafran Nazareno Mota Jucá. A Implantação de Serviços Urbanos no Recife: O Caso da 
Companhia do Beberibe (1838-1912). UFPE, dissertação de mestrado em História, Recife, 1979. 
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criticado pela comunidade de comerciantes do Recife, como um inoportuno "zangão", 

provavelmente agiota, mas seu faro para dinheiro ia mais longe do que a simples praça 

local. Lançou um projeto para construir uma ferrovia na Paraíba, levando os paraibanos 

a repudiarem esta inconveniência, a presença de capitais ingleses na Província. É que ao 

mesmo tempo, a firma inglesa Saunders & Co., situada em Recife, lançara outro projeto 

de igual teor455. 

Os Irmãos Amorim também embarcaram nas ações da RSF, não sem antes 

construírem seu próprio Banco Amorim, de sociedade aberta (entre 1860 e 1862) com 

um passivo de £ 165.000 e de passado curto. Ricos comerciantes em Recife, eles 

transferiram seu pequeno lotes de 75 ações para o Novo Banco de Pernambuco, onde 

um deles, João Amorim era presidente456. Na lista da GWBR, há um Manoel Amorim, 

talvez irmão do anterior. 

Outros investidores locais da RSF, como José Mamede Alves Ferreira, organizou 

sua própria companhia de construção. O advogado José Bernardo Galvão Alcoforado, 

junto com o Barão do Livramento, obtiveram concessão para uma linha de bondes e a 

venderam a uma companhia inglesa, The Brazilian Street Company, que atraiu 11 

investidores luso-brasileiros, num estoque de 2.000 ações, dos anos 1860 a 1880. 

Pouquíssimos investidores locais se mantiveram com o estoque e um deles foi o Imperial 

Instituto Pernambucano de Agricultura, com apenas 10 ações. Tão pequeno lote não 

despertou o menor interesse do Instituto que não reclamou dividendos entre 1871 e 

18 8 7457. 

455 456 M E L 0 ' j 0 S e m Í r C a m Í 1 ° d e ' V d h a S C a r t a s S o b r e a P a r a i b ° - A União, João Pessoa 8/7/84 
O Novo Banco de Pernambuco trocou suas 1.950 ações por £ 23 275 o aue * « / 

Ver o Capítulo Primeiro; AHI 423/3/5. Pernambuco Railway Letter Received ^ T T f 6 0 o r i g™l valor. 
131", 10 de novembro de 1860; Sobre o Banco Amorim, ver BPP Lm 1865 Remrt h n T r a n s f e rênci a N° 
tlieTrade and Commerce of Pernambuco for the year 1863, p. 56. ' ^ } C o n s u l Lennon-Hunt on 
457 BT 31 1428/4181. Memorandum (...) op. cit. Joint Stock Companies Act, 1862 to 188Í T i c r o , 
Sobre Mamede, ver COSTA e ACIOLY, op. cit. passim; EF 25. Ofício do E n g e n h e i ° f ^ ^ e r s ; 
Júnior ao Presidente de Pernambuco, 3 de dezembro de 1887. 'gwmeiro fiscal Manoel Martins F. 
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5.5. ALIANÇAS PARA INVESTIMENTOS 

As concessões ferroviárias tornaram-se uma excelente mercadoria. Os De 

Mornay venderam seus direitos, plantas e mapas por £10.000 em ações e £16.000 em 

dinheiro pelo levantamento e despesas preliminares. Ambos receberiam também £1.000 

cada, como concessionários, enquanto a obra durasse, além de £500 em ações. Mauá, 

por sua vez, vendeu sua concessão à São Paulo Railway por £40.000, embora tendo que 

cobrir um novo levantamento do terreno, avaliado em £25.000 e teve que pagar £20.000 

a Rothschild como royalties458. 

Nas províncias do Nordeste, todos os originais concessionários venderam seus 

direitos a companhias estrangeiras, como um verdadeiro festival de especulações 

financeiras. Hugh Wilson & Son, representante comercial de firmas inglesas, fundou na 

década de 1870, duas companhias, em Londres, para adquirir a concessão Maceió-

Imperatriz. Devido à grande depressão daquela década, a firma não conseguiu levantar o 

capital necessário. Depois ele tentou adquirir a concessão de uma estrada partindo de 

Mossoró, já aí associado com a firma construtora inglesa Reed Bowen & Co. 

Posteriormente assumiu a representação de outra companhia, a nati-morta Great 

Northern of Brazil Railway. Paradoxalmente, o construtor contratado pela Great 

Western foi exatamente Hugh Wilson, independente da disputa que rolava em 

Londres459. 

Na década de 1860, Pernambuco lançou três concessões para linhas de bondes e 

duas para ferrovias, que foram a Recife-Vitória e a Recife-Limoeiro. Para a primeira, o 

governo provincial deu apenas o equivalente a £ 22.520, enquanto para a última 

concedeu apenas 4% de juros. Nenhuma das duas poderia ser construída nestas 

458 „ b r e M a u á j Ver também Nelson Wemeck Sodré. História da Burguesia Brasileira. 
459 poo/FO 13 824 "Great Northern Railway Brazil Company Limited. (London, sem data); EF 4. Report ol 

g i ) May 4, 1858; RT October 18, 1856, pp. 1242/3; The Times, October 15, 1856, p.7c; The Times. 
Proceeamg (•••j - ^ ^ ^ '2109/9561. Memorandum of Association of the Maceió and Imperatriz Railway Co. 
°Ct°deri875- BT 31 2129/9744. Memoradum of Association of the Alagoas Brazilian Central Railway Co. Augusl 
JUliR75 O conceito de "vender" a concessão também é usado por Mattoon. Ver Robert H. Mattoon. Railroads, 
Coffee and the Growth ofBig Business in São Paulo, Brazil. Hispanic American Historical Review, Vol. 17, N°2, 
1977, pp. 279/280. 
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condições. No entanto, isto serviu exatamente para a especulação. Uma das linhas de 

bondes a ser instalada, atraiu capital levantado, em Nova York, por um brasileiro que, de 

início se chamou pomposamente de Pernambuco Street Company. Nada mais era do que 

a companhia de bondes puxada a burros, a Ferro-Carril de Pernambuco. Seu dono, 

Domingos Moitinho, vivia em Nova York e transferiu seu escritório para o Rio de 

Janeiro. Moitinho ainda receberia uma concessão em Alagoas, cujos direitos venderia a 

Hugh Wilson & Son. 

Alagoas, nos anos 1860, também lançou concessão para uma linha de bondes, o 

que, em seguida, atraiu uma fábrica têxtil para as margens da linha. No entanto, a década 

seguinte parecia sem sucesso para a construção ferroviária, pois, nem mesmo 

Pernambuco tinha conseguido construir qualquer coisa neste sentido. Só nos fins dos 

anos 1870 e, contraditoriamente, sob o efeito de uma terrível seca, a de 1877/9, todas as 

províncias deslancharam ferrovias. Retomaram-se o prolongamento da RSF para 

Garanhuns, agora sob controle estatal (a EF Sul de Pernambuco), a construção da EF 

Caruaru, da EF Paulo Afonso, das duas linhas do Ceará, a de Sobral e a de Baturité, a 

Conde D'Eu na Paraíba, a Natal-Nova Cruz no Rio Grande do Norte e a Alagoas 

Railway, bem como a Great Western em Pernambuco. Claro que não foi a seca o efeito 

detonador de tal boom, embora tenha tido um forte impacto, pois o governo estabelecera 

frentes de trabalho com 'flagelados' e a mão de obra regional tornou-se mais barata, 

devido à forte emigração rural. Mas fatores externos, como uma fase mais branda da 

Grande Depressão, aliada à nova lei ferroviária de 1874, devem ter contribuído por esta 

segunda mania ferroviária no país. 

De Pernambuco, a febre ferroviária cruzou os limites para a Paraíba, através do 

Barão do Livramento e W. Rawlinson. Livramento e Rawlinson ainda empreenderam 

várias obras públicas na Paraíba, como pontes e rodagens. Livramento era um grande 

capitalista, possuía um vapor, o "Moleque" e aliava sua riqueza ao status de mordomo 

da Santa Casa de Misericórdia, do Recife. Seu projeto, no entanto, foi rejeitado, caindo a 

concessão nas mãos dos paraibanos Barão do Abiaí e Visconde de Cavalcanti, juntos 

com o engenheiro André Rebouças. Uma verdadeira campanha tinha sido montada pela 

classe dominante paraibana contra os dois forasteiros, já que ela tinha interesse no 
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processo ferroviário. A campanha era contra também a intenção da casa comercial 

Saunders Brothers, que pretendia construir uma ferrovia do porto de Mamanguape para 
. . • 460 o interior . 

Hugh Wilson & Son tornou-se o mais importante construtor ferroviário na 

região, empreendendo as obras da Alagoas Railway, Conde D'Eu e Great Western. Na 

Bahia, aquela firma representava os interesses da Paraguassu Steam Navigation 

Company, que construiu uma "stupendous" ponte por aquelas bandas. Em Pernambuco, 

a firma era comerciante de carvão em pedra e se expandiu de tal maneira que, por volta 

do fim do século, tinha depósitos em Cabo Verde, Montevidéu, La Plata, Londres e 

Cardiff. Representava outras firmas, como a Pacific Steam Navigation, Shaw, David and 

Albion, a New Zealand Shipping, Prince Steam Shipping e a Gellatly, Hankey, Sewell 

and Co. Na década de 1880, Hugh Wilson fora contratado para construir a EF Pedro I, 

no que foi tido como uma aventura especulativa, segundo Ottoni, que o apontava como 

uma companhia especuladora, naquele affair. Já que Hugh Wilson se tornou o construtor 

da GWBR, não se sabe ainda se havia parentesco entre ele os acionistas Alexander e 

Edward Pelew Wilson, em Londres e Rio de Janeiro, que tinham juntos 1.050 ações, 

além de algumas da Ferro Carril de Pernambuco e da EF Ribeirão-Bonito461. 

O capital das ferrovias tornava-se, cada vez mais, nacional, em vez de local. Os 

concessionários da Natal-Nova Cruz moravam no Rio de Janeiro, com exceção de um 

padre e agiram junto ao governo para adquirir a concessão e vendê-la, através do 

advogado inglês Hamilton Lindsay Bucknall, à companhia inglesa The Brazilian Imperial 

450 Livramento teria sido um dos precursores do abolicionismo em Recife Ver PEREIRA DA COSTA FA 
Pernambucanos, Vol. X, p. 428 e Vol. VI, p.8; Sobre a Paraíba ver C.M. (sic) Cartas sobre uma Estrada de FeZ 
na Província da Paraíba do Norte. (Paraíba, 1872); MELO, Josemir Camilo de. Velhas Cartas sobre a r 
A União, João Pessoa, 8 de julho de 1984, p.22. paraíba. In: 
461 MANCHESTER, Allan K. British Preeminence in Brazil New York, 1964 p 326 nota 60 e n 325 
Platt, D.C.M. Latin American and British Trade, 1806-1914. Londres, 1972, p. 157; Apesar de tanto sucesso R, ^ 
Wilson não é citado por Greenhill, Robert. Shipping 1850-1914. In: Business Impenalism. 1840 193f> rv. r ^ 
1977, pp. 119-155; The Rio News, Vol.XX, N*37, Rio, September 14, 1893 p i ' OTTONI r v T 
Autobiografia. Brasília, 2' ed„ 1983, p. 162; TENÓRIO, Douglas Apprato. Capitalismo 'e Ferrovias n o f í ° , 
passim; BT 31 6843/37923. Annual List of Members and Summaiy of Capital and Shares of GWBR T . ' 
November 6,1879. London, 
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Natal and Nova Cruz Railway. Esta companhia fundada por 15 acionistas ingleses tinha 

um só brasileiro, C. F. Alcoforado, nomeado diretor no Brasil, como testa de ferro462. 

Voltando ao Barão do Livramento (o comerciante José Antônio de Araújo), ele 

tornou-se um elo de ligação entre o capital estrangeiro e os investimentos em 

Pernambuco. Por volta de 1855 ele se juntou a David Bowman, dono de fundição, para 

obter a concessão de uma linha de bondes. Dois anos depois, não conseguindo levantar 

capital, caducou o contrato. Em 1858, resolveu juntar-se ao engenheiro francês Henrique 

Augusto Milet e Luís de Carvalho Paes de Andrade para uma ferrovia no sul da 

província. Faliu, como a idéia anterior. Paes de Andrade, descendente dos Confederados 

do Equador, de 1824, já tinha sido, nos anos 1830, nomeado pelo governo provincial 

para alistar trabalhadores europeus, a Companhia de Operários. Em 1864, Luís de 

Carvalho lançou um livro onde defendia a divisão internacional do trabalho através da 

implantação dos engenhos centrais, para acabar com a escravidão. Foi tido, à época, 

como anarquista, já que criticava o Governo central por gastar com implantação de cabo 

telegráfico em vez de financiar a indústria local. Na verdade, como ele mesmo se dizia, 

era um defensor de idéias democráticas463. 

Livramento, além do seu estoque de ações da RSF, que trocaria por bônus do 

Governo, possuía uma frota de barcaças, competindo internamente, no porto do Recife, 

com Hugh Wilson. Titulado Barão, depois da visita do Imperador a Pernambuco, nos 

anos 1860, ele se junta com ex-acionistas da RSF, José Bernardo G. Alcoforado e 

Antônio Luiz dos Santos, para fundar uma companhia de bondes puxada a locomotiva. A 

linha era para correr entre Recife e Apipucos, cuja concessão eles venderiam a The 

Brazilian Street Company (BSC), ficando como sócios acionistas até os anos 1880. 

Livramento deteve 13% durante 20 anos, vindo em seguida Antônio Luiz dos Santos 

(15%) e Alcoforado, com 16%. Desde a década de 1860, ele lutava para baixar as taxas 

de importação de material para os engenhos. Quando, mais tarde, tornou-se sogro do 

Ministro Rosa e Silva, deve tê-lo influenciado. Esta aliança entre velha oligarquia e 

462 BT 31 2467/12613. Memorandum of Association of the Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz Railway 
Company Ltd. London, November 9, 1878; CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte, pp. 
316/7. 
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nouveau riche (no caso, o barão) levou Rosa e Silva a jogar um papel importante em 

defesa da burguesia agro-industrial, quando vice-presidente do Brasil464. 

As alianças entre nobreza, política e ferrovias podem bem ser representadas por 

uma figura de proa, como o Barão de Livramento. Na década de 1860, este ex-acionista 

da RSF, construiu sua riqueza como homem de negócios. Tornara-se fácil para ele 

adquirir franquias do Poder e de tal forma seu status crescera, que aglomerou certo 

número de imóveis urbanos em suas mãos. Como arrematante de obras públicas, ganhou 

não só o crédito do Governo, mas o status de credor de outros arrematantes. Vejamos, 

por exemplo, uma de suas atuações. Nos anos 1850, o então comerciante, solicitou ao 

Governo e recebeu um lote de terra perto do Forte das Cinco Pontas, que o repassou, 

posteriormente a RSF. Como retorno, a ferrovia fez um contrato com ele para usar suas 

canoas no transporte de gêneros da estação central, em Cinco Pontas, até o porto, e, da 

parte do Governo, Livramento adquiriu o direito de embarcar algodão do seu próprio 

cais. Como homem de capital, arrematou até a impressão dos discursos da Assembléia 

Provincial. Por volta de 1873, Livramento supriu um navio da marinha inglesa com 40 

toneladas de carvão, cujo pagamento ele pediu que fosse apenas pelo custo do carvão. 

Em contrapartida, ele recebeu da Rainha Vitória uma peça de 8 kg. de prata de 

Southhampton. Poder-se-ia dizer, como Richard Graham, que Livramento parecia atuar 

como "sepoy", para dominar política e economicamente sobre sua classe465. 

Outro nobre que investiu muito foi o Barão de Soledade. Também começara sua 

atividade maior adquirindo uma concessão ferroviária: a do Recife-Limoeiro, que vendeu 

4 6 3 PAES DE ANDRADE, Luís de Carvalho. Questões Econômicas em Relação à Província de Pernambuco. Op. 

cit. 
464 £p 3 "Analysis of Tenders" (...); GALVÃO, Manoel da Cunha. Notícias sobre as Estradas de Ferro do Norte. 
Rio 1869 p.467; PICANÇO, Francisco. Viação Férrea do Brasil. Rio, 1884, pp. 86/7; GALVÃO, Manoel da 
Cunha Melhoramentos dos Portos do Brasil. Rio, 1869, pp. 43/4; EF 1. Letter by Scott Tucker to Mr. Bellamy, 
RSF Secretary, November 21, 1856; LEVTNE, Robert. Pernambuco in the Brazilian Federation (1889-1937). 
Stanford University Press, 1978, p.77. 
465 MELLO José Antônio Gonsalves de. Diário de Pernambuco: Arte e Natureza no Segundo Reinado, op. cit. pp. 
sn/9- FF 19 Oficio do Engenheiro fiscal da RSF ao presidente de Pernambuco em 17 de agosto de 1882; Tesouraria 
da Fazenda (TF) 46, 1863, Vol.l; TF 47, 1863, Vol.2; Porto do Recife (PR) 49, 1875; FO 13 499. Letter by the 
Admiralty to Foreign Office, London, November 21, 1873/ Idem, Letter by the Admiralty to Baron of Livramento, 
London Òctober 21,1873; FO 13 500. Letter by the Foreign Office to Cônsul Doyle at Pernambuco, London, April 
8 1874' idem Letter by Cônsul Doyle to Foreign Office, Recife, May 5, 1874; EF 21. Oficio do Engenheiro fiscal 
ao Presidente de Pernambuco, em 5 de março de 1875; GRAHAM, Richard. Sepoys and Imperialists: Techniques 
ofBritish Power in Nineteenth Century Brazil. IAEA, 23:2, Autumn, 1969, pp. 23/37. 
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posteriormente a Great Western. Sua acumulação de capital veio pelo mesmo viés da 

burguesia pré-1850: arrendamento de obras públicas. No seu caso, foi o abastecimento 

de carne fresca do Recife. 

Alcoforado, descendente de família sesmeira da Paraíba, e que também tinha 

atuado junto com Livramento, na agência imobiliária, criada pelos De Mornay, teve 

papel importante nestas alianças para investimentos. Se na BSC, ele dispunha do maior 

estoque individual (já que os ingleses detinham 33%), na Companhia Pernambucana de 

Navegação (CPN) ele tinha somente 10 ações (£113) entre 1875 e 1880. No entanto ele 

tinha se tornado tão poderoso, que seu filho seu chegou a ser nomeado Presidente do 

Rio Grande do Norte e outro parente, diretor da Natal-Nova Cruz466. 

A respeito das ações da BSC, nenhum proprietário local investiu nelas. Não 

parecia haver muita credibilidade no estoque da BSC, tanto que por volta dos anos 1880, 

quase 60% dos investidores locais já haviam desistido das ações, permanecendo ainda a 

viúva de Starr e filhos (da fundição Starr, que fechara as portas nos anos 1870), talvez 

como forma de enviar capital para Londres. 

A Companhia Pernambucana de Navegação tornava-se o chamariz dos 

investimentos. Mas, pequenas companhias como a Locomotora Pernambucana desafiava 

o mercado. Tratava-se de uma linha de carroças em trilhos, puxada por burros, criada 

por José da Silva Loyo e filhos, também ex-acionista da RSF e que havia sido contratada 

por aquela ferrovia para transportar gêneros da estação de Cinco Pontas para o porto. 

Dirigida, a princípio por um grupo de capitalistas locais, ela foi adquirida pelo Banco 

Industrial e Mercantil, como hipoteca. Os Loyo investiram ainda em engenhos centrais e 

na EF Ribeirão-Bonito. 

Em termos de modernos meios de transporte, que se beneficiaram da prática da 

RSF, de sociedade de capital aberto, a Ferro-Carril de Pernambuco é um bom exemplo. 

Criada em 1870, ela era dirigida por comerciantes locais que não detinham senão 7% do 
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estoque de 6.000 ações, por volta de 1884, no meio de 54 acionistas. O maior acionista 

era o Banco Comercial do Rio de Janeiro (5%) e outro banco o Rural e Hipotecário do 

Rio de Janeiro detinha apenas 33 ações. Os estrangeiros na Ferro-Carril possuíam 42% 

do estoque e alguns deles vinham das listas da RSF, como os irmãos Bellamy, filhos de 

William Bellamy, ex-secretário da RSF467. 

Em termos de output sócio-econômico, a RSF provocou uma revolução no 

mercado local, sendo a única grande empresa capaz de alocar o capital anteriormente 

aplicado no tráfico escravo. A RSF abriu caminhos para os investimentos locais, 

reforçando a burguesia, atraindo tanto as oligarquias rurais (38 donos de engenho, com 

1.491 ações), como os comerciantes antigos, fundadores da Associação Comercial. Em 

1860, a RSF tinha concentrado 92% do estoque que viera para o Brasil, em mãos de 

capitalistas locais. Nos anos 1850, uma dúzia de empresas tinha um capital de £ 

2.000.000 e a febre da especulação estourou, esbarrando, porém na crise de 1857 e na de 

1864. Não obstante, a região Nordeste, manipulava cerca de £ 6.000.000 no período de 

1850 a 1888, sendo a Inglaterra responsável por 8% do capital realizado e 7% do que 

não se realizou (Ver Apêndice)468. 

O meio-ambiente de Recife aumentou consideravelmente após a instalação da 

RSF. Na década de 1830, áreas perto do centro de Recife que eram canaviais, cruzados 

pelas Estradas Reais, transformaram-se em subúrbios, como Campo Grande e área 

próximas. Antigas rodagens tornaram-se ruas nos anos 1860 e pouco depois receberiam 

linhas de bondes. A Capunga foi servida pela Ferro-Carril e, por volta de 1863, tinha 

muitas ruas com edifícios importantes, casas comerciais e uma Igreja. A Madalena, com 

seus 4.000 habitantes, então, passou a ter ruas com iluminação pública e serviços de 

abastecimento d'água da Beberibe Water Company. Havia uma carruagem por dia e 

atraiu a BSC na década de 1870. Monteiro, outro povoado, foi alcançado pela BSC e, na 

década de 1860, com seus 2.000 habitantes, tinha também um serviço diário de 

4 6 6 Sobre a agência de terra, ver a carta de Scott Tucker ao Mr. Bellamy, op. cit; RPP Relatório com que o Exmo. 
Sr Dr. José Bernardo Galvão Alcoforado Jr. passou a Administração da Província do Rio Grande do Norte (...) 20 
dejunho de 1876. Rio, 1877. 
4 6 ' Relatório da Diretoria da Companhia Ferro-Carril de Pernambuco. Rio, 1884; STIEL, Waldemar Corrêa. 
História do Transporte Urbano no Brasil Brasília, 1984, pp. 287/291. 
4 6 8 Sobre os estoques da RSF, ver BT 41 591. Joint Stock Companies Act. May 23, 1857; Idem, April 26, 1860. 
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carruagem. Poço da Panela, com seus 10.000 habitantes, também atraiu a BSC. Ao 

norte, foi a vez de Olinda, com seus 24.000 habitantes e cerca de 900 casas residenciais e 

comerciais atrair a Companhia dos trilhos Urbanos de Olinda e Recife469. 

Quanto ao meio-ambiente em torno da estação das Cinco Pontas, foi construída 

matriz de São José, enquanto o forte servia de quartel. Ambas as instituições 

significavam um maior tráfego de passageiros. Além do mais, ao lado do forte, estava a 

cocheira da Locomotora. Ao todo, Recife parecia mudar, com os seus 80.000 habitantes 

(por volta de 1863), 230 ruas e 9.145 prédios, dois bancos, 4 companhias de navegação 

e cerca de 136 estabelecimentos comerciais470. 

5 6 DA NOBREZA À BURGUESIA 

Uma das mais importantes transformações sociais na segunda metade do século 

XIX se deu com respeito à mudança de padrões da aristocracia local, sob a influência 

dos estoques de ações das ferrovias. Queremos distinguir duas alas desta aristocracia, 

aquela que veio do colonialismo, como dona de terras e de escravos e prestadora de 

serviços à Metrópole e aquela que se derivou do Estado Imperial brasileiro, 

principalmente com D. Pedro II. Isto já era uma mudança dentro da própria aristocracia 

titulada, haja visto que a aristocracia, da primeira metade do Século XIX, tinha membros 

como o Barão da Vitória, o general português José Joaquim Coelho, que combateu a 

Revolução Praieira; ou o Lord inglês Cochrane, Conde de Dundonald, participante da 

luta pela Independência e, posteriormente, um empresário mal sucedido de uma ferrovia 

No Estado-nação Brasil, a aristocracia que veio da colônia não passava também 

de uma rede de oligarquias de parentelas, baseada na plantation açucareira, q u e 

469 COSTA HONORATO, Manoel da. Diccionario Topográfico. Estatístico e Histórico da Província 
Pernambuco. Recife, 2 ' ed. 1876, pp. 31 e 76. 
470 Idem, pp- 6, 23/4,37,43, 82, 90,108/9,150 e 155/6. 
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gradativamente se aliou ao capital estrangeiro, para dinamizar o setor agro-exportador50. 

As mudanças do meio do século, como a Lei de Terras e o fim do tráfico africano, 

levaram as oligarquias enobrecidas a investirem em transportes e outras empresas de 

capital aberto. O imperador agradeceu a cooptação destas oligarquias rurais e urbanas 

(setor agro-exportador) pela ajuda que dava à consolidação do Poder, dando-lhes títulos 

à mancheia, quando da sua visita a Recife. Foram titulados comerciantes como José 

Antônio de Araújo (Barão) e engenheiros como Henrique Augusto Milet (Cavaleiro). Se 

o Brasil tinha , nos anos 1840, cerca de 88 nobres (20 marqueses, 7 condes, 29 

viscondes e 32 barões), Pedro II, em Recife, titulou 7 barões, 2 viscondes, 37 

comendadores, 81 oficiais, 84 cavaleiros da Ordem de Rosa e 31 da Ordem de Cristo. 

Por volta de 1883, Pernambuco tinha 45 nobres, sendo um Conde, 4 viscondes e os 
471 barões restantes . 

O capital antes aplicado na plantation e no tráfico, a partir da construção da RSF, 

voaram para os estoques acionários, em busca do lucro fácil e alto, porque em libras, 

garantidas pelo governo brasileiro a 7% de juros sobre o capital aplicado. Os velhos 

barões açucareiros trataram de comprar seus lotes de ações, como o Barão de Cimbres 

(Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira), o de Camaragibe, o de Suassuna, o de 

Pirapama (Manoel Ignacio Cavalcanti de Lacerda) senador e Presidente de Pernambuco 

(1854-60) e o de Capibaribe, Manuel de Sousa Teixeira. 

As oligarquias enobrecidas tomaram a dianteira na esteira do progresso sobre os 

trilhos. A oligarquia Sousa Leão foi uma delas. Lá estavam o Barão de Vila Bela (o 

advogado Domingos de Sousa Leão) com 100 ações em 1857, deputado e Ministro, o 

Barão de Caiará, Augusto de Sousa Leão, Vice Presidente e o Barão de Sousa Leão, 

também Vice-Presidente (Ignacio Joaquim de Sousa Leão). Ao todo, os Sousa Leão que 

50 Otoni chamava esta classe de oligarquia aterrorizadora, baseada no Poder e no capital vindo do tráfico africano. 
Ver Nelson Werneck Sodré. História da Burguesia Brasileira, p. 127. 
471 Para a década de 1840, ver John MACGREGOR. Commercial Statistics, Vol.4, p.175; Sobre a visita de Pedro 
IL ver Viagem a Pernambuco em 1859. Diário do Imperador Dom Pedro II. Revista do Arquivo Público, Anos V e 
VI N° Vn e Vm, Recife, pp. 335/486; LEV1NE, Robert. Op. cit. p. 198; KIDDER e FLETCHER, Op. cit., p. 610; 
FREYRE Gilberto. Order and Progress (University of Califórnia Press, 1986), p.217; ABREU E LIMA, José 
Ignacio dê. Sinopse ou Deducção Cronológica dos Fatos mais Notweis da História do Brasil, pp. 361/2, 367 e 
^95- TAUNAY, Affonso de E. O Senado do Império, passim. 
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detinham o maior estoque da RSF, entre as oligarquias, trocaram cerca de 83% em 

bônus do Governo; os Rego/Barros/Barreto trocaram 84%. 

Os Albuquerque Cavalcanti e/ou Cavalcanti de Albuquerque não se fizeram 

esperar. Acionistas como o Visconde de Camaragibe (Pedro Francisco de Paula 

Cavalcanti e Albuquerque) Senador de 1869 a 1875, Vice-Presidente do Senado, que, 

segundo os ingleses, tinha prestado serviços valiosos na distribuição das ações da RSF; e 

o Visconde de Suassuna (senador Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque). No 

entanto, em 1860, trocaram também suas ações por bônus, ficando apenas com 28% do 

estoque das ações. 

Um dos maiores modernizadores do Brasil, então, o ex-presidente de 

Pernambuco, Francisco do Rego Barros, Barão e Conde da Boa Vista, senador, também 

adquiriu um lote de ações da RSF. O Marquês de Olinda, Senador, Ministro e membro 

do Conselho de Estado, além de acionista, chegou a interferir no traçado da RSF para 

que a linha fosse até sua cidade, Água Preta. Havia outros nobres, desconhecidos, como 

o Visconde de Loures (?) de Lisboa, como acionista. 

Depois de terem trocado seus lotes de ações por bônus do governo, muitos 

destes nobres passaram a adquirir ações de outras empresas, como a Companhia 

Pernambucana de Navegação, onde estavam o Barão de Águas Belas, o da Soledade, do 

Livramento e o de Camaragibe. Ou em outras ferrovias, como na pequena EF Ribeirão-

Bonito, onde o Barão e Baronesa de Serinhaém tinham um certo estoque; também lá 

estavam o Barão de Nazaré (um dos diretores da ACB), o Barão de Araújo Maria e o de 

Pirangi. Na Ferro-Carril de Pernambuco só havia, como acionista, uma tal de baronesa 

de Geslin, além de 7 comendadores. Na Brazilian Street Company (BSC) (Recife-

Apipucos), estava um de seus fundadores, o Barão de Livramento. Os nobres, ou 

melhor, comerciantes enobrecidos, dirigiram também a Associação Comercial de 

Pernambuco, como o Barão de Nazaré, o de Casa Forte e o de Petrolina. 
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Em outras atividades capitalistas, a nobreza estava na frente. O Barão de Campo 

Alegre era o financiador da companhia francesa de engenhos centrais Fives-Lille, junto 

com o Barão de Guararapes. 

TABELA 42 

NOBRES COMO INVESTIDORES 

Companhias Acionistas % Lote % 
RSF (1857-60) 7 5,3 7.534 58,0 

BSC (1869/84) 1 3,8 1.700 13,0 

FCP (1884) 7 12,5 520 8,7 

EFRB (1888) 5 9,8 405 33,0 

CPN (1875/80) 4 5,6 361 5,2 

FONTES: BT 41 591. Joint Stock Companies Act, 1856; May 23, 1857; Idem, April 4, 

1860; Relatório da S/A Estrada de Ferro de Ribeirão a Bonito. Recife, 1888; Relatório 

da Diretoria da Cia. Ferro-Carril de Pernambuco. Rio de Janeiro, 1886; Estatutos da S/A 

Estrada de Ferro de Ribeirão a Bonito. Recife, 1886; Companhia Pernambucana de 

Navegação Costeira a Vapor. Lista de Acionistas de 1875 a 1880. 

Os dados referentes a RSF estão inflacionados com o estoque de Mauá, que 

detinha, sozinho, 94% do total dos nobres, cerca de £78.000, apoiado em seu banco. Se 

se retira o montante de Mauá, os nobres na RSF caem para 9%, em 1860. Ao contrário 

o Visconde de Loures (?) que antes tinha um pequeno estoque de 25 ações, pulou, em 

1860, para 410. 

Em outras províncias, ocorreu o mesmo fenômeno de alianças entre nobres e 

burgueses, com um certo atraso, visto que as ferrovias lá se instalaram no final dos anos 

1870. No Ceará, a Baturité nasceu de uma concessão dada ao Barão de Aquiraz (um 

comerciante) e ao Barão de Ibiapaba (um oficial do exército), além do comerciante inglês 
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Henry Brocklenhurst. Em Alagoas, o Barão de Penedo, ministro plenipotenciário, era 

diretor ex-oficio da RSF e das demais ferrovias inglesas instaladas no Brasil. O Visconde 

de Sinimbu (João Lins Cansanção de Sinimbu) Presidente da Província, em 1857, 

senador e presidente do senado, 1887/8, Ministro da Agricultura (1878), ligado a 

Alagoas Railway, autorizou a EF Paulo Afonso. O Barão de Jaraguá, o Barão de 

Maceió, o de Anadia e o de Benfica participaram da Alagoas Railway; o Barão de 

Carapebus de uma linha de tramway. 

Na Paraíba, o Barão do Abiaí, Presidente da Província e também do Rio Grande 

do Norte, foi um dos concessionários da Conde D'Eu Railway. Diogo Velho Cavalcanti, 

ex-acionista da RSF, foi presidente do Piauí, do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco, 

senador pelo Rio Grande do Norte, e Ministro. Além desta classe de comerciantes 

enobrecida por serviços ao Estado, uma gama de empresários também recebeu títulos e 

comendas. Homens de negócios como os Irmãos Amorim, José da Silva Loyo e outros, 

receberam títulos de comendadores, conselheiros de Estado e até o título de Coronel da 

Guarda Nacional, tornou-se mérito. 

5.7. NOBREZA E OLIGARQUIA 

Os latifundiários se tornaram nobres através dos seus investimentos em 

companhias diversas, seguindo a linha do Estado de pôr fim ao tráfico africano. No 

entanto, o poder político vinha da antiga estrutura de casamento e parentesco, tornando-

se mais do que uma simples "aristocracia" rural, numa oligarquia de parentela rural. Na 

primeira metade do século XIX, a população rural livre da região podia ser dividida em 

três classes, como viu o inglês MacGregor: os senhores de engenho, os lavradores e os 

moradores. Os senhores de engenho, dono da terra e de escravos, arrendavam terra para 

o plantio da cana e de gêneros alimentícios, mas em geral mantinham sua propriedade 
intocada; o lavrador é o arrendatário que moía suas canas no engenho do dono da terra e 

atuava também como fornecedor de cana; por fim, o morador, aquele que trabalhava em 
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terras cedidas pelo senhor de engenho, dividindo o trabalho entre sua subsistência e a 

obrigação de trabalhar para o engenho. Esta estrutura social dificultou a divisão 

internacional do trabalho através da instalação dos Engenhos Centrais, em que os 

engenhos ficariam em mãos de capitalistas (de inicio, ingleses) e o fornecimento, em 

mãos dos tradicionais senhores de engenho472. 

A classe dominante, a nível urbano, era a dos comerciantes portugueses e 

brasileiros, cuja acumulação de capital provinha do tráfico escravo. A partir da década de 

1850, a riqueza do comércio de açúcar, algodão e tráfico escravo, passou a se dispersar 

em sociedades de capital aberto, como os Irmãos Amorim, o comendador Antônio 

Valentim da Silva Barroca, Baltar e Oliveira (Baltar, pessoalmente, investiu na EF 

Ribeirão-Bonito), Eduardo Alexandre Burle, gente que fez sua estréia em estoques da 

RSF. Barroca, que era um simples comerciante, nos anos 1860, construiu uma fábrica 

têxtil no bairro da Madalena, na década de 1870 e se tornou proprietário de terras, a 

ponto de participar do Congresso Agrícola de Recife, de 1878. 

De fato, era o entrecruzamento entre os descendentes da aristocracia colonial e 

os ascendentes comerciantes e empresários da segunda metade do século XIX. Este 

casamento já existia antes da chegada da ferrovia, sob a liderança da agricultura e do 

comércio. Podemos ter uma amostra de parte da classe dominante pernambucana, na 

década de 1840, interpretando este grupo como conservadores, excluídos do Poder pelo 

Partido Liberal. 

472 MACGREGOR, John. Commercial Statistics. Vol.IV, op. cit. p. 179; MELO, Josemir Camilo de. A Lavoura 
Canavieira em Pernambuco e a Expansão do Capitalismo Britânico, 1870-1890. Recife, dissertação de mestrado 
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TABELA 43 

COMPOSIÇÃO DA BURGUESIA LOCAL (c.1844) 

Profissão Membros % 

Proprietários 33 16,5 

Comerciantes 26 13,0 

Propiet./Comerc. 10 5,0 

Militar 19 9,5 

Propiet./Militar 7 3,5 

Funcionário Público 37 18,5 

Médicos 5 2,5 

Outros 4 2,0 

Fonte: Dados coletados da "Relação dos cidadãos excluídos da lista dos juizes de facto", 

apud José Thomas Nabuco de Araújo Justa Apreciação do Predomínio do Partido 

Praieiro. Ed. Fac-similar, Recife, sem data. 

Outra fonte importante para se detectar a composição da burguesia antes da 

construção ferroviária são as listas de "capitalistas" arrematantes de obras públicas do 

Recife. Aí se percebem as velhas oligarquias investindo em atividades não produtivas. Os 

Albuquerque Cavalcanti juntos com os Lacerda e Pessoa, bem como com os Rego 

Barros controlavam a arrematação das obras públicas, ora como arrematadores mesmos 

ora como fiadores473. 

As oligarquias mostraram, com a construção da RSF, que buscavam novos meios 

onde aplicar parte do capital que antes servia para o tráfico. Cerca de 40 donos de 

engenhos adquiriram um lote de 1.490 ações, o que daria um capital entre £29.800 (se 

em História, 1978. 
4 7 3 Relatório Acerca das Obras Necessárias nas Vizinhanças desta Capital para se Evitarem a Mor Parte d 
Estragos qui (sicl) produsem (sic!) as Cheias do Rio Capibaribe. Revista do Arquivo Público, Ano m N° V 194QS 

pp. 295/8; Relatório do Engenheiro em Chefe da Província sobre o Estado do Serviço e Outros Objetos ocorrei t •' 
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cotadas a £20) e £19.370 (se a £13). As maiores famílias estavam assim representadas 

estoque da RSF: 

TABELA 44 

OLIGARQUIAS ACIONISTAS DA RSF 

1857 1860 

Famílias Acionistas Lote Acionistas Lote 

Albuquerque/Cavalcanti 10 429 5 119 

Sousa Leão 8 478 5 84 

Rego/Barros/Barreto 3 328 3 51 

Total 31 1.235 13 254 

Fonte: BT 41 591. Joint Stock Companies Act, 1857 and 1860. Ver também 

Memorandum of Association of the Recife and São Francisco Railway. 

No entanto, como estas oligarquias buscavam uma aplicação segura, em 1860 

quase todos os investidores locais tinham trocado seus lotes por bônus do Governo. Os 

Sousa Leão que detinham o maior estoque em 1857, cerca de 83% deles desistiram das 

ações em 1860, seguindo a orientação do Marquês de Olinda. 

Embora pareça relevante esta lista (ver Apêndice), é sabido, no entanto, que 

alguns proprietários parecem não ter investido em qualquer tipo de empreendimento de 

capital aberto. Num levantamento e estudo de inventários feito por Zóia Campos de 

Carvalho, de 38 proprietários de engenhos, excluímos 9 que não teriam vivido à época 

da RSF e verificamos, que, segundo a autora, nenhum deles teria tido ações em seu 

inventário. O mais controverso é que um dos inventariados é nada menos do que o 

usineiro José Rufíno Barbosa da Silva474' 

para o Melhoramento Material da Província. Revista do Arquivo Público, ibidem, pp. 131/137; Relatório do 
Engenheiro em Chefe (...) 1846. Idem, ibidem, pp. 219. 
4 PEREIRA DA COSTA, F.A. Anais Pernambucanos, Vol. IX, pp. 159-175; PEREIRA DA COSTA, F A 
Diccionario de Pernambucanos Célebres, passim; Arquivos (revista). Nova Série, Número Dl, Recife, 1985 Pn 
132-140. 
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A importância desta superposição de nobreza rural e oligarquias estava em que a 

nobreza controlava a política. O poder econômico dava status para se entrar no poder 

político, cujo passaporte, o título de nobre, ficava a critério pessoal do Imperador. Uma 

vez no poder político, podiam defender empresas estrangeiras em que haviam aplicado 

seus capitais. Não é à toa que, no Senado, por exemplo, havia 19 senadores (9 deles, 

nobres) que estavam ligados às ferrovias; 6 senadores foram acionistas da RSF. 

Não era só o Senado que era importante. Os Albuquerque Cavalcanti dominaram 

24 posições políticas na segunda metade do século XIX, seguidos pelos 

Rego/Barros/Barreto, com 15 e os Sousa Leão com 7. O mais importante tomava-se o 

cargo de Presidente de Província. O Visconde de Bom Conselho (José Bento da Cunha 

Figueiredo) acionista da RSF, além de senador, foi Presidente do Pará, de Pernambuco, 

Alagoas e Minas Gerais. Em Alagoas incentivou as concessões ferroviárias. Sérgio 

Teixeira de Macedo, ex-presidente de Pernambuco, além de ter incentivado a fundação 

de um banco, nos anos 1850, atuou não só como acionista da RSF, mas como seu 

diretor ex-ofício, já que foi Ministro em Londres. Seu Vice-Presidente, Joaquim Pires 

Machado Portela, junto com parentes, também investiu nos estoques da RSF. Mas, um 

dos melhores exemplos de entrosamento político e financeiro está no Visconde de 

Albuquerque. Combateu a Confederação do Equador, assumiu diversos cargos políticos, 

foi titulado Visconde e nomeado Ministro das Finanças; num desses cargos, levou o 

Governo brasileiro a tomar um empréstimo no exterior de £200.000, parte do qual foi 

aplicado na ferrovia D. Pedro II. Por outro lado, engenheiros tornaram-se presidentes de 

Província, como o Capitão João Ernesto Viriato de Medeiros, fiscal da Recife-São 

Francisco Railway. Coisa, aliás que o fez, com mão de ferro, já emprestando um certo 

caráter nacionalista e estatista ao seu cargo e profissão. Foi posteriormente indicado 

Presidente do Ceará e, na República tornou-se pessoa influente . 

Às vezes, ocorria o contrário, da política para a nobreza, como veio Henrique 

Pereira de Lucena, cujo pai havia tido ligações com os Praieiros. Paradoxalmente, 

4 7 5 PEREIRA DA COSTA, F.A. Anais Pernambucanos, Vol. IX, pp. 159-175; PEREIRA DA COSTA, F.A. 
Diccionario de Pernambucanos Célebres, passim; Arquivos (revista). Nova Séne, Número m, Recife, 1985, pp. 
132-140; F0 13 412. Dispatch by W.D. (ilegível) to Earl of Russel. Rio de Janeiro, February 15, 1863; CASTRO 
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Lucena começou sua carreira pública sendo nomeado Chefe de Polícia e, no fim do 

Império, foi titulado barão. Como Presidente do Rio Grande do Sul, ele denunciou 

especulação e falência do contrato da ferrovia D. Pedro I. Presidindo Pernambuco, foi 

responsável pela política de instalação de engenhos centrais, cujos contratos obrigava os 

engenhos a construírem pelos menos 5 km de trilhos, ligando-os a RSF. Lançou ainda, 

em seu governo, a concessão para uma ferrovia da capital ao sertão do Pajeú, em 1872, 

idéia que caducou. Também criticou a RSF pelos seus 10 primeiros anos de ociosidade e 

pelo privilégio da zona que lhe fora dado pelo governo Central. Ele defendia a zona de 

privilégio de 20 km para 60 anos e não para 90 anos; defendia que cada ferrovia podia 

elevar suas tarifas mas só até alcançar 7% de renda líquida e criticou a taxa de garantia 

de juros, alegando que só deveria ser por 3 anos. Foi ainda um dos defensores da bitola 

estreita. Não poupou sequer seus conterrâneos, mostrando conhecer o processo 

ferroviário inglês, ao rejeitar a intenção do Barão da Soledade de construir um ramal 

para a Recife-Limoeiro. Dizia Lucena que as ferrovias inglesas que construíram ramais, 

tinham visto seus lucros caírem de 10% para 5%. Embora ele falasse contra ramais 

deficitários, ele não criticava a idéia do de Nazaré e da extensão para Timbaúba. Sua 

inserção na administração levou-o até ao ministério no governo republicano476. 

Lucena autorizou muitas concessões em seu governo, como a de André de Abreu 

Porto, para uma linha de bondes puxados a burros em Goiana e outra concedida ao 

bacharel Bento José da Costa e o Major José Antônio de Brito Bastos para uma idêntica 

companhia, que cobrisse os bairros de Torre, Caxangá e Várzea. Lucena contratou ainda 

com Manoel de Figueroa Faria uma ferrovia de Una (Palmares) a Jacuípe, em Alagoas e 

outra linha de Água Preta a Bebedouro (Alagoas), com João Cardoso de Araújo e 

Williams James Lindsey477. 

CARREIRA, Liberato de. Op. cit., Tomo I, p. 400; BUENO, Clodoaldo. A República e sua Política Exterior. São 
Paulo, UNESP, 1995, p.39. 
4 7 6 Henrique Pereira de Lucena, na Bahia (1877), tentou organizar uma companhia para apoiar a Bntish Trams 
Road Nazareth para que não fosse à falência. Ver Flávio Guerra, Lucena, Um Estadista do Império. Recife, 1958, 
p. 157; FALLA com que o Exmo. Sr. Commendador Henrique Pereira de Lucena abno a Sessão da Assemblea 
Legislativa Provincial dePemambuco. em 01 de Março de 1873. Recife, T>pographia de M Figueiroa de F.Filhos, 
1873, pp. 35 e 37; MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. Rio, p. 251; BUENO, Clodoaldo. Op. 
cit., p.38. 
477 Falia (...). op. cit. pp. 37 e 42. 
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A nível menor, mas vindo da política e se tornando nobre, foi a trajetória do 

comerciante José da Silva Loyo. Investiu na Companhia Locomotora e liderou a 

construção de engenhos centrais, como representante de companhias inglesas. Ao 

mesmo tempo era Conselheiro municipal, além de oficial do exército, tendo sido titulado 

Visconde da Silva Loyo, no fim do Império. Junto com o comendador Antônio Valentin 

da Silva Barroca, investiu também na EF Ribeirão-Bonito. Esta ferrovia, fundada pelo 

Barão de Serinhaém, atraiu outros nobres e comerciantes, como o Barão de Nazaré, que 

era um alto comerciante e que chegara a presidir a Associação Comercial Beneficente, 

nos anos 1880. Outros comerciantes, enobrecidos, também dirigiram a sua Associação 

como o Barão de Casa Forte e o de Petrolina, mas não há indícios de que investiram em 

ferrovias. 

Na Paraíba, dois dos proeminentes descendentes da aristocracia rural, Diogo 

Velho Cavalcanti e Silvino Elpídio Carneiro da Cunha foram titulados Visconde de 

Cavalcanti e Barão do Abiaí, respectivamente, investindo, ambos, na ferrovia The Conde 

D'EU, como concessionários. Cavalcanti, que também fora Presidente de Pernambuco, 

quando Ministro da Agricultura, autorizou o prolongamento da EF D. Pedro II e o 

contrato da Madeira-Mamoré478. 

Sobre Diogo Velho, ver ALMEIDA, Maurílio Augusto. Diogo Velho, em Síntese. MJP, João Pessoa, 1977. 
Diogo Velho Cavalcanti, um dos acionistas da Conde D'Eu Railway, foi Presidente da Paraiba, Senador e Visconde 
de Cavalcanti. Outros da Paraíba, ligados indiretamente à ferrovia Conde D'Eu foram os irmãos Anísio Salatiel 

229 



5.8. FERROVIAS, ENGENHEIROS E CLASSE MÉDIA 

Entre os outputs sociais que as ferrovias geraram, está a formação de uma classe 

média de técnicos e engenheiros, anteriormente só empregados em obras públicas. 

Estudos sobre as atividades e discurso dos engenheiros e técnicos ferroviários mostram 

que eles tiveram a independência de muitas vezes combater o capital estrangeiro em 

oposição à burguesia e muitas vezes argumentaram contra a proteção do Estado. 

A burguesia nordestina em seu processo de formação, no século XIX, através 

dos investimentos ingleses em ferrovia e melhoramentos urbanos, teve seu suporte, como 

classe social, na categoria dos engenheiros civis e militares. A transição de uma 

oligarquia agro-exportadora para uma burguesia agro-industrial passou pelas mãos dos 

técnicos e engenheiros, estrangeiros e nacionais, através não só de alianças, mas mesmo 

de auto-investimento. A oligarquia canavieira já não só mandava seus filhos para cursar 

direito em Coimbra, ou a Escola de Direito, em Recife, mas também engenharia na 

Escola de Pontes e Calçadas, de Paris, na Academia Militar e depois na Escola Central, 

mais tarde, Politécnica do Rio de Janeiro, e a Escola de Minas, de Ouro Preto, como os 

Rego Barros e os Fiúza, em Pernambuco; os Wanderley e os Paes Mendonça, em 

Alagoas e os Toscano de Brito na Paraíba. Cerca de 20% dos engenheiros nacionais em 

atividade, na segunda metade do século XIX, era de nordestinos (ver Apêndice). 

A partir da Independência, o novo Estado necessitando de configurar seu 

aparelho burocrático cooptou os baixos estratos da oligarquia rural, ao mesmo tempo 

que evitava os conflitos regionais, como os ocorridos nas décadas de 1830 e 1840. No 

aparelho militar, era o ajustamento da hierarquia que passava às mãos de brasileiros. 

Estes dois setores formarão, no processo histórico do Século XIX, alas da classe média, 

ao lado de um novo elemento, o engenheiro ferroviário. 

Nos primeiros anos de formação do Estado Nacional, as obras continuavam a ser 

tocadas por engenheiros militares, a maioria deles portugueses, como o engenheiro e 

Coronel Conrado Jacob Niemayer, repressor da Revolução de 1817 em Pernambuco e da 
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Confederação do Equador, no Ceará. Ou alemão, como o major João Bloem, que, por 

volta de 1830 chefiava as obras públicas em Pernambuco e exercera o papel de repressor 

de quilombos, quando foi mandado pelo Imperador para construir uma colônia de 

alemães nas matas vizinhas a Recife, onde proliferavam quilombos de guerrilhas. Ao 

tempo da equipe francesa, um engenheiro estrangeiro, August Kerstling, tinha sido 

contratado para abrir uma estrada em direção a Vitória de Santo Antão. Kerstling 

contratou também o serviço de iluminação pública de Recife. Contratado também por 

Pernambuco foi um técnico francês, Rigaire, em 1841 para clarificar o açúcar. 

Devido à escassez de engenheiros civis, os militares continuaram a atuar em 

repartições públicas, mesmo na segunda metade do século XIX, como o engenheiro 

Capitão João Ernesto Viriato de Medeiros, nomeado para fiscalizar as obras da RSF. 

Ainda na década de 1870, quando o país já dispunha de dezenas de engenheiros civis, o 

Estado Imperial lançava mão do famoso engenheiro militar Henrique de Beaurepaire-

Rohan, responsável por vários estudos sobre as secas no Nordeste, no que fez escola. 

Apesar deste crescimento vertiginoso da engenharia inglesa, logo abaixo do 

Equador, as gerações mais novas da oligarquia agro-exportadora começavam a se 

encantar com a modernização, com a tecnologia e com o cientificismo. Um desses 

elementos era o turismo científico. Estudar na Europa das ferrovias, era conhecer o 

mundo. O engenheiro militar Sebastião do Rego Barros, irmão do presidente de 

Pernambuco, Francisco do Rego Barros, viajou por mais de vinte países, indo dos 

Estados Unidos à Terra Santa e quase todos os países da Europa de então. No mínimo, 

estes engenheiros visitavam três países: Portugal, França e Inglaterra. Assim foi se 

formando um corpo de engenheiros locais, como o engenheiro civil José Alves Mamede 

Ferreira. Outros tiveram destaque nacional como Manuel Buarque de Macedo, filho das 

oligarquias de Pernambuco e Alagoas, que chegou até ao ministério da Agricultura; F. 

Raphael de Mello Rego, Felipe Figueroa (também jornalista, um dos herdeiros do Diário 

de Pernambuco) e Francisco do Rego Barreto. Dos cerca de 90 engenheiros nacionais 

atuantes na segunda metade do século XIX, 15 deles podemos detectar como filhos das 

oligarquias canavieiras. Dos quase 170 engenheiros que atuaram no Nordeste, então, 76 

teriam sido estrangeiros e 88 nacionais, sendo que 47 dos nacionais estiveram ligados 
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diretamente à construção e fiscalização ferroviária, contra apenas 33 estrangeiros (Ver 

apêndice). 

Estes engenheiros não são meramente os técnicos do progresso positivista, mas 

agentes do desenvolvimento do capitalismo, como forças intermediárias, cujo nível de 

consciência, ora se pauta pelo liberalismo conservador, ora pelo abolicionismo e 

republicanismo, bem como por posições ora privativistas, ora nacionalistas (sob a 

liderança, às vezes de um Cristiano Ottoni). São apologistas do desenvolvimento 

científico, na prática, chegando mesmo a participarem do processo de constituição do 

capital, como acionistas de ferrovias, companhias de navegação, de abastecimento de 

água e energia, esgoto, companhias de engenhos centrais e obras públicas. São os 

elementos de salvaguarda da transição da burguesia agrária (oligarquia agro-

exportadora) para a burguesia agro-industrial, na região. 

O segmento dos engenheiros e técnicos como representantes desta classe média 

do século XIX se reforça com o quadro de artistas, como pintores, fotógrafos, 

principalmente os estrangeiros, como August Stahl, A. Lettart e J. J. Pacheco, além do 

americano Joseph Evans e do alemão Albert Henschel, todos residindo em Recife e se 

passando, alguns, à Corte. Convém lembrar a criação da Sociedade dos Artistas 

Mecânicos Liberais, bem como o Lyceu de Artes e Ofícios, tudo isto no período pré-

1850. Há que juntar ainda os técnicos do ferro, os serralheiros e ferreiros como os 

franceses Albert e Lagarte, as fundições inglesas Aurora, de Starr & Co. e a do Brum, de 

David Bowman. Starr era tido como "maquinista", ou seja, fabricante de máquinas para 

engenhos, no período pré-1850; tornou-se também acionista da Brazilian Street Co (a 

Recife-Caxangá) 477. 

477 
MELLO, José Antônio Gonsalves de. Diário de Pernambuco. Arte e Natureza no 2o. Reinado. Recife, 

Massangana/Fundação Joaquim Nabuco, 1985. 
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5.9. A INFLUÊNCIA DA ESCOLA FRANCESA: VAUTHIER E MILET 

Na década de 1830, Francisco do Rego Barros, presidente de Pernambuco se 

destacou pelo espírito de modernidade que trouxera de Paris. Bacharel em matemática, 

tentou dotar Pernambuco do que mais moderno havia de urbanização (ver Capítulo 

Segundo). Contratou uma equipe de engenheiros franceses, tendo à frente o engenheiro 

Louis-Léger Vauthier, cujos contatos foram mantidos ainda na Escola de Pontes e 

Calçadas de Paris, onde estudara e onde aquele eminente engenheiro havia se formado. 

Com Vauthier vieram os engenheiros Henri Auguste Milet, Buessard, Bolitreau, Portier, 

Morei, Boyer e Fourié. O mais importante destes todos tornou-se Milet, que se radicou 

em Pernambuco, aportuguesou o nome para Henrique Augusto Milet e tomou-se até 

senhor de engenho. A partir daí, formou-se em Pernambuco uma categoria de 

engenheiros civis, irradiando-se para as províncias vizinhas e que contribuiria com sua 

ideologia para uma tentativa de modernização das relações sociais (mercado de trabalho 

assalariado) e das forças produtivas materiais (estradas, pontes, canais, máquinas 

agrícolas etc.). 

Vauthier planejou, nos anos 1840, uma rodovia ao sul do Recife, cujo traçado 

seria aproveitado, uma década depois para ser, em muitos trechos, o leito da Recife-São 

Francisco. Esta rodovia, como outras planejadas por ele, traria tantas vantagens aos 

latifundiários, que "(...) lhe parecia impossível imaginar que alguns dos proprietários a 

serem beneficiados pelas obras em projeto pudesse pedir indenização para a porção que 

se lhe tomar"478. Ao contrário, parecia-lhe até de bem entendido direito público que "em 

casos semelhantes os proprietários fossem obrigados a pagar cada um, uma quarta parte 

das despesas de obras às suas propriedades tão evidentemente vantajosas"479 

478 BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária do Brasil. Recife, 1953. pp. 192 e 330/1. 
479 FREYRE, Gilberto. Um Engenheiro Francês no Brasil, p.192, apud BENÉVOLO, pp. 392-A/393-A; 
BENÉVOLO diz que Louis-Léger Vauthier teria chegado a Pernambuco em 1842. Isto não é bem verdade, como 
demonstra o texto final desta parte, extraído da Revista O Progresso. O erro surgiu da leitura da obra de outro 
engenheiro, Pereira Simões que alega que teria havido então dois períodos de construção de pontes na região: um, 
dos holandeses até 1842 e outro, desta data em diante, com Vauthier. Realmente, ele veio revolucionar o sistema de 
construir pontes, como elogiou o engenheiro Antônio Pereira Simões, autor de "Contingente para a Construção de 
nossas Pontes Econômicas" (Recife, 1879) e "Questões Técnicas dos Caminhos de Ferro em Pernambuco" (Recife 
1884). Não teria sido à toa que Pernambuco teve a primeira ponte pênsil da América do Sul. 
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Vauthier era um profundo conhecedor de sua profissão e sonhava com as 

ferrovias cobrindo o Brasil. Na revista O Progresso, Vauthier, pouco antes de partir, 

deixaria sua apologia à ferrovia, à tecnologia da revolução industrial, escrevendo em 

1846: "(...) imaginem toda a Província sulcada de caminhos de ferro; então se poderia ir 

em menos de uma hora a Paudalho e (Vitória de) Santo Antão, em hora e meia a Goiana, 

e em menos de 2 horas ao Rio Formoso; bastariam 15 a 16 horas, em lugar de 17 dias, 

para fazer-se uma viagem da comarca da Boa Vista aqui, e enfim, um patusco, de botas 

envernizadas e chapéu de sol, poderia ir almoçar ao Brejo, daí ao Bonito, ou mesmo a 

Garanhuns visitar alguns amigos e conversar acerca de negócios, e à noite, poderia ainda 

ter voltado muito a tempo para ir tomar chá a alguma casa conhecida, depois de ter 

andado 110 ou 120 léguas em dez ou onze horas, sem o menor incômodo, entretanto 

que hoje seriam necessários dez ou doze dias para se fazer semelhante viagem, com 

grandes fadigas e perigos"480. Apesar deste otimismo em O Progresso, Vauthier, em seus 

relatórios, quando diretor de obras públicas, não aconselhava a província a investir em 

ferrovias. Dizia ele que uma ferrovia naquele momento e em Pernambuco, seria 

inoportuna, pois o comércio dificilmente cobriria os custos. No mínimo, poder-se-ia 

construir uma pequena estrada ligando Recife a Olinda481. 

As novidades que Vauthier trouxe, causaram impactos nos meios conservadores, 

como a idéia de cobrar impostos: as barreiras. A ideologia de Vauthier era de um 

socialismo utópico, saint-simoniano. O pensamento francês de urbanização chegaria a 

causar impacto na província, como relata Vauthier. Diz ele que seu compatriota, o 

engenheiro Boyer for ameaçado de morte pelos interessados em manter o tradicional 

sistema de abastecimento de água de Recife, feito por negros de ganho, vendedores de 

480 V(authier), L.(ouis) L(éger). Re\>ista Scientifica, In: O Progresso, Revista Social, Litteraria e Scientifica. 
Recife, Imprensa Oficial, 2a.edição 1950, p. 121. A revista tinha uma tendência para o socialismo francês, pois seu 
editor, Antônio Pedro Figueiredo, foi o primeiro a traduzir Victor Cousin para o Brasil, o que, por racismo, era 
apelidado pelas elites locais de Cousin Fusco. Segundo José Murilo de Carvalho, Cousin teria sido o intelectual que 
mais influência teria causado na elite brasileira até 1870. Carvalho, José Murilo de. A Construção da Ordem: A 
Elite Política Imperial (...) p. 76. 
481 FREYRE, Um Engenheiro Francês no Brasil, apud BENÉVOLO, pp. 74/5; PINTO, Estevão. A Zona de 
Penetração no Nordeste nos Começos do Século XIX, In: Revista do Arquivo Público, 2o Semestre, Recife, 
Secretaria do Interior e Justiça, 1946, pp. 53/4. 
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água e por serviços de canoas, frente à ameaça que uma obra pública para aquele fim 

estava sendo construída482. 

Porém uma das contradições de Vauthier diz respeito à mão de obra livre, tão 

rara e tão mal aparelhada, que ele chegou a defender um velho sistema de recrutamento 

militar de trabalhadores negros usado no começo do século. Este mesmo esquema havia 

sido usado por seu antecessor, o engenheiro Augusto Kerstling, que dirigiu a companhia 

de trabalhadores de 115 alemães contratada pelo Presidente Francisco do Rego Barros. 

A revista O Progresso assim se expressou quando o colaborador Vauthier teve de 

voltar à França: "Distinto membro do sábio corpo de Engenheiros de França, viveiro 

onde o Egito, a Turquia e todas as terras atrasadas na senda dos melhoramentos 

materiais vão buscar diretores para as suas obras públicas, o Sr. Vauthier, durante os seis 

anos que viveu entre nós, auxiliou sobremodo o movimento ascendente de 

melhoramentos reais e positivos que aqui nasceu em 1835, ora quase extinto, por 

infelicidade nossa."483. Vauthier foi um dos construtores do túnel Simplon e, embora 

tenha lutado didaticamente para trazer a ferrovia para o Brasil, principalmente para 

Pernambuco, não teve esta glória, pois a primeira ferrovia só seria inaugurada em 1858. 

Um dos seus discípulos, Henri August Milet, conseguiria uma concessão ferroviária, já 

nos anos 1850s, porém sem sucesso. Vauthier ainda estaria vinculado ao 

desenvolvimento das forças materiais em Pernambuco, como no projeto para o Mercado 

São José e na concorrência para as obras do porto de Pernambuco, mesmo 

permanecendo em Paris. 

Amigo e discípulo de Vauthier, Milet representou o pensamento científico-

tecnológico, através de seus escritos em jornais e opúsculos, não só na questão da 

produção do açúcar, mas e principalmente na questão dos transportes. Defendeu a 

criação dos engenhos centrais e melhores traçados ferroviários, bem como tarifas 

reduzidas nos trens para o incremento da agricultura canavieira. 

A influência ideológica deste francês já foi destacada por Amaro Quintas em O Sentido Social da Rewlução 
Praieira, FREYRE, op. cit. p.48, apud BENÉVOLO, pp. 396/411. 
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Milet tinha uma formação de teoria econômica clássica, defendia a construção de 

ferrovias litorâneas, quase que como uma crítica ao neocolonialismo das ferrovias 

ligando o centro produtor diretamente ao porto de exportação. Milet defendia, como 

solução para a crise da lavoura, principalmente para o problema da mão de obra: 

colonização, liberdade de crédito, facilidade de transporte e liberdade de associação. 

Milet se enquadrava dentro do liberalismo econômico, mas de uma visão pragmática, 

tentando buscar soluções para os problemas que sua classe (a de pequenos proprietários) 

vivia na segunda metade do século XIX. Procurava apresentar uma visão mais 

econômica e técnica para o problema do açúcar, chegando mesmo a criticar uma 

comissão daquele congresso, pelo seu bacharelismo. Milet se antecipou à crítica 

keynesiana à teoria clássica monetarista - a relação montante de moeda circulante e 

entrada de divisas484. 

Quanto aos engenhos centrais, Milet não conseguiu ver o erro da divisão 

internacional do trabalho, não percebendo que estes seriam o inicio da industrialização 

no campo e, claro, não poderiam ficar em mãos de capitalistas, principalmente 

estrangeiros, enquanto que os nacionais ficariam com a agricultura. Milet representou o 

ambivalente setor da classe média que tende a se aliar com a burguesia agro-exportadora, 

chegando ele mesmo a ser senhor de engenho. Com doze anos de proprietário, tornou-se 

secretário da Sociedade Auxiliadora da Agricultura em Pernambuco e primeiro secretário 

do Congresso Agrícola de 1878, reunido em Recife485 . 

Outra prova de que seu discurso representava a classe do pequeno proprietário, 

está em sua interpretação do famoso movimento camponês, Os Quebra-Quilos, onde 

cometia um engano: o movimento dos quebra-quilo não tem nada a ver com a grande 

lavoura. Ele quis associá-lo à falta de capitais de giro, e à não existência de um banco 

4 8 3 BENÉVOLO, p.329: O Progresso, op. cit. p.249. 
Ver Manuel Correia de Andrade, na Introdução ao livro de Henrique Augusto MILET. Os Quebra-Kilos e a 

Crise da Lavoura. 2a. edição. São Paulo/Brasília, Global/INL, 1987), p.34; PERRUCL Gadiel. O Canto do Cisne 
dos Barões do Açúcar. (Introdução aos) Trabalhos do Congresso Agrícola do Recife, outubro de 1878. Edição 
Facsimilar Comemorativa do Primeiro Centenário, 1878-1978. Recife, Fundação Estadual de Planejamento 
Agrícola de Pemambuco/CEPA, 1978, pp. XXII e XXXIV; EISENBERG, Peter. Modernização sem Mudanças. Rio 
de Janeiro/Campinas, Paz e Terra/Unicamp, 1977, p.109, nota 44. 
485 MILET, Os Quebra-Kilos, p.36; Perruci, op. cit. XXXVI; sobre engenhos centrais, ver também MELO, A 
Lavoura Canavieira em Pernambuco e a Expansão do Capitalismo Britânico, 1870-1890, op.cit. 
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hipotecário, "(...) alça do câmbio, junto à falta de crédito suficiente e a juro razoável, há 

tornado o preço dos nossos principais gêneros de exportação inferior as mais das vezes 

ao custo da produção"486. No entanto, às páginas 55 e 56 ele parece realmente ter 

percebido a causa daquele movimento: os impostos municipais e provinciais sobre a 

pequena produção. Além do mais, há que levar em conta que a área do movimento foi a 

da pequena produção para subsistência, no trecho que é hoje caracterizado como zona 

do Agreste. 

Seu ponto de vista social representa o pensamento da elite branca: "(o 

recrutamento) oferecia favorável ensejo para corrigir os vadios, meios de suprir as 

lacunas da nossa legislação policial e de minorar certas desastrosas conseqüências de 

nossas leis penais, leis inspiradas sem dúvida pela mais acrisolada filantropia, mas feitas 

para uma população instruída e morigerada, ao passo que têm de ser aplicadas a muita 

gente analfabeta e viciosa". Sobre a escravidão, Milet defendia por volta de 1864, uma 

lei que limitasse a escravidão "(...) que fixasse à existência da escravidão no Império um 

termo bastante afastado para não afetar sensivelmente por ora o valor dos escravos, 

como por exemplo o ano de 1900 (,..)"487. 

Vejamos outra pérola deste liberalismo conservador:"(...) para o geral dos 

africanos importados, a escravidão no Brasil há sido passo civilizador, e a sorte que cá 

encontraram superior à vida animal que lá deixaram"488. Ou esta outra: "Com efeito, ao 

passo que o africano boçal mostra-se em geral pouco superior ao orango, gorila ou 

chimpanzé, vemos hoje os netos ou bisnetos daqueles brutos, elevados pela sorte à 

categoria de homens livres, rivalizam com a raça branca nas ciências e artes (...) posições 

superiores sem dúvida a que os esperava se os seus avós tivessem permanecido nas 

margens do Niger ou do Zambeze". Foi também jornalista, senhor de engenho e como 

representante dos proprietários e agricultores, foi praticamente o redator de uma 

"representação" feita em 1871 à Câmara dos deputados, onde está escrito: "Embora a 

escravidão não seja entre nós o que supõem os abolicionistas da Europa, e a vida 

material dos nossos escravos e das suas famílias seja mais garantida que a dos proletários 

486 MILET, idem, p.30. 
487 PERRUCI, op. cit. pp. XXXn/XXXffl; MILET, op.cit. 134. 
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do Velho Mundo (,..)".Milet foi, ainda, arrematador de ferrovia, como a Tamandaré, nos 

anos 1850, que nunca saiu do papel; foi engenheiro ferroviário e morreu em 1894 

atropelado por uma locomotiva.489. 

5.10. A INFLUÊNCIA DA ESCOLA INGLESA: OS IRMÃOS DE MORNAY 

A predominância francesa diminui e até desaparece com a implantação das 

ferrovias inglesas e nacionais no nordeste. Como a primeira ferrovia inglesa concedida e 

inaugurada no Brasil, se deu em Pernambuco, para esta província foi um dos melhores 

times de engenheiros civis, que, depois se espalhariam pelas demais províncias, à medida 

que o capital inglês dominava as relações de trabalho, apesar de em plena formação 

econômico social escravista. Na segunda metade do século XIX, Recife viu surgirem 

quatro companhias ferroviárias inglesas, sendo que uma nunca se realizou, devido à 

concorrência, que chegou até as barras dos tribunais londrinos. Alagoas também teve sua 

ferrovia inglesa, bem como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. 

Os engenheiros ingleses, a partir dos irmãos Alfred e Edward de Mornay, além 

do próprio pai e mais dois outros irmãos, todos engenheiros, passaram a se sentir em 

casa, devido à demanda por sua mão de obra. Até mesmo o próprio James Brunless, bem 

como Vignoles, ambos presidentes do Instituto de Engenheiros Civis da Inglaterra 

estveram vinculados a obras no Nordeste. Os projetos para construir o porto de 

Pernambuco atraíram Charles Neate, (1854), Law e John Blount (1856), Penniston, 

engenheiro da RSF (1857), Law (de novo, mas sozinho) em 1859 e 1861; ainda Lowden 

(1859), Martineau, concessionário da Brazilian Street Railway (1860); Charles Neate e 

C.B. Lane (consultores da RSF) (1862); John Hawkshaw em 1863 e 1873, além de E.O. 

Mann, (engenheiro da RSF) (1869), Edward de Mornay, concessionário da RSF (1865 e 

1869). 

488 MILET, p.l07. 
489 

Idcm,pp.l07e 135. 
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O registro mais antigo sobre esta família franco-britânica de engenheiro, os De 

Mornay, no Brasil é o do viajante Burton, que registrou a presença de Aristides em 

1833. Alfred de Mornay veio para o Brasil na missão francesa de Vauthier, enquanto 

Charles de Mornay teria feito outro roteiro, passando por Pernambuco, onde 

aportuguesou o nome e passou a viver em Alagoas, talvez com o pai Aristides Franklin 

de Mornay490. 

Há uma firma Mornay & Cia. que, em 1836, recebeu privilégios por 14 anos para 

explorar a navegação a vapor dos rios de Alagoas. Por volta de 1838, um Mornay já era 

bem conhecido no Brasil, pois foi o primeiro geólogo a examinar o meteorito de 

Bendengó, no que foi elogiado por Martius. Além disto, examinou também as águas 

termais da Bahia. Um Mornay, àquela época fora contratado pela província de São Paulo 

para estudos de implantação de uma ferrovia, contratada pela casa Aguiar, Viúva e 

Filhos, associada à casa Platt & Reid Tratava-se, neste caso, de Aristides, o pai de 

Alfred, Edward, Charles e Frederick491. 

Que eles viveram nos. anos 1840, em Pernambuco, não resta mais nenhuma dúvida, 

pois existe um documento raríssimo sobre Pernambuco, produzido por eles para o Consulado 

Britânico. John MacGregor, um parlamentar britânico, por aquela época, produziu uma série 

de volumes estatísticos sobre o mundo inteiro. Dedicou uma boa parte do seu IV volume ao 

Brasil, onde publicou em quatro ou cinco páginas o relatório dos Momay492. 

4 9 0 FREYRE, Um Engenheiro Francês no Brasil, p.80; BURTON, Richard F. Viagens aos Planaltos do Brasil, Io 

Vol. -1868. São Paulo, 1941, p.294, Apud BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária do Brasil, op. 
cit., p.118, nota 7; SANTANA, Moacir Medeiros de. Contribuição à História do Açúcar em Alagoas, p.354; Uma 
das dificuldades de Santana em rastrear a família Momay em Recife, foi a de ele não ter consultado BENÉVOLO, 
onde há vários detalhes, principalmente do chefe da família Aristides Franklin de Momay; Antes de ir viver em 
Alagoas, Santana diz que Charles foi fiscal de obras públicas em Pernambuco, em 1840 (talvez Santana esteja 
confundindo Alfred com Charles) e fez um levantamento topográfico da província. 
491 BENÉVOLO, op.cit p. 118/9. BENÉVOLO afirma que o Momay que trabalhou para os esboço da ferrovia 
paulista nos anos 1830 foi Alfred, (p.75) mas à página 237, ele se refere unicamente ao "engenheiro de Momay". 
Mais ainda, diz ele que Alfred não parecia estar à altura de tal empreendimento, já que era um auxiliar secundário 
de Vauthier (p.238). De fato, fora o pai, Aristides Franklin de Mornay, Ver Odilon Matos, Café e Ferrovia no 
Brasil, op. cit. 
492 Para descobrir a origem e o paradeiro dos Momay, em Londres, recorri ao Public Record Office na divisão Census 
room. Localizei os censos de 1861, 1871 e 1881, descobrindo, então, que Edward de Momay morreu (em 1893) exatamente 
no mesmo endereço de 1856. Em todo caso, o que a pesquisa apontou foi um maior numero de membros da família. Os De 
Mornay (assim registrado) descendiam de uma família católica medieval e aristocrática desde 1265, que se tomou 
Huguenote por volta do século XVI, como registrou Charlotte de Mornay, esposa de Philippe de Momay, Senhor de Plessis-
Marly. De acordo com o Noblesse Française, houve um ramo dos Momay que se passou para Portugal, para serviços 
diplomáticos, no século XVM. O dicionário diz que este ramo tomou-se desconhecido depois de 1745. Talvez seja deste 
ramo da família que alguns dos Momay foram viver na Inglaterra e, talvez, daí tenham emigrado, como parece ter feito um 
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Apesar de ter vivido um pouco mais que Edward, Alfred desaparece do cenário 

pernambucano de notícias mais rápido, sequer aparece mais com suas anteriores 317 ações da 

RSF. Os dois ainda chegam a propor ao Governo Central a construção das docas do porto do 

Recife, já que a RSF era obrigada a fazer uma extensão da linha, de sua estação central, em 

Cinco Pontas, até o cais do porto. Infrutífera proposta voltou à tona entre 1865 e 1867, mas 

neste caso já assinada só por Edward. Ele também havia recebido, em 1866, uma concessão 

para construir uma ferrovia partindo da estação da RSF, em Frecheiras, até Barreiros. Nem o 

projeto das docas foi para a frente, mesmo concorrendo um grande capitalista como Mauá, 

nem a ferrovia saiu do papel. Edward renunciou, sob pressão, ao cargo de Superintendente 

da empresa, vendeu suas ações antes de se publicar a lista de 1857. A incompatibilidade 

entre os Mornay e a RSF, ficou patente através de um opúsculo publicado por Edward 

em 1858: "Companhia da Via Férrea do Recife ao São Francisco"493. 

No caso da ferrovia de Frecheiras, o Governo de Pernambuco resolveu rescindir o 

contrato com Edward, devido a não conclusão das obras. Edward processou a Província que 

teve que lhe pagar uma avultada quantia, além de ter que pagar cerca de £ 225 ao árbitro da 

questão, o grande engenheiro e presidente da associação da classe, Charles Vignoles. Lucena 

criticou tal procedimento, mostrando a sangria que causava aos tão penalizados cofres 

pernambucanos494 . 

Em 1865, Edward apresentou um projeto para o porto de Recife, concorrendo 

com um nome não menos famoso em Recife: Vauthier. Este, como dizia o documento da 

concorrência, já "provecto" emprestava seu nome a uma companhia francesa, como o faria, 

por volta de 1872, com o mercado de São José. Vauthier era, então, outro que se mantinha 

no exterior, mas ligado ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro, se não fosse mais ainda 

certo A A de Momay, vivendo na Austrália e lançando uma gramática inglesa, por volta de 1873. De qualquer maneira, os 
Momay devem ter-se passado à Inglaterra entre o final do século XVIU e começo do XIX, pois o mais velho da família de 
engenheiros, Aristides nasceu em 1811 e faleceu em 1892. Outros dados de óbitos, colhidos no Saint Catherine House (o 
"cartório" londrino) mostram que os irmãos não eram gêmeos, pois Alfred, que morreu em 1900 (com 80 anos) teria nascido 
em 1820, já Edward, que faleceu aos 74 anos, em 1893, teria nascido um anos antes, em 1819, como nos dizem os registros. 
Em todo caso, os Momay vieram ainda jovem para o Brasil, mas não teriam participado dos estudos para a primeira ferrovia 
paulista, pois teriam apenas de 15 a 18 anos. Nem seria um outro Momay, o Henry (falecido em 1894, com 78 anos, já que 
não se encontra nenhuma referência sobre sua estada no Brasil. 
493 

Havia uma forte resistência dos produtores de açúcar à modernização do porto, pois acabaria com seus trapiches e sua 
autonomia. MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império, BENÉ VOLO, op. cit. p. 167. 

Falia com que o Exmo. Sr. Henrique Pereira de Lucena abriu a sessão Legislativa da Assemblea Provincial de 
Pernambuco em 6 de março de 1873. Recife, 1873, pp. 35/7. 
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o fato de ter um filho pernambucano, o pintor Pierre Louis-Leger Vauthier. Desta feita, 

nenhum dos dois velhos engenheiros conseguiu seu intento. Ganhara a causa José Loyo da 

Silva Júnior e Alfredo Lisboa, com a supervisão do famosíssimo engenheiro inglês John 

Hawkshaw (esteve no Brasil em 1863 e 1873), mas que pouca ajuda daria, pois faleceria em 

1891. Quando novamente o Brasil declara aberta a concorrência para as obras do Porto de 

Recife, em 1889, lá estava Edward495. 

Quanto a Alfred, se desvinculou da missão francesa de Vauthier em 1844, 

passando daí em diante a oferecer seus serviços aos latifundiários canavieiros. Alfred de 

Mornay se dizia agrimensor, através das páginas do Diário de Pernambuco, por volta de 

1844, oferecendo suas moendas, que só foram reconhecidas oficialmente em 1851, 

através do decreto 873 de 24 de novembro, pelo que o Governo Central lhe garantia o 

privilégio de 15 anos pela máquina de moer canas. Em 1852, dois meses depois de terem 

obtido a concessão ferroviária, Alfred e Edward recebem outro privilégio de 10 anos, (e 

não de 15, como haviam solicitado) sobre aparelhos de fabricar açúcar496. 

De um terceiro irmão, Frederick, sabe-se pouco, que viveu em Alagoas e foi 

autor da planta do mercado público de Penedo (1870); em 1875, pediu, através de seu 

procurador Inácio Pereira Pinto, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, 

privilégio de 14 anos para sua máquina de purgar açúcar, já patenteada no Reino Unido 

em 1874. Charles, junto com Frederick, também engenheiros, fizeram parte da Recife-São 

Francisco Railway, como empreiteiros e acionistas. Até 1857 eles estavam ativos, pois 

apareciam na lista de acionistas, Charles com 300 ações e Frederick com 100. E estranho 

como eles abandonaram este negócio. Charles ainda trabalhou para a RSF fazendo estudos 

de traçados, pelo que cobrou 1.000 libras, livres de todas as despesas e, a partir daí, 

continuou prestando serviços à empresa pelo salário de 50 libras mensais e 40 mil réis de 

ajuda de custo pelo transporte a cavalo. Tornou-se fornecedor de madeiras para a RSF e 

alugou um brigue para trazer madeiras de Alagoas ao Recife. Como empreiteiro da 

495 BENÉVOLO, op. cit. p.124; Ver Geraldo Gomes da Silva, O Mercado de São José e sua Arquitetura. In: 
Arquivos. Nova Série, Número II, Recife, 1977, pp. 137/188; Costa, José Césio Regueira. O Porto do Recife. In: 
Revista do Arquivo Público, Ano VII, n° IX a XII, Recife, 1852/56, pp. 74, nota 23; Os franceses que concorriam às 
obras do porto foram Boyer (1838), Vauthier (1845 e como engenheiro consultor, em 1889), Liais (1861) e Fournié 
(1885). 
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construção, em 1855, ele dirige um oficio ao Presidente de Pernambuco, José Bento da 

Cunha Figueiredo, pedindo sua intervenção para que os trabalhadores da estrada não sejam 

presos, para o recrutamento militar. Em 1856, solicita ao Presidente de Pernambuco licença 

para cortar madeira para a ferrovia. Charles, por sua vez, solicita e consegue, a licença do 

Presidente de Alagoas. Isto dá um pouco a idéia de como os engenheiros eram importantes 

nesta ligação entre a oligarquia rural e o desenvolvimento capitalista497. 

Charles de Mornay foi o mais empreendedor no Brasil. Nasceu em Londres, em 

1818 e chegou a Maceió com 21 anos, em 1839, já como engenheiro498. De lá, solicitou 

ao Presidente das Alagoas, João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, a liberação de 

instrumentos adquiridos em Pernambuco, para a abertura de um canal. A compra tinha 

sido efetuada por seu pai, Aristides Franklin de Mornay, a pedido do próprio presidente 

alagoano. Teria também o pai vivido em Maceió? Santana parte de uma informação dada 

pelo físico-químico Fernandes de Barros que se referira a Aristides como um sábio 

naturalista inglês que lhe ajudara em análises de minerais de Camaragibe. Para reforçar 

sua hipótese, ele mostra que, em 1844, é Charles que envia 2 caixas com drogas de 

botica para o pai. 

Desde 1843, Charles de Mornay tinha se dedicado a obras hidráulicas para 

lavoura da cana em Alagoas. Casou-se com a filha de um senhor de engenho, Isabel 

Carolina de Carvalho, passando a ser dono de engenho, a partir de 1856-1862, e da 

496 BENÉVOLO, Idem, p. 120/1; VEIGA, Gláucio. Notas para um Estudo sobre o Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco. Recife, 1956; 
4 9 7 FO BT 41 591. Joint Stock Companies, de 23 de maio de 1857 e 26 de abril de 1860 (Arquivos do Foreign 
Office, Public Record Office, Board of Trade. Londres); SANTANA, op.cit. pp. 357. 361/2; EF 1. Diversos ofícios. 
498 Charles registrou-se no Serviço de Estrangeiros de Alagoas a 7 de maio de 1842, declarou ter 24 anos, ser 
solteiro e morar na rua do Comércio em Maceió. Era baixo, de cor branca, cabelos louros, olhos pardos e pouca 
barba. Pela data, parece haver um engano a respeito da residência de Charles e do cargo em Pernambuco, pois 
estava em janeiro, já vivendo em Maceió. Por outro lado, não seria mais lógico que o Presidente de Pernambuco 
escolhesse o próprio Alfred para fiscal, mais velho e, portanto, de mais experiência que Charles? Talvez Santana 
tenha confundido os sobrenomes. Santana diz que, em 1840, Charles estava em Maceió. A página 354, o Autor 
afirma que ele era fiscal de obras públicas em Pernambuco. Teria ele, naquele mesmo ano, deixado o cargo e se 
passado para a vizinha província? Isto não fica claro na obra. Santana op.cit. p.356; como se referia seu pai em carta 
de 29/01/1840, o material correspondia a 6 serrotes, 6 enchós, 4 dúzias de pás de ferro e 12 machados. Idem, p.357. 
Mas não é tão claro assim, pois o Autor diz que naquele ano havia um tal de Ardren W. Mornay, morando em 
Maceió e que teria recebido uma segunda caixa com drogas. Aqui talvez possa haver algum engano no registro 
manuscrito da alfândega onde o Aristides fosse confundido com Ardren. No entanto fica difícil confundir a 
abreviatura de Franklin (F) com um W. Mas, se a primeira caixa fora enviada para Aristides, porque não seria a 
segunda, havendo confusão só quanto à escritura do nome? A rejeição à existência de mais um Mornay é que em 
todo levantamento que fiz no cartório londrino, não encontrei menção nenhuma a este Ardren. 
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herança dela, posteriormente. Ainda na década de 1850, em 1852 construíra uma fábrica 

de óleo de mamona que durou mais de 16 anos, num terreno alagado pertencente a uma 

irmandade. Deste engenho enviou conselhos ao Presidente da Província sobre uma 

rodovia que atravessasse Alagoas para ligar as províncias com a Corte. Começaria em 

Penedo e terminaria em Maceió e desta partiria para o norte, mas em direção a EF 

Recife-São Francisco, fundada por seus dois irmãos. O ideal seria ligarem-se as estradas 

no terminal ferroviário do Una ou na estação de Gameleira 499 Ora, esta foi a ligação que 

o governo federal autorizaria a partir da república, mas já se ligando a EF Sul de 

Pernambuco, que era uma ferrovia estatal, começando em Una (Palmares) e terminando 

em Garanhuns. 

Tinha boa visão Charles de Mornay, que também tentou, em 1863, porém sem 

efeito, introduzir um tipo de veiculo para cargas, com algumas modificações no eixo. O 

Ministério da Agricultura, recém-criado, através do Dr. Rafael Galvão, alegaria, dois 

anos depois que tal idéia não era originalmente de Charles, mas de um trabalho já 

divulgado na Alemanha. Em 1864, Charles se torna engenheiro fiscal das obras de 

abastecimento de Maceió, mas três anos depois entrega o cargo, entrando em choque 

com o Presidente de Alagoas, acusando-o de favorecer proprietários da empresa de 

água, contra os cofres da província. Charles, de acordo com o espírito da época, possuía 

escravos, pois para ir ao Recife em 1866 com sua criada, teve que tirar passaporte para 

ela, o que era uma exigência para os escravos. Em 1868, já com outro presidente, o Dr. 

José Bento da Cunha Figueiredo Júnior (filho do ex-presidente de Pernambuco que fora 

acionista da RSF, junto com os Mornay), Charles é nomeado fiscal das obras públicas de 

Alagoas. Em 1870 se licencia do cargo, para acompanhar parente seu ao Ceará, por 

motivo de saúde. Santana não diz se Charles reassumiu o cargo. O que se sabe é que em 

1872 foi nomeado para dirigir as obras da tesouraria da fazenda e demitido um ano 

depois500. 

Em 1872 escreveu "Ligeiras Notas sobre a Topografia das Alagoas" que seria 

publicada postumamente em 1901. Entre 1871 e 1873 participou da comissão que 

499 SANTANA, op.cit. pp. 289 e 355, 357/8/9 e p.360. 
5 0 0 SANTANA, op.cit. pp. 363/4 e p.357. 
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redistribuiu as terras da Colônia Militar Leopoldina, para os Voluntários da Pátria. Ainda 

em 1873 foi eleito tesoureiro do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano. No 

entanto, um ano depois, por motivos de viagens, entregou este cargo. Daí por diante, 

mudou-se definitivamente para o engenho Jenipapo em Coruripe, vivendo só da 

agricultura. Juntou-se em 1882, na febre dos engenhos centrais, com os engenheiros 

Hermilo Alves e Manoel Eugênio do Prado e o proprietário Justino José de Souza e 

Silva, para fundar um engenho destes, mas morreu um ano depois, já viúvo, sem deixar 

filhos501. 

5.11. OUTROS INGLESES 

Além dos De Mornay, outros engenheiros ingleses invadiram o Nordeste. O 

engenheiro William Martineau, diretor das Obras Públicas de Pernambuco e acionista da 

linha de bondes inglesa The Brazilian Street, foi contratado, junto com o capitalista 

pernambucano Barão do Livramento, para construir uma ponte no Sanhauá, na Paraíba, 

por volta de 1865, cujo orçamento havia sido feito pelo engenheiro prussiano Karl Blees, 

em 1861. Martineau também se aliou ao empresário inglês, radicado em Recife, Mr. 

Rawlinson, entre 1865 e 1870, para uma estrada da capital da Paraíba até Cruz do 

Espírito Santo, para o que percorreram o trecho até Campina Grande, além de várias 

obras de engenharia civil, de melhoramentos, como abastecimento de água, iluminação 

pública e planos para uma ferrovia502. 

Depois de fazer um plano para o porto do Recife, Charles B. Neate foi a Paraíba. 

Lá, não só trabalhou como engenheiro-consultor da Conde D'Eu, em 1883, como 

apresentou ao governo um orçamento para construir o molhe do porto de Cabedelo. As 

obras do porto, no entanto, ficaram a cargo da firma construtora do engenheiro inglês 

501 SANTANA, op.cit. pp. 364/5; Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, V. m, N° 2., apud 
SANTANA, p.365, nota 7. 
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Hugh Wilson, em 1889, a mesma que construíra a Conde D'Eu, a ferrovia de Alagoas e a 

Great Western. Tentáculos imperialistas. 

Outros ingleses estiveram ligados à ferrovia, como o representante de Hugh 

Wilson, engenheiro e superintendente da Conde D'Eu, Samuel Agnew, que também foi 

vice-cônsul inglês entre 1882 e 1889. E não seria o primeiro caso de ligação diplomática 

com business. O vice-cônsul W. J. Knox-Little tornou-se superintendente da Great 

Western. Na inauguração dos trabalhos da Conde D'Eu, em 7/8/1880, estavam presentes 

o cônsul James Walters e os representantes da companhia: Robert Johnson, William 

Hughes, Arthur Curling, Alexander M. Rymer-Jones, David Marshall, Cyril Batchelor e 

Richard G. Hamilton e o engenheiro mecânico Jorge (George?) Armstrong. Na abertura 

do tráfego, em 1883, estavam o representante da ferrovia, James Meldum e o engenheiro 

da empresa, B. C. Batterbee. O superintendente da ferrovia era J.P.H. Dunsmure. Em 

1885, na inauguração do engenho central São João, a Conde D'Eu se fez representar por 

Robert Felton e por Samuel Agnew. Do quadro da companhia, em 1889, inauguração da 

estação de Cabedelo, só mudou o engenheiro, que era então Mr. Oanismen(?). Já em 

1894, com Álvaro Machado, o superintendente da ferrovia era H.G. Summer503. 

Engenheiros ingleses também estiveram em Alagoas, como André Harvey, em 

1849 e que estivera em Recife, em 1846, ligado à máquina a vapor. Parece ter deixado 

descendência, pois há um engenheiro inglês George Harvey Duder pretendente a um 

engenho central em Alagoas. Ou como o austríaco, engenheiro fiscal da RSF, Ernest 

Denis Street, fiscal também da EF. D. Pedro II e que viraria industrial no Rio de Janeiro, 

em 1887. De procedência anglo-francesa, Ernest casou-se com uma descendente dos 

Simonsen e ao mesmo tempo que era engenheiro fiscal, acumulou capital e se iniciou na 

atividade industrial têxtil com a fábrica de sacaria de juta São João. Menos conhecido, 

mas trabalhando tanto em Pernambuco como em Alagoas esteve o francês Emílio Dolé 

por volta de 1890, em engenhos centrais. Há também alemães, como o engenheiro 

Reinald von Kruger da EF Paulo Afonso, que fez parte do projeto e da exploração do 

502 (MELO), Josemir Camilo de. Op. cit. passim; C.M., em seu opúsculo Cartas sobre uma Estrada de Ferro na 
Parahyba, 1871, falava de outra proposta da casa inglesa Saunders & Co. para uma ferrovia partindo de 
Mamanguape, cujas terras pertenciam àquela firma inglesa. 
5 0 3 Acta da inauguração das obras da Conde D'Eu; Acta da inauguração do engenho São João. 
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terreno a partir de 1868 e o seu conterrâneo engenheiro químico Alóes Krauss, do 

Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (1868), que trabalhou para a EF Paulo 

Afonso. Do mesmo jeito que em Pernambuco, as obras do porto de Maceió também 

atraíram vários engenheiros, como o engenheiro Neate e Andréas Cernadak (estudos do 

porto de Maceió, 1874) e mais estrangeiros estiveram interessados nestas obras como 

Henry C. Baggalay, Moreau de Champagnillaume e A. Blondel (1896), que dirigiu obras 

no canal de Suez504. 

5.12. OS ENGENHEIROS NACIONAIS 

O papel dos engenheiros na fiscalização ferroviária começa a ter peso, quando o 

Estado vai se utilizar dos engenheiros militares com a criação do Batalhão de 

Engenheiros, em 1855, três anos após o lançamento da Lei Ferroviária. Este papel é 

reforçado com a fundação do Clube de Engenharia, em 1880, sob a liderança de 

Conrado Niemayer, com os engenheiros passando a ser uma fração da classe média com 

bastante poder, principalmente depois da promulgação do Governo Central de que só 

engenheiros nacionais e técnicos similares poderiam ser engenheiros fiscais das ferrovias. 

Naquele mesmo ano, foi realizado o Primeiro Congresso das Ferrovias, onde se puderam 

ouvir discursos nacionalistas. Em 1889, é criado o primeiro Batalhão Ferroviário. 

No entanto, a categoria dos engenheiros ferroviários não parece ter crescido 

bastante, pois não ultrapassou de 7% de toda a categoria de engenheiros (2.057) entre 

1880 e 1930. Quatro anos antes, a Escola Politécnica tinha sido criada no Rio de Janeiro, 

enquanto em Recife, em 1874, os engenheiros Mermond e Mamede Simões fundavam a 

Escola Prática de Geometria, com 16 alunos. A escola de Engenharia de Pernambuco 

504 
SANTANA, Op. cit. pp. 286/7 e 331; Sobre Ernest Deis Street ver Palmira Petratti Teixeira. A Fábrica do 

Sonho, Rio, Paz e Terra, pp. 1,15 e 17; BENÉVOLO, op. cit. pp. 316 e 318/9. 
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seria fundada em 1898; Da escola de geometria, três dos estudantes se empregaram logo 

no porto 

O discurso e as trajetórias dos engenheiros fiscais de ferrovias são ambivalentes, 

ora passando a proprietários (Ernest Denis Street), ora defendendo o Estado (Viriato de 

Medeiros), ou em nome de um cientificismo ou da economia, defendendo bitolas 

estreitas em vez de largas (Câmara e Bicalho), bem como advogando interesses do 

capital estrangeiro. Um ponto de maturidade ideológica será o seu discurso abolicionista, 

tomando os engenheiros a dianteira do processo, como os irmãos Rebouças ou os 

engenheiros ferroviários que trabalhavam no Ceará. O melhor representante é o 

engenheiro Beaurepaire-Rohan. 

O engenheiro militar, tenente coronel Henrique de Beaurepaire-Rohan presidiu a 

Paraíba de 1857 a 1859, causando uma revolução nas obras de melhoramentos. 

Contratou os engenheiros Bless e Polemann, ao mesmo tempo que trabalhava com o 

engenheiro militar, o tenente Alfredo de Barros Vasconcelos e o engenheiro Sebastião de 

Souza Melo. Abriu ruas, fez levantamento topográfico até a região do sertão (Patos), 

planejou edifícios públicos e religiosos, cisternas, pontes e começou uma escola agrícola 

e técnica. Beaurepaire-Rohan deixaria seus estudos publicados na Revista do Instituto 

Histórico Paraibano e voltaria com seus estudos quando da seca de 1877. Além disto, 

Baurepaire Rohan foi abolicionista, negando a propriedade jurídica sobre o escravo. 

Sobre a escravidão Baurepaire Rohan, em 1883, perguntava: "Queremos libertar o 

escravo: mas quem o substituirá? Quem o substituirá? Substituí-lo-á o homem livre em 

cuja classe se achará o liberto. Quem foi que o substituiu nos Estados Unidos, nas 

colônias francesas, portuguesas e inglesas? Quem o substituiu nas repúblicas americanas 

depois da extinção da escravidão? Aquilo que lá aconteceu, acontecerá facilmente entre 

505 
Conrado Niemayer era filho do velho engenheiro militar Conrado Jacob Niemayer (que nascera em Lisboa em 

1738 e falecera no Rio, em 1862). O filho fundara o Clube de Engenharia juntando 280 pessoas em sua papelaria, 
em dezembro de 1880. Ver Barbosa Lima Sobrinho. A Luta pela Engenharia Nacional. Jomal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 21/8/94; TURAZZI, Maria Inês. A Euforia do Progresso e a Imposição da Ordem. A Engenharia e a 
Organização do Trabalho na Virada do Século XLX ao XX. Rio de Janeiro, COPPE/Marco Zero, 1989; BRANNER, 
JC. Railways in Brazil (...) p. 13; Ver Diversos. B 20, cx.l; sobre a Escola de Engenharia, ver Mensagem Dirigida 
pelo Sr. Governador do Estado de Pernambuco ao Congresso Legislativo em 6 de março de 1898. Recife, 1898; 
CALAZANS, (Cel.) Álvaro Nereu Klaus. O Papel do Exército na Construção do Sistema Ferroviário Nacional. In: 
Anais do I Simpósio Nacional de Transporte Ferroviário. IFEA7CIENT, Vol. II, pp. 598-608. 

247 



nós. Em lugar de escravos, teremos trabalhadores livres, como têm todos os estados da 

América e da Europa". Argumentava ainda: "Tem-se dito, repetido e demonstrado até a 

saciedade, que o elemento servil não constitui uma propriedade que possa ser equiparada 

a outra qualquer espécie de propriedade. Ela não tem fundamento no direito natural. É o 

resultado de um abuso que deve ser aniquilado a todo o transe, em honra do nosso 

crédito como nação civilizada. Com efeito, nada há de mais repugnante, do que o fato de 

ser um homem proprietário absoluto de outro homem, podendo dele dispor à laia de 

qualquer coisa, comprá-lo, vendê-lo, alugá-lo como se tratasse de um cavalo ou de uma 

vaca. Se houve uma lei que pela mais clamorosa das injustiças instituiu a escravidão, 

deve outra lei revogá-la, em homenagem à moral eterna"506. 

O discurso abolicionista dos engenheiros, no Ceará, vinculava-se ao sonho das 

ferrovias e de algumas companhias inglesas de urbanização, como a Ceará Water 

Company, a Ceará Gás Company e a Ceará Harbour Company. Um dos acionistas da 

Ceará Water Company era o engenheiro José Pompeu de Albuquerque Cavalcante, que 

foi o primeiro concessionário da Estrada de Ferro de Baturité (1870), associado ao 

comerciante inglês Henry Brocklhurst, sócio da R. Singlehurst & Co.507. 

O engenheiro Francisco Correia participou da campanha abolicionista no Ceará, 

quando engenheiro ferroviário, numa terra magra de investimentos em estradas de ferro. 

Picanço também esteve em Pernambuco supervisionando outra estatal, a EF 

Prolongamento. Era um homem versado em sua profissão, a ponto de deixar várias obras 

importantes para o desenvolvimento da ferrovias no Brasil: "Dicionário de Estrada de 

Ferro" (1891) e "Viação Férrea do Brasil" (1884). Já os engenheiros da ferrovia Sobral, 

inaugurando o tráfego de sua primeira seção, se cotizaram para alforriar uma escrava97. 

A EF Baturité foi responsável pela andança de vários engenheiros sulistas no Ceará, 

ALMEIDA. Elpídio de. História de Campina Grande, pp. 311/2; BEAUREPAIRE ROHAN, Henrique de. 
Considerações acerca dos Melhoramentos de que em Relação às Secas são Susceptíveis Algumas Províncias do 
Norte do Brasil. Rio de Janeiro, 2' ed. Tvpographia do Globo, 1877; A TRIBUNA, Ano EI, No. 100, Recife, 28 de 
setembro de 1883, p. e 4. In: Silva, Leonardo Dantas. A Imprensa e a Abolição. Recife, MINC/MCT/CNPQ, 1988; 
A TRIBUNA, Ano IV. No. 96, Recife, 28 de setembro de 1894, p. 3. In: Silva, Leonardo Dantas, op. cit. 
507 FERREIRA, Benedito Genésio. A E.F. de Baturité, 1870-1930, pp. 31/2. 
97 O LIBERTADOR, ano I, n°4 de 17\2\81, Fortaleza, p. 4. O engenheiro Seddon Morgan ajudou a campanha 
abolicionista cearense. Talvez não fosse engenheiro ferroviário, pois BENEVOLO só nos dá com este sobrenome o 
engenheiro John Charles Morgan, que em 1866 tentou construir uma ferrovia na Bahia, a Paraguassu Steam Road 
(p.375). O LIBERTADOR, ano I, n°12, Fortaleza, 24/6/1881, p.3 
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como o engenheiro Carlos Lemaire Teste, auxiliar do diretor daquela ferrovia em 1878, 

ou o engenheiro Francisco José Gomes Callaça, chefe da ferrovia, que também esteve em 

Alagoas vistoriando a indústria açucareira para a implantação dos engenhos centrais. 

Ainda outros estiveram no Ceará, como o engenheiro John James Foster (norte-

americano?), inspetor de tráfego e o engenheiro Luiz Manoel de Albuquerque Galvão, 

fiscal do governo508. 

A ferrovia inglesa Conde D'Eu tornou-se a atração de engenheiros brasileiros e 

estrangeiros para a Paraíba, como Antônio Feliciano de Castilho, em 1885; ou como 

Antônio Gonçalves da Justa Araújo, que fora acionista da Ceará Water Co. na década de 

1860. Trabalharam ainda como fiscal o engenheiro Cardoso (?) e Antônio Augusto de 

Figueiredo Carvalho como agrimensor. Já nos tempos em que a Conde passou para a 

Great Western, esta foi dirigida pelo engenheiro Manuel de Azevedo Leão. Já o 

paraibano Augusto R. Toscano de Brito, nomeado engenheiro fiscal da Conde D'Eu, em 

1886, no lugar de Antônio Gonçalves da Justa Araújo, nem chegou a assumir, porque 

fora nomeado engenheiro das obras da estrada de ferro Oeste de Minas. Para a Conde 

D'Eu, foi nomeado o engenheiro pernambucano Manoel Buarque de Macedo, que 

também não assumiu. Nomeou-se então ao engenheiro Constante Afonso Coelho509. 

Também esteve na Paraíba o engenheiro João Martins da Silva Coutinho, em 1886, 

preparando o seu Relatório sobre as "Estradas de Ferro do Norte", publicado no Rio em 

1888. Outros, como M. Saldanha da Gama e M. Theive e Argollo, também fiscalizaram a 

Conde DEu. 

O paraibano Francisco Soares Retumba retornou de Pernambuco, em 1853, para 

implantar moendas d'água no engenhos da Paraíba. Foi contratado, em 1861, para uma 

ponte no Sanhauá, enquanto o engenheiro civil Ernesto Augusto Amorim do Valle era 

contratado para verificar os limites da Paraíba, já que havia contestação com 

Pernambuco e Rio Grande do Norte. Francisco Soares Retumba, junto com Irenêo 

Joffily fundou a Gazeta do Sertão, em 1888, em Campina Grande. Em 1890, Retumba 

era nomeado engenheiro fiscal da Conde D'Eu, mas faleceria naquele mesmo ano. 

FERREIRA, op. cit., pp. 31/2. 
509 -BENEVOLO, op. cit., passim. 
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Retumba tinha percorrido a Paraíba de 1886 a 1887, em um estudo sobre as riquezas 

naturais510. 

No entanto, para a Paraíba, André Rebouças merece destaque entre esses 

engenheiros. Numa rápida retrospectiva, a Paraíba, em 1852, conviveu com os 

conhecimento científicos do naturalista francês Jean-Jacques Brunet, que percorreu a 

província, fazendo levantamento geológico, mineralógico, da fauna e da flora. Em 1854, 

quem dirigia as obras na Paraíba era o engenheiro militar Afonso de Almeida e 

Albuquerque e, em 1857, seria a vez de Beaurepaire-Rohan. Em 1864, foi a vez de 

André Rebouças ser contratado pela Paraíba, para um levantamento topográfico de uma 

futura rodagem, percorrendo ele, então, o trecho Areia-Capital, aberto em 1851. 

Rebouças teve particular interesse em desenvolver a Paraíba, nascendo o desejo de 

construir uma ferrovia, cuja concessão adquiriria em 1871, junto com Diogo Velho 

Cavalcanti e o Barão do Abiaí. Rebouças seria o engenheiro que faria o primeiro plano 

nacional de viação férrea, em 1874, quando ainda pretendia construir a Conde D'Eu. 

Quando, ainda, em 1864, a Paraíba promulgou uma lei garantindo uma renda de 7% ao 

ano por 30 anos para um companhia, que, com o capital de 1 mil contos de réis, 

construísse o porto de Cabedelo, André Rebouças foi um dos interessados, embora a 

idéia não tenha sido concretizado. No entanto, escreveu uma memória sobre o porto de 

Cabedelo, em 1867 defendendo sua construção. Voltaria a este tópico outra vez em 

1888. Em A Seca nas Províncias do Norte, de 1877, Rebouças lembra da excursão que 

fizera a Areia a 8/12/1846. Defendeu ele políticas liberais e progressistas para as 

províncias do Norte. Defendia a Democracia Rural, como designava e foi abolicionista. 

Sugeria colonizar a região em formas de lotes, com os próprios da terra511. 

Na Paraíba, os engenheiros sempre tiveram lugar de destaque, até na política, 

chegando à presidência da província, como foi o caso de Ricardo José Gomes Jardim, 

embora só por 10 meses, em 1843; e o capitão de engenheiros João Claudino de Oliveira 

Cruz que, em 1889, assumiu o governo por alguns dias; ou o engenheiro militar Álvaro 

SILVA COUTINHO, João Martins da. Relatório sobre as Estradas de Ferro do Norte. Rio de Janeiro, 1888. g-j -j ' 
Ou Louis? - Irineu FERREIRA PINTO usa e um outro separadamente. PINTO, Irineu FERREIRA. Datas e 

Notas para a História da Paraíba, pp. 220/; REBOUÇAS, André. Agricultura Nacional. Estudos Econômicos. 
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Machado, nomeado por Floriano em 1892, iniciando um série de obras modernizadoras, 

entre elas concedeu direitos por 30 anos, ao engenheiro S. Barcelos para uma linha 

férrea, de tração animal ou outra qualquer512. 

O engenheiro Manuel da Cunha Galvão escreveu sobre o porto da Paraíba, em 

1869 no livro Melhoramentos dos Portos do Brasil, mas antes deixara seus textos 

impressos em jornais paraibanos. Defendia ele que o porto da Paraíba fosse construído 

em Cabedelo. As obras para este porto serviram de polêmica por todo a segunda metade 

do século XIX. Já o engenheiro paraibano Arrojado Lisboa foi o responsável pelos 

estudos geológicos do trecho São Paulo-Rio Grande. Mas foi na escola de Beaurepaire-

Rohan, sobre seca, que deixou um importante estudo "O Problema da Seca", palestra 

dada ao público, no Rio, em 1913513. 

Em Pernambuco, o engenheiro Filipe Faria de Figueroa Sobrinho, um dos donos 

do Diário de Pernambuco, filho de Manuel de Figueroa de Faria, descendente de 

comerciantes portugueses, parece que não exerceu sua profissão. Morreu em 1895, em 

viagens pela Europa. Já o descendente da oligarquia rural, o engenheiro Manuel Martins 

Fiúza (há um Fiúza presidente de Província) foi fiscal da RSF, em 1888. Também 

descendente da oligarquia rural enobrecida foi o engenheiro fiscal do Io Distrito de 

Engenhos Centrais de Pernambuco Francisco de Barros Barreto, cujo raio de ação cobria 

também a Paraíba. Da equipe de Vauthier, Barreto foi fiscal da RSF e em 1860 tomou 

parte na concorrência para as obras do porto do Recife. 

Manoel Buarque de Macedo, além de engenheiro, era matemático pela 

Politécnica do Rio de Janeiro e tinha se doutorado em ciências políticas e administrativas 

em 1859, em Bruxelas. Foi adido da embaixada em Paris, foi nomeado engenheiro-fiscal 

da D. Pedro II e, logo em seguida, da Recife-São Francisco Railway, permanecendo no 

cargo de 1860 a 1873. Em seguida, foi nomeado diretor de Obras Públicas do Ministério 

Propaganda Abolicionista e Democrática. Recife, Fundação Joaquim Nabuco/MinC, 1983; REBOUÇAS, André. A 
Seca nas Províncias do Norte. Socorros Públicos. Rio de Janeiro, 1877. 
512 MARIZ, Celso. Evolução Econômica da Paraíba. João Pessoa, A União Editora, 1939. 
5 1 3 CUNHA GALVÃO, Manoel da. Melhoramentos dos Portos do Brasil. Rio de Janeiro, 1869; CUNHA 
GALVÃO, Noticias sobre as Estradas de Ferro do Brasil. Rio de Janeiro, Typographia do Diário do Rio de 
Janeiro, 1869; BENÉVOLO, p.198. 
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da Agricultura e, por volta de 1880, tornou-se ministro desta pasta. Na inauguração do 

engenho São João, na Paraíba, esteve presente como engenheiro fiscal daquele engenho. 

Dos engenheiros locais, embora não vinculado a ferrovias, a não ser como 

acionista da RSF, o que mais teve fama como arquiteto foi José Alves Mamede Ferreira. 

Formado em Paris pela Escola de Pontes e Calçadas, em 1845 e em 1847 já era o diretor 

das Obras Públicas, no lugar de Vauthier e entre 1850 e 1860 construiu a Casa de 

Detenção, o Hospital Pedro II, a capela do cemitério de Santo Amaro, o Ginásio 

Pernambucano104. Outros engenheiros pernambucanos dirigiram a EF Prolongamento da 

RSF (EF Sul de Pernambuco), como o engenheiro Antônio de Sampaio Pires Ferreira, 

em 1888, que até chegou a arrendar a EF Central de Pernambuco, a ex-EF Caruaru, em 

1898. 

Em Alagoas se destacam Callaça em estudos para engenhos centrais, por volta de 

1879 e o engenheiro fiscal da província Manoel Cândido da Rocha Andrade, c.1883. Em 

Alagoas, como em Pernambuco, as ferrovias se cruzavam com as tentativas de engenhos 

centrais, atraindo engenheiros e levando as oligarquias locais a investirem em seus filhos 

para se formarem em engenharia. É o caso do engenheiro José de Barros Wanderley de 

Mendonça e Luiz Felipe Alves da Nóbrega, ligados a engenhos centrais, (c.1891) e o 

engenheiro Jacinto Paes Mendonça, senhor de engenho por volta de 1889; um filho deste 

era latifundiário por volta de 1894, possuindo vários engenhos. Ligado ainda ao surto de 

projetos de engenhos centrais aparece também o engenheiro ferroviário Francisco 

Ferreira Pontes, da EF. Central de Alagoas, 1884. Depois virou usineiro em 1896. O 

engenheiro Luiz Felipe Alves da Nóbrega, foi concessionário do porto de Jaraguá, 

1890514. 

Outros engenheiros, como Eduardo José Morais, engenheiro militar, trabalhou na 

EF Paulo Afonso e já tinha publicado, em 1869, "Navegação Interior do Brasil". Já o 

engenheiro Joaquim Cunha Francisco da Silveira Lobo, 1892, se dedicou à colonização, 

enquanto o engenheiro mecânico Eduardo Lima, em 1882, fundava a Fundição 

104 Sobre Mamede, ver Cleonir Xavier de Albuquerque e, Vera Lúcia Costa Acioli. José Mamede Alves Ferreira: 
Sua Vida-Sua Obra, 1820-1865. Recife, APEJE, 1985. 
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Alagoana. O engenheiro mecânico José Rippol, que saiu daquela fundição, criou a 

Fundição Rippol. Também esteve envolvido com engenhos centrais o filho do engenheiro 

João Camilo Afonso Costard, no Pará, em 1882, João Henrique Costard que solicita um 

engenho central em Alagoas515. 

No geral, a circulação de técnicos e engenheiros pelo Nordeste deixou influências 

que ainda merecem ser estudadas. Engenheiros como (Ludgero) Ernesto Lassance 

Cunha, que dirigiru a EF Sul de Pernambuco e foi diretor da Baturité, em 1882\1883 e 

1891\1893; Saturnino Rodrigues de Brito, que, além de engenheiro ferroviário viria a ser 

uma dos maiores urbanistas do Brasil, no final do século, trabalhou no Ceará dirigindo as 

obras do prolongamento da Baturité. Era formado pela Politécnica do Rio, em 1886 (e 

urbanista) andou também em Pernambuco, por volta de 1887/1892. Não devemos 

esquecer também as contribuições analíticas de um Chrockatt de Sá, de um Roderic 

Crandall, de um John Casper Branner, americano, que publicou "O Problema das Secas 

do Norte do Brazil". Roderic Crandall e João Chrockatt de Sá Pereira de Castro, da 

Inspetoria Geral das Estradas de Ferro, 1892516. 

Os engenheiros se tornaram o braço direito do Estado no controle dos 

investimentos estrangeiros em obras de infra-estrutura, como ferrovia através de um 

discurso nacionalista e, de outro lado, engenheiros tidos como progressistas, que 

defendiam a iniciativa privada. É bastante analisar o discurso do Primeiro Congresso das 

Ferrovias, em 1880. Discursos nacionalistas como o da "batalha das bitolas", onde os 

engenheiros brasileiros defendiam a bitola estreita como uma economia para a obtenção 

da taxa de juros de 7% como garantia sobre o capital aplicado. Quase todos os que 

defenderam os interesses do Estado tornaram-se ou já tinham sido diretores ou 

engenheiros-fiscais de ferrovias estatais. A ambivalência desta categoria tinha se tornado 

um fator de decisão entre os investimentos estrangeiros e a política do Estado. 

514 SANTANA, op. cit. pp. 318, 332/6. 
5 1 5 SANTANA, op. cit. pp. 294/5,297 e pp. 331/2. 
516 FERREIRA, op. cit. p. 33; BENÉVOLO, pp. 198/9; CRANDALL, Rodcric. Geographia, Geologia, Supprimento 
d'água, Transportes e Açudagem nos Estados Orientais do Nordeste do Brasil. Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba. Rio de Janeiro, Guefíier, 1834; BRANNER, John Casper. O Problema das Secas do Norte do Brazil. In: 
Memória da Seca. Escola Superior de Agricultura (Mossoró), Fundação Guimarães Duque, Coleção Mossoroense, 
Vol. CXXXTV, 1980; LISBOA, Miguel Arrojado Ribeiro. O Problema das Secas. In: Memória da Seca. Op. cit. 
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CAPÍTULO SEXTO 

A POLÍTICA DE ENCAMPAÇÃO DAS FERROVIAS 

6.1. O FRACASSO DAS FERROVIAS E O FIM DA GARANTIA DE JUROS 

A partir do discurso denunciante dos engenheiros fiscais e com a crise politica do fim 

do Império, o Estado republicano, quase como que numa atitude arrivista, resolve rever a 

política de financiamento das ferrovias inglesas. Não é que o Império tenha descartado 

encampar ferrovias. Fez alguns ensaios com rodagens e assumiu a EF Pedro II (EF Central 

do Brasil), bem como as ferrovias particulares cearenses, Baturité e Sobral. O que mais 

saltava à vista dos críticos, como Ottoni, era a ineficiência das ferrovias inglesas atingirem os 

7% da taxa de garantia, para desobrigar o Estado e em seguida ressarci-lo. Coisa que nem a 

rentável São Paulo Railway fez, nem a GWBR depois de ter-se tomado rede nordestina a 

partir de 1900. 

Este capítulo abordará a política do governo republicano de encampação das 

ferrovias estrangeiras, que gozavam da garantia de 7% de juros e as estatais deficitárias 

ou não. O objetivo é verificar se a política foi correta na compra das ferrovias 

estrangeiras e se houve alianças de interesses entre a burguesia local e a estrangeira, 

neste processo, a fim de que não saíssem perdendo os investidores ingleses. As ferrovias 

inglesas nunca tiveram sucesso em seu tráfego para reembolsar a taxa de garantia de 7% 

de juros. De fato, esta taxa apenas ajudou as companhias, em Londres, a manter a 

distribuição dos dividendos. 

As ferrovias inglesas tiveram baixa rentabilidade no tráfego, comparado com o 

custo operacional, principalmente baseando-se no combustível importado. Leff diz que 
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as ferrovias açucareiras não puderam se desenvolver devido aos custos operacionais, 

como o carvão, relacionados aos baixos índices de receita, ocasionados pela inexistência 

de transporte em grande escala de gêneros e passageiros do interior para os portos e 

vice-versa517. De fato, tomando como base, o tráfego para o interior e retorno da RSF, a 

mais antiga ferrovia em Pernambuco, observa-se que enquanto o tráfego de açúcar mediava, 

nos anos 1870, em torno de 43 mil toneladas, o do Recife para o interior era apenas 18 mil 

toneladas. Nesta pequena mostra, podemos ver que o tráfego para o interior representava 

apenas 41% daquele vindo do interior, (ver tabela 19). 

O combustível das ferrovias, o carvão de pedra ou a hulha, desde o início se 

apresentou com preço elevado e predominou até a primeira guerra mundial. Em 1858, o 

preço médio da tonelada de coque era vendida, em Recife, por 45S000. A fiscalização do 

engenheiro Viriato Medeiros provou que a tonelada custava 12S585 e chegava a custar 

3 3 $000 e não 45 $000, 175% mais alto do que quando chegava de Londres, devido aos 

serviços, seguros e fretes da praça londrina e da exploração comercial. O transporte deste 

produto da Europa para o Brasil encarecia manter ferrovias nos trópicos. As próprias retortas 

de carvão para fabricar a hulha vinham também da Inglaterra518 

A dependência ao combustível importado perdurou até o fim do século quando a 

importação caiu em 20%, sem nunca mais ser recuperada, devido às experiências com 

lenha como combustível. Em 1900, o preço da tonelada do carvão tinha subido de 1 lsh e 

9d para 20 sh e 9 d.. A própria revista criticava o uso desordenado da lenha para 

combustível, o que estava levando as florestas de São Paulo a serem devastadas e a 

população começava a sofrer prejuízos com as chuvas519. 

517 LEFF, Nathaniel H. Custos de Transporte, Investimentos em Infra-Estrutura e Desenvolvimento Econômico no 
Brasil durante o Século XIX. In: Estudos Econômicos, Vol. 14, N° 3, São Paulo, IPE/USP, 1984, pp. 701/722.p. 
716, nota 41. 
518 BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária. Op. cit. p. 407; EF. 2. Oficio do Engenheiro Viriato de 
Medeiros ao Presidente de Pernambuco, José Antônio Saraiva, 10/02/1859; segundo Gisafran, a Pernambuco Gas Company 
usava carvão de pedra (coal) e, em 1890, passou a usar hulha (coque). Cf. MOTA JUCÁ, Gisafran Nazareno. A 
Implantação de Serviços Urbanos no Recife: O Caso da Companhia do Beberibe (1838-1912). Dissertação de 
Mestrado em História, Recife, UFPe, 1979, pp. 46/7. 
519 The Brazilian Re\'iew, p. 582. 
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TABELA 45 

IMPORTAÇÃO DE CARVÃO DA INGLATERRA 

ANO TONELADAS VALOR (£) 

1894 820.624 520.471 

1895 781.751 447.208 

1896 928.430 510.193 

1897 953.236 528.409 

1898 923.995 579.916 

1899 920.414 589.620 

1900 750.910 786.846 

1901 776.018 589.028 

Fonte: The Brazilian Review, (Rio de Janeiro) November 25th, 1902, p. 582. 

As ferrovias inglesas, desta forma, nunca conseguiram uma receita de tráfego que 

chegasse aos 7% da taxa de garantia, redistribuindo dividendos praticamente em função 

daquela taxa e não da produtividade das estradas. Tornaram-se onerosas aos cofres 

nacionais, muito mais do que as estradas construídas pelo próprio Estado. Até 1888, as 

10 ferrovias estatais tinham um custo p/km em torno de £ 8.983, enquanto, até aquela 

data, a garantia das 17 ferrovias inglesas financiadas orçava em £12.760 (ver Tabela 52). 

Era tempo, então, de o Estado recorrer ao item da compra da ferrovia, especificado em 

cada contrato. 
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6.2 ENCAMPAÇÕES DE RODAGENS E FERROVIAS PARTICULARES 

NACIONAIS 

A encampação das ferrovias inglesas no Nordeste tornou-se matéria polêmica a 

respeito de se o governo devia ou não deduzir o que havia pago de garantia. Engenheiros 

e políticos ficaram divididos quanto ao assunto. Os exemplos anteriores foram atípicos, 

daí ter aumentado a polêmica. Desde a política ferroviária inócua, lançada em 1835, que 

o Estado Imperial tinha estabelecido condições de encampação. Naquele decreto, o 

Estado se propunha pagar um montante baseado nos três últimos anos de receitas, ao fim 

da franquia. No entanto, na lei de 1852, a cláusula de compra prescrevia que o Estado 

pagaria em fundos públicos, uma soma igual à média líquida, baseada em cinco dos 

últimos sete mais rentáveis anos520. No caso específico das ferrovias particulares Dom 

Pedro II e a Baturité, a compra ocorreu fora destes paradigmas, por circunstâncias 

particulares. A Pedro II havia solicitado e obtido empréstimo ao Governo e a Baturité, 

ainda estava em obras e foi adquirida como mitigação aos problemas da grande seca de 

1877. 

A política de aquisição, por parte do Estado, de empreendimentos de transporte 

começou cedo, com a rodagem União e Indústria, uma estrada que partia da Corte para 

o interior. Foi comprada pelo Governo em 1863 por £ 900.925, sendo £ 675.700 a serem 

pagos aos credores ingleses e o restante à companhia no Brasil, representada por 

Mariano Procópio521. 

A primeira ferrovia a ser adquirida pelo Estado foi a EF D. Pedro II, quando esta 

já havia gasto todo seu capital original na tentativa de cruzar a Serra do Mar. A situação 

do mercado financeiro interno ainda refletia a crise de 1864, que havia trazido queda no 

movimento da estrada, além de dificuldades causadas pela guerra contra o Paraguai. Em 

Londres, era a crise de 1866 que resultara na falência de muitos contratadores de 

520 PALHANO DE JESUS, J. Rápida Noticia da Fiação Férrea do Brasil, pp. 723/4; BENÉVOLO, Ademar. 
Introdução à História Ferroviária do Brasil, pp. 545/7. 
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520 PALHANO DE JESUS, J. Rápida Notícia da Viação Férrea do Brasil, pp. 723/4; BENÉVOLO, Ademar. 
Introdução à História Ferroviária do Brasil, pp. 545/7. 
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ferrovias. Assim, a Companhia transformou parte do seu capital em estoque de 

debêntures para empréstimos, já que dois terços do capital haviam sido gastos. Daí que 

ela resolveu solicitar a seu maior acionista, o Governo Imperial, um empréstimo de £ 

1.526.500, através do qual o Estado assumiu a propriedade da empresa, tomando 25.000 

ações para si. O Governo estava interessado em que esta ferrovia chegasse ao rio São 

Francisco, em Minas Gerais, para transformar o porto do Rio de Janeiro no escoador de 

produtos do São Francisco, em vez dos portos de Recife e Salvador, que já tinham 

lançado estradas inglesas em direção àquele rio522. 

Houve outras ferrovias adquiridas pelo Estado, como a Cantagalo, mas a 

expropriação de ferrovias teve seu auge quando da seca de 1877, como forma de 

socorro às "províncias do norte". Enquanto o Governo encampava a EF Baturité e a EF 

Sobral, no Ceará, autorizava a construção de estradas estatais em Alagoas, a EF Paulo 

Afonso, em Pernambuco, a EF Caruaru e o prolongamento da RSF, que viraria a EF Sul 

de Pernambuco. A Baturité, construída por um grupo de capitalistas, corria de Fortaleza 

à Baturité, sobre uma área de poucos produtos notáveis. Iniciada em 1870, as obras se 

atrasaram durante alguns anos e a estrada não passou de 40 Km, parando em Canoas. 

Quando da seca, o Governo, comprou a estrada por £ 71.734 e gastou, em 1882, mais £ 

737.000 para completar a estrada até Baturité. Ao mesmo tempo e pelo mesmo motivo, 

o Governo encampou a Sobral-Camocim. Dez anos mais tarde, esta ferrovia estaria 

carregando apenas 3.789 toneladas de gêneros e 12.504 passageiros, operando sob um 

custo de 52% da receita523. 

521 SODRÉ, Nelson Wemeck. História da Burguesia Brasileira, pp. 122/3; Sobre a bancarrota da Estrada de 
Mangaratiba, ver Sebastião Soares FERREIRA. Histórico da Companhia Industrial da Estrada de Mangaratiba e 
Analyse Critica e Econômica dos Negócios desta Companhia. Rio de Janeiro, 1861. 
522 Sobre a dificuldade de cruzar a Serra do Mar, ver Richard P. Momsen Jr. Routes Over the Serra do Mar (The 
Evolution of Transportation in the Highlands of Rio de Janeiro and São Paulo) (edição sem local, nem data); 
0'Dell, Adrew C. Railways and Geography. London, 1956, pp. 36/7, 57, 71, 133/4; Ver ainda Pedro da Silva 
Telles. A História da Engenharia no Brasil. (A History of Brazilian Raihvay, Part 1). London, 1984, passim; Sobre 
a D. Pedro ü, ver Almir Chaiban El-Kareh. Filha Branca de Mãe Preta: a Companhia da Estrada de Ferro D. 
Pedro II, 1855-1865. Petrópolis, 1981, pp. 125/7; Sobre a crise inglesa, ver P.L. Cotrell. Railway Finance and the 
Crisis of1866: Contractor 's Bills of Exchange and the Finance Companies. In: Journal of Transport History, Third 
Series, Vol. HL, N° 1, February 1975, pp. 20-40; Jones, Charles. Commercial Banks and Mortgage Companies. In: 
PLATT, D.C.M. Business Imperialism, 1840-1930. Oxford, 1977, pp. 17-52. 
MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. Rio, 1985, p. 196; Em 1873, havia o interesse de levar a 
D. Pedro II ao São Francisco. Confira em Cristiano B. Ottoni. Autobiografia. Brasília 2' edição, 1983, p. 162; 
5 2 3 Fernandes Pinheiro, M. Op. cit., pp. 418 e 423/4; FERREIRA, Benedito Genésio. A Estrada de Ferro de 
Baturité (1870-1930). op. cit.; CASTRO CARREIRA, Liberato de. História Financeira e Orçamentária do Império 
no Brasil, Tomo H Brasília, 2' edição, 1980, pp. 782/3; Telles, op. cit. p. 28. 
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A primeira ferrovia inglesa a ser encampada, a mais desastrosa dentre todas as 

encampações, foi a D. Pedro I, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, autorizada em 

1871. Com o capital de £ 500.000, a companhia teve o benefício da lei de 1882, segundo 

a qual, era o Governo que deveria fazer o levantamento, para provar que a estrada seria 

ou não rentável. Era a subvenção quilométrica, desde que a empresa provasse ser capaz 

de conseguir 4% de receita líquida. Primeiro era fixar o capital e depois viria a garantia. 

Em 1883, o Governo deu a garantia, sem a companhia ter sequer um desenho da linha ou 

sequer seus pontos de partida. Ottoni criticava o Governo por aquela especulação levada 

a efeito por Hugh Wilson & Son dizendo que não era um empreendimento ferroviário 

sério, mas uma especulação e um jogo, com o fim de enriquecer o concessionário, 

aumentar a riqueza das fundições, dividindo os lucros com os empresários. Infelizmente, 

o Estado adquiriu a concessão de volta, em 1890, indenizando a companhia em £ 

450.450524. Estava assim lançada a política de expropriação de companhias nacionais e 

estrangeiras, com o Estado ajudando empreendimentos falidos ou em crise. 

6. 3 A PRIMEIRA TENTATIVA DE COMPRAR A RSF 

A idéia de expropriação de ferrovias, no Nordeste, já tinha sido posta em 

evidência quando o Estado tentou pela primeira vez adquirir a RSF, nos anos 1860, 

quando da exaustão do capital inicial. A RSF e a Bahia-São Francisco (BSF) viviam em 

constantes perdas. O Engenheiro fiscal da RSF, Capitão Viriato de Medeiros havia sido 

autorizado pelo Governo para discutir a compra daquela ferrovia, excluindo já o 

reembolso da garantia. A intenção era aproveitar o caso da compra da EF D. Pedro II525. 

No entanto, Viriato sugeria ao Governo que assumisse a propriedade dos 

estoques de ações restantes, em vez de estender a garantia de capital, já que a RSF tinha 

524 Ottoni não se opunha ao capital estrangeiro, apenas exigia que ele fosse menos especulativo. Ver Cristiano B. 
Ottoni. Autobiografia, pp. 257 a 260 e 263. 
525 Parecer de Theodoro M. F. Pereira da Silva apud José Carlos RODRIGUES, Resgate das Estradas de Feiro do 
Recife e da Bahia ao São Francisco. Rio de Janeiro, 1902, pp. 120/1 
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pedido ao próprio Governo um empréstimo. Viriato conhecia a empresa por dentro, já 

que havia sido nomeado presidente de uma comissão para examinar as contas da 

companhia no Brasil e em Londres, onde descobriu muitos erros quanto às despesas de 

capital. Por exemplo, ele citava que a empresa havia debitado nas despesas de capital 

uma doação de £ 112 ao Bispo de Recife para manter um capelão. Este tipo de 

lançamento era impróprio, advertia o engenheiro, pois evitava que a companhia atingisse 

a taxa de garantia e tivesse que reembolsar o Estado. Ottoni analisando as contas de 

Viriato ainda o criticou por ele ter deixado passar como despesas a soma de £ 485.000 

(o empréstimo do Governo) como "bona fíde" e por ter incluído £ 60.000 como "outras 

despesas mais"526. 

O Conselho de Estado criticou as contas da RSF, por ela ter gasto, em 1857, 

cerca de 3:596$375 em capotes e paletós impróprios para o clima do país, soma lançada 

irregularmente como fardamento, na receita e não no capital. O Governo, então, optou 

por trocar os estoques da RSF em bônus ao par. Em 1865, o Ministro da Agricultura, 

Domiciano Ribeiro Leite, escreveu a "Questão Bramah" (Bramah era o superintendente 

da RSF, então), criticando a maneira como as ferrovias tinham sido implantadas, sem 

transição através dos anos de ociosidade, sem estudos completos, levando os 

empresários a quererem recuperar o tempo perdido, espalhando ferrovias alhures, 

levando o Estado a se empobrecer ao construir estradas527. 

Toda discussão ainda era sobre o empréstimo de £ 485.648. Viriato tinha sido 

favorável a estender a garantia de 7% sobre este empréstimo, com o que não concordara 

o Ministro da Agricultura, João de Almeida Pereira Filho. Até a Embaixada brasileira em 

Londres era contra, mas o Visconde de Sinimbu, ao assumir aquele Ministério foi 

simpático à idéia, no que foi secundado pelo Marquês de Monte Alegre e pelo ex-

acionista, Marquês de Olinda. Enquanto isto, o Congresso autorizava o Governo a 

5 2 6 Relatórios do Ministério da Agricultura (RMA) 1862, Anexo, pp. 6 e 29/31; EF 1. Oficio de John Bayliss ao 
Presidente de Pernambuco, em 16 de março de 1857; AHI 427/3/6/. Letter by R. Benson (diretor da RSF) to the 
Brazilian Minister in London, January 9th, 1866; Idem. The Recife-São Francisco Pernambuco Railway Company 
(Limited). Twenty Half-Yearly Report. London, October, 1865; Ver C. B. Ottoni, Esboço Histórico das Estradas de 
Ferro do Brasil. Rio de Janeiro, 1866, pp. 25/6; Domiciano Leite Ribeiro. Estrada de Ferro do Recife. Questão da 
Garantia de Juros. Rio de Janeiro, 1865, pp 8/10 e 35/6; Queiroz, Aristides Galvão de. O Resgate da Estrada de 
Ferro do Recife ao São Francisco. São Francisco. Rio de Janeiro, 1884, p.4. 
5 2 7 RIBEIRO, op. cit. pp. 4/5. 
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encampar a RSF e a BSF, além da São Paulo Railway, debaixo de uma batalha de 

discursos pró e contra o reembolso da garantia. Ottoni, por sua vez, criticava o papel do 

Marquês de Olinda e dava como sugestão que o Governo desse apenas 6% de garantia e 

1% seria para amortização do estoque528. 

Infelizmente, nada se decidiu e a idéia morreu ali. Ficara apenas o lembrete de 

que em 1884, os 30 anos do direito de compra estaria se vencendo e o governo deveria 

voltar àquela matéria . No entanto, naquele hiato, o governo já teria de pagar £ 18.806 

de juros por ano, o que daria cerca de £ 338.508 até 1884. O engenheiro Aristides 

Galvão de Queiroz protestou contra os juros pagos sobre o capital flutuante, já que o 

Governo era taxado no empréstimo que fizera para a RSF, que o Governo era vítima dos 

juros pagos previamente e a companhia ainda queria que o juros fossem creditados em 

sua conta. Ironicamente, Galvão dizia que isto confirmava quão longe a ciência 

financeira brasileira estava de alcançar a "transcendência" britânica529. 

O Primeiro Congresso Ferroviário, em 1882, retomou esta polêmica através do 

seu recém-criado Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro. O presidente do clube, Silva 

Coutinho, criticava a intervenção do Governo e os impostos excessivos, tendo aquele 

Congresso também criticado a taxa de juros da garantia, alegando que teria criado um 

Estado dependente de companhias estrangeiras. Isto teria criado dificuldades para uma 

rede nacional de transportes, onde linhas eram adquiridas por preços estonteantes com 

um mínimo de estudos e conhecimentos a respeito das condições econômicas. O 

Congresso lembrava ainda que a taxa de juros na França e na Inglaterra era em torno de 

2 ou 2,5% em vez de 7%, como o Brasil fazia. Por fim, os engenheiros censuravam as 

províncias de concederem linhas em seus territórios, o que resultava em numerosas 

estradas inoperantes5''0. 

528 RIBEIRO, op. cit. p.33; MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. Op. cit. p. 218; RMA 1864, p. 
17, Ottoni, op. cit. pp. 24 e 28; RODRIGUES, op. cit. Appendices, p. 121. 
52 RIBEIRO, op. cit. pp. 54 e 57; QUEIROZ, op. cit. pp. 22/24. 
5 3 0 The Railway Times, September 16, 1882, pp. 885/6; Primeiro Congresso das Estradas de Ferro do Brasil. Rio 
de Janeiro, 1882, pp. 50 e 60/1; TURAZZI, Maria Inês. A Euforia do Progresso e a Imposição da Ordem. São 
Paulo, 1989, passim. 
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Em 1884, o tema da compra de ferrovias inglesas volta à tona. Engenheiros 

fiscais sugeriram ao Governo encampar a RSF devido às querelas que surgiram com a 

construção da estatal EF Sul de Pernambuco (EFSP) e a EF Caruaru, a respeito da zona 

privilegiada. Além do mais, se a EFSP tinha custado £ 45.000 por quilômetro, nos seus 

48 km e se o Estado tivesse comprado a RSF, o custo por km, para ambas as linhas, teria 

custado £ 18.000 p/Km. juntas; depois da abertura da EFSP, as linhas teriam custado £ 

1.245.000. Queiroz também sugeriu que os trilhos da EFSP, de bitola estreita, fossem 

colocados dentro da bitola da RSF, que era larga, para manter as duas bitolas. O 

Engenheiro fiscal da RSF estava preocupado com o que ele chamara de "um Estado 

dentro do Estado", já que a RSF tinha se tornado poderosa. Mas, parece que não fora só 

Queiroz que assim se expressara. O Ministro João Alfredo Correia de Oliveira teria 

usado a expressão com respeito a GWBR, alegando que nossas ferrovias estão 

recebendo a garantia de 14% e 21%, maior que os exatos 7%, já que as despesas 

estavam sendo mais altas que a original taxa de juros5"1. 

O Governo Imperial não tinha uma clara política ferroviária, lançando 

constantemente leis que mais protegiam do que controlavam as companhias estrangeiras. 

Pelo fim dos anos 1880, um ensaísta listou 15 franquias lançadas desde 1852 até 1884, 

através de leis ambíguas (ver Apêndice). 

As instruções de 1862 aos engenheiros fiscais, talvez tenham sido o resultado da 

fiscalização de Viriato e, dez anos depois, o Estado não só nomeava um fiscal para as 

contas em Londres, como autorizava que só engenheiros nacionais fossem fiscais de 

ferrovia. A política de diminuir a zona de privilégio foi entendida se associada à franquia 

do carvão de pedra que diminuiu, em 1878, para 20 anos, enquanto o tempo de adquirir 

de volta a concessão caiu pela metade. No entanto, em 1880, a cláusula do direito de 

compra ficou para ser fixada a cada concessão532. 

531 QUEIROZ, op. cit. pp. 17 e 27/8; EF 19. (RSF) Ofício de Ezequiel Corrêa dos Santos, engenheiro da EF 
Caruaru, ao Presidente de Pernambuco, em 28 de julho de 1882; Idem, Agreement made between the RSF 
Chairman, Viscount Gort and William Martineau, representative of the original concession of the Recife-Vitória 
(Caruaru) Line. London, August 8, 1871; EF 32. Sucinta Notícia sobre a EF Prolongamento e a EF Caruaru (pelo) 
Engenheiro Chefe Francisco Gomes Calaça. Recife, 18 de fevereiro de 1894; MELO, Evaldo Cabral de. Op. cit. p. 
215. 
532 SILVA, Clodomiro Pereira da, Op. cit. pp. 545/6, 594 e 602/3; FERNANDES PINHEIRO, op. cit. passim; 
BRANNER, op. cit. p. 23. 
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Visando controlar ainda mais as contas das empresas estrangeiras, o Governo 

adotou, em 1887, a fiscalização de livros e escritórios, o que causou reação da Legação 

Britânica, alegando esta que o Estado queria controlar completamente o capital 

estrangeiro. Um dos motivos era que as empresas mandavam dividendos para Londres 

quando o câmbio estava mais baixo, o que onerava mais o Governo5,3. 

Se a RSF tivesse sido comprada em 1884, o Governo teria sido obrigado a pagar 

uma taxa para um fundo de amortização, sacado de seu estoque de dividendos, já que a 

linha nunca atingiu 6,5% de receitas. O Estado teria de pagar a linha somente sobre o 

capital garantido, além de um montante de £ 37.652 para a liquidação da companhia. 

Além disto teria de pagar £ 72.782 de juros sobre £ 1.323.312 e, para isto, o Estado teria 

que lançar bônus. O material em armazém ficaria para a Companhia, já que ela nunca 

alcançara a taxa de 2,5% do capital para um fundo de redimir debêntures. Defendia 

Galvão de Queiroz que o Estado deveria descontar 15% da receita mensal de tráfego, 

que deveria ser do governo e era mandada para Londres às expensas do Governo. Só 

como amostra, o engenheiro dava que, entre 1879 e 1883, o Governo gastara £ 10.896, 

enquanto a Companhia havia pago £ 563 de impostos e, mesmo assim, colocando na 

rubrica despesas534. 

Pessoa Júnior, em 1886, pelo contrário, dizia que o Governo ganhava grandes 

lucros do crescimento estonteante das receitas de todas as ferrovias. Na verdade, era um 

erro, porque o Governo tinha de compensar toda a receita baixa de tráfego, com o 

sistema "pro tanto" da taxa de garantia. Citando um exemplo, Galvão mostra que em 

1883, o tráfego rendeu £ 54.610, sem descontar as despesas de Londres (£ 84.654), 

enquanto a taxa de garantia daria £ 41.640, isto quer dizer uma receita líquida de £ 

12.970, muito abaixo da taxa de garantia5''5. 

5 3 3 FO 13 635. Confidential. Mr. MacDonell to Marquis of Salisbury. London, September 17, 1887; FO 13 621. 
Commercial Dispatch N° 48, by MacDonell to Earl of Iddlesleigh (?). London, December 6, 1886; RIBEIRO, op. 
cit. pp. 15 e 216/7; 
534 O capital garantido montava a £ 1.285.660 e o estoque de debêntures a £ 166.740. O Governo tinha um lote de 
ações (13.549) no valor de £ 37.652 e o restante de ações da RSF (49.451) era no valor de £ 929.020, e mais £ 
37.652 de debêntures. O Governos se propunha a pagar £ 37.652 pelo estoque restante da RSF e assumiria as 
debêntures. Ver QUEIROZ. O Resgate da Estrada de Ferro Recife-São Francisco, pp. 4 a 8. 
QUEIROZ, op. cit. pp. 10/13,16, 17,20/5; BRANNER, John Casper. Railways in Brazil, op. cit. pp. 13/4. 
535 p E S S O A JÚNIOR, Cyro Diocleciano Ribeiro. Estudo Descriptivo das Estradas de Ferro do Brasil. Rio de 
Janeiro, 1886, p.104: QUEIROZ, op. cit. pp. 10/13,16,17,20/5; BRANNER, op. cit. pp. 13/4. 
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A política de encampação tornava-se complexa, já que o Estado era comprador e 

acionista, além de credor, pelo empréstimo de £ 400.000 e responsável pela taxa de 

garantia. A sugestão inicial foi de que o Governo deveria ter separado suas ações do 

montante daquele empréstimo e ter obrigado a RSF a aplicar uma renda de £ 10.647 para 

redimir debêntures, em que o Governo tomaria parte como acionista. Recomendava, 

ainda, o engenheiro Pessoa Júnior que a Companhia deveria pagar o empréstimo sob o 

valor nominal, o que significava uma perda de 153 % para o Estado e ainda deveria 

pagar £ 720.000 como indenização, embora a garantia recebida pela RSF fosse 158% a 

mais que suas receitas5,6. (Ver Tabela). 

TABELA 46 

GARANTIA ^PAGAMENTOS E RECEITAS DA RSF 

Anos Garantias pagas %(a) Receita líquida % 

1878-9 43.78 (54,3) 36.704 (45,7) 

1879/80 46.428 (58,0) 33.854 (42,0) 

1880/1 57.553 (71,6) 22.279 (28,4) 

1881/2 50.743 (63,2) 29.539 (36,8) 

1882/3 48,745 (60,7) 31.537 (30,3) 

TOTAL 247.047 (61,5) 154.363 (62,3) 

MEDIA 49.409 30.873 37.872 (61,2) 

Fonte: PESSOA JR., Cyro Diocleciano Ribeiro. Estudo Descriptivo das Estradas de 

Ferro do Brasil; (a) percentagem relativa à garantia de 80.282 (pro tanto); 

Apesar de, na década de 1880, vários engenheiros brasileiros terem defendido a 

compra da RSF, como fim do período de 30 anos, nenhuma estrada estrangeira tinha 

sido expropriada pelo Estado Imperial. Projetos nacionalistas de compra e junção 

surgiram desde 1860, quando a D. Pedro II foi, de fato, adquirida. Pelo menos um 

536 Entre 1858 e 1885, a garantia atingiu £ 1.766.163. Ver Cyro Diocleciano, op. cit. pp. 102/4 e 106 e Anexos, p. 
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político e ex-diretor da D. Pedro I I , Ottoni, criticou a expropriação da RSF, devido às 

exigências, dizendo que as companhias inglesas pensavam "que nós éramos um povo 

muito atrasado, até em aritmética"537. 

De fato, houve uma tentativa de comprar a RSF em 1888, quando o Ministro da 

Agricultura, Antônio Prado nomeou José Carlos Rodrigues como agente especial para 

discutir, em Londres, com as diretorias da RSF e da BSF538. Rodrigues sugeria discutir a 

matéria com o Ministro, devido a diferentes números apresentados por ambas as partes. 

Neste ínterim, o Gabinete mudou e no ano seguinte o movimento republicano derrubou o 

Governo Imperial. 

6.4 A POLÍTICA REPUBLICANA DE ENCAMPAR FERROVIAS 

Em 1887, o Brasil tinha tentado reorganizar sua rede ferroviária. O Ministro da 

Agricultura, Antônio Prado tinha lançado uma política para ligar várias pontas de trilho 

nordestinas, como tentativa de diminuir o custo de manutenção e, ao mesmo tempo, 

prover melhores rendas a companhias estrangeiras. Esta política era baseada, 

principalmente, na lei de 1882, que tinha decretado ser a GWBR uma ferrovia de 

interesse nacional. Em 1890, o Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, nomeou José Carlos 

Rodrigues novamente para discutir a compra das ferrovias inglesas em Londres. Barbosa 

criticou a velha política de financiamento das ferrovias baseada em 7% de garantia: 

170. 
537 

OTTONI, C. B., op. cit. pp. 27/30. 
538 Carta de Antônio Prado a José Carlos Rodrigues, de 19 de novembro de 1888. In: RODRIGUES, op. cit. 
Appendices, N° 1, pp. 101/2. 
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"Tal política não produziu bons resultados como tinha sido calculado, ao custo de 
enorme sacrifício do Tesouro Nacional (...) as linhas não foram bem exploradas, 
ou as ferrovias inglesas custaram mais que as nacionais, não somente na sua 
construção mas em suas despesas (...) a política de garantia tinha sido pesada 
para suportá-la (...) por causa da alta taxa de juros de 7 %nS3Ç. 

Uma vez mais, a missão de Rodrigues falhou. 

Os republicanos, tentando montar um Governo progressista, projetaram uma 

grande rede ferroviária de cerca de 1.000 km no Nordeste. Ao mesmo tempo, o Governo 

tentou organizar o mercado lançando uma política econômica liberal, o Encilhamento, 

baseada na emissão de papel moeda, o que levou a um boom de empreendimentos em 

cerca de 370% (Ver Capítulo Segundo). O Governo tornou-se responsável pela 

especulação, lançando 19 concessões ferroviárias sob a garantia de 6%. No período de 

1880-90, cerca de 86 concessões foram emitidas, isto é, 8,6 por ano, mesmo que várias 

delas nunca tenham sido construídas. De 1852 a 1880, 14 ferrovias tinham sido 

construídas, ou uma estrada a cada dois anos. Para evitar um surto de especulação, o 

Estado tentou controlar as companhias estrangeiras, obrigando-as a levantar 2/3 de seu 

capital no pais, dentro de dois anos de incorporação, mas deixou de fora as ferrovias que 

continuavam seguindo a lei de 1882540. 

No primeiro qüinqüênio da década de 1890, a malha ferroviária cresceu somente 

3% e, nos anos 1896-1900, cresceu 31% com respeito ao qüinqüênio anterior. A 

pequena construção ferroviária no início da República era resultado da queda do 

orçamento Imperial, de aproximadamente £ 2.815,315 anuais, bem como do da dívida 

externa de £ 71.171 e da dívida interna de £ 61.150. A planejada rede Nordestina teve 

começo em 1891 e durou por 4 anos. Entretanto, havia uma contradição, porque o 

Estado, ao pretender agregar mais 21.000 km de linhas, teria de aumentar a dívida 

nacional em aproximadamente £ 4.054.000. O custo por quilômetro tinha sido cerca de £ 

5 3 9 RODRIGUES, op. cit. Appendices, N° 2, pp. 103/4.; MELO, Evaldo de. O Norte Agrário e o Império, op. cit. 
p. 233; RMA 1883, pp. 261/4. 

ZALDUENO, Eduardo A. Libras y Rieles, p. 218; RT February 28, 1891, p. 276; NORMANO, J. F. Evolução 
Econômica do Brasil, pp. 152/3; ALCÂNTARA AVELLAR, Hélio de. História Econômica do Brasil, p. 267; 
Foreign Office. 1890. Reports on Subjects of General and Commercial Interests. N° 178. Brazil. Decrees afíecting 
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2.477 no Sul, £ 4.500 na Bahia e £ 14.640 em Pernambuco. Tal custo tinha levado o 

Governo a pagar uma taxa mais alta de juros no Nordeste (64,5 %) do que no Sul 

(35,5%)541. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 47 

FERROVIAS E GARANTIA (1887; £ milhares) 

Companhia Período Total Média 

Natal-Nova Cruz 1879 386,5 48,3 

Conde D'Eu 1880 324,3 46, 

RSF 1857 2.278,3 76,0 

GWBR 1878 340,2 38,0 

Alagoas Ry. 1874 224,5 17,3 

BSF 1857 3.889,0 129,6 

Timbó (ramal) 1883 41,8 10,4 

Central Bahia 1866 876,6 41,7 

Campos-Carangola 1875 200,5 16,7 

Minas-Rio 1875 785,2 65,4 

São Paulo-Rio 1874 732,3 56,3 

Mogiana 1882 78,9 15,8 

São Paulo Ry. 1860 744,0 27,6 

Paraná Ry 1875 724,0 60,3 

D.Ther.Christina 1880 306,0 43,7 

Sudoeste Brasileira 1880 700,0 100,0 

Brazn.Gr. Southern 1882 129,1 25,8 

TOTAL 1887 12.760,3 

Fonte: Railway Times, London, August 25, 1888, p.286. 

the Formation of Public Companies in Brazil. London, 1890; PELAEZ e SUZIGAN, op. cit. pp. 137/147; SILVA, 
Clodomiro Pereira da, op. cit pp. 624, 633 e 661. 
541 PALHANO DE JESUS, J., op. cit. p. 371; RT Februaiy 14, 1891, pp. 194/5; DUNCAN, Julian Smith. Public 
and Private Operation of Railways in Brazil, pp. 46/7; RT February 28, 1891, p. 276; NORMANO, op. cit. pp. 
152/3; PELAEZ E SUZIGAN, op. cit. pp. 137/147; MELO, op. cit. pp. 215 e 219. 
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Se o Estado tivesse, de fato, comprado a RSF e indenizado a taxa de juros, teria 

sido um golpe contra a economia nacional, como ocorrera com a São Paulo Railway. 

Esta era a mais lucrativa das ferrovias inglesas no país, mas ela desistiu da taxa de 

garantia no momento que sua renda líquida foi além dos 8% em dividendos. Esta ferrovia 

tinha pago ao Estado de 8% a 14%, em 1887 e na década de 1890 foi liberada da taxa de 

juros, evitando qualquer reembolso para o Estado. Críticas vieram também do 

Congresso, como as do Deputado Arthur Torres que tinha condenado o plano da 

expropriação da RSF a partir de 1890. Ele sugeria um pagamento de £ 1.102,000 em 

fundos públicos à taxa de 6% e manutenção da garantia até completar a renda, com base 

no pagamento da garantia de £ 3.239.111 já efetuado até 1894/5. Assim, como a política 

de encampar ferrovias estrangeiras não teve sucesso na década de 1890, o Governo, 

dentro da mesma política de cortar despesas, entendeu de arrendar as ferrovias do 

Estado542. 

6.5 A POLÍTICA DE ARRENDAMENTO DE FERROVIAS ESTATAIS 

Como as ferrovias estatais, à parte a EF Central do Brasil, apresentavam perdas, 

o Governo decidiu arrendar todas as estradas federais por 33 anos. Esta era outra 

contradição, porque no Nordeste já havia sido iniciada uma nova rede ferroviária, apesar 

de o destino dela ser a falência, como a projetada linha Timbaúba-Natal. Esta rede foi 

reiniciada em 1891 e parou suas obras em 1896 devido à crise econômica que assolava o 

país. A partir daí, o Estado começou a oferecer suas linhas para arrendamento. (Ver 

tabela, abaixo). 

542 The Investors Review, Vol. IX, Jan-Jun 1897, pp. 86/90; PALHANO DE JESUS, op. cit. p. 732; TORRES, 
Arthur. Discursos Pronunciados na Câmara dos Deputados, pp. 9/10, 13 e 17; PESSOA JR. Cyro Diocleciano 
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TABELA 48 

ARRENDAMENTO DAS FERROVIAS ESTADO(1891) (£) 

Ferrovias Milhas Custos p/km Arrendamento 

Central do Brasil 756 11.642,6 15,4 2.481,5 

Baturité 152 736,9 4,8 100,9 

Sobral 134 678,0 5,1 23,7 

EFSP 120 1.801,8 15,0 72,9 

BSF (?) 281 2.027,0 7,2 74,4 

Paulo Afonso 72 676,0 9,4 9,8 

Uruguai ana 364 2.422,3 6,7 237,5 

TOTAL 1.879 19.984,6 63,6 3.000,7 

Fontes: BENÉVOLO, Ademar. Introdução à História Ferroviária do Brasil, p. 555; 

O Autor provavelmente se equivocou entre a BSF e o prolongamento estatal Alagoinha-

Joazeiro; CASTRO CARREIRA, Liberato de. História Financeira e Orçamentária do 

Império no Brasil, Tomo II, p.830. 

Era difícil arrendar companhias deficitárias. A Paulo Afonso, o pior 

empreendimento do Estado, era uma linha curta, perdida entre duas pequenas cidades no 

sertão, sem produção agrícola específica para ser transportada. Seu objetivo principal era 

ligar as duas cidades, para carregar os produtos do São Francisco evitando a cachoeira 

de Paulo Afonso. Sua construção era um claro resultado dos interesses políticos 

regionais, já que tinha sido apoiada pelo Ministro da Agricultura, o alagoano Visconde 

de Sinimbu. Outras ferrovias críticas eram a Baturité e a Sobral, construídas fora da área 

açucareira, que ainda tiveram alguma importância para a produção do algodão, já que as 

constantes secas impediam a acumulação de capital na região543 . 

Ribeiro, op. cit. Anexos, p. 170. 
5 4 3 MORAES, Eduardo José de. O Ex-Chefe Kruger e seus Contratos. (Estrada de Ferro de Paulo Afonso), passim; 
MORAES, Eduardo José de. O Rio São Francisco e a Estrada de Paulo Afonso-, passim; PLATT, D.C.M. 
Dependency and the Historiam Further Objections. In: Platt, D.C.M. e Lewis, Colin M. Latin America, Economic 
Imperialism and the State: The Political Economy of the Externai Connection from Independence to the Present, pp. 
20-39; FERREIRA, Benedito Genésio, op. cit, passim; MELO, Josemir Camilo de. Abolição Precoce ou Crise 
Econômica? Cadernos de História, NUDOC, UFCE, pp. 32-39; CUNNIF, Roger. The Birth of the Drought in 
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Ribeiro, op. cit. Anexos, p. 170. 
5 4 3 MORAES, Eduardo José de. O Ex-Chefe Kniger e seus Contratos. (Estrada de Ferro de Paulo Afonso), passim; 
MORAES, Eduardo José de. O Rio São Francisco e a Estrada de Paulo Afonso-, passim; PLATT, D.C.M. 
Dependency and the Historian: Furtlier Objections. In: Platt, D.C.M. e Lewis, Colin M. Latin America, Economic 
Imperialism and the State: The Political Economy of the Externai Connection írom Independence to the Present, pp. 
20-39; FERREIRA, Benedito Genésio, op. cit, passim; MELO, Josemir Camilo de. Abolição Precoce ou Crise 
Econômica? Cadernos de História, NUDOC, UFCE, pp. 32-39; CUNNIF, Roger. The Birth of the Drought in 
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A política federal de arrendar as estradas resultou do alto custo da construção 

comparada com a taxa de receita. A Central de Pernambuco (ex-EF Caruaru) era uma 

das mais lucrativas (há perda na década de 1885/1894) e ainda não pôde fazer face aos 

custos, que tinham sido calculados, em 1896, em £ 1.035.477, enquanto a receita líquida 

não foi mais que £ 36.000. As obras para subir a Serra da Borborema, que duraram por 

10 anos, aumentou os custos de construção em £ 9.273 p/km. Em 1894, o Govemo 

lançou um novo decreto para arrendar suas ferrovias, mas, no Nordeste, somente a 

Central de Pernambuco chegou a ser arrendada, em 1898, ao Dr. Antônio Sampaio Pires 

Ferreira. Pelos fins da década de 1890, a Baturité, a Sobral e a Sul de Pernambuco 

encontraram arrendatários e proveram uma melhor performance544. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 49 

FERROVIAS ESTATAIS E ADMINISTRAÇÃO PRIVADA (anos 1890) 

Linhas Gerência Estatal Administração Privada 

Baturité 14.180 (perda) 47.239 (lucros) 

Sobral 8.739 (perda) 7.858 (perda) 

EFSP 67.190 (perda) 9.746 (lucros) 

Fontes: Railway Time, London, June 3, 1899, pp.720/1; The Brazilian Review, Rio 

de Janeiro, May 9th, 1899, p.300. 

Por volta de 1895, todas as estradas estatais apresentavam uma perda de cerca de 

£ 248.760, ou £ 704 p/km, enquanto as ferrovias garantidas tinham perdas de £ 988 

p/km. Em termos de operação, somente 44% dos 5.000 km da rede do Estado estavam 

funcionando, enquanto as empresas privadas operavam 72% de suas linhas, embora sem 

qualquer retorno para o Governo. Em termos de distribuição geográfica, tanto as 

estrangeiras como as estatais, no Nordeste, representavam somente 26% da rede 

Northeast Brazil, 1877-1880. Revista de Ciências Sociais, Vol VI, Nos. 1 e 2, pp. 65-82; GUERRA, Theophilo. 
Seccas contra Secca, passim; 
544 ALMEIDA PERNAMBUCO, J. J. de. Histórico da Estrada de Feiro Central de Pernambuco, passim; A 
Estrada de Ferro Prolongamento, op. cit. passim; Por volta de 1887, as 6 estradas estatais no Nordeste, tinham, em 
média, custado 35% menos que as inglesas. Ver M. Fernandes Pinheiro, Chemins de Fer. In: Santa Anna Nery 
(Org.) Le Brésil en 1889; Relatório do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas (RMTVOP), Contrato de 12 
de abril de 1898. 
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nacional, em 1890. Isto significava um decréscimo de 33% em construção comparada 

com dados de 187 1 545. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 50 

MALHA FERROVIÁRIA NACIONAL (km) 

Empresa Tráfego % Em obras % Planejada % Total 

Estado 3.239 23,4 402 17,9 3.799 66 7.440 

Garantidas 6.970 50,5 1.089 48,5 1.509 26 9,408 

N/Garant. 4.111 25,1 743 33,0 480 8 4.693 

Bondes 135 1,0 13 0,6 - - 148 

TOTAL 13.815 100,0 2.248 100,0 5.788 100 21.689 

Fontes: The Railway Times. London, August 25, 1888, p.286; BRANNER, John 

Casper. Railways of Brazil. op. cit. p.13, Note 2; Os dados foram arredondados na 

conversão de milhas para quilômetros. 

Finalmente, em 1899, o Governo tinha assinado um acordo com representantes 

de ferrovias inglesas para atrair propostas para arrendar a EF Sul de Pernambuco e 

ramal, bem como a Alagoinhas-Juazeiro. O arrendamento deveria durar por 60 anos e o 

Estado teria o direito de reclamá-las, de volta, dentro de 30 anos. O Estado teria também 

a posse temporária das linhas e do material rodante para operações militares, mas 

compensando os arrendatários no nível da média das receitas de quando o Estado 

retomasse a posse546. 

A instabilidade da política ferroviária, no entanto, dificultava o arrendamento das 

linhas, já que mudava o Governo a cada 4 anos, de acordo com as eleições. Em 1896, o 

Governo parou de estender a rede nordestina e tentou arrendar as ferrovias. 

Paradoxalmente, o Governo tinha exatamente autorizado a Baturité a estender seus 

5 4 5 MELO, Evaldo Cabral de. Op. cit. p. 192. 
5 4 6 AM 427/4/29. Brazilian Railway Tenders, London, April 17th, 1899; RT July 1, 1899, p.32; The Brazilian 
Re\'iew, April 25th 1899, pp. 281/2. 
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trilhos até Quixadá. A partir daí, veio a política do Funding Loan, suspendendo a dívida 

externa por 13 anos e obrigou as ferrovias estrangeiras a receber a garantia, em bônus, 

do Governo. (Ver Capítulo Segundo). Era impossível confiar em tal instabilidade. Além 

do mais, a taxa de câmbio caíra, alcançando 8d per mil réis no fim da década de 1890547 

Nesta última aventura de arrendar linhas estatais, o Governo receberia uma soma 

igual a 5% da receita bruta sobre os últimos cinco anos, multiplicados pelo tempo do 

arrendamento. A primeira parcela seria de aproximadamente £ 11.261.261 mas o 

arrendatário deveria pagar uma anuidade baseada na percentagem da receita bruta, junto 

com outra parcela de 20% da renda excedente. Os pagamentos seriam depositados para 

atender contas e certificados apresentados ao tesouro. Se o arrendatário falhasse em 

manter o contrato dentro de um mês, os depósitos estariam perdidos. A fiscalização das 

estradas deveria ser paga, adiantadamente, pelo arrendatário, em cerca de £ 2.500.000 

por ano. O arrendatário deveria criar um fundo de reserva de 4%, para preservar seu 

material rodante. A despeito de tantas obrigações, o arrendatário teria o direito de 

construir ramais ou estender a linha, duplicá-la e atender qualquer matéria pertinente aos 

concessionários. A política do arrendamento previa também a ligação de pontas de trilho 

como a da ARC com a EFSP. No entanto, esta política com tantas exigências 

permaneceu sem resposta548. 

A GWBR arrendou, do Governo, os trechos Timbaúba-Pilar e Independência-

Nova Cruz, em 1899. O arrendamento da linha Timbaúba-Pilar seria por 53 anos, e o 

Governo teria o direito de compra depois de 30 anos. Ao fim do contrato, o Estado 

incorporaria, gratuitamente, todo o material rodante. No obstante, este contrato veio a 

ser alterado, um ano depois. O Estado tentou criar uma rede ligando Recife a Natal, 

numa linha de 474 km, mesmo sabendo-se que a NNC era uma linha deficitária, que 

chegara a apresentar uma perda de 100%, ao fim da década de 1890. Por seu turno, a 

Conde DEu apresentou somente 13% de perdas. Ambas as linhas baixariam as receitas 

547 The Investors Review, Vol. IX, op. cit. p. 90; BENÉVOLO, op. cit. p. 555; RT December 12, 1891, p. 264; 
Duncan, op. cit. p. 47. 
5 4 8 AHI427/4/29. Brazilian Railway Tenders, op. cit. 
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da GWBR para 5%, nos primeiros anos desta aventura549. A política de arrendamento 

teve, de fato, de esperar pela política de encampação das ferrovias estrangeiras, quando 

Governo e GWBR reescalonaram os passos daquela política, que começaria com a 

compra da RSF e da BSF e duraria até 1904, quando a ARC foi comprada e, 

subseqüentemente, arrendada a GWBR. Teria conseguido o Governo realmente parar a 

sangria de capital para fora do país? 

6.6 O AFFAIR FINAL DA COMPRA DA RSF 

Finalmente, de acordo com a política de Murtinho, o Governo enviou Dr. José 

Carlos Rodrigues para Londres, de novo, para negociar a compra da RSF e BSF. Ele era 

dono do Jornal do Commercio e um influente homem de negócios. Um sobrinho de 

Rodrigues era amigo do Presidente da República, o que deve ter influenciado na escolha. 

Murtinho introduziu Rodrigues nesta missão, alegando que (Rodrigues) "tem contratado 

a compra das duas ferrovias e o ramal de Timbó (,..)"550. Rodrigues deveria apresentar a 

proposta de expropriar a RSF por £ 1.500.000, soma que deveria cobrir o débito das 

debêntures. Entretanto, discussões apareceram durante o ano, já que a companhia não 

aceitou discutir com Rodrigues, alegando que o oficial intermediário deveria ser o 

Ministro brasileiro. Rodrigues solicitou ao Ministro e este escreveu-lhes que Rodrigues 

estava plenamente indicado para negociar a compra e que os diretores telegrafassem a 

Messrs. Rothschild estabelecendo-lhes os termos nos quais (ele, Rodrigues) estava 

plenamente indicado para expropriar as ferrovias. Ademais, Rodrigues usou a influência 

de seu sobrinho, amigo do Presidente, para que o Ministro das Finanças também 

telegrafasse a Messrs. Rothschild a respeito. Então, depois de uma torrente de notícias 

oficiais, a diretoria convidou Rodrigues para um encontro. De fato, o oficial 

intermediário deveria ser o Ministro, já que era diretor ex-ofíício da RSF. Infelizmente, 

549 As ferrovias passaram para a administração do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. The Brazilian 
Review, November 28th 1899, pp. 783; PINTO, op. cit. p. 132; RODRIGUES, op. cit. pp. 51/2. 
5 5 0 MGB L585 Dl9. Carta de Joaquim Murtinho a N. M. Rothschild, 2 de abril de 1901; AHI 427/5/6. 
Memorandum by José Carlos Rodrigues. London, November 21 st, 1900. 
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naquele tempo, João Arthur de Souza Correia, o plenipotenciário brasileiro, em Londres, 

havia morrido, em março de 1900. Pensou-se, inclusive, que Rodrigues poderia ser 

nomeado Ministro, mas o apontado foi Joaquim Nabuco, que atuou junto com Rodrigues 

naquela missão. Mas já que diretoria e acionistas tinham concordado com Rodrigues 

naquele papel, os negócios assim continuaram551. 

O Estado, para pagar a as companhias, propôs lançar bônus a 4% ao ano, pagos 

em Londres, entre 1902 e 1962. Os acionistas, a princípio, não concordaram. Para uma 

gradual amortização, um fundo de resgate de 0,5%, por ano, deveria ser criado, em 

1906, para aplicar em retiradas anuais, desde que o preço dos bônus fosse acima da 

média, bem como fosse possível para comprá-las se o preço fosse abaixo da média. Criar 

o fundo de resgate parecia ser outra contradição, desde que, a nível nacional, quatro 

fundos de resgate tinham sido suspensos pelo Funding Loan até 1911. Neste caso, o 

Governo criaria um fundo de resgate especial no Bank of England, sob uma proposta 

pública liderada por Rothschild & Sons e Governo Brasileiro. Os bônus deveriam ficar 

com a Companhia para compensar seu débito de debêntures ao preço de mercado, como 

em 1901, num montante anual igual a £ 81.500. A garantia deveria ser paga em espécie 

até 30 de junho de 1901. As dívidas e dinheiro que o Estado tinha negociado com a RSF 

deveriam também ser pagas até meados de 1901. O contrato oferecia juros para os 

acionistas a 5% líquidos sobre o capital aplicado. Em Londres, £ 10.000 em bônus 

deveriam ser dados para funcionários e diretores da Companhia. Para a RSF e a BSF, o 

Estado deveria lançar bônus de, aproximadamente, £ 2.250,000 a 4%, além de £ 160.000 

para o ramal de Timbó552. 

551 AHI 427/5/5. Recife and S. Francisco Railway. Memorandum by José Carlos Rodrigues. London, November 
21 st, 1900; Rodrigues recebeu £ 10.000 do Governo brasileiro para as despesas. Ver The Railway Time, September 
21, 1901, p.310; The Brazilian Review, March 27th, 1900, pp. 1945; idem, April lOth, 1900, p. 228. Por 
coincidência, naquele ano morriam também Alfred de Momay e o Visconde Gort, ex-diretor da RSF. Ver The 
Railway Times, April 28, 1900, pp. 515/; IHGB L585 D19. Carta de Joaquim Murtinho a N. M. Rothschild, 2 de 
abril de 1901; AHI 427/5/5. Recife and S. Francisco Railway. Memorandum by José Carlos Rodrigues. London, 
November 21st, 1900: AHI 427/5/5. The Recife and San Francisco Pernambuco Railway Company Limited and the 
Federal Government of the United States of Brazil. Agreement. (London, 1901), pp. 2-3; RODRIGUES, Resgate... 
op. cit. p. 8. 

2 RT October 27, 1900, p. 452; The Economist. November 9, 1901, p. 1656; sobre o fundo de resgates, ver 
RODRIGUES, op. cit. Appendices, N° 5, p. 123; IHGB L585 Dl9. Carta de Joaquim Murtinho a N. M. Rothschild, 
2 de abril de 1901; RT June 2, 1900, p. 671; MURTINHO, Joaquim. Idéias Econômicas de (...), pp. 130/7. 
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Havia muitas controvérsias com tal política, porque a principal questão residia na 

expressão "renda líquida", estabelecida no contrato original. O diretor da RSF afirmava 

que "o Governo tem o poder (de expropriar a RSF) ao fim de 30 anos, nos termos 

vantajosos para os acionistas, pagando à Companhia um montante do estoque brasileiro, 

bem como daria a renda equivalente ao que entendiam por sua renda líquida, durante os 

5 mais lucrativos dos precedentes 7 anos (,..)"553. Para muitos técnicos e advogados, bem 

como para o Conselho de Estado, este termo se referia à renda líquida do tráfego da 

Companhia como um todo e não, simplesmente, o resultado do tráfego da linha. 

Rodrigues, porém, dizia que renda líquida se referia não somente à renda proposta do 

tráfego da linha, mas também adicionada a taxa oficial dos 7% (sobre £ 800.000, o 

primeiro capital calculado para a empresa) bem como 5% sobre o capital agregado de £ 

485.660, o que dava um total de taxa em torno de £ 80.283554. 

Apesar de Rodrigues ter inferido, antes, que renda líquida era somente a receita 

do tráfego da linha, ele veio a concordar com a diretoria da RSF, que escrevera que 

"rendimento liquido" (não rendimento sozinho, mas ganhos líquidos) não significava 

receita líquida da ferrovia e investimentos da Companhia, mas "(...) os resultados 

líquidos dos negócios da Companhia, incluindo o pleno montante da garantia que tinha 

sido paga pelo o Governo"555. A diretoria levou sua interpretação além da de Rodrigues, 

notando que o preço de compra deveria ser uma soma igual à média dos dividendos. E 

como esta dita média só tinha sido possível devido à garantia de 7%, o diretor receava 

que tal taxa não estivesse à disposição. Rodrigues, parecendo concordar, propunha que o 

Estado deveria descontar qualquer montante já pago à Companhia. Então, a taxa de 

garantia não seria incluída no "lucro líquido", já que ela produzia uma irregular mas 

líquida receita, ano a ano, deduzida de todas as receitas e despesas. 

A principal cláusula estabelecia que "o preço da redenção deveria ser regulada 

pela média da renda líquida (rendimento líquido) dos cinco mais lucrativos dos últimos 

sete anos (...) A Companhia deveria receber do Governo uma soma, em fundos públicos, 

5 5 3 RT October 27, 1900, p. 452; Os trechos em negrito são de nossa autoria, JCM. 
554 RODRIGUES, op. cit. pp. 22/3. 
5 5 5 AHI 427/5/5. Letter by Greenfíeld to José Carlos Rodrigues. London, September 26th, 1900; RODRIGUES, op. 
cit. pp. 10 a 13. 
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os quais devem lucrar "idêntica" renda (igual rendimento)"556. Rodrigues perguntava se 

a principal cláusula estabelecia uma soma igual à renda líquida dos 5 dos mais lucrativos 

7 anos, como se poderia calcular os melhores anos tendo-se uma taxa regular de 7%? 

Além do mais, a RSF tinha recebido uma taxa extra de garantia de 5% por um certo 

período, a qual a habilitava a uma taxa de indenização de 7% para todo o período. Por 

outro lado, se a Companhia tivesse sido hábil em conseguir uma renda líquida de 5% por 

três anos seguidos, tal taxa não deveria ser incluída no contrato. Se, durante este tempo, 

a RSF não tinha atingido uma taxa integral, deveria ser paga "pro tanto", igual à receita 

líquida do tráfego. Infelizmente, Rodrigues aceitou que a garantia não deveria ser 

descontada pelo preço de compra, já que, em sua opinião isto estava incluído no 

rendimento líquido. 

A oferta original de Rodrigues era de £ 60.000 por ano em bônus a 4%. A 

diretoria aumentou para £ 80.000 já que havia um grande montante de debêntures a ser 

redimido, o que o Estado aceitou, porque ele também possuía dívida de debêntures. 

Rodrigues aceitou tal proposta alegando que a RSF deveria ser arrendada a GWBR, com 

soma aproximadamente igual àquela diferença. Oponentes de Rodrigues, como Ouro 

Preto, monarquista, acusou-o de persuadir o Tesouro a pagar £ 25 por ações de £ 15. 

Rodrigues respondeu que o que tinha, de fato feito, foi pagar uma renda de 4% em 

bônus de £ 125 por grupo de ações de £ 100, igual a 5% de dividendos realizados. De 

acordo com seus adversários, isto montaria a £ 450.000, já que os bônus lançados 

incrementariam a £ 2.250,000. Finalmente, cada grupo tentou tirar dividendos políticos 

pelos bônus lançados a diferentes taxas. As ações de £ 20 deveriam, de fato, ser trocadas 

por títulos disponíveis até a 80% de seu valor nominal557. 

Outro obstáculo a ser cruzado era o empréstimo de £ 400.000. Foi negociado 

que a Companhia deveria renunciar a taxa de 7% sobre ele, para aplicar a taxa num 

fundo de amortização. O Conselho de Estado perguntava pelo pleno pagamento do tal 

empréstimo, mas Rodrigues explanou que o montante de £ 28.000 tinha sido depositado 

5 5 6 AHI 427/5/5. Letter by Greenfield to José Carlos Rodrigues. London, September 26th, 1900. 
557 Para Rodrigues, a cotação dos bônus a 4% levaria à soma de £ 1.440.000 e não £ 1.800.000, o original valor. 
Ver RODRIGUES, op. cit. pp. 24/6 e 30/2; AHI 427/5/5. Recife and S. Francisco Railway. Memorandum by José 
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pela RSF para a amortização. Discordância havia, também, acerca do tempo de compra. 

Os rivais de Rodrigues reclamavam que, se o Estado esperasse por 8 anos mais, a venda 

da RSF teria evitado a taxa de 5% sobre £ 485.660, que duraria até 1909. A compra, 

portanto, seria completada com 7% sobre £ 800.000. Rodrigues, por sua vez, explanou 

que tal política seria mais econômica, já que havia algum erro acerca da taxa de juros 

paga. De fato, o Estado tinha pago somente £ 65.490 da taxa original (£ 80.823) como 

"pro tanto" e não à taxa plena558 . 

Finalmente, o Estado expropriou a RSF por £ 1.500.000, 11% menos que o valor 

do capital original. A 5a cláusula do Acordo estabelecia: "Uma dita soma de £ 1.500.000 

deverá ser paga e satisfeita pela emissão ao par e deixada pelo Governo Federal à 

Companhia ou seus nomeados de Bônus do Governo Federal com juros ao portador à 

taxa de 4% por ano pagável semestralmente no Io de janeiro e Io de julho, ficando o 

primeiro pagamento para o semestre de Io Janeiro de 1902, sendo o principal pagável a 

Io de julho de 1902, ficando juros e principal para serem pagos em libra esterlina em 

Londres aos banqueiros ou agência financeira no tempo sendo do Governo os ditos 

bônus para serem assegurados por uma receita de cobrança geral de bônus e a boa fé da 

nação e conter provisão para uma amortização gradual pela operação de um fundo anual 

cumulativo de resgate em 0,5% ao ano começando a Io de julho de 1906 a ser aplicado 

por meios de retiradas anuais quando o preço de mercado dos bônus estivesse ao ou 

acima do par ou pela compra no mercado quando abaixo do par"559. 

De acordo com Palhano de Jesus, a Companhia tinha recebido um montante de 

garantia de aproximadamente 124% mais que o capital, já que a estrada tinha custado £ 

800.772 (isto é 370% menos que todas as garantias pagas em 46 anos). Palhano de Jesus 

explanava que o Estado tinha gasto £ 3.768.534 com garantias e taxas de câmbio, além 

de fiscalização e ainda tinha £ 1.637.250 a pagar para o resgate dela. Tal política evitaria 

qualquer pagamento da garantia posteriormente, já que o Tesouro continuaria lançando 

Carlos Rodrigues. London, November 21 st, 1900. Rodrigues alegava também que se as taxas de garantia viessem a 
ser pagas em bônus do Funding-Loan, a cotação deles cairia para 56/58, em 1900. Idem, pp. 36/7. 

RODRIGUES, op. cit. pp. 20/2. Ele comete um engano em seus números, mas a dedução final, à página 38, está 
correta. 
559 

AHI 427/5/5. The Recife and San Francisco Pernambuco Railway Company Limited and the Federal 
Government of the United States of Brazil. Agreement. (London, 1901). 
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bônus a 4%, fazendo uma despesa anual de £ 65.490, 17% mais alta que a prévia conta 

da garantia560. 

Apesar de o Ministro das Finanças, que apoiou Rodrigues, dizer que esta era a 

operação financeira de maior sucesso" jamais empreendida pelo nosso pais"561, ele se deu 

conta que a sangria continuava. De fato, o Governo salvou os acionistas da RSF de uma 

perda maior, desde que a política de compra deixou de lado o reembolso da taxa de 

garantia. 

6.7. A ENCAMPAÇÃO DE OUTRAS FERROVIAS ESTRANGEIRAS 

Outras ferrovias estrangeiras no Nordeste foram resgatadas diferentemente, 

dependendo da receita do tráfego e de acordo com a lei de 1874. A Natal-Nova Cruz 

(NNC) e a Conde DEu nunca realizaram lucros e puderam ser apreciadas sob uma baixa 

quotação. De fato, se as taxas da garantia fossem descontadas, as estradas já 

pertenceriam ao Estado imediatamente. A NNC, uma linha mais curta, tornou-se a mais 

cara estrada na região, depois da RSF; os juros e seu preço de compra, juntos, 

comporiam 75% do montante de capital original e cerca de 400% a mais dos custos da 

obra. A outra não lucrativa estrada era a Conde DEu, não só devido ao seu tráfego 

deficiente, mas devido ao alto capital investido e, consequentemente, uma taxa mais alta 

de juros. Acionistas e diretores da Conde DEu também receberam mais que seu capital 

original, aproximadamente 149%. Por sua vez, os da Alagoas Railway teriam recebido 

197% (Ver tabela): 

536 
PALHANO DE JESUS, J. Op. cit. p. 732. 
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TABELA 51 

A COMPRA DAS FERROVIAS ( £ milhares) 

Ferrovias Ext. km Capital Custos Garantia Preço 

ARC 150 528.7 221.3 831.0 760.0 

CDEu 160 744.3 294.6 1.080.6 700.0 

NNC 121 618.0 269.9 908.9 427.0 

RSF 125 1.685.7 800.8 3.768.5 1.500.0 

TOTAL 556 3.576.7 1.586.6 6.598.0 3.287.0 

Fontes: PALHANO DE JESUS, J.. Rápida Notícia da Viação Férrea no Brasil, op. 

cit. passim; Bradshaw's Manual, 1904; Foreign Railways. Railways Register's Edition, 

1844; PINTO, Estêvão. História de uma Estrada de Ferro do Nordeste, op. cit., 

passim; FERNANDES PINHEIRO, M. Les Chemins de Fer. In Le Brésil en 1889. op. 

cit.; Ver tabela no Apêndice. 

Se as taxas de garantia forem comparadas com a extensão da linha e os custos, a 

NNC, tinha a garantia de £ 7.536 p/km, enquanto a Conde DEu, uma linha mais longa, 

recebera £ 6.753. A NNC também apresentou um custo mais alto p/km (£ 2.239), 

seguido pela Conde D'Eu (£ 1.844). A NNC tinha 44% de seu capital e a Conde DEu 

(40%). (Ver tabela). Como o Governo não descontou a garantia paga, a Conde DEu e a 

NNC teriam custado menos. A NNC, com capital em cerca de £ 765.000, foi comprada 

por £ 427.000, num valor 400% mais alto que seus custos. O Governo tinha incluído, no 

preço, o valor de armazéns a serem adquiridos e £ 10.000 para diretores e funcionários, 

como havia feito em relação à RSF. O preço de compra correspondia a £ 10.500, em 

bônus, pelo estoque de ações deferidas (cujo valor era calculado em £ 146.700) e £ 

152.000 pelo estoque das preferidas. O estoque de debêntures seria coberto pelos £ 

250.000, também em bônus. Finalmente, a NNC receberia cerca de £ 7 13 sh sobre o 

estoque das deferidas e 8 17 sh em dinheiro pelo estoque das preferidas. Este oferta foi 

RODRIGUES, op. cit. p. 38; Palhano de Jesus, op. cit. p.732; RT June 1, 1901, p. 571; RT November 17, 1900, 
p. 559; RT October 19, 1901, pp. 396/7. 
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aceita, principalmente, porque a taxa de garantia da Companhia duraria somente 7 ou 8 

anos mais562. 

Com respeito à ferrovia Conde D'Eu, é necessário examinar a prévia idéia de 

junção com a GWBR. Em 1901, enquanto o Governo negociava a compra da RSF, a 

GWBR e a Conde D'Eu já conversavam sobre a junção, já que a GWBR tinha construído 

a extensão Timbaúba-Pilar. Tal aliança de interesses era possível porque grande parte 

dos acionistas da GWBR detinha também ações da Conde D'Eu. Então, a GWBR tinha 

proposto trabalhar a linha da Conde D'Eu meramente pela a receita bruta durante os 

próximos 10 anos. A Conde D'Eu deveria fazer face aos juros das debêntures e à 

redenção da garantia, enquanto os acionistas manteriam seus lucros. Isto permitira 4% 

ou 5% até 1910, quando a garantia expiraria e ambas as companhias seriam 

amalgamadas ação por ação. Até então seria possível adquirir dividendos de 2% a 3%563. 

Para comprar a Conde D'Eu o Governo ofereceu £ 610.000 de bônus, incluindo a 

quantia de £ 10.000 para diretores e funcionários. A soma oferecida aos diretores já 

havia sido criticada duramente pelos acionistas tanto da GWBR, como da Conde D'Eu, 

que "(...) objetavam aos diretores de receberem compensação (,..)"564. O Governo 

pagaria £ 24.400 ao ano por juros pelos seguintes 5 anos e £ 27.450 por juros durante os 

próximos 5 anos. O Governo economizaria £ 27.000 ao ano, no primeiro período, e £ 

23.956 no segundo, comparado à taxa de garantia £ 51.406. Um fundo de resgate de 

1/2% deveria ser criado e produziria £ 15.250 por ano para aplicar tal montante para 

redimir parte do estoque de bônus até 1911. O resto deveria permanecer até 1962. Se os 

acionistas não concordassem com esta política, como eles poderiam gerenciar a 

Companhia depois de a garantia acabar? Até então, eles conseguiriam receber 3 1/2% a 

4% ao ano, mas com os bônus do Governo eles teriam um montante muito maior. No 

começo de 1902, a maioria de 12.000 votos, contra 2.940, autorizou a diretoria a vender 

a Companhia ao Governo, como estabelecia o Acordo entre Rodrigues e Mr. Torrens. 

562 The Economist. November 9,1901, p. 1656. 
563 The Economist. October 5,1901, p. 1466/7. 
554 The Economist. October 5, 1901, p. 1466/7. 
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Infelizmente, a compra da Conde D'Eu resultaria numa aquisição de 570% mais alto que 

os custos originais565. 

Quanto à Alagoas Railway, seu valor subiu em 720%, quando só tinha gasto 42% 

de seu capital, já que a linha teve um custo de £ 1.473 p/km. Como a segunda linha mais 

longa na região, ela tinha a menor taxa de garantia por quilômetro, cerca de £ 5.540. Isto 

já fora um resultado da intervenção do engenheiro Buarque de Macedo, que reduzira o 

orçamento da ARC em um terço e baixara a garantia do seu ramal para 6%. A garantia 

da linha principal deveria parar em 1904, quando o Tesouro pagaria somente £ 87.174. 

Rodrigues negociou com Mr. Beaton, o diretor-presidente, inicialmente, o preço de £ 

740.000, o que foi recusado pela Companhia. Depois de discussões, Rodrigues 

concordou em pagar £ 20.000 mais, baseado no futuro arrendamento, já que a GWBR 

arrendaria a ARC junto com a Paulo Afonso. Como esta era deficitária, em torno de £ 

9.000, então o preço da ARC parecia a ser razoável a Rodrigues. A linha e o ramal se 

estendiam por 153 Km, sob a garantia de £ 35.854 em ouro, a 7% e uma soma 

equivalente a £ 7.733, paga em moeda brasileira, da taxa de 6% de garantia sobre o 

capital de £ 209.459 do ramal. Juntas, as garantias faziam cerca de £ 43.587 e deveriam 

se estender até 1913. Além do mais, a ARC apresentou uma queda no seu estoque de 13 

1/2 em 1895 a 6% por volta de 1898/1900, devido ao pagamento da garantia através de 

bônus, seguindo a política do Funding-Loan. No entanto, a ARC pareceu recuperar 

aquela taxa em 1901, quando obteve 13% de novo566. 

O Governo pagaria pela ARC juros sobre £ 760.000 (isto é £ 30.400), o que, 

junto com 1/2% do fundo de resgate faria £ 34.200. Isto geraria uma economia de £ 

9.387 para o Governo, comparado com a garantia. A média de dividendos, nos anos 

1890, tinha sido cerca de 3,6% (£ 10.800) ao ano. Se a Companhia aceitasse a oferta do 

Governo, ela deveria assumir £ 2.854 para debêntures, para quando a garantia fosse 

suspensa, enquanto seu tráfego, como em 1890, produziria £ 26.126. Portanto, poucas 

565 The Economist. October 5, 1901, p. 1466/7; The Brazilian Re\'iew. January 7th, 1902, p. 18. 
566 RODRIGUES, op. cit. pp. 46 a 51, 54; 56/8; RT November 16, 1901, pp. 492/3; RT November 9, 1901, pp. 
477/8; RT October 26, 1901, p. 425; RT December 21, 1901, p. 645; RT November 23, 1901, pp. 528/9; PINTO, 
op. cit. p. 132; 
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possibilidades de sucesso existiam para a Companhia administrar a linha sem a 

garantia567. 

Com todos estes resgates, o Estado ainda lançaria bônus em aproximadamente £ 

3.457.000 a 4%, até 1960, a uma despesa de £ 132.000 por ano. Além do mais, o 

Governo devia £ 170.000 a GWBR pelo trecho Timbaúba-Pilar, que eles tinham 

mutuamente concordado que ficasse nas contas da garantia. No começo de 1900, o 

número de estradas garantidas tinha diminuído para 903 km (no valor de £ 235.195), 

mas, 10 anos mais tarde, já subia para 2.169 km, orçando em £ 766.702. Entre 1900 e 

1905, o Governo adquiriu 10 ferrovias estrangeiras por £ 16.600.000 a 4%568. 

Pelo expropriação das ferrovias estrangeiras, o Estado empregava uma manobra 

para evitar a contínua sangria das reserves através da taxa de juros da garantia. Calcula-

se que, pelo menos £ 3.585.655 seriam economizados pela supressão daquela taxa. No 

caso particular da RSF, a garantia deveria durar até 1947, montando a £ 2.576.000. De 

fato, a política de bônus parecia ser econômica devido à maneira como o Governo 

administraria os recursos nacionais. Era mais econômico pagar em bônus a 4% do que 

pagar a taxa de garantia de 7% em ouro, em Londres. Além do que, esta política 

econômica terminava por ser um repasse de ordens de pagamento após a junção da 

GWBR. 

6.8 O CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA GWBR 

A idéia de uma rede Nordestina vem desde o início de 1890, quando a GWBR, 

tendo à frente Follet Holt, um ex-gerente de ferrovia argentina, sugeriu ao Governo 

Federal uma pequena rede a ser construída entre Natal e Recife. A condição financeira da 

567 
RODRIGUES, op. cit. pp. 59 e 61. 
Duncan apresenta cifra diferente, de £ 14.605.000 dos bônus, em ouro, a 4%. Outras fontes, como Palhano de 

Jesus, nos dá o montante de £ 10.046.052. Ver DUNCAN op. cit. pp. 50/1, 53/4; ZALDUENO, Libras y Rieles, 
p.241; PALHANO DE JESUS, op. cit. p. 722. 
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GWBR era tão boa que as ações foram quotadas a £ 13 (do valor nominal de £ 20) 

durante sete anos daquela década. No entanto, a empresa tinha perdas em cerca de £ 

7.761 devido ao Funding-Loan, além de um ruim comércio e prejuízo no tráfego por 

causa de secas. Por três anos, os dividendos caíram pela metade (3,5%) e desde junho de 

1898 a garantia, sob o esquema do Funding-Loan, resultou numa perda em cerca de 16% 

a 20% na conversão das moedas. Em 1898, nenhum dividendo foi distribuído. As tarifas 

eram as mesmas de 10 anos atrás. A receita de tráfego, na década de 1880, mediou em £ 

50.000 e saltou para 82%, na década seguinte. O crédito da GWBR, em Londres, 

permitiu à Companhia realizar 80% do seu fundo de bônus, embora a performance como 

estrada não fosse a melhor. O Governo, porém, autorizou a Companhia a reter qualquer 

lucro realizado na operação, como redução no montante do fundo de bônus. O estoque 

da Companhia, nos anos 1890, tinha caído de £ 18 1/4 para £ 8 durante o Funding-Loan, 

mas cresceu um pouco em 1901, alcançando £ 12 7/8.569 (Ver tabela) 

569 The Economist. January 26, 1901, pp. 118/9; The Brazilian Review. May 23d, 1899, p. 346; RODRIGUES, op. 
cit. pp. 56/7; PINTO, op. cit. pp 126/7. 
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TABELA 52 

FERROVIAS INGLESAS/ LUCROS 

Companhia Período Lucros (%) 

ARC 1882-1901 4,8 

Conde D'Eu 1876-1901 4,7 

GWBR 1873-1900 5,8 

RSF 1875-1900 5,2 

BSF 1875-1900 6,0 

Fontes: Rippy, J. Fred. A Century of Railway Building in Brazil. IAEA, Vol.7, No.3. 

Winter, 1977, p.34; Rippy, J. Fred. British Investments in Latin America, End of 

Year 1900. IAEA. Vol. IV, No.3, Winter 1950, p.23. 

O plano de Holt foi, inicialmente, rejeitado pelo Estado, que ofereceu a RSF e a 

EF Sul de Pernambuco para arrendar por sua taxa de garantia. Parecia mais lucrativo 

para o Governo, porque quase a metade da linha da GWBR tinha sido construída por £ 

266.000 sem a garantia de juros e, em caso de compra, o Estado pagaria o mesmo pela 

linha toda. Além do mais, a GWBR empreendeu a extensão Timbaúba-Pilar com um 

capital of £ 66.000, o que deveria custar £ 2.300 p/km contra £ 3.700 p/km de Nazaré-

Timbaúba e £ 6.200 p/km da linha principal. Construir a linha até Pilar parecia ser a 

solução pelo capital investido na extensão de Timbaúba, sem a taxa de garantia, já que 

esta extensão "não tem sido fonte de lucro para os acionistas"570. 

O arrendamento da RSF resultou em um Acordo em que a GWBR deveria pagar 

de volta £18.000 de sua garantia para o tesouro pelos 9 anos seguintes. Por sua vez, a 

EF Sul de Pernambuco foi arrendada por £ 9.375, por causa de uma perda de £ 27.800 

durante seus últimos quatro anos. A ARC, Conde D'Eu e a EF Central de Pernambuco, 

5 7 0 RODRIGUES, op. cit. pp. 54/6; PINTO, op. cit. pp. 130; The Economist. January 26, 1901, pp. U8/9; No 
entanto esta extensão foi construida sob o auspicioso discurso do presidente da GWBR, que dizia que o transporte 
de gado de Timbaúba, pela linha, era o maior sucesso. Ver RT October 11,1890, p. 432. 
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bem como a Paulo Afonso, todas viriam a ser arrendas pela taxa de 10% sobre a receita 

bruta, até 1910 e, dai por diante, por 12% sobre qualquer linha571. (Ver tabela, abaixo). 

TABELA 53 

A REDE GWBR(1901/09) 

Linha/anos Receita/Aumento 

(%) 

Arrendamento 
(%) 

Resultados 

EFSP (8)* 20 ** Perda 

Natal-Guarabira(7) 140 5 

Paulo Afonso(6) 0 5 

Recife-Limoeiro(8) 50 ** Lucros 

Conde D'Eu(7) 11 8-12 Regular 

Central de Pe.(4) 150 10 Lucros 

Central de AI.(6) 11 12 Regular 

Recife-Garanhuns(8) 25 Lucros 

Fontes: CRANDALL, Roderick. Geographia, Geologia, Supprimento d'água, 

Transportes e Açudagem nos Estados Orientais do Norte do Brasil. Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba. (Rio de Janeiro, 1923), p.69; PINTO, Estêvão. História de 

uma Estrada de Ferro do Nordeste. (Rio de Janeiro, 1949), pp. 172/'8;(*) números de 

anos de arrendamento; (**) Crandall não especifa os resultados, dizendo "dando 

prejuízo" apresentando perda, ou "quase sem resultado". 

A economia do Governo, neste negócio viria das taxas de juros e amortização de 

£ 615.000 em bônus de £ 45 (£ 27.675). A diferença entre bônus e taxas de garantia 

seria depositada num fundo de compra, bem como £ 4.000, resultado das parcelas do 

arrendamento sobre onze meses. No geral, a soma de amortização de £ 30.806, em 

dinheiro, habilitaria o Estado a redimir entre £ 35.000 e £ 40.000 do estoque de bônus, 

dentro do período da garantia original. O contrato ainda estabelecia que o arrendatário 

536 
RODRIGUES, op. cit. pp. 35 e 51; PINTO, op. cit. pp. 130/1. 
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era obrigado a construir extensões de linhas, reduzir a bitola da RSF e adquirir a pequena 

EF Ribeirão-Bonito. Qualquer extensão ou ramal deveria retornar ao Estado por volta de 

1960, sem indenização, enquanto a principal linha da GWBR e ramal seriam comprados 

pelo valor do custo original. Este monopólio enfrentou o protesto de Câmaras 

municipais na Paraíba, quando a Companhia retirou trens do trecho Paraíba-Recife572 . 

572 RT November 2, 1901, p. 462; RT September 21, 1901, pp. 309/10; PINTO, op. cit. pp. 130/2. 
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CONCLUSÃO 

Se a política de encampar ferrovias tinha sido necessária para parar a sangria dos 

cofres brasileiros, ela não deveria ter ocorrido sem o reembolso da taxa de garantia. No 

fim do século XIX, o país tinha gastado muito mais dinheiro com ferrovias estrangeiras, 

que o equivalente capital original de cada companhia. O Estado despendeu 125 % mais 

sobre o capital do que com taxas de juros para a RSF e juntou esta soma com o preço de 

compra. Neste caso, as despesas subiram para 223% mais que o capital. A NNC falira, 

mas mesmo assim teria recebido 75% como juros e seu valor de compra ficou abaixo do 

seu capital. Com a GWBR, o Estado tinha gasto £ 1.265 sobre o capital fixo, aí por volta 

de 1901. Além do mais, £ 170.000 tinha sido pago pelo contrato Timbaúba-Pilar. Pelo 

resgate de todas as linhas estrangeiras, o Tesouro gastou um total de £ 11.266.894, 

incluindo juros. Em vez de um economia de £ 5.000, por ano, como garantia, no caso da 

RSF, o Governo deveria, ainda, pagar £ 65.400, em bônus, por um longo período. Esta 

política, de fato, salvou os acionistas europeus da falência e deu à GWBR o monopólio 

sobre a região canavieira, no Nordeste, até 1957. 
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CONCLUSÃO GERAL 

As ferrovias estrangeiras, a começar pela RSF, tiveram grande impacto não só de 

ordem econômica, mas social, na região, apesar da pouca ligação entre as companhias 

estrangeiras e o suporte financeiro local, em termos de aquisição dos estoques de ações. 

Deve ser lembrado que no Rio de Janeiro, com respeito a EF D. Pedro II e, em São 

Paulo, a classe dominante não foi capaz de levantar capital suficiente para construir a 

São Paulo Railway, na década de 1850. Em Pernambuco, onde um estoque de menos de 

4.000 ações da RSF (com valor nominal em cerca de £ 80.000) havia sido distribuído, 

metade das ações foi tomada pelo Governo provincial e pela Assembléia Geral, no Rio 

de Janeiro. Isto significava que somente 2.000 ações estavam disponíveis em 

Pernambuco, no fim da década de 1850, e mesmo assim seu valor real nunca foi 

realizado. Em parte devido ao encarecimento da construção ferroviária, tornando 

instáveis suas ações em Londres, bem como maus gerenciamentos, os acionistas 

preferiam trocar suas ações por bônus do Governo. Outra forma de aplicar, então, o 

capital desviado dos estoques da RSF, gerou mais empreendimentos, em Pernambuco, na 

década de 1860, com cerca de 136 estabelecimentos de negócios ligados à produção. 

Mesmo assim, ainda havia preferência para investir no que parecia mais rentável para o 

capital local, tal como a Trilhos Urbanos de Olinda e Recife, a Pernambuco Street 

Company (Ferro-Carril de Pernambuco) e a inglesa Brazilian Street Company, na década 

de 1870. Esta última realizou seu capital em Londres e atraiu poucos investidores locais, 

como o Barão de Livramento. Já a Pernambuco Street, com ações cotadas a £ 2 (cerca 

de 18$000, a 26p), tinha levantado seu capital, inicialmente, em New York e depois no 

Rio de Janeiro, mas foi capitalizado, mais tarde, no Recife, quando gerenciada por 

corporação local. As demais ferrovias, como a GWBR e outras nas vizinhas províncias, 

tinham pequena participação de acionistas brasileiros. 

É claro que o financiamento de ferrovia era apoiado pela atração da garantia de 

juros do Governo sobre o capital investido. O espírito de especulação financeira, era 

alimentado pelo Estado, que levou mais e mais especuladores ingleses a investir nas 
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exóticas linhas tropicais. Eles não estavam tão interessados na renda liquida, mas nos 

dividendos produzidos pela taxa de juros do Governo, paga em ouro anualmente em 

Londres. Infelizmente, não havia clara alternativa de financiar ferrovias no país, sem a 

intervenção do Estado. Possivelmente, o Estado teria criado sua própria rede, mesmo 

com algumas perdas, se a burguesia não tivesse conduzido uma política especulativa de 

concessões ferroviárias mal concebidas. Muitos membros do Parlamento, latifundiários e 

empresários do setor comercial, financeiro e agro-industrial, defenderam traçados 

ferroviários que tinham tudo para irem à falência. Por exemplo, o Visconde de Sinimbu 

autorizou a construção da EF Paulo Afonso em sua província. A oligarquia cearense 

tentou construir a EF Baturité com seu capital, mas falhou. Esta burguesia viu a falência 

de vários projetos ferroviários privados, como Ottoni reclamava no Parlamento, com 

respeito à D. Pedro II. Se o Estado construísse sua própria rede, ele teria tido mais 

sucesso do que com construção de trechos não rentáveis, como as ferrovias de Baturité e 

Sobral, bem como o prolongamento da RSF e a própria EF Paulo Afonso. Teria havido 

menos linhas em cada Província/Estado, mas o Estado teria gasto menos. Se o Estado 

tivesse assumido o monopólio, como a Bélgica fizera, a construção de ferrovias 

provavelmente teria tido mais sucesso, com menos falências, e teria parado a sangria de 

reservas. Leff também acha que o Estado deveria ter conduzido o processo ferroviário. 

No entanto, os investimentos ingleses em ferrovias, no Nordeste, produziram, 

sem dúvidas, muitos efeitos sociais e econômicos. Em termos de produção de açúcar, 

parece claro que, no sul de Pernambuco, as ferrovias influenciaram o processo de 

industrialização da cana, apesar de um hiato de duas décadas. A primeira seção da RSF, 

até Cabo, foi aberta em 1858 e, quatro anos mais tarde, a linha toda, até Una, estava 

pronta para o tráfego. A exportação brasileira de açúcar, nos dez primeiros anos da RSF, 

cresceu em torno de 197% (ver Tabela 12). Subseqüentemente, vários e modernos 

engenhos centrais foram estabelecidos nesta parte da província. Consequentemente, no 

exame do impacto da construção e operação ferroviárias sobre a economia regional, 

devemos ser precisos quanto a estabelecer causas e efeitos e também localizar 

específicos eventos no contexto do crescimento das relações capitalistas de produção na 

área, durante o período estudado, separando processos que são diretamente atribuídas às 

ferrovias, de outros eventos mais abrangentes. 
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De certo, os engenhos centrais foram localizados principalmente ao longo das 

estradas de ferro, como um resultado da construção ferroviária. Mesmo antes dos 

engenhos centrais, um certo numero de tradicionais bangüês cresceu perto das linhas. 

Alguns tornaram-se cidades, tal como o engenho Una, onde a RSF erigiu sua estação 

terminal e que no fim do século XIX, tinha se tornado a cidade de Palmares, sucesso que 

durou até quando ela permaneceu como ponta de trilhos. Tem sido dito que as linhas 

enriqueceram pequenos lugares, tornando-os cidades. No entanto, isto parece ser 

verdade somente em casos de pontas de trilhos e, mesmo assim, só enquanto a linha de 

ferro não se estende além do (provisório) terminal. Tal foi o caso de Cabo, depois de 

1862 e de Palmares, quando os trilhos alcançaram Garanhuns. O mesmo pode ser dito de 

Timbaúba, que era uma temporária ponta de trilho da GWBR, perdeu seu crescimento 

econômico quando a linha alcançou Itabaiana que lá permaneceu de 1901 até 1907. 

Itabaiana, por sua vez, perdeu sua oportunidade de incrementar sua economia quando a 

GWBR estendeu a linha até Campina Grande em 1907, permanecendo por 50 anos, 

como estação terminal da GWBR, o que produziu uma certa acumulação de capital. Para 

se ter uma rápida idéia destes efeitos, por volta de 1900, cerca de 75% da usinas estavam 

implantadas em áreas cruzadas pela RSF, EF Sul de Pernambuco, EF Caruaru e GWBR, 

enquanto que a área sem ferrovias detinha apenas 25%. 

Outro importante output ferroviário concerne ao meio-ambiente, principalmente 

negativo como o desmatamento e, positivo como o tráfego de passageiros. As linhas de 

ferro, principalmente as linhas de bondes, foram responsáveis pelo crescimento urbano 

do Recife. O primeiro impacto causado pelos trens da RSF na década de 1850, na capital 

pernambucana, levou a população local a uma demanda por um serviço de transporte 

mais confortável em outros subúrbios. Daí por diante, três linhas apareceram com vários 

ramais, juntando-se ao já existente trecho Cinco Pontas-Afogados-Boa Viagem, da RSF 

e, na década de 1880, aos trechos suburbanos cruzados pela GWBR e EF Caruaru. 

Nenhuma outra cidade da zona açucareira deveu seu progresso às ferrovias como Recife, 

devido ao privilegiado porto, que proveu, desde os tempos coloniais, uma acumulação 

de capital e, consequentemente, um embrião de burguesia local. As demais capitais do 

Nordeste, permaneceram sem uma ferrovia, até finais da década de 1870, com excepção 

de Maceió, que possuía uma pequena linha de bondes. Recife, no entanto, era cruzada 

291 



por 10 ramais de linhas de bondes, sendo alguns deles de tração animal. Isto não é um 

simples resultado da construção de ferrovias, como um processo isolado, mas um 

processo global. 

Em termos de output social, as ferrovias inglesas causaram um impacto muito 

grande, ao contribuir para o surgimento da classe operária e de uma classe média urbana, 

na categoria dos engenheiros ferroviários, bem como contribuiu para a mudança da 

tradicional elite latifundiária canavieira numa burguesia urbana, acionistas de empresas de 

transportes e similares. 

As ferrovias foram um fator determinante, na região, para o desenvolvimento do 

mercado de trabalho livre. Isto é correto se se admite que, sem a intervenção do Estado, 

que iniciou a divisão do trabalho, com a lei ferroviária de 1852, teria sido impossível às 

ferrovias inglesas criarem um ativo mercado de mão de obra assalariada dentro de um 

sistema escravista. Esta lei, proibindo mão de obra escrava nas obras e operação das 

ferrovias (para mantê-las na agricultura), tornou-se o oficial ponto de partida para a 

discussão da constituição de um mercado de trabalho assalariado. 

Concernente ao crescimento do mercado de trabalho livre, provocado pelas 

ferrovias, não se deve levar em conta a quantidade de homens empregados (cerca de 

2.000 no pique da construção da RSF e cerca de 150 como permanentes, após a estrada 

entrar em funcionamento), mas o efeito social que possa ter ocorrido desta situação. As 

linhas pioneiras tinham usado uma grande força de trabalho para a construção, mas, uma 

vez concluída a obra, reduziram os empregados permanentes ao mínimo necessário. Foi 

também importante o emprego de uma mão de obra local, semi-especializada, como uma 

tentativa de reduzir custos de mão de obra estrangeira, além de evitar os efeitos 

produzidos no comportamento social e político da força de trabalho local. Infelizmente, 

os ferroviários, apesar de terem feito greves no começo do processo ferroviário (1858 e 

1862 na RSF), não foram capazes de se organizar como um sindicato, senão na década 

de 1930. Parece que greves por melhores salários, (greves econômicas), foram mais 

importantes ou necessárias mais que a organização política. A luta econômica 

recrudesceu principalmente devido ao crescimento do exército industrial de reserva com 
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a abolição da escravidão. Os ferroviários tinham sido os primeiros trabalhadores 

industriais, em termos sociais, dentro de um mercado de mão de obra escrava. Como 

uma atividade industrial, as ferrovias causaram mobilidade social, no meio proletário, 

embora, em contraparte, tenha usado a mão de obra local como economia e cortes nas 

despesas, devido ao baixo preço da força de trabalho local. 

Outro resultado social da ferrovia foi, sem dúvidas, a transformação da antiga 

classe dominante (aristocracia rural) numa classe versátil e aventureira, uma burguesia 

agro-industrial, comercial e financeira. Uma vez mais, as ferrovias desenvolveram uma 

importante função neste processo, mas não de maneira isolada. Bancos, companhias de 

navegação e de seguros, indústrias, como a agroindústria local, tiveram um idêntico 

papel. As ferrovias, no entanto, foram fundamentais nesta característica, já que foram a 

primeira empresa estrangeira gerida como uma sociedade anônima, com estoques 

acionários cotados na bolsa de Londres, com a garantia do Estado. Surpreendentemente, 

as ferrovias não atraíram muitos investidores locais, tanto a RSF, como a GWBR, para 

citar as melhores companhias na região. Os capitalistas locais acreditavam mais nos 

bônus do Estado e em outras companhias locais, como a Companhia Pernambucana de 

Navegação e pequenas ferrovias, como a Estrada de Ferro Ribeirão-Bonito e Estrada de 

Ferro Tamandaré, na últimas décadas do século XIX. Eles também preferiam investir em 

linhas de bondes. A antiga classe dos plantadores de cana tornou-se um grupo de 

acionistas, investindo em muitas companhias, atitude que aprenderam com a aquisição de 

seus lotes de ações da pioneira RSF, criando um discurso empresarial, defendendo o 

"progresso", o capital e fazendo alianças com o capital estrangeiro, posicionando-se, 

muitas vezes, contra o Estado e a favor do capital, como no caso das encampações 

ferroviárias. 

Surpreendentemente, o mundo das ferrovias transformou filhos das tradicionais 

oligarquias latifundiárias em engenheiros, mais das vezes com discursos nacionalistas, 

criticando os abusos do capital estrangeiro, defendendo o Estado, fiscalizando 

companhias estrangeiras e até se posicionando socialmente contra a escravidão, o atraso 

e questões agrárias. Ficou claro que esta classe média, como denominamos, surgiu como 

efeito da mania ferroviária que atingiu o Brasil a partir de 1852. Foi o trem o elemento 
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que desviou o imaginário dos filhos da elite canavieira para se formarem, dali em diante, 

em engenharia. 

Se a nova burguesia regional tinha nascido das experiências com o mercado 

acionário das ferrovias, uma vez no Poder, esta classe defendeu os interesses do capital, 

legislando em benefício dos seus pares acionistas, ou construindo estradas e ramais 

deficitários, mas que lhe satisfizesse seus desejos de mando político e social. A despeito 

dos muitos impactos que as ferrovias estrangeiras causaram no Brasil, nenhuma causou 

mais prejuízo ao Estado do que as políticas de financiamento e de encampação daquelas 

ferrovias. Infelizmente, os interesses da classe dominante, representados, no ato da 

compra, por José Carlos Rodrigues, preferiram proteger os acionistas estrangeiros, a 

defender os interesses nacionais. O Estado pagou duas vezes mais por linhas que nunca 

alcançaram a taxa de 7% de juros e, desta maneira, elas nunca reembolsaram o tesouro 

brasileiro. Como J. Palhano de Jesus, um expert em ferrovias, assinalou, isto era uma 

completa sangria de recursos brasileiros. Linhas que tinham custado cerca de 1/3 da 

garantia, tinham sido compradas pelo Governo, sem descontar tal taxa de juros. Além do 

mais, as linhas foram construídas dentro de um mercado de exportação de matéria prima, 

tornando-se obsoletas numa rede regional, principalmente devido a diferentes larguras de 

bitolas. À parte disto, a transação resultou numa emissão de dinheiro novo para bônus de 

compra, enquanto o arrendamento das linhas permaneceu sob a troca de papéis e direitos 

entre a GWBR e o Estado até 1957, quando o Governo Federal tomou a linhas de volta. 

Do ponto de vista geral, esta tese contribuiu para o estudo da origem da rede 

ferroviária no Nordeste. Tem-se dito que as ferrovias inglesas tinham sido lançadas no 

Brasil como uma febre de modernização na economia nacional. Então, a questão deve 

ser feita: por que tal modernização faliu, principalmente quando outras entidades 

capitalistas tal como bancos e indústrias tinham-se desenvolvido? Uma imediata resposta 

vem dos defensores da economia liberal que clamam que o papel do Estado, como dono 

de ferrovias, levou-o à falência. Isto parece ser a meta de Duncan. No entanto, foi a 

política do Estado de financiar ferrovias estrangeiras que levou ao desastre. Em primeiro 

plano, isto se deu através da febre de especulação sobre os 7% de garantia, paga em 

ouro pelo Estado brasileiro em Londres, o que levou à especulação de concessões 
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ferroviárias pela burguesia local. Em segundo plano, as ferrovias conseguiram algum 

lucro através da exploração da mais-valia sobre a força de trabalho local. Outros fatores 

de produção foram também afetados tal como terra e madeira, bem como outras 

franquias dadas pelo Estado. O Governo beneficiara as ferrovias estrangeiras proibindo o 

emprego trabalho escravo na construção e operação das ferrovias. O preço de tal força 

de trabalho seria alto, com respeito ao fim do tráfico transatlântico de escravo. Os 

esforços do Governo em proibir o uso de escravos em obras ferroviárias era atrair 

investidores estrangeiros; principalmente capitalistas ingleses, já que o Reino Unido tinha 

pressionado o Brasil para acabar com a escravidão, sem, contudo tirar o trabalho escravo 

da agricultura. A construção de ferrovias no Brasil foi, então, desviada da idéia original 

pregada pelo Império Brasileiro, que entendia construir uma rede ferroviária nacional 

ligada a rios como o São Francisco. Ao contrário, isto foi convertido num negócio 

financeiro com altos dividendos distribuídos entre acionistas ingleses, cujos lucros 

vinham dos 7% de garantia, não de rendas líquidas do tráfego. 

O que teria levado ao fracasso o processo ferroviário inglês no Nordeste? Antes de 

mais nada, devemos dizer que se trata de um fracasso relativo à produtividade das ferrovias, 

ou seja o transporte de gêneros e de passageiros. É que estas ferrovias foram planejadas na 

perspectiva de mercados neo-coloniais, em que as ferrovias serviriam para captar matéria 

prima agrícola e levá-las diretamente ao porto, onde seria exportada para o mercado europeu. 

Aí residiu o desequilíbrio do tráfego, pois o interior não se constituía num mercado 

consumidor, a ponto de fazer com as ferrovias levassem produtos industrializados para as 

cidades e vilas, em quantidade suficiente para equilibrar o tráfego de volta com açúcar. Um 

ponto fundamental, no relativo fracasso das ferrovias, foi o do combustível caríssimo, a hulha, 

que predominou até a primeira guerra mundial. O transporte deste produto da Europa para o 

Brasil encarecia manter ferrovias nos trópicos. Já na primeira década da RSF, o preço do 

coque vendido no Recife, era 175% mais alto do que quando chegava de Londres, devido aos 

serviços, seguros e fretes da praça londrina e da exploração comercial. As próprias retortas de 

carvão para fabricar a hulha vinham também da Inglaterra. A sede de especulação financeira, 

aliada à abertura de um novo mercado para consumir bens de capital (as ferrovias, 

primeiramente), levaram capitalistas e técnicos, estrangeiros ou não, no Brasil, a planejarem 

estradas cuja produtividade fora mal calculada. 
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APÊNDICE 



TABELA DE CÂMBIO 

£ 1 = 20 shilings (ou 240p) = 9$ 120 (nove mil, cento e vinte réis a 26p p/mil-réis) 

1 shiling = 12 pence 

lp = + - 38 réis 

1$000 (hum mil-réis) = 26p (por volta de 1870) 

1:000$000 (hum conto de réis) = £ 110 (a 26p) 



Tabela 01 

A MALHA FERROVIÁRIA NO BRASIL 

A N O S Q U I L O M E T R O S 
1854 15 
1857 16 
1858 109 
1860 2 2 3 
1861 251 
1862 259 
1863 4 2 8 
1864 4 7 4 
1865 4 9 9 
1866 513 
1867 5 9 8 
1868 718 
1869 7 3 7 
1870 745 
1871 869 
1872 932 
1873 1.129 
1874 1.284 
1875 1.801 
1876 2 . 1 2 7 
1877 2 . 3 8 8 
1878 2 .709 
1879 2 .911 
1880 3 .398 

1881 3 .946 

1882 4 .464 

1883 5 .354 

1884 6 .302 

1885 6 .930 

1886 7 .586 

1887 8 .400 

1888 9 .321 

1889 9 .583 

1890 9 .973 

1891 10.590 

1892 11.316 

1893 11.485 

1894 12.260 

1895 12 .967 

1896 13.577 

1897 14.015 

1898 14.664 

1899 14.916 

1900 15.316 

Fonte: Estatísticas Históricas do Brasil. IBGE. Vol. 3. Rio de Janeiro. 1987. 
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TABELA 0 2 

EXPORTAÇÃO DE PERNAMBUCO 

A N O A Ç Ú C A R A L G O D Ã O 
1853 61.6 -

1854 50.6 23.6 
1855 66.6 11.9 
1856 55.1 21.4 
1857 66.1 22.6 
1858 60.0 14.8 
1859 71.0 10.3 
1860 44.6 10.6 
1861 63.0 7.9 
1862 65.2 19.4 
1863 49.5 6.8* 
1864 47.4 13.0 
1865 46.5 19.5 
1866 66.7 30.8 
1867 54.0 25.5 
1868 53.9 23.6 
1869 72.5 21.1 
1870 80.5 25.6 
1871 55.0 25.9 
1872 92.4 43.4 

1873/4 80.7 13.8** 
1874/5 83.8 11.1 
1875/6 54.4 9.2 
1876/7 - 10.9 
1877/8 180.0 4.8 
1878/9 187.4 -

1879/80 216.4 -

1880/1 161.3 -

1881/2 246.8 11.8(1882) 
1882/3 223.9 13.3 (1883) 
1883/4 253.3 9.4(1884) 
1884/5 274.3 10.6 (1885) 
1885/6 112.4 13.2 (1886) 
1886/7 226.0 -

Fontes: BPP 1863 LII. Report by Cônsul Lennon Hunt on the Trade and Commerce of Pernambuco, to the 
year 1862. pp.38/9; BPP 1865 LIII. Report by Cônsul Lennon Hunt on the Trade and Commerce of 
Pernambuco to tlie year 1864, BPP 1873 LX3V. Report by Acting-Consul Corfield on the Trade. Commerce 
and Navigation at the Port of Pernambuco, to the year 1872. p.237; BPP 1872 LVIII. Report by Cônsul 
Doyle on the Trade and Commerce of Pernambuco, to the year 1871. p. 11; Dados para 1881/2 to 1885/6. 
Ver José Antônio Gonsalves de Mello. Diário de Pernambuco. Arte e Natureza no II Reinado. Recife. 1985. 
P- 252; Porto do Recife (PR 29. PR 30). 1866. 1870-72; Ministério da Fazenda. Relatórios de 1871 e 1874; 
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T a b e l a 0 3 

TRANSPORTE DE AÇÚCAR E ALGODÃO DA R S F (T) 

A N O S A Ç Ú C A R A L G O D Ã O 
1858 -

1859 - -

1860 - -

1861 - -

1862 - -

1863 - -

1864 11.1 -

1865 - -

1866 15.3 1.2 
1867 11.4 0.9 
1868 - -

1869 37.7 0.3 
1870 38.2 0.4 
1871 31.7 0.5 
1872 51.5 2.0 
1873 52.0 1.6 
1874 49.5 1.3 

1875(a) 49.0 0.9 
1876 42.4 0.8 
1877 57.1 1.1 
1878 54.9 0.9 
1879 52.6 0.5 
1880 75.9 0.7 
1881 84.6 1.0 

1882/3 66.3 0.8 (b) 
1883/4 59.0 0.6 
1884/5 75.8 0.5 
1885/6 66.1 0.7 
1886/7 64.0 1.5 
1887 88.1 3.0(c) 
1888 74.3 1.7 
1889 68.2 1.6 
1890 79.7 1.4 
1891 55.1 1.3 
1892 20.0 0.3(d) 

Fontes: EF. Relatórios semestrais; Picanço, op. cit.;(a) RMA. dados de 1872 até 1881 apresentam uma 
cotação mais baixa, em torno de 24% para açúcar e 19% menos para algodão (este último para 1875-1881); 
(b) algodão é pelo ano civil; (c) Dados dos relatórios da RSF retornam ao ano civil; (d) dados semestrais para 
ambos os produtos. 



Tabela 04 

TRANSPORTE DE AÇÚCAR EM PERNAMBUCO (T) 

Anos P/água Animais RSF GWBR Outros Total 

1880/1 58 27,5 - 0.6 135.6 221.7 

1881/2 55 18 55 - 0.21 128.2 

1882/3 29 10 28 6 0.8 73.8 

1883/4 49 11 47 24 0.8 131.8 

1884/5 32 12 37 190.4 100.4 371,8 

Fonte: Dados elaborados a partir de cálculos de J.M. da Silva Coutinho. Estradas de Ferro 

do Norte. (Rio. 1888). 

-> 4 



T a b e l a 0 5 

O MOVIMENTO DE PASSAGEIROS DA R S F (MILHARES) 

A N O P A S S A G E I R O S R E C E I T A 
1858 30.6 4.5 
1859 60.0 9.6 
1860 93.0 12.3 
1861 114.5 15.2 
1862 119.4 15.5 
1863 96.3 12.1 
1864 146.0 18.2 
1865 163.4 27.6 
1866 182.6 30.0 
1867 176.1 28.6 
1868 182.2 30.7 
1869 209.8 36.1 
1870 237.3 41.2 
1871 205.5 33.0 
1872 235.0 36.9 
1873 217.3 35.7 
1874 278.1 31.2 
1875 256.2 28.7a 
1876 234.1 26.3 
1877 264.3 29.6 
1878 274.3 30.8 
1879 265.5 29.8 
1880 267.8 30.0 
1881 296.3 33.2 
1882 319.8 32.5b 
1883 322.7 31.4 
1884 326.9 29.3c 
1885 268.9 24. ld 
1886 275.4 24.7 
1887 280.6 21.2 
1888 517.3 40.5 
1889 430.1 33.3 
1890 439.5 33.7 
1891 769.7 59.6 
1892 481.5 37.6 

Fontes: Picanço. Francisco. Viação Férrea do Brasil. (Rio. 1884); Galvão. Manuel da Cunha. Notícias sobre 
as Estradas de Ferro. (Rio, 1869); EF 6. 14. 22 e 23; RMA 1865. p.38; (a) dados sobre prévios resultados até 
1881; (b) Para 1882 e 1883. dados de EF 22 e EF 23 (vários relatórios); (c) Dados sobre resultados 
anteriores; (d) The Railway Times. Director Report. April 3. 1886. p.440/1; RT. October 9. 1886. p.451. 
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Tabela 06 

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS PARA FERROVIA (MILHARES) 

Anos RSF GWBR ARC CD'EU NNC EFC 

1880 268 - - - - -

1881 296 37 - - - -

1882 320 35 - - - -

1883 323 44 - - 7.3 -

1884 327 83 - 7.2 13.4 -

1885 269 75 - 14.8 - 77.0 

1886 275 - 20.0 15.0 - 156.2 

1887 281 86 32.4 17.3 - 161.9 

1888 517 - 21.4 - 9.1 255.5 

1889 430 - - - - 266.0 

1890 440 89.0 - - 9.9 257.6 

1891 770 130.0 71.8 41.9 - 370.8 

1892 482 409.0 108.4 53.0 17.4 445.0 

1893 552 297.0 124.5 60.6 - 552.4 

1894 640 343.0 141.5 90.0 19.7 633.4 

1895 735 383.0 105.0 92.3 19.0 763.0 

1896 626 411.0 105.1 90.6 16.2 953.8 

1897 471 336.0 90.3 91.2 17.6 1.193.0 

1898 498 299.7 110.1 95.1 22.0 1.491.2 

1899 - 300.4 - 93.1 23.0 1.864.0 

1900* 245.8 361.7 - - 20.3 2.330.0 

í u n i r a , c r -> i ««— — —, . — . — . . ^ ^ v v . j . l x. xuauvjii^u Ua 
Estrada Central de Pernambuco desde suas Origens até 1896. (Recife. 1896); Pinto. 
Estêvão. História de uma Estrada de Ferro no Nordeste. (São Paulo. 1948); Picanço. 
Francisco. Viação Férrea do Brasil. (Rio. 1884); 

-> « c 



Tabela 07 

TRANSPORTE DE GÊNEROS DA G W B R (T) 

ANOS AÇÚCAR ALGODAO MADEIRA 
1882/3 7.6 1.1 0.8 
1883/4 32.0 2.2 1.3 
1884/5 25.0 1.4 1.3 
1885/6 7.8 1.5 1.1 
1886/7 20.4 5.0 2.4 
1887/8 33.0 5.6 1.6 
1888/9 22.6 7.0 2.8 

1889/90 13.5 5.7 2.5 
1890/1 27.0 7.1 3.7 
1891/2 14.6 2.7 1.2 
1892/3 21.0 7.7 3.0 
1893/4 33.0 2.3 2.5 
1894/5 42.7 7.6 2.3 
1895/6 34.0 7.8 3.4 
1896/7 45.5 5.9 3.3 
1897/8 29.7 6.2 2.7 
1898/9 26.9 7.5 3.8 

1899/1900 29.9 7.7 3.9 
1900/01 28.0 9.6 3.0 

Fonte: Dados abreviados de Estêvão Pinto. História de Uma Estrada de Ferro do Nordeste. 
(Rio. 1948). p.96. 



Tabela 08 

MOVIMENTO DE GÊNEROS/PASSAGEIROS DA G W B R 

ANOS PASSAGEIROS £ GÊNEROS(t.) £ 
1881 83.1 15.3 47.9 45.7 

1882/3 36.7 10.6 16.3 17.4 
1883/4 63.6 18.4(a) 42.9(b) 45.8(a) 
1884/5 82.8 23.9 - -

1885/6 71.5 20.6 - -

1886/7 78.0 22.5 - -

1887/8 86.8 25.0 - -

1888/9 94.0 27.0 - -

1889/90 87.2 14.6(c) 61.8(d) 46.2 
1890 89.0 13.4 70.0 52.3 
1891 129.6 18.9 87.3 65.4 
1892 409.0 26.0 100.0(c) 74.9 
1893 297.3 31.8 133.1 100.0 
1894 639.7 55.4 173.8 134.9 
1895 382.5 40.8 127.0 114.0 
1896 411.4 42.5 139.4 133.9 
1897 336.0 40.0 108.3 104.2 
1898 299.7 40.8 104.3 102.6 
1899 300.4 40.9(d) - -

1900 361.7 49.2 - -

Fontes: Pinto. Estêvão. Op. cit. pp. 92. 94/5; The Railway Times, November 1, 1884. 
p. 1385; RMA 1889/90-1897; RMIVOP. idem; EF 21. vários relatórios para 1882 e 1883 
para os gêneros; os dados de Pinto vão de 1883/4 a 1889/90 e de 1898 a 1900; (a) dados da 
receita foram deduzidos de números anteriores; (b) idem; (c) idem. de 1889/90 a 1891; (d) 
idem. para 1899 e 1900. 



T a b e l a 0 9 

RECEITAS E DESPESAS DO TRÁFEGO DA G W B R (MILHARES) 

ANOS RECEITAS DESPESAS 
1881* 5.5 3.9 
1882/3 30.3 35.7 
1883/4 67.0 54.õ 
1884/5 57.2 41.2 
1885/6 32.9 42.9 
1886/7 52.7 45.5 
1887/8 72.7 51.1 
1888/9 74.0 47.7 

1889/90 58.3 46.4 
1890/1 85.5 63.3 
1891 50.1 44.6 
1892 90.0 74.8 
1893 124.8 74.6 
1894 43.2 95.4 
1895 38.6 102.5 
1896 156.6 124.6 
1897 128.7 121.8 
1898 127.3 108.9 
1899 140.7 93.6 
1900 153.3 96.2 

Fontes: Silva Coutinho. J.M. da. Estradas de Ferro do Norte. (Rio. 1888); Pinto. Estêvão. História de uma 
Estrada de Ferro no Nordeste. (São Paulo. 1948); Pessoa Ribeiro Júnior. Cyro Diocleciano. Estudo 
Descriptivo das Estradas de Ferro do Brasil. (Rio. 1886). 
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Tabela 10 

O TRÁFEGO DA ALAGOAS RAILWAY COMPANY ( A R C ) 

ANOS PASSAGEIROS GENEROS(t) 

1885 - 9.0 

1886 1.9 13.6 

1887 32.4 17.0 

1888 21.4 -

1889 - -

1890 t -

1891 71.8 34.0 

1892 108.4 52.5 

1893 142.6 57.8 

1894 141.5 63.0 

1895 105.0 53.3 

1896 105.1 -

1897 90.3 52.0 

1898 110.1 58.8 

1899 - -

1890 108.6 -

Fontes: The Railway Times para 1886, 1887 e 1893; Alagoas Railway Company Ltd. 
Petição e Memória (...) op.eit. p.6; Exposição dos Negócios da Província das Alagoas, com 
que passou a Administração ao Exmo Sr. Io Vice-Presidente Manoel Gomes Ribeiro, o Dr. 
Antônio Caio da Silva Prado. (Alagoas, 1888). p.33; Falia com que o Exmo. Sr. Dr. José 
Cesário de Miranda Monteiro de Barros abriu a Primeira Sessão da 27a. Legislatura da 
Assembléia Provincial das Alagoas, em 6 de outubro de 1888. p.37. 

T i 



Tabela 11 

RECEITAS E DESPESAS DO TRÁFEGO DA A R C (MILHARES £ ) 

ANOS RECEITAS DESPESAS 

1884 2.0 1.0 

1885 14.0 15.0 

1886 17.0 18.0 

1887 21.0 20.0 

1888 20.0 20.0 

1889 18.0 17.0 

1890 19.0 19.0 

1891 32.0 25.0 

1892 55.0* 42.0 

1893 78.0 65.0 

1894 70.0 71.0 

1895 81.0 74.0 

1896 82.0 74.0 

1897 75.0 65.0 

1898 103.0 93.0 

1899 93.0 69.0 

1900 101.0 51.0 

Fontes: Rodrigues. J.C. Resgate das Estradas de Ferro do Recife e da Bahia ao São 
Francisco. (Rio, 1904); Exposição dos Negócios da Província das Alagoas (1888). p.33. 
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Tabela 12 

RECEITA DE TRÁFEGO DA CONDE D'EU (£ MILHARES) 

A N O S R E C E I T A S D E S P E S A S 

1884/5 - -

1885/6 12.0 29.8 

1886/7 15.7 32.0 

1887/8 23.6 34.0 

1888/9 18.7 30.1 

1889/90 20.0 27.6 

1890/1 23.0 28.0 

1891/2 20.7 26.6 

1892/3 34.2 37.2 

1893/4 - -

1894/5 39.7 44.6 

1895/6 42.4 60.0 

1896/7 61.6 68.3 

1897/8 64.7 70.2 

1898/9 73.5 73.6 

1899/19 00 56.2 61.6 

19 00/1 779 84.3 

Fontes: Dados abreviados de The Railway Times, vários edissões, de 1885 a 1901. 



Tabela 12 

RECEITA DE TRÁFEGO D A CONDE D'EU (£ MILHARES) 

A N O S R E C E I T A S D E S P E S A S 

1884/5 - -

1885/6 12.0 29.8 

1886/7 15.7 32.0 

1887/8 23.6 34.0 

1888/9 18.7 30.1 

1889/90 20.0 27.6 

1890/1 23.0 28.0 

1891/2 20.7 26.6 

1892/3 34.2 37.2 

1893/4 - -

1894/5 39.7 44.6 

1895/6 42.4 60.0 

1896/7 61.6 68.3 

1897/8 64.7 70.2 

1898/9 73.5 73.6 

1899/19 00 56.2 61.6 

19 00/1 779 84.3 

Fontes: Dados abreviados de The Railway Times, vários edissões, de 1885 a 1901. 
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Tabela 13 

RECEITA DE TRÁFEGO DA N N C (£ MILHARES) 

Anos Receitas Despesas % 

1881 1.940 2.852 47 

1882 5.218 11.905 130 

1883 10.030 21.373 103 

1884 8.994 24.810 175 

1885 7.713 25.570 234 

1886 6.783 21.790 221 

1887 8.660 19.774 129 

1888 8.190 16.953 104 

1889 8.139 16.746 107 

1890 8.778 18.573 112 

1891 10.946 18.767 72 

1892 12.539 18.385 47 

1893 15.799 21.473 36 

1894 13.533 25.947 92 

1895 14.274 24.863 74 

1896 14.729 32.195 118 

1897 16.615 32.872 97 

1898 19.302 37.212 93 

1899 17.741 33.836 90 

Fontes: Relatórios do Ministério da Agricultura; Silva Coutinho. J. M. da. Estradas de Ferro 
do Norte. (Rio. 1888); Rodrigues. J.C. Resgate das Estradas de Ferro do Recife e da Bahia 
ao São Francisco. (Rio. 19 02); Castro Carreira. Liberato de. História Financeira e 
Orçamentária do Império no Brasil, volvi. (Brasília. 2a ed. 1980). 



Tabela 14 

RECEITA DE TRÁFEGO DA N N C (£ MILHARES) 

A N O S P A S S A G E I R O S A Ç Ú C A R G E N E R O S 

1881 1.775 1.185 238 

1882 7.315 2.389 912 

1883 13.394 4.051 6.179 

1884 11.402 2.985 5.569 

1885 10.438 3.344 5.564 

1886 9.703 4.259 7.931 

1887 8.467 4.531 8.600 

1888 9.124 7.152(a) 12.547 

1889 - - -

1890 9.911 - -

1891 10.450 5.978(a) -

1892 14.970 7.810 10.487 

1893 17.401 4.721 13.701 

1894 19.678 7.182(b) 8.283 

1895 18.910 6.035 -

1896 16.178 7.387 10.587 

1897 17.561 - 12.952 

1898 22.070 7.159 -

1899 23.000 10.436 -

1900 20.000 - -

Fontes: RMA, vários relatórios para o período; RPP, relatórios anuais para o período; 
Fernandes Pinheiro. M. "Les Chemins de Fer". In: Le Brésil en 1889. (Paris, 1889). p.437; 
RT April 20. 1889. p.533;(a) valor projetado como 57% dos gêneros, como açúcar aparece 
de 1892 a 1897;(b) idem. 



Tabela 15 

DIVIDENDOS DAS FERROVIAS INGLESAS ( % ) 

ANOS R S F G W B R A R C C. D ' E U N N C 

1858/80 5.5 - - - -

1880/1 5.5 - - 6.5* -

1881/2 5.5 - - - -

1882/3 5.5 - 7 - -

1883/4 5.5 - 7 - 5.5 

1884/5 5.5 6 5 5 0.5 

1885/6 5.5 7 5 5 1.0 

1886/7 5.5 4 5.5 5 2.5 

1887/8 5.5 4.5* 5.5 4.5* 2.5 

1888/9 5.0 5.5 5.5 - 2.5 

1889/90 5.0 - - - 2.5 

1890/1 5.0 5.0 8 - 3.5 

1891/2 5.0 - 6 4 4.5 

1892/3 5.0 6.0 - - 5.0 

1893/4 5.0 7.0 5 4.5 5.0 

1894/5 5.0 7.0 4 4.5 5.0 

1895/6 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 

1896/7 5.0 5.0 4.0 5.0 4.5 

1897/8 5.0 5.0 3.0 5.0 2.0 

1898/9 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 

1899/1900 4.0 - 4.0 3.0 3.0 

Fontes: The Railway Times, vários Relatórios da Diretoria; Rodrigues. J.C. Resgate das 
Estradas de Ferro do Recife e da Bahia ao São Francisco, op. cit.; Rippy. J. Fred. A Century 
of Railways-building in Brazil. In: IAEA. Vol.7. No.3. Winter 1973; Castro Carreira. 
Liberato de. História Financeira e Orçamentária do Império no Brasil. Op. cit.; Foreign 
Railways. Railway Register's Edition. Vol. I (St. Louis. 1884). p.78; 



Tabela 16 

EMPREENDIMENTOS NO NORDESTE 

COMPANHIA DATA CAPITAL ORGANIZAÇÃO NACIONALIDADE 
G.Pires têxtil 1826/36 - Fam. B. 
Harrington & Starr 1829/75 - Fam. UK 
Beberibe Water Co. 1838/?(a) S/A /UK 
Cia.Teatro Sta.Isabel. 1839/ 12.3 Sta. B 
Ônibus Carruagem 1841 - Fam. F/UK 
Banco Comercial de 
Pernambuco 

1847(f) 122.7 SA B 

Banco de Pernambuco 1851 122.7 SA B 
RSF Railway 1858 1.600.0 SA UK 
C.P.N. 1853 107.0(b) SA B 
Fielden Brothers 1856 - SA UK 
Refinaria de açúcar 1856(f) - Fam. B 
Caixa Econômica Al. 1856 61.4 SA B 
Fundação Bowman 1857 - Fam UK 
União Mercantil Text.Al. 1857 18.4 SA B 
Companhia de Colonização 1857(f) 61.4 SA B 
Cambrone Co. 1858(f) 200.0 SA F/UK 
EF Tamandaré 1857(f) 98.2 SA B 
Novo Banco de Pernambuco 1859 - SA B 
Fábrica de candeeiro 1860 - ? B 
Banco Amorim 1860 165.0 SA B 
Fábrica de Pólvora 1861 -SA B 
London & Brazn.Bank 1863 - SA UK 
Brazn.& Portug.Bank 1863 -SA UK 
Lloyds Bank 1863 - SA UK 
Brazilian Street Co. 1864 143.6 SA UK 
Ceará Water Co. 1864 -SA UK 

.Ceará Harbour Co. - - SA UK 
Ceará Gas Co. - - SA UK 
Ceará-Mirim Vallev Co. - - SA UK 
Pernambuco Improvements 
Co. 

1864(f) 200.0 SA UK 

Recife Drainaçe 1865 50.0 SA UK 
Trilhos Urbanos Olinda 1866 -SA B 
Trilhos Urbanos Alagoas 1868 122.7 SA B 
Sta.Tereza Water Co. 1870(f) - -SA UK 
Soe. Imigração 1871(f) 24.5 SA B 
Ferro-Carril de Pernambuco 1871 - SA B 



Banco Comercial 
Pernambuco 

1872(0 368.0 SA B 

Companhia Locomotora 1872 - SA B 
EF Sul de Pernambuco 1872 - Est B 
Western Telegraph Co. 1873 - SA UK 
Brazn.Submarine Teleg. ? - SA UK 
Alagoas Braz. Central Ry 1873 - SA UK 
Têxtil Madalena 1874 - SA B 
Caixa Econômica (Pe) 1874(0 - - B 
Fives Lille 1874(0 49.0 SA F 
Keller & Co. 1875(0 49.0 SA UK? 
The Conde DEu Ry. 1875 675.0 SA UK 
Paulo Afonso 1878 - Est B 
Natal-Nova Cruz Ry. 1878 619 .0 SA UK 
EF. Caruaru 1878 - Est B 
EF Baturité 1878 - Est B 
EF Sobral 1878 - Est B 
GWBR 1878 562.5 SA UK 
Alagoas Railway Co. 1881 512.2 SA UK 
Central Sugar Factory 1881 300.1 SA UK 
North Braz. Sugar Factory 1882 75.1 SA UK 
Ribeirão-Bonito Ry 1882 205.0 SA B 
Great Northern Ry 1882(0 - SA UK 
Banco Credito Real(Pe) 1885 61.4 SA B 
Cia. Fiação e Tecidos 1890 67.6 SA B 
EF Tamandaré 1895 - SA B 

Fontes: Pereira da Costa. F.A. Anais Pernambucanos (10 Vols.) passim; Melo. Josemir 
Camilo de. A Lavoura Canavieira em Pernambuco e a Expansão do Capitalismo Britânico 
(1870-1890) op.cit.; BT (Board of Trade). para cada companhia inglesa; (a) dados não 
disponíveis; (b) capital cotado entre 1875 e 1880; (c) montante disponível para obrigações; 
(d) montante de apenas 4 engenhos centrais; (e) capital para só um engenho central; (f) faliu; 
(Fam.) Empresa familiar; (SA) Sociedade por Ações; (Est.) Estatal; (B) Brasileira; (UK) 
United Kingdom; (F) França. 



Tabela 17 

ENGENHEIROS NO NORDESTE 

ENGENHEIROS EMPREENDIMENTO 
(?) Bolitreau Obras Públicas 1840s 
(?) Boyer Porto de Pernambuco 1838 
(?) Buessard Obras Públicas 1840s 
(?) Dombre Obras Públicas c.1874 
(?) Law Porto de Pernambuco 1859. 1861 
(?) Liais Obras Públicas 1840s 
(?) Lowden Porto de Pernambuco 1859 
(?) Mermond Estudos sobre Recife c. 1874 
(?) Morei Obras Públicas 1840s 
(?) Oanismen (?) Conde D'Eu 1889 
A. Blondel Porto de Maceió 
AfTonso de Almeida e Albuquerque Obras Públicas (PB), 1854 
Alfred de Mornav Concessionário da RSF 
Alfredo de Barros Vasconcellos Militar, Obras Públicas, (PB), 1859 
Alfredo Lisboa Porto de Recife 1887 
Álvaro Machado Militar, Governador PB, 1892 
Álvaro Rodovalho Marcondes dos Reis Porto do Recife 
Amarilis de Vasconcelos EF Baturité 
André Harvev Máquina a vapor, pE, AL, 1840s 
André Przewodowsky Bahia, 1847 
André Rebouças PB. 1864/concessionário C.D'Eu/Porto 
Andreas Cemadak Porto de Maceió, 1874 
Antonio Augusto de Figueiredo Conde D'Eu 
Antônio Augusto Fernandes Pinlieiro Bahia São Francisco (BSF) 
Antonio Augusto M.de Barros EF Sul de Pernambuco 1882 
Antonio Gonçalves da JuEst. Araújo Ceará Water Co./Conde D'Eu 
Antonio Guedes Nogueira Secretaria da Fazenda, AL, 1904 
Antônio de Sampaio Pires Ferreira EF Caruaru 1888 
Antonio Feliciano de Castilho Conde D'Eu 1885 
Antônio Maria de Oliveira Bulhões BSF 
Antonio V. Nascimento Feitosa Obras Públicas 
Aristides Franklin de Mornay Estudos AL(?) 
August Kerstling Obras Públicas 1840s 
Augusto Fomm Júnior Sobral 
Augusto Toscano de Brito 
James Brunless 

Conde D'Eu/EF Oeste de Minas 

B.C.Batterbee Conde D'Eu Railway. 1881 
C.B. Lane RSF, 1856; Porto de Pernambuco 1862 
Carlos (Aloes?) Krauss EF P. Afonso estudos 1868 
César de Souza RSF 
Charles de Mornay AcioniEst. da RSF/ estudos sobre Alagoas 
Charles Hargreaves Ramal do Ceará-Mirim 1880s 
Charles Neate Porto de Pernambuco 1854/CabedeIo 
Charles Vignoles Porto de Recife e Consultor Jurídico 
Conrado Jacob Niemayer militar, Obras Públicas Pe, 1820; Presid. Ce. 



Constant Afonso Coelho Conde D Eu 
Eduardo José de Moraes Militar, EF P. Afonso 1878 (?) 
Eduardo Lima Fundição Alagoana, 1882 
Edward de Mornay Concessionário da RSF 
Edwin Clark GWBR 
Emilio Dolé Açúcar, PE, AL 1890 
Emílio GuEst.vo Beringer Obras Públicas 1875 
Emmanuel Liais Comissão Científica, 1883 
Ernest Denis Street RSF 1860 
Ernesto Augusto Amorim do Valle Obras Públicas (PB) 1861 
Eugênio Adriano P.da Cunha e Mello EF Sul de Pe 1878 
Ezequiel Corrêa dos Santos GWBR 1881 
F. Raphael de Mello Rego RSF 1856/7 
Felippe de Figueiroa Faria RSF/Conde D'Eu 
Firmmo Herculano de Moraes Ancora Obras públicas, Pe, 1837 
Firmo José de Melo BSF 
Francisco de Paula Bicalho Projeto Petrolina-Terezina 
Francisco do Rego Barreto Obras Públicas 1840s/Engenhos Centrais 
Francisco do Rego Barras Engenhos Centrais 
Francisco Ferreira Pontes EF Central de AL, 1884 
Francisco Jose Gomes Calaça EF Caruaru 1884/Eng.Centrais (AL, 1879) 
Francisco Pereira da Silva Estudos sobre a Paraíba 1847 
Francisco Saturnino de Brito PE/EF Baturité, CE 
Francisco Soares da Silva Retumba Obras Públicas (PB) 1853,61,88/Conde D'Eu. 
Frederick de Mornay AcioniEst. da RSF/Mercado de Penedo, AL 
George Armstrong Conde D"Eu 
George Furness RSF 
George Harvev Duder Engenhos Centrais, AL 
George Herman August Ehrarhdt Estudos sobre Pernambuco 1869 
H.E. Weaver EF Sul de Pernambuco 1878 
H.Hargreaves RSF 
Henrique Augusto Milet Eng.fiscal e concessionário de ferrovia/ PE 
Henrique Beaurepaire-Rohan Exército/reconhecimento das Secas 
Henrique Guilherme Fernando Halfeld Comissão Científica, 1883 
Henry C. Baggalav Porto de Maceió, 1874 
Herculano Veloso Ferreira Pena Presidente de Pernambuco, 1848; BSF 
Hermilo Alves Alagoas Railway Co. 
Honório Bicalho BSF 
Hugh Wilson Construtor ferroviário 
J. P. H. Dunsmure Conde D'Eu 
Jacinto Paes Mendonça Senhor de engenho AL, 1889 
João Bloem Obras Públicas/PE 1830s 
João Camilo Afonso Constard (Pará) e Alagoas, 1882 
João Chrockat de Sá EF Mossoró 1889/Jequitinhonha,BA 
João Claudino de Oliveira Militar, Governador interino PB 1889 (?) 
João Ernesto Viriato de Medeiros RSF 1850s 
João Guilherme Monthier EF P. Afonso (?) 
João Martins da Silva Coutinho Estudos, PB, 1886 
Joaquim Cunha Francisco da S. Lobo Colonização, AL, 1882 
Joaquim Leite Ribeiro de Almeida Tamandaré-Barra de Jangada, PE 
John Bayliss RSF c.1858 



John Blount Porto de Pernambuco 1856 
John Casper Branner Estudos sobre geologia e seca 
John Charles Morgan Paraguassu Steam Road. BA 1866 
John Hawkshaw Porto de Pernambuco. 1863. 1873 
José Airosa Galvao BSF, Central 
José Carneiro da Rocha RSF 1864 
José de Barros Wanderley Mendonça Alagoas, 1891 
Jose Ewbank da Camara EF Sul de Pe 1878 
José Joaquim Rodrigues Lopes Miliar, Pe. 1853) 
José Joaquim Rodrigues Saldanha EF Sul de Pernambuco 1894 
Jose Mamede Alves Ferreira Obras Públicas 1840s 
José Maria de Oliveira Bulhões Militar, estudos para a BSF 
José Martins da Silva Coutinho EF.Prolongamenlo (Pe) 
José Rippol Fundição Rippol. AL, 1882 
Karl Blees Obras Públicas, PB, 1857 
L. Ernesto Lassance Cunha EF Sul de PE, 1888 
Louis Leger Vauthier Obras Públicas 1840s 
Luiz da Rocha Dias BSF e Sobral 
Luiz Felipe Alves da Nóbrega Porto de Maceió, 1891 
Luiz José da Silva GWBR 1881 
M. H. Watts Conde D'Eu 
M. Saldanha da Gama Conde D'Eu 
M. Theive e Argollo BSF e Conde D'Eu 
M.A. Borthwick RSF 
Mamede Simões Escola de Geometria, Recife 1874 
Manoel Buarque de Macedo RSF/Engenhos Centrais/Ministro 
Manoel da Cunha Galvao Porto de Recife 1867/Estudos PB 
Manoel de Azevedo Leão GWBR 
Manoel Eugênio do Prado Engenhos Centrais, AL 
Manoel L. d'Amorim RSF/Engenheiro 1864 
Manoel Martins F. Júnior RSF 1887/ Obras Públicas 1891 
Manoel Cândido da Rocha Andrade Obras Públicas, AL, 1883 

Manuel de Barros Barreto RSF/PernambucoStreet/EF Sul de Pe. 
Marcos Âncora Porto de Pernambuco 1846 
Miguel Arrojado Lisboa Estudos sobre seca 
Miguel Burnier BSF 
Moreau de Champagnillaume Porto de Maceió, 1874 
O. Mann RSF 1860s/ Porto de Recife 1869/BA 
(?) Polemann Obras Públicas, PB 1857 
(?) Portier Obras Públicas 1840s 
Paulo José de Oliveira RSF 1873 
Pereira Passos Porto de Pernambuco 1873 
Rafael Arcanjo Galvao Porto de Pernambuco 1867. 1870 
Reinald Von Kruge EF P. Afonso c. 1878 
Roderick Crandall Estudos geológicos do Nordeste 
Rodrigo de Freitas (Comissão) Porto de Pernambuco 1848. 1859 
S. Barcelos Obras Públicas (PB) 1892 
Samuel Agnew Conde D'Eu e Vice-Cônsul inglês 
Sebastião do Rego Barros Militar, PE 
Sebastião de Souza Melo Obras Públicas (PB) 1859 
Victor Fourié Porto de Pernambuco 1870s 





T A B E L A 18 

ARREMATANTES/BURGUESIA RECIFENSE PRÉ-FERROVIAS ( 1 8 4 0 / 6 ) 

ARREMATANTES FIADORES 

Amaro Fernandes Daltro Jr. -

André Wilmer Joaquim Teixeira Peixoto 
Antônio de Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque 

(Senhor de engenho) 

Antônio Lins Caldas -

Antônio P. Barroso de Moraes José Pacheco d'Albuquerque 
Antônio Pedro Tavares -

Carlos Ribeiro Pessoa de Lacerda -

Domingos de Souza Leão -

Fernando Francisco d'Aguiar Montarroyos -

Francisco Correia de Barros Francisco Luiz Maciel Vianna 

Francisco de Paula Buarque -

Francisco de Paula Cavalcante Albuquerque 
Lacerda 

— 

Francisco Jacinto Pereira -

Francisco José Rodrigues -

Francisco Xavier de Miranda -

Gabriel Affonso Rigueira -

João Carvalho Paes de Andrade Senhor de engenho 

João Cavalcante de Albuquerque -

João Francisco Reeis -

João Francisco do Rego Maia Francisco da Rocha P. Barreto 

João Hypólito de Meira Lins Vicente de Araújo Pinheiro 
João Marques Corrêa da Costa -

Joaquim de Almeida Catanho -

Joaquim Fonseca S. Figueiredo José Duarte Rangel 
Joaquim Francisco de Mello Cavalcante -

Joaquim Leocádio de Oliveira Guimarães -

Joaquim Pedro do R. Cavalcante José Maria Freire Gameiro 
José Antônio Ferreira Manoel Pires Ferreira 
José Antônio Pereira José Claudino Leite 
José Cândido de Barros -

José Claudino Leite -

José Cordeiro de Carvalho Leite -

José Duarte Raneel -

José Fellippe B. de Menezes Paulino Gouveia Muniz Ferreira 
José Francisco Gonçalves Júnior -

José Gomes dos Santos Pereira Bastos -



José Gonçalves Ferreira CoEst. Paulo Caetano de Albuquerque 
José Gorgônio Paes Barreto Ignacio de Barros Barreto 
José Joaquim dos Santos Joaquim Manoel C° da Cunha 
José Luiz da Silva Barbosa Silvestre J. do Nascimento 
José Roberto de Moraes Silva -

José Xavier C° Roiz Campello João Carneiro da Cunha 
José Patrício Fernandes Fellipe C° de Olinda Campello 
Luiz de F. de Alemão Cisneiro Paulo Caetano d'Albuquerque 
Luiza Maria de Jesus -

Manoel Antônio dos Santos Guilherme Soares Botelho 
Manoel Cavalcante de Albuquerque Mello -

Manoel Ferreira dos S. Pimentel -

Manoel Joaquim do Rego e Albuquerque. Manoel Cte. de Albuq. Mello 
Manoel Romão C. de Araújo Francisco Cesário de Mello 
Pe. Jeronymo Barreiros Rangel -

Sebastião Antônio de M. Rego Sebastião Antônio Paes Barreto 
Silvestre Dantas Lima -

Fonte: Fonte: Relatório do Engenheiro em Chefe (Vauthier)da Província de Pernambuco. 
Recife, 1842. Mappa de arrematantes, 1840; Relatório do Engenheiro em Chefe da 
Província de Pernambuco em setembro de 1846. Recife, 1846, pp.219. A lista de 1840 não 
dá os fiadores. 



Tabela 19 

SENHORES DE ENGENHOS / ACIONISTAS DA RSF 

PROPRIETÁRIOS ENGENHOS AÇÕES 
Ignacio de Barros Barreto Buranhaem 12 
João Francisco Xavier Paes Barreto Mato Grosso 36 

Antônio Francisco Paes de Mello Barreto Carnigo (?) 10 

Francisco do Rego Barros Barreto Marengi 10 

José Joaquim do Rego Barros - 25 

Vicente Elias Cavalcanti de Albuquerque - 10 

José Pereira de Araújo - 30 

Manoel Joaquim Muniz Baranda - 10 

João Pereira de Araújo Cardoso Contendas 50 

Lourenço Francisco d"Almeida Catanho - 20 

Antônio dos Santos de Siqueira Cavalcanti Velho (Cabo) 50 

Lourenço Bezerra de Siqueira Cavalcanti Fernandes 30 

Lourenço Bezerra de Siqueira Cavalcanti Jr. Fernandes 10 

Barão de Cimbres Algodoais 10 

Mariano Xavier Carneiro da Cunha Caxangá 20 

Antônio Ellias de Rego Dantas no Cabo 80 

Augusto de Souza Leão em São Lourenço 50 

Francisco Cav alcanti de Souza Leão em Jaboatão 50 

Antônio dos Santos de Souza Leão Javinda 220 

Domingos de Souza Leão Caramia (?) 100 

Luiz Felipe de Souza Leão Jurissara 30 

Antônio de Paula de Souza Leão Tobé 10 

Manoel do Rego Barros de Souza Leão Caiara 10 

Antônio do P. de Souza Leão Mattos 8 

Henrique Marques Lins Matapiruna 50 

_Belmiro Velloso da Silveira Lins Conceição 25 

José Thomas Pires Machado Portella Muribeca 25 

Luiz Francisco de Barros Rego Caiará 50 

EHias BaptiEst. da Silva - 40 

Antônio Alves da Silva Raiz 12 

Eustáquio Velloso da Silveira Bom Despacho 50 

Coriolano Velloso da Silveira Ribeira 45 

Barão de Suassuna - 100 
José Maximiano Pereira Vianna Pereira 15 
José Roberto Castel Branco em Rio Formoso 25 

ignacio José Coelho em Bonito 75 
J-M. Portella em Muribeca 25 

Manoel S. Corrêa de Sá - 3 
José Rufino Barbosa da Silva Bamburral 10 

TotaI_ 1 .491 

Fonte: BT 41 591. Joint Stock Companies Act, May 23, 1857; Idem, April 26, 1860 (Listas de acionistas) 


