
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 
 
 

 
Welber Luiz dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 

 

A ESTRADA DE FERRO OESTE DE MINAS: 
 

SÃO JOÃO DEL-REI (1877-1898) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariana 

 
2009

 



 
WELBER LUIZ DOS SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Estrada de Ferro Oeste de Minas: 
 

São João del-Rei (1877-1898) 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal de 
Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do 
título de mestre em História. 

 
 
 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Andréa Lisly Gonçalves 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariana 
 

2009 



 
 
 
 

Welber Luiz dos Santos 
 
 
 
 
 
 

A Estrada de Ferro Oeste de Minas: 
 

São João del-Rei (1877-1898) 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Ouro Preto como 
requisito parcial para obtenção do título de 
mestre em História. 
 
 
 

Aprovado em: 01/09/2009 
 
 

BANCA EXAMINADORA 

 
Prof.ª Dr.ª Andréa Lisly Gonçalves (Orientadora)  

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto 

 
Prof. Dr. Douglas Cole Libby 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

 
Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria das Graças Chaves 
UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto 

  



 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico. Para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
E-mail: wel.oestedeminas@gmail.com 
 
 
 
 
Catalogação da publicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S237e           Santos, Welber Luiz dos. 
                           A estrada de ferro Oeste de Minas: [manuscrito] : São João del-Rei 
                      (1877-1898)/ Welber Luiz dos.  - 2009. 
                              155f. : grafs,; tabs.; mapas. 
                  
                              Orientadora: Profa. Dra. Andréa Lisly Gonçalves. 
                                                  
                              Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de História. 
Programa de Pós-graduação em História. 

  
                             Área de concentração: Estado, Região e Sociedade.  
      

1. Historia moderna - Sec. XIX - Teses. 2. Ferrovias - História - 
Teses. 3. Desenvolvimento econômico - Teses. I. Gonçalves, Andréa 
Lisly. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.                         

       

                                                                                           CDU: 629.4:94(815.1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais e irmãos! 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Apesar de a memória ser um elemento fundamental na pesquisa histórica, às vezes 

ela me foge.  Desde já, peço desculpas pela omissão de algum nome e digo que todos, 

nos últimos dois anos, foram importantes de alguma forma. 

Agradeço à PROPP e à CAPES pelo fomento durante o curso. 

Em especial, devo agradecer à Professora Andréa Lisly Gonçalves pela confiança 

em minha proposta de trabalho e pela orientação respeitosa, demonstrada com prontidão 

e cuidado, foi um imenso prazer! 

 À Professora Cláudia Chaves pela amizade surgida em sala de aula e pelo 

incentivo, já estava na banca antes da formalidade do convite. Ao Professor Douglas 

Libby por aceitar compor a banca, com suas intervenções sempre de grande proveito.  

Aos três, devo dizer que os erros que persistem são de minha total 

responsabilidade. 

No ICHS sou grato a todos os professores e colegas com quem convivi. 

Na UFSJ, devo agradecer especialmente aos professores Silvia Brügger (Josemir 

e João inclusos), Wlamir Silva, Ivan Vellasco, Maria Leônia Chaves, Afonso Alencastro 

e Danilo Ferretti. Não posso esquecer-me também de Carmen. 

Estar em Mariana foi um grande acontecimento, lá, graças à Thaís, tive os amigos 

lémkazeanos: Marcel, Pablo, Ednaldo, Marcelo, “Renato” Boy, Zé “Rodrigo”, Danilo e 

Argos. Tive também a honra de conviver com Laura, Mirela e Mari. 

Aos camaradas Carlos Malaquias, Bruno Campos, Alex Lombello e Flávio 

Cavalcanti devo um extra pelo compartilhamento de material de pesquisa, troca de 

informações ou simples diálogo sob a inspiração de Clio. Ao amigo Hugo Caramuru, 

conhecedor das ferrovias de Minas como poucos e interlocutor importantíssimo sobre 

todo o processo vivido pela Oeste de Minas até os dias atuais. 

Ao Sr. Jorge Teixeira e à Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira pela acolhida em 

sua casa e o apoio irrestrito. Junto a eles, não posso esquecer-me de Ana Amélia e 

Hiroshi, muito obrigado! 

Devo acrescentar minha gratidão a Lidiany Barbosa e Marcelo Godoy pelo apoio 

desde o início. 

A Kátia Leite (nossa Blimunda Sete Luas), pela revisão do texto. 



 

Denise Lins foi figura fundamental, teve grande responsabilidade por esta 

jornada, me faz duvidar da inexistência de anjos. 

Finalmente, à Paulinha pela amizade desde a graduação e pelo apoio 

incondicional durante o mestrado, com carinho e generosidade. A ela dedico o que há de 

bom neste trabalho. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Alguém que não pode mostrar-se de acordo com seu nível perde o 
respeito da sociedade. Permanece atrás de seus concorrentes numa 
disputa incessante por status e prestígio, correndo o risco de ficar 
arruinado e ter de abandonar a esfera de convivência do grupo de 
pessoas de seu nível e status”. 
 

NORBERT ELIAS. A Sociedade de Corte 
 
 
 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Bitola ferroviária ........................................................................................... 20 

Figura 2 – Vagão gaiola para transporte de gado ........................................................... 53 

Figura 3 – Monumento de Entre Rios ............................................................................ 72 

Figura 4 – Mapa das estradas de ferro de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 
(1884) .............................................................................................................................. 74 

Figura 5 – Primeira locomotiva norte-americana no Brasil (EFDPII) ........................... 81 

Figura 6 – Linhas das estradas de ferro sul mineiras ...................................................... 88 

Figura 7 – Placa de locomotiva, fabricante .................................................................. 112 

Figura 8 – Locomotiva nº66, original nº16 .................................................................. 112 

Figura 9 – Primeiro trecho da ferrovia (1881) .............................................................. 118 

Figura 10 – Total da linha aberta ao tráfego em 1888 .................................................. 119 

Figura 11 – Total da linha aberta ao tráfego em 1895 .................................................. 120 

Figura 12 – Mapa da E. F. Oeste de Minas em 1903 ................................................... 121 

Figura 13 – Resumo da partilha do inventário post-mortem do Comendador Dias 
Bastos ............................................................................................................................ 132 

Figura 14 – Fac-simile de ação da companhia ............................................................. 140 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Produção cafeeira de Minas Gerais e São Paulo (1881-1898) .................... 67 

Gráfico 2.1 – Evolução do coeficiente de tráfego (1881-1887) ................................... 115 

Gráfico 2.2 – Evolução do coeficiente de tráfego (1892-1898) ................................... 115 

Gráfico 3 – Evolução do valor real das ações (1881-1893) ......................................... 116



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quado 1 – Exportações de Minas Gerais para o Rio de Janeiro .................................... 53 

Quadro 2 – Importações de Minas Gerais do Rio de Janeiro ......................................... 54 

Quadro 3 – Estações da Estrada de Ferro Oeste de Minas ............................................. 99 

Quadro 4 – Lista das ferrovias do Brasil e a bitola de cada uma (1854-1884) ............ 105 

Quadro 5 – Valor quilométrico das ferrovias da primeira metade da década de 1880 109 

Quadro 6 – Distribuição dos gastos do valor relativo da construção da E. F. Oeste de 
Minas ............................................................................................................................ 109 

Quadro 7 – Locomotivas da E. F. Oeste de Minas (1880-1894) .................................. 111 

Quadro 8 – Lista dos maiores acionistas da primeira chamada de capitais .................. 127 

Quadro 9 – A diretoria .................................................................................................. 139 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Porcentagem dos principais produtos na exportação brasileira .................... 64 

Tabela 2 – Exportações de café da Província de Minas Gerais (1850-1884) ................. 66 

Tabela 3 – Extensão da malha ferroviária de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 
(1873-1884) .................................................................................................................... 75 

Tabela 4 – Movimentação referente ao ano de 1881 .................................................... 101 

Tabela 5 – Movimentação referente ao ano de 1883 .................................................... 101 

Tabela 6 – Movimentação referente ao ano de 1886 .................................................... 101 

Tabela 7 – Movimentação referente ao ano de 1890 .................................................... 102 

Tabela 8 – Gêneros transportados ................................................................................ 103 

Tabela 9.1 – Receita, despesa e coeficiente de tráfego – E. F. Oeste de Minas ........... 114 

Tabela 9.2 – Receita, despesa e coeficiente de tráfego – E. F. Rio Claro .................... 114 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
AN-JC – Arquivo Nacional do Rio de Janeiro-Junta Comercial 
IPHAN-ETII – Arquivo do IPHAN - Escritório Técnico II de São João del-Rei - MG 
APM – Arquivo Público Mineiro 
BN – Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
RAPM – Revista do Arquivo Público Mineiro 
RPPMG – Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais 
AL – Almanaque Laemmert 
BMBC – Biblioteca Municipal Baptista Caetano 
SOR – Seção de Obras Raras 



 

14 

 

SUMÁRIO 

Resumo ........................................................................................................................... 15 

Introdução ....................................................................................................................... 17 

Capítulo 1- Para além das minas: a expansão da diversidade ................................. 32 

Aspectos da formação do mercado interno: o prefácio aos trilhos ................................. 34 

Sobre a região, algumas considerações .......................................................................... 55 

São João del-Rei no oitocentos, uma observação ........................................................... 57 

Capítulo 2 - Nem tudo é café: breves considerações sobre as ferrovias no sudeste do 
Brasil .............................................................................................................................. 63 

Contexto de trilhos .......................................................................................................... 63 

Antes do Oeste, o centro-sul: trilhos para o progresso ................................................... 75 

Minas Gerais nos trilhos: entre a província e o estado ................................................... 84 

Capítulo 3 - Tropas de aço: a trajetória da Companhia Estrada de Ferro d’Oeste de 
Minas .............................................................................................................................. 86 

A receita e a despesa como indicadores das dificuldades da empresa ......................... 113 

Capítulo 4 - A tentativa de rastreamento de um grupo: a elite são-joanense nos 
trilhos ........................................................................................................................... 122 

Depois da travessia do oitocentos ................................................................................. 122 

Os diretores ................................................................................................................... 130 

Os acionistas são-joanenses .......................................................................................... 139 

Considerações Finais .................................................................................................. 143 

Fontes ............................................................................................................................ 146 

Bibliografia ................................................................................................................... 149 

   



 

15 

 

RESUMO 

 
O mercado interno vem sendo objeto de pesquisas históricas já há alguns anos. A 

Estrada de Ferro Oeste de Minas, criada, em parte,com o capital mercantil acumulado pela 

elite são-joanense, é parte de um projeto mais amplo de integração das regiões do Império 

à Corte.O abastecimento do Rio de Janeiro com a produção agro-pastoril do oeste de Minas, 

intermediado pelos negociantes de São João del-Rei, se nos apresenta como o objeto de 

análise dentro do contexto do surto ferroviário brasileiro do século XIX. Surto este que, em 

nosso entendimento, ultrapassou a lógica ferrovia/agroexportação. A intervenção do Estado 

foi fundamental para a existência da companhia, bem como a participação de alguns 

indivíduos que se destacaram na sociedade são-joanense do final do século XIX, parte deles 

herdeiros de negociantes que dominavam as relações mercantis entre Minas Gerais e Rio 

de Janeiro no decorrer do mesmo século. 

Palavras-chave: Mercado interno, Minas Gerais, ferrovia, São João del-Rei, oeste de 

Minas 

 

  



 

16 

 

ABSTRACT 

For many years Brazilian internal market has been object of historical researches. The West 

of MinasRailway was partlybuilt with the accumulated mercantile  são-joanense’s elite 

capital. The railway is part of a wider project of integration between distant regions of the 

Empire and the Court. The provisioning to Rio de Janeiro with the agriculture-pastoral 

production from West of Minas, mediated by São João del-Rei's merchants is presented as 

the analysis object within the expansion of Brazilian railway in the 19th century. In our 

understanding, the railway supply surpassed the railway/agro-exportation logic. State 

intervention was fundamental for the company existence, as well as the participation of 

some individuals who stood out in são-joanense society in the end of 19th century some of 

them were merchants' heirs, which dominated mercantile relationships between Minas 

Gerais and Rio de Janeiro along the same century. 

Keywords: Internal market, MinasGerais, railway, São João del-Rei, West of Minas 
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INTRODUÇÃO 

 

The colonial towns of Latin America have always held a special 
fascination for me, and for that reason alone São João del-Rei would have 
been worth a visit. Like famedOuroPreto and the other 18th century mining 
centers in the Brazilian State of Minas Gerais, São João del-Rei retains a 
character worthy of applause. I remember my first visit there in 1973, 
walking down its narrow, cobblestone streets, their tranquility broken only 
by an occasional automobile and by unmistakable sound of a steam 
locomotive switching the passenger depot. It was dusk as I hurried across 
the Córrego do Lenheiro footbridge and passed into the huge smoke-filled 
trainshed.Eerie shadows flashed across the darkness as No. 22, a tiny, cap-
stacked, outside-frame Baldwin 4-4-0 spotted a string of cars for the 7 a.m. 
“mixto” to Antonio Carlos. One of sixty 30-inch (or 2-foot, 6-inch, if you 
prefer) gauge steamers built for the Estrada de Ferro Oeste de Minas 
(Western of Minas Railway) between 1880 and 1920, No. 22 and seventeen 
sisters are still on the property – Americans, Ten-wheelers, and 
Consolidations, together representing one of the finest collections of small 
U.S.-built narrow-gauge steam power to be found anywhere in the 
1980’s… locomotives serving a railroad now celebrating a century-plus of 
common-carrier service. 

JOHN KIRCHNER1 
 

 

Ao iniciar a década de 1980, o jornalista John Kirchner veio ao Brasil para realizar 

matéria sobre a curiosa ferrovia que, em Minas Gerais, conservava características 

semelhantes às que apresentava cem anos antes, quando foi construída. Naquela década, 

apenas duas ferrovias do sistema federal funcionavam com as características técnicas 

baseadas na “arcaica” tecnologia a vapor em toda sua malha. Além da antiga linha visitada 

                                                            
1 KIRCHNER, John A. “Where slide valves, link ‘n pin, and 2’6” survive - Untouched by time: Brazil’s tiny 
Baldwins”. IN: Trains: The Magazine ofRailroading, Novembro, 1981, pp.34-39. 
“As cidades coloniais da América Latina sempre se fizeram especialmente fascinantes para mim e, por isso, 
São João del-Rei, sozinha, já teria valido uma visita. Como a famosa Ouro Preto e os outros centros 
mineradores do século XVIII no estado brasileiro de Minas Gerais, São João del-Rei retém uma característica 
digna de aplauso. Lembro-me de minha primeira visita em 1973, enquanto caminhava sobre suas estreitas 
ruas de paralelepípedo, sua tranqüilidade apenas quebrada por um automóvel ocasional ou pelo inconfundível 
som de uma locomotiva a vapor manobrando carros de passageiros.A alvorada ainda se aproximava quando 
me apressei pela ponte de pedestres sobre o Córrego do Lenheiro e passei pela plataforma envolta em fumaça. 
Sombras suaves flamejaram pela escuridão, era a nº 22, uma minúscula Baldwin 4-4-0  com 'chaminé-de-
chapéu' e longerão externo, puxava uma fila de carros para o trem 'mixto' de Antônio Carlos. Uma das 
sessenta máquinas a vapor de bitola de 76cm construídas para a Estrada de Ferro Oeste de Minas entre 1880 
e 1920, a de nº 22 e dezessete irmãs ainda estão na atividade - Americans, Ten-wheelers e Consolidations, 
que representam uma das maiores coleções de locomotivas a vapor de pequeno porte de fabricação norte-
americana, ainda encontradas em serviço na década de 1980… locomotivas que servem uma via férrea que 
celebra um século de existência”. (tradução livre) 
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por Kirchner na “colonial” São João del-Rei, havia a ferrovia do carvão em Santa Catarina, 

a Estrada de Ferro Donna Thereza Christina.2 

Em 1996, a Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), empresa estatal responsável 

pelas ferrovias pertencentes à União desde 1958, exceto as da Companhia Vale do Rio 

Doce, entrou no Programa Nacional de Desestatização (PND). As medidas nesse processo 

foram a divisão de toda a rede federal em seis malhas regionais; privatização do serviço de 

transporte de cargas mediante leilão (sobre o serviço de transporte de passageiros, apenas 

os trens de subúrbio de algumas capitais, sob a administração da CBTU, restavam 

operacionais); e o arrendamento do ativo.3 Depois disso, em 1999, entrou em processo de 

liquidação, terminado em 2007, ano oficial da extinção da empresa.4 

O resultado dessa privatização e do arrendamento foi a divisão regional das 

ferrovias brasileiras, então federais, de acordo a) com a bitola da via e b) os territórios e 

estados alcançados pelas linhas. O modelo utilizado para tal divisão respeitou, de facto 

mesmo que não de juri, em certa medida, o que já era uma realidade no início do século XX 

e que foi resultante da forma de concessão praticada pelo governo Imperial na segunda 

metade do oitocentos e pela União com o advento da república. Queremos dizer que as 

ferrovias voltaram às concessionárias, representadas por companhias de capital privado no 

formato de sociedades anônimas, e a regionalização manteve, em boa medida, o que ocorria 

no final do século XIX e início do XX, com o acréscimo da extensão até Brasília após a 

criação da nova capital federal. 

Como a ampliação de ramais foi pontual, tendo, em Minas, ocorrido principalmente 

na região do Quadrilátero Ferrífero, parece ter prevalecido de alguma forma o velho 

privilégio de zona, que não permitia a atuação de outra companhia num raio que variava 

entre 30 e 50 quilômetros da via da ferrovia privilegiada. 

Com exceção de determinados trechos, em pontos estratégicos, que foram 

ampliados, e da supressão dos ramais considerados antieconômicos no transcorrer da 

segunda metade do século passado, além da construção da chamada “Ferrovia do Aço”, o 

                                                            
2 REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A. Sistema Ferroviário Do Brasil, Vol.3. Rio de Janeiro: RFFSA, 
1978. 
3 Decreto nº473 de 10 de março de 1992. URL: http://www.rffsa.gov.br/pd.htm. Visitado em 18/01/2009. 
4 Início: Decreto nº 3.277/99, final: Lei nº11.483/2007. URL: 
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=127&sec=5, visitado em: 18/01/2009. 
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mapa não mudou tão radicalmente na área de atuação da RFFSA. Pelo menos não tanto no 

tocante às áreas centrais atendidas pelos trilhos na região sudeste do Brasil, onde se localiza 

a região econômica objeto de nosso estudo. Constatou-se que a grande integração do 

território nacional proposta no século XIX, pela via ferroviária, acabou sendo transferida, a 

partir de meados do século XX, à via rodoviária.5Nesse ponto, ainda que em um contexto 

totalmente diverso, é possível perceber conexões entre a história das ferrovias no século 

XIX e o que se observa atualmente. 

Pretendemos, na presente dissertação, discutir as atividades econômicas de uma 

região do sudeste nas últimas décadas do século XIX: a região oeste mineira ligada ao 

abastecimento interno do Império, particularmente São João del-Rei,6 o entreposto 

comercial dessa região. O eixo é a modernização realizada no modo de transporte, fruto do 

primeiro “surto ferroviário”, ocorrido naquele século. 

O que nos levou a querer compreender a história da ferrovia em São João-del Rei 

foi a erradicação da mesma na década de 1980, ou melhor, a permanência simbólica do que 

restou de uma estrada de ferro construída nas últimas décadas do século XIX, num período 

apontado por Afonso de Alencastro Graça Filho como de crise econômica na cidade.7 Nas 

palavras do autor 

São João del-Rei, no último quartel do século XIX, vai acordar para a 
defesa de seu dinamismo econômico, gradualmente perdido. Sua elite, que 
não havia se sensibilizado com a questão abolicionista, passará a clamar 
pelo estabelecimento de imigrantes europeus, que poderiam renovar sua 
lavoura de subsistência pelo plantio de novas culturas, da vinha e do trigo. 
Antes disso, tomara a iniciativa de estabelecer uma seção ferroviária 
ligando a cidade à Estrada de Ferro D. Pedro II. Em 1878, seria subscrito 
pelos são-joanenses mais da metade do capital exigido para a organização 
da empresa, denominada Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas.8 

 

                                                            
5Cf. BRASILEIRO, Anísio (et al.) Transporte no Brasil: história e reflexões. Brasília, DF: Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes/GEIPOT; Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2001, p.284. 
6Pela Lei 4.253, de 15 de dezembro de 2008, fica estabelecido que a grafia do nome da cidade é São João 
del-Rei e o adjetivo gentílico é são-joanense. Fonte: http://zimeose.blogspot.com/2009/05/grafia-do-nome-
sao-joao-del-rei-e.html, visitado a 13/05/2009. 
7 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas Gerais: 
São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002. 
8 Idem, p.47. 
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Se em 1981 era inaugurado o museu ferroviário de São João del-Rei, em 

comemoração ao centenário da inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas,9 dois anos 

mais tarde cessariam as atividades de transporte comercial e industrial da chamada 

“bitolinha” da RFFSA, remanescente da malha em bitola de 762mm (Figura 1). Nossa 

insistência sobre a dimensão técnica da via férrea ora em discussão é o caráter regional de 

tal característica, o que será compreendido definitivamente no transcorrer do texto. O 

caráter “pitoresco” desse dado foi resultado ou parte da estratégia local de racionalização 

dos altos custos e uma das formas de aumentar a rentabilidade do repasse estatal referente 

à subvenção quilométrica paga pelo erário da província no período de sua construção. 

Bitola ferroviária 

 
Figura 1: Bitola ferroviária, distância entre os trilhos da via férrea. 

 

 Em 1989, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), terminou o processo 

de tombamento do complexo ferroviário de São João del-Rei como patrimônio nacional.10 

A partir da percepção sobre o que restou da ferrovia em São João – apenas um 

monumento à memória da antiga estrada de ferro – e sabendo que ali ocorreu a incorporação 

da companhia que a construiu, passamos a nos interessar cada vez mais pelo contexto 

regional na ocasião do assentamento dos trilhos. Perguntamo-nos, se no início da década de 

1980 tal ferrovia foi considerada antieconômica e teve seus trilhos arrancados, como e por 

que se deu sua construção cem anos antes?  

                                                            
9Optou-se por não utilizar aqui a sigla EFOM, nos referiremos à Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas 
no decorrer da dissertação como “E. F. Oeste de Minas”, “Oeste de Minas” ou simplesmente “Oeste”. 
Originalmente, o nome utilizado era simplesmente Estrada de Ferro d’Oeste, vindo o “de Minas” a ser 
incorporado pouco depois da criação da companhia. 
10 Processo nº 1185-T-85, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Livro histórico, 
inscrição 528 de 03 de agosto de 1989, e Livro de Belas Artes, inscrição 596 de 03 de agosto de 1989.  
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Durante o governo do General Figueiredo, a União suprimiu a referida via férrea, 

depois de o governo federal mantê-la em funcionamento, com maquinário considerado 

obsoleto, por meio século, fato evidenciado pela listagem de bens móveis da RFFSA, em 

que boa parte dos bens listados são datados entre 1879 e primeiras décadas do século XX;11 

qual teria sido então, o papel do Estado na ocasião do surgimento dessa estrada? A que tipo 

de sociedade e economia interessava tal melhoria do transporte? Faria o traçado da ferrovia, 

ora em discussão, parte de um plano de viação do Império ou da província? Quem eram os 

indivíduos interessados e envolvidos na criação da companhia na centúria anterior?  

Uma das pautas da política econômica do Brasil na atual conjuntura, no que toca à 

questão de infraestrutura de transportes, envolve uma nova expansão ferroviária. A 

reestruturação e ampliação de ramais é uma das obras mais noticiadas quando o assunto é 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em que entre as principais obras estão a 

Ferrovia Norte-Sul, que conectará o estado do Maranhão aos estados da Região Sudeste, 

atravessando Tocantins e Goiás, e a Ferrovia Nova Transnordestina, entre os estados do 

Ceará, Pernambuco e Piauí. Tais empreendimentos têm sido realizados em formato de 

parcerias e concessões, portanto, com a participação de investimentos públicos e 

privados.12A partir da constatação de que o mercado interno sofre, hoje, com a deficiência 

referente à distribuição problemática dos diferentes modais de transporte, tendo sido o papel 

da ferrovia relegado ao transporte de commodities, em ambiente primário-exportador em 

sua maior parte, nosso interesse voltou-se para a expansão ferroviária do século XIX.  

Seria apenas o setor de agro exportação (café, açúcar, algodão), com base produtiva 

em sistema de plantation, a demandar a modernização dos transportes a partir do impacto 

da Lei Eusébio de Queirós? 

Ao levar em consideração o período tratado, qual sejam as últimas décadas do 

século XIX, devemos atentar para o fim do escravismo e quase instantaneamente a queda 

da monarquia nos últimos anos da década de 1880. Quais seriam as formas de organização 

empresarial naquele momento e o que o estudo específico de uma determinada companhia 

poderia indicar sobre o comportamento dos homens de então?  

                                                            
11 Listagem anexada à Carta nº 050/PRESERFE, enviada pelo Sr. Cláudio F. M. Bacalhau, chefe do Setor 
Geral de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário – PRESERFE, DPA – RFFSA à Sra. Dora M. S. 
de Alcântara, coordenadora do Setor de Tombamento do DTC – SPHAN em 04/07/1986. 
12http://www.dnit.gov.br/noticias/lancamentopac, visitado em 13/10/2008. 
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A presente investigação tem como foco principal a compreensão da opção de 

melhoramento dos transportes baseado em modelo criado e difundido em regiões do mundo 

onde prevaleceu o modelo capitalista, já que o Brasil era, ainda em finais do oitocentos, 

uma sociedade escravista. Porém, sociedade escravista que vivia uma crise de mão-de-obra 

e presenciava momentos de tensão a respeito de soluções no âmbito dos meios de produção 

e no tocante ao abastecimento interno. 

Os autores dedicados ao estudo da expansão ferroviária no Brasil defendem que tal 

empreendimento criava novas condições para mudanças mais substantivas na sociedade e 

economia brasileiras, já que exigia postura diferente da praticada até então. A construção 

de ferrovias demandava e demonstrava elementos da práxis capitalista, se entendermos 

capitalismo como indica Max Weber: 

Capitalismo existe lá onde a cobertura das necessidades de um grupo 
humano, mediante atividades industriais e comerciais, realize-se pelo 
caminho do empreendimento, não importando a necessidade. A empresa 
capitalista racional, em particular, é uma empresa com cômputos de 
capitais, ou seja, uma empresa industrial ou comercial que controla sua 
rentabilidade com o auxílio de cálculos, da contabilidade moderna e da 
elaboração de balanços.13 

 
Levando em consideração essa observação de Weber, percebemos que as estradas 

de ferro foram instituições que tomaram a frente no desenvolvimento do capitalismo em 

boa parte do mundo ocidental, mas que também não alcançariam a extensão que alcançaram 

caso não houvesse a participação do Estado. Como aponta Gustavo Franco, “de uma forma 

ou de outra, todas as rendas acabavam dependendo do Estado, inclusive o dividendo do 

Banco do Brasil”.14 

Ao mesmo tempo, deparamo-nos, no caso da expansão ferroviária brasileira, com 

a dependência tecnológica, ora em relação à Europa, ora em relação à América do Norte. A 

principal empresa ferroviária do Império, a “nacional” Estrada de Ferro Dom Pedro II 

(EFDPII) foi iniciada com os trabalhos de engenheiros e tecnologia britânicos vindo a 

substituí-los por norte-americanos quando entrou em falência em 1858.15 

                                                            
13 WEBER, Max. A Gênese do Capitalismo Moderno. Organização e comentários Jesse Souza; tradução 
Rainer Domschke. São Paulo: Ática: 2006, p.13. 
14FRANCO, Gustavo. “O acionista”. IN: Revista de História da Biblioteca Nacional, Ano 3, nº 36, setembro 
2008, p.25. 
15 BAPTISTA, José Luiz. “O surto ferroviário e seu desenvolvimento” IN: Separata dos “Anais” do Terceiro 
congresso de História Nacional (VI Volume), publicação do Instituto Histórico. Rio de Janeiro: Imprensa 
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Nathan Rosenberg e L. E. Birdzell, Jr. lembram que as ferrovias poderiam ter seus 

projetos arruinados se dependessem da liberdade dos proprietários de terra que poderiam 

negar a passagem das linhas em suas propriedades.16 Referindo-se aos Estados Unidos da 

América, lembram, esses autores, que algumas empresas, “como as estradas de ferro 

continentais, receberam substanciais subsídios governamentais sob a forma de doações de 

terras”.17 

No Brasil, não podemos esquecer do fato de serem tais empresas concessões 

imperiais/federais ou provinciais/estaduais e muitas vezes – mesmo que não fossem 

declaradamente – poderiam ser interpretadas como monopólios regionais devido ao 

privilégio de zona, dispositivo esse que praticamente impedia a concorrência entre as 

diferentes empresas. 

Um dos requisitos principais do capitalismo era preenchido pelo formato de 

sociedade anônima, forma intrínseca da via capitalista, segundo Weber,18 adotado pelas 

estradas de ferro devido à demanda por somas extraordinárias de capital. Mas, para além do 

capital social, ao detectarmos a forma como funcionou a expansão ferroviária no século 

XIX, percebemos que a receita de parte considerável das empresas do setor advinha do 

Estado em forma de garantias de juros, geralmente de 7%, ou subvenção quilométrica, de 

nove contos de réis (equivalente a 45 ações de 200 mil réis cada uma: valor nominal habitual 

dos títulos das sociedades anônimas19); o que onerava os cofres públicos, sendo assunto de 

                                                            
Nacional, 1942, pp.471-72; BLASENHEIM, Peter L. “As Ferrovias de Minas Gerais no século dezenove”. 
IN: Locus: Revista de História. Juiz de Fora, v. 2, n. 2, jul. - dez. 1996, p.93. 
16 ROSENBERG, Nathan; BIRDZELL, L. E. A História da Riqueza do Ocidente: a transformação 
econômica do mundo industrial. Rio de Janeiro: Record, 1986, p.202. 
17 Idem, ibidem. 
18 Ver: Idem, p.14. 
19 Sobre o valor das ações, entendemos que 200 mil réis representavam quantia bastante relevante ao nível 
individual. Alex Lombello Amaral diz que “no final da década de 1870, em São João del-Rei, cidade, (...) 
entre os cerca de 8.101 habitantes, mais ou menos 800 eram “votantes”, ou “eleitores de paróquia”, direito 
que cabia somente aos homens livres com renda igual ou superior a duzentos mil réis (200$) anuais, desde 
1846, até quando a renda exigida era de 100$”. Cf. LOMBELLO AMARAL, Alex. Cascudos e Chimangos: 
Imprensa e política pelas páginas dos periódicos de São João del Rei (1876-1884). Juiz de Fora: UFJF, 2008, 
p.148. Douglas Libby também deixa indiretamente claro o peso desse valor para o período, quando diz: “Os 
médios e grandes proprietários (e o número destes parece ter sido muito reduzido no século passado em 
Minas) formam a elite local do regime escravista, e é entre eles que certamente se identificaria a quase 
totalidade dos votantes e eleitores da restrita política eleitoral que marca o período”. Cf. LIBBY, Douglas. 
Transformação e Trabalho Em Uma Economia Escravista: Minas Gerais no século XIX. São Paulo: 
Brasiliense, 1988, p.83. Também João Fragoso e Maria Fernanda Martins nos auxiliam a compreender o 
significado de 200 mil réis na economia da segunda metade do oitocentos. Segundo os autores, ao expor 
dados sobre a distribuição da renda da Corte, através das listas de classificação de votantes de 1876, 15,6% 
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discursos proferidos pelos presidentes de província, como Venâncio José de Oliveira 

Lisboa, que dizia em 1873: 

[O]s contratos firmados por meu antecessor garantem juros de 7% sobre 
capitais no valor de 13.400:000$ réis, ou 958:000$ réis por ano, afora 500 
a 600 contos do pagamento da subvenção da Estrada do Porto Novo do 
Cunha à Leopoldina, o que dá o total de 28.740:000$ réis pelo tempo da 
duração das garantias; e os por mim celebrados garantem juros no valor de 
770:000$ réis anuais com uma despesa total de 38.500:000$ pelo tempo 
dos contratos. Somadas estas cifras verifica-se que a Província tem 
compromissos, com juros garantidos por contratos para a construção de 
estradas de ferro, no valor de 1.728:000$ réis anuais, e de 67.240:000$ réis 
por todo o tempo dos contratos. (...) Estou convencido que algumas dessas 
estradas dispensarão o total da garantia, e que outras não se realizarão, 
porque as concessões garantem um capital inferior ao necessário para 
serem levadas a efeito; contudo é preciso desde já ir preparando os meios 
para fazer face a despesas tão avultadas, e ter cautela para não 
comprometer o futuro da Província.20 
 

Em artigo recente, Philipe Scherrer Mendes e Marcelo Magalhães Godoy 

demonstram a evolução das finanças da província mineira, procurando destacar a 

participação nas despesas da construção de estradas e pontes e dos pagamentos de 

subvenções às companhias de estradas de ferro.21Os autores destacam a elevação da 

arrecadação provincial a partir do final da década de 1860, o que coincide com a chegada 

dos trilhos da Pedro II em território mineiro e a expansão ferroviária ocorrida a partir de 

então.22 Tal elevação na receita gerava o argumento para o aumento da despesa, sendo o 

pagamento das subvenções às companhias ferroviárias o carro chefe para a justificativa da 

conseqüente elevação da dívida.23 “O endividamento para o pagamento de subvenções às 

companhias ferroviárias era percebido como benéfico à arrecadação da província”, afirmam 

                                                            
desses votantes possuíam renda mensal igual ou inferior a 200$000 e 14,8% possuíam renda entre 201$000 
e 500$000. Cf. FRAGOSO, João; MARTINS, Maria Fernanda Vieira. “Grandes negociantes e elite política 
nas últimas décadas da escravidão – 1850-1880”. IN: FLORENTINO, Manolo; MACHADO, Cacilda (orgs). 
Ensaios Sobre a Escravidão (I). Belo Horizonte: UFMG, 2003, pp.143-164.No entanto, no verbete eleições, 
do dicionário do Brasil Imperial, lê-se: “a maioria dos votantes era composta de pessoas de baixa renda: no 
município de Formiga, em Minas Gerais, essas compunham 70% do eleitorado de 1872”.Em 1886, os 
escravos do Comendador Antônio José Dias Bastos, com idades entre 32 e 57 anos, estavam avaliados entre 
100$000, o mais velho e doente, e 500$000, o mais jovem e sadio. IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: 
Antônio José Dias Bastos, 1886, cx.316.  
20Relatório de Presidente de Província, Minas Gerais 1873: Venâncio José de Oliveira Lisboa, p. 33. 
21 SCHERRER, Philipe; GODOY, Marcelo Magalhães. “Finanças públicas da Província de Minas Gerais”. 
IN: Anais do XIII Seminário Sobre a Economia Mineira. Diamantina, MG: CEDEPLAR, 2008. 
22 Idem, p.14. 
23 Idem, ibidem. 
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os autores, que lembram que “os presidentes ressaltavam tais benefícios como argumento a 

justificar novos empréstimos”.24 

Mendes e Godoy sugerem que o pagamento de subvenção quilométrica ou a 

garantia de juros aos empreendimentos ferroviários poderiam ser interpretados como 

“investimentos indiretos”, considerando que as autoridades provinciais entendiam que a 

movimentação de mercadorias permitiria o retorno em arrecadação de taxas e impostos.25 

A parte da dívida passiva da província referente aos empréstimos para o pagamento de 

subvenções às companhias ferroviárias era considerada insignificante devido à percepção 

por parte de alguns presidentes de província de que a expansão da malha ferroviária refletiu 

no incremento do volume da arrecadação.26 

A partir de tal constatação, pode-se dizer que as empresas ferroviárias foram, em 

grande medida, responsáveis pelo crescimento do trabalho livre mesmo em economias de 

modelo colonial escravista. Por mais que alguns autores considerem a relatividade desse 

impacto no Brasil, como Flávio Saes e Maria Lúcia Lamounier, que criticam a aceitação 

pela historiografia da definição “ferrovia/trabalho livre”,27 o simples fato de a legislação 

proibir o emprego de trabalho escravo na construção e operação das ferrovias já pode ser 

considerado um avanço – sem desconsiderar a presença de escravos nos canteiros de obras 

devido às terceirizações a cargo de empreiteiras.28Mesmo que o emprego da mão-de-obra 

livre nas empresas ferroviárias não tenha sido completo e nem linear, com o impacto 

indireto sobre a demanda por mão-de-obra cativa na agricultura – com a ampliação das 

áreas de cultivo –, é fato que gerou novas contradições e reciprocidades no âmbito do 

trabalho quando nos referimos ao emprego direto no funcionamento da estrada.29O 9º 

parágrafo da Lei 641 dizia claramente: 

                                                            
24 Idem, ibidem. 
25Idem, p19. 
26Idem, p.21. 
27 LAMOUNIER, Maria Lúcia. “Ferrovias, agricultura de exportação e mão-de-obra no Brasil no século 
XIX”. IN: História Econômica & História de Empresas, III. 1, 2000, pp.43-76; SAES, Flávio A. M. de. 
“Estradas de Ferro e Diversificação da Atividade Econômica na Expansão Cafeeira em São Paulo, 1870-
1900. IN: SZMRECSÁNYI e LAPA, José R. do Amaral (orgs.). História Econômica da Independência e do 
Império. São Paulo: HUCITEC/FAPESP, 1996, pp.177-196. 
28 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do Século XIX. São Paulo: 
EDUSP, 2012. 
29 MAIA, Andréa Casa Nova. Encontros e Despedidas – História de Ferrovias e Ferroviários de Minas. 
Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009. 
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A companhia se obrigará a não possuir escravos, a não empregar no serviço de 
construção e custeio do caminho de ferro senão pessoas livres que, sendo 
nacionais, poderão gozar da isenção do recrutamento, bem como do serviço ativo 
da Guarda nacional, e sendo estrangeiro, participarão de todas as vantagens que 
por lei forem concedidas aos colonos úteis e industriosos.30 
 

Insistimos aqui no referente ao trabalho direto nas companhias ferroviárias. Se 

considerarmos os meios de produção, o cultivo daquilo que pelas ferrovias se transportava, 

chegaremos a conclusões mais parecidas com os autores citados. Se até 1888 ocorreu ou 

não a utilização de escravos na construção das vias férreas, isso se devia ao emprego indireto 

de mão-de-obra cativa pelas empreiteiras no referente à construção ou à crescente demanda 

por mão-de-obra na lavoura. Lamounier resume bem essa questão para a historiografia: 

Enquanto uma parte da literatura revela que, contribuindo para o 
desenvolvimento do capitalismo, as ferrovias estimulavam a 
transformação das relações de trabalho, uma outra argumenta o contrário. 
Isto é, que, ao propiciar, a expansão da agricultura de exportação, as 
ferrovias contribuíram para fortalecer as relações escravistas e medidas 
coercitivas para atender às exigências do trabalho na agricultura.31 
 

Tentamos evitar aqui as questões sobre a presença do modo capitalista de produção. 

Os riscos que se corre ao adentrar em conceito tão caro a paixões podem não valer à pena. 

Discutir sobre capitalismo seja etimológica ou conceitualmente é uma tarefa ingrata. 

Fernand Braudel dedicou-se a discutir sobre tal termo e demonstrou as dificuldades em 

torno dele. Assim resmungava o francês: 

E foi pena não a ter evitado! Exclamarão todos aqueles que acham que se 
deve deitar para o cesto de papéis, de uma vez para sempre, esta ‘palavra 
de combate’, ambígua, pouco científica, utilizada a torto e a direito. E 
sobretudo, impossível de empregar sem anacronismo culpável antes da era 
industrial. (...) De toda maneira, a precaução é ilusória. Se fizermos sair o 
capitalismo pela porta, ele entrará pela janela. Porque há, quer se queira 
quer não, até na época pré-industrial, uma atividade econômica que evoca 
irresistivelmente a palavra e que não aceita nenhuma outra.32 
 

Braudel demonstrou que utilizar o termo para período anterior ao “modo de 

produção” industrial requer certa dose de ousadia ou, na melhor das hipóteses, uma imensa 

coragem para desbravar conceito tão anacrônico e ideologicamente tão abusado. Afinal, 

                                                            
30 Lei nº 641 de 26 de junho de 1852. Apud Op. Cit. MAIA, p.95.  
31LAMOUNIER, 2000, p.46. 
32 BRAUDEL, Fernand. Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos XV-XVIII. Os Jogos das 
Trocas. Lisboa; Rio de janeiro: Edições Cosmos, 1985, p.217. 
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seria mesmo esse tal capitalismo o modern industrial system como queria afirmar Alexandre 

de Gerschenkron?33 Ou se apresentaria em várias fases da humanidade pela simples 

existência do mercado? 

Conceito polêmico, certamente, mas, apesar das diferenças conceituais, ligado 

diretamente a dois termos que lhe são a base de existência: capital e capitalista.34 

Como característica do capitalismo, a forma de SA, segundo João Fragoso e Maria 

Fernanda Martins, não constituía parcela muito significativa da economia do período 

imperial ainda no final da década de 1870. Essa observação, tendo como pano de fundo o 

Rio de Janeiro, auxilia os autores a reforçarem sua análise sobre o caráter pré-industrial 

(portanto pré-capitalista?) da economia brasileira no findar do século XIX. Lembram 

Fragoso e Martins que “por trás da rubrica SA temos o somatório dos rendimentos dos 

bancos, seguradoras, estradas de ferro, cias. de navegação, iluminação a gás, fábricas e 

comércio em geral”.35 

Fragoso e Martins insistem na permanência de uma sociedade de Ancien Régime 

nos trópicos ainda no último quartel do século XIX, mas aceitam que mudanças ocorriam 

desde metade da mesma centúria.36 Preferimos dizer que mudanças profundas ocorriam 

desde a década de 1850, mudanças estruturais que causaram impactos significativos, mesmo 

que à revelia do sentimento de determinados indivíduos ou grupos que se sentiam vítimas 

do fim do tráfico internacional de escravos desde 1850.  

As ferrovias foram, ou são, invariavelmente, de interesse público, mas também 

atendem a determinados interesses privados, fato que influenciou muitas vezes no traçado 

das linhas. São os caminhos por onde se quer escoar as riquezas, com a conexão de regiões 

afastadas, não à-toa os trilhos acabam em grande medida por substituir os caminhos das 

antigas tropas de muares. São obras de infraestrutura com sua expansão controlada pelo 

Estado, seja no âmbito provincial/estadual ou imperial/federal. Haja vista, esse meio de 

transporte consumia quantidade avantajada de recursos públicos, somando, nesta conta, os 

empréstimos do país a partir de 1858. O setor de infraestrutura demonstrava ter as ferrovias 

                                                            
33Apud. BRAUDEL, op.cit. p.215. 
34 BRAUDEL, 1985, op.cit. 
35FRAGOSO; MARTINS, 2003, op.cit. p.145. 
36 Idem, p.146. 
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como peça chave, é o que se deduz pelas contas expostas por Carmen Lícia Palazzo-

Almeida.37 

A autora enumera vinte empréstimos tomados pelo Brasil entre 1824 e 1897, dos 

quais sete apresentavam estradas de ferro como principal objeto contemplado, às vezes 

como única razão dos empréstimos, seja para prolongamento, encampação, pagamento de 

juros ou cobertura de déficits. Os anos dos referidos empréstimos foram 1824/25, 1829, 

1839, 1843, 1852, 1858, 1859, 1860, 1863, 1865, 1871, 1875, 1883, 1888, 1893, 1895, 1896 

e 1897; lembrando que apenas em 1854 tivemos a inauguração da primeira estrada de ferro 

em território brasileiro, diremos que esse foi um dos setores que mais consumiu recursos, 

de acordo com os dados de Palazzo-Almeida, já que é o que mais aparece em sua tabela 

para a segunda metade do século XIX.38 

 

*** 

 

Por essas e outras razões, optamos pelo estudo em particular da trajetória da 

Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas.  

No período inicial da pesquisa, encontramos uma lista de acionistas em que 

constavam 518 indivíduos para 3460 ações, somando o capital de 692:000$000, sendo o 

valor nominal de cada ação 200$000; o que nos leva a média de 6,67 ações por pessoa.39Na 

verdade, apesar de pulverizadas nesse grupo, a maioria possuía entre uma e cinco ações, 

apresentando alguns poucos o total de 50 ou mais títulos, sendo o maior acionista 

proprietário de 200 ações, uma empresa que atendia por Miguel Archanjo da Silva & 

Companhia.40Depois de encontrada tal lista, soubemos, através de relatórios destinados às 

assembléias de acionistas, que eram 4.350 o número de ações emitidas. 

A primeira diretoria da companhia Estrada de Ferro d’Oeste pode nos auxiliar na 

busca pela compreensão da conjuntura em que tal empresa foi fundada, entender, dentro do 

                                                            
37 PALAZZO-ALMEIDA, Carmen Lícia. “A renegociação da dívida externa e os fatores condicionantes do 
empréstimo de consolidação de 1898”. IN: História econômica & história de empresas. São Paulo: 
HUCITEC/ABPHE, Ano II, vol. I, 1999, pp.7-34. 
38 Idem, Ibidem. 
39 MOURÃO SENIOR, Francisco. Tradições de S. João d’El-Rei. São João del-Rei, MG: Typ. Commercial, 
1924, pp. 102-117. 
40 Idem, p.117. 
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possível, o conjunto de transformações ocorridas no período proposto. Não acreditamos em 

dar conta de toda a realidade do período, simplesmente esperamos poder observar e relatar 

os fragmentos que os olhos de um aprendiz de historiador – e deve ficar clara a ênfase ao 

termo – pôde ver dentro de todas as limitações documentais e interpretativas. 

Nossa proposta é de uma história regional, o que não significa uma história 

particularista. O que buscamos, mais do que a existência da companhia em si, por mais que 

tenha sido ela a inspiração para todo o trabalho, é uma amostragem do que indivíduos 

partícipes de uma determinada faixa social e de uma determinada região para vislumbrar a 

realidade de um tempo. E, para isso, seria mais adequado, neste momento, observar um 

grupo de indivíduos que tiveram seus nomes preservados em documentos de qualquer tipo 

que seja. Sendo a companhia de estrada de ferro um marco na história de São João del-Rei, 

como uma de suas grandes realizações em seus tão comemorados trezentos anos de 

existência (anacronismos à parte), julgamos que seria um evento digno em propiciar aos 

investigadores da história algumas pistas sobre tal conjuntura. 

Não buscamos o total de informações que tal empresa poderia propiciar, como o 

impacto gerado pela obrigatoriedade do trabalho livre e a consequente expansão de tal 

modalidade e surgimento de novas identidades coletivas, solidariedades e reciprocidades. 

Para os que buscam esse viés interpretativo, sugerimos o trabalho de Andréa Casa Nova 

Maia, Encontros e Despedidas: História de ferrovias e ferroviários de Minas.41 Ao 

fazermos uma opção de abordagem, consideramos como a mais sensata para um mestrado 

de dois anos a participação de um fragmento da elite no processo histórico vivido pela 

região em foco. 

Preferimos as elites públicas, mais suscetíveis de revelar, em sua evolução 
social, os efeitos da mudança política sobre seu recrutamento, ou os grupos 
profissionais ou burgueses mais ligados à esfera pública. (...) [A]nalisar as 
elites é procurar a fundo penetrar em um dos meios que detêm o poder e 
conhecer seus mecanismos concretos.42 
 

Em nosso caso, a elite econômica de São João del-Rei no final do século XIX 

parece ter sido um grupo bastante influente no direcionamento geral das coisas do município 

                                                            
41 MAIA, op.cit. 
42 CHARLE, Christophe. “Como anda a história social das elites e da burguesia? Tentativa de balanço 
crítico da historiografia contemporânea”. IN: HEINZ, Flávio M. Por Outra História das Elites. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006, pp.27-30. 
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e um bom demonstrativo de como podemos perceber as permanências e as rupturas na 

sociedade oitocentista. 

No capítulo primeiro, a intenção é perceber o processo histórico vivido pela região. 

Dentro de um contexto amplo, compreendendo o que se chama de histórico, como processo 

vivido em tempo de maior amplitude do que o recorte escolhido, tentamos perceber a 

situação de São João del-Rei no tempo e no espaço. A intenção é demonstrar a 

regionalização estabelecida pela historiografia, o que nos auxiliará na compreensão do 

espaço em foco em relação ao espaço mais amplo em que se encontra, dentro do Império. 

O tempo é o século XIX e a formação da região, o que nos remete por vezes à centúria 

anterior, quando da ocupação das áreas de mineração. Buscaremos, assim, na longa duração, 

o processo de formação dos requisitos para a modernização dos transportes na segunda 

metade do oitocentos. 

No capítulo segundo, consideramos relevante lembrar a importância da economia 

cafeeira no processo de modernização viária do centro-sul. As principais ferrovias 

construídas no século XIX, nas províncias do sudeste, tiveram no transporte da rubiácea sua 

justificativa mais recorrente. Entretanto, tendemos a demonstrar que o mercado interno teve 

sua parcela de participação no crescimento da malha ferroviária. Em Minas Gerais, essa 

participação se deu principalmente fora da Zona da Mata, como é o caso da expansão do 

novo meio de transporte através da bacia do Rio Grande. 

O capítulo terceiro nos leva diretamente à operação inicial da Companhia Estrada 

de Ferro Oeste de Minas. Aqui, apresentamos as concessões ferroviárias, particularmente 

as realizadas no âmbito provincial mineiro, que levaram a elite são-joanense a participar do 

avanço do “progresso” pela região responsável, no século XIX, por parte do abastecimento 

da Corte do Rio de Janeiro. Veremos como os trilhos avançaram sobre os caminhos antes 

ocupados pelas tropas de muares, tendo São João del-Rei como entreposto para o comércio 

do que era produzido no “antigo” oeste de Minas. Descobriremos, a partir desse capítulo, 

quais eram as principais mercadorias transportadas pela nascente estrada de ferro, a qual se 

conectava diretamente com a ferrovia “nacional”, a Estrada de Ferro Dom Pedro II. 

O capítulo quarto, e último, recebeu o papel de apresentar os principais nomes 

daqueles que participaram da fundação da companhia. A partir dos nomes indicados nos 

documentos oficiais da estrada, ou na lista de acionistas divulgada pelo jornal O Arauto de 
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Minas, buscamos referências sobre as personagens mais relevantes, principalmente em 

inventários post-mortem. A composição da diretoria da companhia nos permitirá visualizar 

qual é o papel de tal empreendimento, suas particularidades e suas questões em comum, em 

relação à economia brasileira de então. 
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CAPÍTULO 1 
 
PARA ALÉM DAS MINAS: A EXPANSÃO DA DIVERSIDADE 

 
 

Afastada a capitania, colocava-se a Província. As suas 
dificuldades parecem-nos insuperáveis. Mais ainda: 
tudo estava por fazer. É verdadeiramente chocante a 
ausência de bibliografia para essa fase: nada de estudos 
gerais, poucos de aspectos. A vida provincial mineira 
quase ainda não existe como tema para o historiador. À 
vista de tal verificação, animou-nos a ideia de que 
qualquer esforço teria sentido. 

FRANCISCO IGLESIAS43 

 

 

Minas Gerais não é mais a mesma, não pelo menos na historiografia. Desde a 

década de 1980, de maneira sistemática, os historiadores vêm cobrindo a lacuna sobre o 

período imperial nas Minas do Ouro. O brilho do vil metal, e a sociedade surgida ao seu 

redor, há décadas vem perdendo espaço para o – ou ganhando a companhia do – dinamismo 

econômico oitocentista. Dinamismo esse que já dava sinais de vida antes da chegada do 

século XIX, mas que só teve sua efetivação no transcorrer desse século. 

Quando pensamos em Minas Gerais, não podemos, de maneira alguma, esquecer 

da extensão territorial que a capitania, tornada província,44 possuía e ainda possui como 

estado da federação, ainda que as fronteiras não estivessem de todo definidas em boa parte 

do Império. É tão vasta porção de terras que se torna impossível definirmos a sociedade e a 

economia de forma homogênea. Porém, independentemente desse fator, os historiadores 

                                                            
43 IGLESIAS, Francisco. Política Econômica do Governo Provincial Mineiro (1835-1889). Rio de Janeiro: 
MEC/INL, 1958, p.9. 
44 Segundo Maria de Fátima Gouvêa, “entre 1808 e 1821, as palavras capitania e província eram usadas de 
forma alternada e ambivalente na legislação editada pela Coroa Portuguesa, sendo ambos os termos utilizados 
na designação das unidades territoriais que integravam o império luso na América. É possível afirmar que as 
províncias do Brasil oitocentista deram de certo modo continuação a unidades territoriais intermédias que 
constituíram a antiga administração colonial da América portuguesa – as capitanias hereditárias abolidas por 
Pombal, em 1759, e posteriormente transformadas em capitanias régias. 
“Nesse sentido, cabe destacar a novidade estabelecida pelo Alvará de 10 de setembro de 1811, que 
determinou a criação de juntas a serem eleitas regionalmente – no âmbito das capitanias – para auxiliar a 
ação governativa da Mesa do Desembargo do Paço, situada no Rio de Janeiro”. GOUVÊA, Maria de Fátima 
Silva. O Império das Províncias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, pp.17-18. 
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vêm tentando estabelecer alguns parâmetros para alcançarem explicações sobre a formação 

econômica da província e sua importância, com as particularidades ou generalidades 

econômicas ou demográficas.  

O esforço vem crescendo sistematicamente para tentar cobrir a grande lacuna 

denunciada por Francisco Iglésias ainda na década de 1950. Já observava o autor mineiro 

que maior parecia o interesse dos estudiosos pela capitania coberta de ouro ou pela unidade 

federativa com sua força política. O século XVIII, e toda a riqueza que levou à criação da 

capitania de Minas, e o século XX, com o poder oligárquico de representantes mineiros à 

frente do poder público federal, pareciam ser opções de pesquisa muito mais interessantes 

aos olhos dos historiadores. A província, por sua vez, parecia repelir esforços, mostrava-se, 

ao que Iglesias indicava, um tanto quanto monótona aos olhos dos estudiosos.45 

Todavia, essa espécie de rejeição ao período imperial observada por Iglésias 

acabou se transformando num desafio para seus alunos, colegas ou mesmo seus leitores. 

Dessa maneira, houve um boom de trabalhos que se esforçam para compensar a lacuna 

bibliográfica sobre o século XIX vivida por Minas Gerais. Ainda assim, sentimos que o 

grosso da produção intelectual sobre a província concentra maior esforço sobre a primeira 

metade daquele século. 

Com o apoio de uma bibliografia que achamos mais pertinente, sem grande 

aprofundamento já que não é nosso objeto imediato, veremos como alguns autores 

interpretam Minas Gerais e, especialmente, a porção meridional da província, com destaque 

para a região onde se encontra São João del-Rei no século XIX. Nossa intenção é levantar 

as justificativas históricas para o estabelecimento de meio de transporte originado em 

sociedade capitalista numa economia escravista que, sobretudo, estava voltada para o 

abastecimento do mercado interno.  

Igualmente, tendemos a demonstrar que o transporte ferroviário no sudeste pode 

ter sido uma demanda que ultrapassava a lógica de expansão cafeeira que ocorria de maneira 

mais comum no Vale do Paraíba de produção declinante; no oeste paulista em franca 

expansão ou na Zona da Mata, lado mineiro da tendência de expansão da rubiácea. Pois, se 

é o café a mercadoria dos olhos das estradas de ferro do centro-sul naquele instante 

                                                            
45 IGLESIAS, 1958, op.cit. passim. 
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histórico, sendo esse produto de exportação o principal elemento a permitir operações 

lucrativas46 das companhias do sudeste em tal período (sendo as ferrovias paulistas o 

modelo), nem só de agro exportação viviam as ferrovias do Império. 

 
Aspectos da formação do mercado interno: o prefácio aos trilhos 

 

Para entendermos, em parte, as razões da modernização dos meios de transporte no 

Brasil do século XIX, em especial em Minas Gerais, nas localidades que indicam que a 

economia brasileira daquele século é “mais do que uma plantation escravista 

exportadora”,47 precisamos caminhar pelo tempo. 

A descoberta do ouro e do diamante no interior da porção sudeste da América 

portuguesa foi o catalisador da ocupação do território que viria a ser transformado na 

capitania de Minas Gerais. A ocupação, apesar de desordenada, ocorreu rapidamente e logo 

resultou na chegada dos braços da administração portuguesa. 

Após a Guerra dos Emboabas (1707-1709), quando pela primeira vez os 
habitantes da América ensaiaram tomar o freio nos dentes e aclamaram 
Manuel Nunes Viana governador da região, as minas, descobertas havia 
cerca de quinze anos, foram desmembradas do Rio de Janeiro e passaram 
a constituir, junto com São Paulo, uma nova capitania.48 
 

O movimento populacional decorrente da ocupação em torno das minas de ouro e 

diamante resultou em formações urbanas precoces que se transformaram em variedade de 

povoados e vilas “onde se erigiam capelas para ofícios religiosos e se desenvolviam, 

também, a agricultura e o comércio fixo e itinerante”.49 No decorrer do tempo, a agricultura 

                                                            
46 Para tais informações, ver principalmente: SAES, Flávio Azevedo Marques de. As Ferrovias de São Paulo 
1870-1940. São Paulo: Hucitec; Brasília: INL-MEC, 1981; LANNA, Ana Lúcia Duarte. “Ferrovias no Brasil 
1870-1920”. IN: História econômica & história de empresas, Belo Horizonte: UFMG; ABPHE, vol. VIII, nº 
1, jan. - jun. 2005, pp. 7-40; LAMOUNIER, Maria Lúcia. “Ferrovias, agricultura de exportação e mão-de-
obra no Brasil no século XIX”. IN: História econômica & história de empresas, São Paulo: HUCITEC; 
ABPHE, III, 1, 2000, pp. 43-76; GRANDI, Guilherme. Café e Expansão Ferroviária: A Companhia E. F. 
Rio Claro (1880-1903). São Paulo: Annablume; FAPESP, 2007. 
47 FRAGOSO, João Luís. “Economia brasileira no século XIX: mais do que uma ‘plantation’ escravista-
exportadora”. IN: LINHARES, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. 9ª edição. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000 e FRAGOSO, João Luís. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça 
mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
48 SOUZA, Laura de Mello e. O Sol e a Sombra: política e administração na América portuguesa do século 
XVIII. São Paulo: Cia. Das Letras, 2006. 
49 PAIVA, Clotilde; BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. “População e espaço no século XIX mineiro: algumas 
evidências de dinâmicas diferenciadas”. IN: Anais do VII Seminário sobre a Economia Mineira. 
Diamantina/Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 1995, vol.1, p.90. 
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e a pecuária se estenderam pela capitania de Minas formando uma rede de abastecimento 

interno para suprir não apenas as necessidades vitais do contingente da mineração, mas 

também de toda a gente que ocupava funções das mais variadas como  

boticários, prestamistas, estalajadeiros, taberneiros, advogados, médicos, 
cirurgiões-barbeiros, burocratas, clérigos, mestre-escolas, tropeiros, 
soldados da milícia paga ou, desde 1766, do corpo auxiliar... sem falar nos 
escravos, cujo total, segundo os documentos da época, ascendia a mais de 
cem mil.50 
 

A economia de Minas Gerais no século XIX, com ênfase no abastecimento interno, 

era fruto desse processo vivido no século XVIII, principalmente a partir da sua segunda 

metade. 

Se a literatura tradicional defendia a tese da decadência da economia de Minas 

devido à queda da produção mineral, com o consequente impacto na produção de gêneros 

de subsistência, os estudos revisionistas, fundamentados em grande escala de fontes 

primárias, demonstram que os novos dados apontam para um cenário diferente. Mesmo que 

em alguns momentos, na historiografia sobre a capitania/província, tenha havido debates 

sobre a natureza, por exemplo, do papel desempenhado pelos núcleos produtores de 

alimentos, sendo a produção parte ou não da economia de agro exportação, não é difícil nos 

darmos conta de que a produção do sul/oeste de Minas absorvia número elevado de mão-

de-obra cativa, reflexo da manutenção de contingente ou expansão demográfica.51 

A complexidade social da ocupação dos territórios mineiros é verificada pela 

diversidade das atividades econômicas que provocaram também a diversidade da 

organização do trabalho escravo que ultrapassava os limites impostos pelo formato da 

plantation. 

Percebeu-se que a sociedade mineira encontrou maneiras de preservar a economia 

das áreas produtoras de alimentos mesmo com o declínio da produção de metais e pedras 

preciosas. Os estudos demográficos apontam para isso, justificando a permanência da 

demanda por gêneros. É importante lembrarmos também do acúmulo da demanda sobre a 

                                                            
50 PAIVA; BOTELHO, 1995, op.cit. p.90. 
51 Ver: MARTINS, Roberto Borges. A economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Belo 
Horizonte: CEDEPLAR/UFMG,1982. (Texto para Discussão,10) e SLENES, Robert W. “Os múltiplos de 
porcos e diamantes: a economia escrava de Minas Gerais no século XIX”. IN: Estudos Econômicos. São 
Paulo, v.18(3): 449-495, set./dez. 1988. 
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produção de Minas Gerais propiciado pelas exportações interprovinciais, principalmente 

para o Rio de Janeiro,52 como veremos mais a frente. 

Roberto Borges Martins já indicava, em 1982, que Minas Gerais alcançou no 

século XIX população escrava recorde na história do escravismo colonial brasileiro, sendo 

superada nas Américas apenas por Cuba, Haiti e Estados Unidos em seus momentos de auge 

de economia escravagista.53 Mesmo já sendo esses dados mais do que confirmados por 

autores posteriores e já tendo os estudos sofrido atualizações acerca dos aspectos 

demográficos e econômicos dessas indicações, não podemos deixar de manter a ênfase 

sobre o desenvolvimento econômico e social da província. São justamente esses fatores que 

nos levaram aos acontecimentos do último quartel daquele século, acontecimentos aqueles 

devidos, em grande medida, ao poder de acumulação dos setores ligados ao abastecimento 

interno. Referimo-nos aqui, principalmente, à modernização dos transportes, assunto muito 

discutido em relação à história de São Paulo, mas, até o momento, relegado a poucos autores 

quando referente à Minas Gerais. 

Douglas Libby, ao tratar da crise da mineração e a dinamização da economia 

mineira, relativiza a crítica à teoria de Celso Furtado sobre a retração das atividades 

econômicas mineiras. Segundo Libby, teria ocorrido um processo a que chamou 

“acomodação evolutiva”.54 Nas palavras do autor, 

a diversificação da economia mineira e a importância do setor de 
agricultura de subsistência mercantilizada ou não, bem como o 
desenvolvimento de uma indústria, constituem não uma mera resposta à 
independência econômica do campesinato, como quer Martins. Antes 
significa uma reação secular específica da organização econômica e social 
escravista de Minas à crise que lhe tirou a razão de ser original.55 
 

De qualquer maneira, o que nos interessa aqui é buscar num processo mais amplo 

os fatos que antecedem (ou convivem com) a justificativa, por parte do Estado ou de 

determinados grupos, para a implantação de meios de transporte modernos onde a demanda 

pela atualização do tipo de frete – antes realizado principalmente pelas tropas de muares – 

poderia não ser suficiente para o meio ferroviário, mas, ainda assim, esse meio se 

                                                            
52 Ver: LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação. São Paulo: Símbolo, 1979. 
53 MARTINS, 1982, op.cit. 
54 LIBBY, 1988, op.cit. p.22. 
55 Idem, ibidem. 
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apresentava como a opção de maiores atrativos para investidores a partir dos contratos com 

garantias de juros.56 

Para além da opção pela construção de ferrovias, não havia, no século XIX, 

projetos de industrialização para atender ao crescente mercado de bens de capital 

representado pelas ferrovias em construção, daí as políticas de isenção de impostos sobre a 

importação desses bens. O que não implica em característica exclusiva do governo imperial 

brasileiro no referente às ações governamentais nesse sentido, a participação do Estado com 

políticas de isenção de impostos, subvenções ou concessão de terras parecia corriqueiro, 

segundo Rosenberg e Birdzell.57 Dessa maneira, verificamos forte dependência do Brasil 

em relação à crescente indústria mundial de bens de capital, destaque para o transporte 

ferroviário.58 A isenção de impostos de importação manifesta-se como um dos capítulos da 

dependência tecnológica do Brasil e da participação efetiva do Estado no processo de 

modernização, participação essa que William Summerhill chamará de “ordem contra o 

progresso”, em que demonstra que o progresso, de fato alcançado com a modernização 

viária, veio através dos mecanismos da ordem.59 

Como temos visto, as atividades mercantis que desembocaram na dinamização 

econômica em Minas têm origens anteriores ao boom demográfico causado pela vinda da 

família real para a América portuguesa. Os que se dedicaram ao abastecimento da Corte se 

enriqueceram com o passar do século XIX. A “economia de acomodação” da província do 

                                                            
56 Ao que tudo indica Bernardo Pereira de Vasconcelos, autor do projeto de lei que originou a primeira 
concessão para estradas de ferro no Brasil, mudou de idéia entre 1835 e 1849, pois Cristiano Ottoni cita uma 
frase do político mineiro que zombava dos projetos ferroviários: “construam; os trens carregarão no primeiro 
dia do mês tudo o que há no interior para transportar e ficarão ociosos por vinte e nove dias”. Ottoni apud 
EL- KAREH, Almir Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta: A Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro II 
(1855-1865). Rio de Janeiro: Vozes, 1982, p.12. 
57ROSENBERG; BIRDZELL, 1986, op.cit. 
58 Os bens de capital eram importados da Europa ou dos Estados Unidos; inicialmente a Inglaterra fornecia 
locomotivas e vagões, vindo os Estados Unidos posteriormente a ocupar o papel de maior fornecedor desses 
bens para as ferrovias do Brasil devido à melhor adaptação desses ao perfil de nossas vias, fato que ocorre 
até os dias atuais, mesmo após períodos de tentativa de nacionalização com a implantação de fabricantes 
licenciados de multinacionais norte-americanas em cidades brasileiras tais como a Villares em Araraquara-
SP, licenciada GM-EMD (General Motors – Electro Motive Division) e a Gevisa em Campinas-SP e 
Contagem-MG, licenciada GE (General Electric Transportation). Cf. BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, 
THE. A “Baldwin” no Brasil (1862-1922). Philadelphia, USA: BLW, 1922; COELHO, Eduardo J. J.; SETTI, 
João Bosco. A Era Diesel na EFCB. Rio de Janeiro: AENFER, 1993. 
59 Cf. SUMMERHILL, William R. Order Against Progress: government, foreign investment, and railroads 
in Brazil, 1854-1913. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. (Obra sem tradução em língua 
portuguesa) 
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ouro permitiu que os setores de produção para o mercado interno se ampliassem. Tal fato 

gerou dividendos para determinados grupos e famílias no decorrer do século retrasado, 

dividendos esses que permitiram, junto com a ação governamental, a melhoria nas 

condições da logística de abastecimento. 

Ainda no século XVIII, a comarca meridional de Minas Gerais passou a enviar para 

o Rio de Janeiro tabaco, queijo e carne salgada bovina e suína.60 Assim, além de abastecer 

os antigos centros mineradores, a produção da Comarca do Rio das Mortes tendia a se voltar 

também para a exportação interprovincial. 

Segundo Laird Bergad, a região do Sul de Minas já começava a inverter os fluxos 

de abastecimento entre Minas e o Rio de Janeiro a partir da segunda metade do século 

XVIII.61 Essa inversão foi intensificada no decorrer do século XIX, tendo seu início antes 

mesmo da perda de fôlego da mineração.62 Sergio Buarque de Holanda já tocava no assunto 

quando citava as palavras do servidor régio Silva Pontes. 

Passando ao confronto com outras regiões brasileiras, [Silva Pontes] realça 
ainda a posição especial que ocupava a sua entre as mais capitanias do 
Brasil, onde se produziam apenas gêneros em estado bruto, ou pouco 
menos, ‘sem mãos intermediárias’: algodão, açúcar, cacau, café... Nestas, 
os ricos faziam uma vila bastante das suas casas para poder ter o que 
houvessem mister, pois não existiam tratos de mercadoria. Nas Minas 
Gerais, porém, viviam estes de cultivar as maçãs da Europa, os pêssegos, 
os marmelos, outro de as beneficiar em doces, outro de fazer sabão, outro 
ainda de fabricar calçados de couro e de pau, muitos de preparar a carne 
de porco, ou de vaca, ou de produzir queijos, e todos acham cada um o seu 
cômodo, vendendo bem o que produzem.63 
 

Apesar de relativizar a importância da produção de alguns gêneros citados por Silva 

Pontes, lembrando que este poderia ter escrito sob encomenda de Dom Rodrigo de Souza 

Coutinho, Sérgio Buarque continua: 

Aos produtos manufaturados que menciona, ainda caberia juntar os tecidos 
de algodão e lã que, embora grosseiros em sua maior parte, chegavam a ser 
exportados para capitanias vizinhas, assim como os chapéus, também de 
lã. E é bom recordar que a produção de queijos, em que desde cedo se 

                                                            
60 BERGARD, Laird W. Escravidão e história econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1888. Bauru, 
SP: EDUSC, 2004, p.68. 
61Idem, ibidem. 
62Idem, ibidem. 
63 HOLANDA, Sérgio Buarque de. "Metais e Pedras Preciosas". IN: idem (org.). História Geral da 
Civilização Brasileira, vol.2. São Paulo: DIFEL, 1968, p.293. 
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especializou a comarca de São João del-Rei, constituiu sempre um dos 
distintivos da capitania.64 
 

Ainda assim, o que realmente consolidou a importância da porção meridional de 

Minas como abastecedora, segundo Alcir Lenharo, foi a instalação da Corte no Rio de 

Janeiro, fato que multiplicou as necessidades da cidade e, por essa necessidade crescente, 

forçou o aperfeiçoamento da estrutura viária por terra, além da estrutura portuária, para 

incrementar o fluxo de importação e exportação seja por terra ou por mar, via cabotagem.65 

Essa condição pode ser resumida pelas palavras de Afonso de Alencastro Graça Filho, 

quando apresenta a permanência ou ampliação de tal quadro para o Rio de Janeiro do século 

XIX. Diz o autor que “[a] cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, 

apresenta um mercado privilegiado. Centro importador e re-exportador, suas vias podiam 

ser esquematizadas conforme duas fontes, o comércio marítimo e o terrestre”.66 

Cláudia Chaves, em seu estudo sobre o mercado interno no século XVIII, aborda 

as atividades comerciais desenvolvidas em Minas, nas quais as tropas de muares já figuram 

de forma expressiva. Ainda no período colonial, muitos comboios de mulas atravessavam 

os caminhos mineiros saindo dos portos do Rio de Janeiro ou de São Paulo, carregando 

mercadorias de importação ou deslocando a produção da capitania de Minas para outras 

capitanias/províncias.67 A autora reforça, em sua pesquisa, a dinamização precoce do setor 

mercantil da Capitania de Minas Gerais, que já se apresentava no setecentos “com uma 

economia altamente diversificada e voltada para o mercado interno”.68 Um caso que 

podemos citar para o final do século XVIII, na região, é o da família Pinto Magalhães, cujo 

patriarca, Bento Pinto Magalhães, português de Braga, era comerciante e tinha relações no 

Rio de Janeiro com Brás Alves Portugal & Companhia.69O genro de Bento Magalhães, 

Capitão Pedro Alcântara Almeida, natural de São Paulo, em 1798, segundo Silvia Brügger,  

foi caracterizado (...) como proprietário de um pequeno negócio de 
fazendas secas e molhadas. Em 1815, quando foi feito seu inventário, 

                                                            
64 Idem, p.294. 
65 LENHARO, 1979, op. Cit. 
66 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Os Convênios da Carestia: crises, organização e investimentos 
do comércio de subsistência da Corte (1850-1880). Rio de Janeiro: UFRJ, 1991 (Dissertação de Mestrado) 
67 CHAVES, Cláudia. Perfeitos Negociantes: mercadores das minas setecentistas. São Paulo: Annablume, 
1999, p.51. 
68 Idem, p.19. 
69BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Minas Patriarcal: Família e Sociedade (São João del Rei – Séculos XVIII 
e XIX). São Paulo: Annablume, 2007, p.248. 
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possuía uma morada de casas, uma chácara com curral, tanques, regos, 
moinhos, horta e pomar, ferramentas e gado, além de 21 cativos.70 
 

O filho de Pedro Alcântara, Francisco de Paula Almeida Magalhães, ainda segundo 

Brügger, tornou-se um bem sucedido comerciante.71 Em 1814, a prima materna de 

Francisco de Paula, Francisca de Paula Magalhães, casou-se com o comerciante de grosso 

português, estabelecido na praça de São João del-Rei, Manoel José Costa Machado.72 Mais 

tarde, seus descendentes aparecerão como peças fundamentais na constituição da 

companhia de estrada de ferro. Mas, antes das estradas de ferro, muito transporte de 

mercadorias se fez no lombo de mulas.  

Utilizando-se das informações disponibilizadas por Eschwege, Bergad diz que o 

barão encontrou os grandes “navios de Minas”, referindo-se aos comboios de muares, ao 

passar pela estrada que ligava o Rio ao interior de Minas. Em sequência, transmite a notícia 

relatada pelo engenheiro alemão sobre a produção de milho, feijão e algodão que eram 

enviados para Vila Rica e para o Rio de Janeiro.73 

O norte da Comarca do Rio das Mortes, sudoeste da província, porção chamada de 

Oeste de Minas, talvez pela maior densidade demográfica e ocupação mais antiga ao oeste 

da região Metalúrgica-Mantiqueira, “experimentou efêmeros surtos de mineração aurífera 

no período colonial em lugares como Pitangui e Santo Antônio do Monte. No século XIX, 

entretanto, suas atividades produtivas se voltaram para a mesma economia de subsistência 

que encontramos no Sul”.74 Naquela área, as atividades mais expressivas naquele início de 

século XIX eram a criação de suínos da área de Tamanduá e Formiga e a produção de 

algodão de Formiga; de lá saiam mulas carregadas de carne de porco salgada e algodão em 

direção à Corte.75Contudo, ainda está por ser dimensionado o papel desempenhado pela 

atividade mineradora na economia da Comarca, principalmente em São João del-Rei.  

Ao reunir dados sobre as atividades econômicas mais difundidas na região, Silvia 

Brügger sugere período diferente para a duração da atividade mineradora e sua importância 

                                                            
70 Idem, p.249. 
71 Idem, p.250. 
72 Idem, p.252; GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. p.78. 
73 BERGARD, 2004, op.cit. p.78. 
74 LIBBY, 1988, op.cit. p.44. 
75 BERGARD, 2004, op.cit. p.78. 



 

41 

 

na economia da Comarca do Rio das Mortes.76 Brügger demonstra que a mineração ali pode 

ter se prolongado por um pouco mais de tempo do que até então era consensual na 

historiografia. As atividades agropastoris, como bem lembra, tiveram conexão intrínseca 

com a atividade mineradora, sendo São João del-Rei ponto importante no caminho para as 

minas. A autora não quer negar o declínio da mineração, já que esta, realmente, ao que tudo 

indica, deixou de ter lugar de destaque no decorrer do século XIX. No entanto, a proporção 

encontrada para os que dela viviam, tendo-a como principal meio de sobrevivência, parece 

ter sido bastante considerável. Impossível expressar tal constatação melhor que a própria 

autora: 

Se não atingiu os patamares observados na Comarca de Vila Rica, onde, 
entre 1750 e 1779, mais de 60% das unidades se ligavam a esta atividade, 
sua importância não pode ser desprezada, pois, naquele período, cerca de 
43% das de São João eram mineradoras e, entre 1780 e 1822, 
aproximadamente 23%. Só a título de comparação, vale registrar que a 
vizinha Freguesia de São José possuía, em ambos os períodos, cerca de 8% 
das suas unidades voltadas para o setor. É inegável, portanto, a importância 
da mineração, em São João del-Rei, bem como é significativo o seu 
declínio, na passagem de um sub-período ao outro.77 

 
Ainda assim, o fato de ter sido a mineração uma das atividades que mais 

“enriqueciam/prestigiavam” os homens da região não muda a realidade de ter sido o ramo 

agropastoril aquele que se pautou como atividade de maior relevo e deu as feições 

econômicas para o século XIX. Brügger reforça tal característica quando indica o número 

de escravos computados para cada atividade na segunda metade do século XVIII.78 

Voltemos ao quadro comercial são-joanense. 

Quanto à importância da carne suína, Caio Prado Jr. já destacava que “[o] porco 

tem na economia colonial um grande papel, particularmente nas capitanias do Centro-Sul, 

incluindo o Rio de Janeiro e São Paulo. A sua carne, neste setor da colônia, entra em grande 

proporção para a dieta dos habitantes”, e continua, em sua observação sobre a culinária 

mineira, “[m]as a principal utilidade do suíno é o toucinho com que se condimentam os 

                                                            
76 BRÜGGER, 2007, op.cit. pp.26-35. 
77 Idem, p.29. 
78 Idem, p.31. 
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alimentos, sobretudo o feijão; e do qual se extrai a banha, a universal matéria graxa da 

cozinha brasileira”.79 

A conexão do Oeste de Minas com o Rio de Janeiro tinha como um dos principais 

centros distribuidores a praça de São João del-Rei. É esse o eixo que dará sentido à 

construção de uma estrada de ferro para reduzir as distâncias e baratear os fretes em direção 

à Corte, ou, pelo menos, que permitirá, teoricamente que seja, à elite são-joanense dos anos 

finais do Império tentar restaurar as condições que lhe permitiram crescer nos anos 

anteriores. As referências para a implantação da estrada de ferro são-joanense serão os rios 

da Morte, Grande, Pará e São Francisco, sendo navegável, dentre esses, apenas parte do Rio 

Grande e o Rio São Francisco, ponto final da linha tronco. 

A ligação mercantil entre o Oeste de Minas e o Rio de Janeiro muito se assemelha 

ao que ocorria no oeste/sul dos Estados Unidos da América, Vale do Rio Mississipi, também 

no século XIX. Enquanto o meio de transporte predominante entre Minas e Rio eram as 

tropas de muares, por lá ocorria o cruzamento de steamboats80 via Mississipi e seus 

afluentes, o que levava diretamente ao porto de New Orleans.81 A ausência de estradas de 

rodagem entre pontos do oeste e sul dos EUA era refletida, segundo Cotterill, pela 

predominância de um comércio eminentemente fluvial. Pelo grande rio do sul norte-

americano eram escoados variados produtos de uma área bastante ampla, o que gerava 

números bastante consideráveis para tal comércio. Nas palavras do autor: 

A notable feature of the western trade in 1840 was its great value. In 1843 
the value of western produce exported was estimated to be more than 
$80,000,000 and was growing rapdly. In the same year the entire 
commerce of the west was estimated at $220,000,000. In this total, 
agricultural and mineral products held the chief place. They were gathered 
from a wide area; lead from Wisconsin and Iowa, tobacco from Kentucky 
and Missouri, cotton from the southwest, and flour, grain, pork, and other 
products from over a vast area.82 

                                                            
79PRADO Jr. Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000, 
p.203. 
80Barcos a vapor. Para alguns termos que obtivemos em língua estrangeira, manteremos a grafia na língua 
original, assim como as citações. 
81 COTTERILL, R. S. “Southern railroads and western trade”. IN: The Mississipi Valley Historical Review. 
Vol. 3, Nº 4 (março 1917), pp.427-441. URL: http://www.jstor.org/stable/1889137, acessado em 19/05/2008. 
82 “Um notável destaque do comércio do oeste em 1840 era seu alto valor. Em 1843 o valor da produção 
exportada do oeste era estimada em mais de 80 milhões de dólares e crescia rapidamente. No mesmo ano o 
comércio todo do oeste era estimado em 220 milhões de dólares. Neste total, produtos agrícolas e minerais 
tomavam a frente. Eram reunidos de uma extensa área; chumbo de Wisconsin e Iowa, fumo de Kentucky e 
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A diversidade que apontamos para o comércio realizado em lombo de burro para a 

América Portuguesa e, posteriormente, para o Reino Unido e o Império, no centro-sul, é 

verificada também no comércio do oeste americano [western trade] ligado ao porto de New 

Orleans. Assim como o Rio de Janeiro se apresentava como o porto mais dinâmico do 

centro-sul brasileiro, por sua configuração de área de demanda por mercadorias de 

subsistência e gêneros importados – além de saída de produtos da agro exportação –, no sul 

dos EUA, em New Orleans, principalmente até as décadas de 1840-50, concentrava-se a 

atividade portuária de toda a área da citação acima, alcançando essa cidade posição de 

liderança no sul daquele país. Tal característica gerou crescimento populacional bastante 

avançado em New Orleans,83 assim como o Rio de Janeiro, que já era o grande polo 

comercial do Atlântico Sul, ampliou sua posição com a instalação da Corte.84 

Outra semelhança ocorreu na atividade de mercado do centro-sul do Brasil e do 

sul/oeste dos EUA, os meios de transporte apresentavam-se como muito onerosos e de baixa 

eficiência, comprometendo a conservação da mercadoria. Nos meados do século XIX, o 

transporte por meio animal, sejam comboios em carros de bois ou as já citadas tropas de 

muares, mostravam-se obsoletos para as novas demandas no Brasil, daí as intenções de 

dotar o território com meios novos de transporte. A topografia acidentada e a grande barreira 

natural representada pelas serras da Mantiqueira e do Mar, eram outro obstáculo e fator 

prejudicial ao desenvolvimento logístico brasileiro. A mesma topografia tornava os rios 

pouco propícios à navegação, dessa maneira, o transporte de pessoas e mercadorias antes 

de 1854 continuava configurado em modelos antiquados de transporte.85 A configuração do 

processo de viagem de longo termo, somado às características das vias disponíveis 

acarretava em sérios prejuízos. 

                                                            
Missouri, algodão do sudoeste e farinha, grãos, suíno e outros produtos de uma vasta área”. (tradução livre) 
Idem, p.428. 
83 Idem, ibidem. 
84 Luiz Felipe de Alencastro calcula que o número de pessoas deslocadas para o Rio de Janeiro, entre 1808 e 
1817, pode ter chegado a marca de 15 mil almas, entre burocratas, nobres, administradores e colonos das 
possessões africanas e monarquistas hispano-americanos. ALENCASTRO, Luiz Filipe. “Vida privada e 
ordem privada no Império”. IN: Idem (org.). História da Vida Privada no Brasil – Império: a corte e a 
modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp.12-93. 
85 SUMMERHILL, 2003, op.cit. p.18. 
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No caso da região do Mississipi, o longo curso do rio e a umidade seriam os 

causadores das constantes perdas. Assim Cotterill descreve tais ocorrências: 

Most of the western produce reached New Orleans after the first of June 
and was appreciably injured by the heat and dampness of the steambolt 
hold. Tobacco sweated, grain swelled and softened, and pork was 
generally damaged. (…) The river itself was full of snags and greatly 
obstructed by rapids in its upper courses. All in all, it was clear that the 
trade of the northwest came to New Orleans only because there was no 
other place to go.86 
 

 
Guardadas as devidas proporções, temos aí um modelo de justificativa comum 

entre as duas regiões para a implantação de vias férreas onde o comércio se dava pela 

utilização de meios de transporte de comprometida eficiência logística. A pertinência da 

comparação é justificada pela semelhança dos problemas enfrentados pelas formas de 

transporte pré ferroviário, mesmo que distintas. Em ambos os casos os problemas serão 

tratados de forma semelhante, qual seja, pela implantação de estradas de ferro.  

A imensidão territorial dos dois países americanos demandava soluções 

tecnológicas compatíveis com a necessidade de vencer o tempo e o espaço de maneira mais 

segura e eficiente. Nesse caso, a solução daquele momento não seria outra senão a instalação 

de trilhos para a utilização de máquinas a vapor, modalidade essa que acabaria sendo 

adotada para a ocupação do oeste da América do Norte, onde ocorreria mais tarde, 1869, o 

encontro das duas estradas que partiram de cada lado do continente: a Central Pacific 

Railroad e a Union Pacific Railroad, configurando a primeira ferrovia transcontinental do 

mundo, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico.87O que diferencia o Império do Brasil dos 

Estados Unidos nesse caso é o fato de o Pacífico Sul não banhar o território brasileiro. No 

entanto, não deixou de ser parte de intenções (ou pretensões), mesmo que tenha 

permanecido teóricas, por parte dos funcionários da Pedro II, o direcionamento de ramais 

de ferrovias em direção ao extremo oeste do Brasil.  

                                                            
86 “Grande parte da produção do oeste chegava a New Orleans após primeiro de junho e era bastante 
prejudicada pelo calor e pela umidade do armazenamento dos steambolt. O tabaco suava, os grãos inchavam 
e amoleciam, e a carne suína geralmente estragava. (...) O próprio rio era cheio de amarrações e bastante 
obstruído por correntezas em seus cursos superiores. Ao todo, estava claro que o comércio do noroeste ia 
para New Orleans por não haver alternativa”. COTTERILL, 1917, op.cit. p.429. 
87Central Pacific Railroad Photographic History Museum. URL: http://www.cprr.org, visitado em 
13/12/2008. 
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Considerando alcançar o Rio São Francisco, José Jorge da Silva reforçava que a 

linha da Pedro II que alcançasse o “nosso Mississipi” permitiria as melhores condições para 

o Mato Grosso e, assim, levar “às vantagens da tranquilidade e segurança que resultarão das 

comunicações por dentro de casa com as fronteiras do Império por aquele lado”. (grifo do 

autor)88 

Por outro lado, para além da modernização dos transportes, no Brasil, a ferrovia 

seria também uma forma de diversificação dos ativos pós 1850, com a supressão do tráfico 

transatlântico de escravos e a ampliação das “facilidades modernas” e “modas” 

afrancesadas. As observações realizadas por Luiz Felipe de Alencastro sobre o fetichismo 

de determinadas novidades em tal conjuntura pode ajudar-nos a pensar sobre o impacto no 

Brasil das realizações europeias e norte-americanas sob o signo do ferro e aço.89 O fetiche 

sobre o piano, principal instrumento musical a se sofisticar pelas técnicas geradas pelo 

avanço técnico industrial, não deixa de ser um indício sobre a mentalidade reinante entre os 

viventes do Império. 

Logo surgem os primeiros sinais do assanhamento consumista: “Aluga-se 
um lindo piano inglês, por não se precisar dele”, anuncia, já em 1851, um 
morador da corte. Se não precisava, por que comprou? Porque dava status, 
porque era moda, a moda, anunciando os 25 anos, a maioridade efetiva de 
d. Pedro II, o fim da africanização do país e da vexaminosa pirataria 
brasileira, o prenúncio de outros tempos e dos novos europeus que iriam 
imigrar para ocidentalizar de vez o país. Porque o Império iria dançar ao 
som de outras músicas. De alto valor agregado e de imediato efeito 
ostentatório (grifo nosso), o piano apresentava-se como o objeto de desejo 
dos lares patriarcais.90 
 

Não só o piano será uma mercadoria supérflua de “alto valor agregado e de 

imediato efeito ostentatório”, como construir estradas de ferro gerará encantamento e 

simbolizará acúmulo de poder pelos empreendedores nela envolvidos, devido ao mesmo 

“alto valor agregado e imediato efeito ostentatório”. O surto ferroviário, para além da 

declarada necessidade de modernização dos transportes, e mudança na lógica de se contar 

o tempo, pela programação de horários e aceleração do tempo, é parte da compreensão de 

                                                            
88 SILVA, José Jorge da. Linhas Sobre a Via Ferrea do Sul de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Typ. Moreira, 
Maximiano & C. 1975, p.6. 
89 ALENCASTRO, 1997, op.cit. 
90 Idem, p.47. 
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mundo de uma época. Era parte de uma visão de futuro, de um discurso do devir 

“civilizado”, como hoje é parte do discurso saudosista sobre um passado que foi “melhor”. 

Muito do que se fez no Império do Brasil estava ligado ao que acontecia fora dele. 

Mas, ainda era uma sociedade escravista mesmo com todo o esforço de mudanças pautadas 

na moda europeia e nos avanços técnicos. A escravidão dava os moldes ao comportamento 

e reforçava o caráter de distinção entre os grupos sociais. Considerando o estudo de Eugene 

Genovese, o mesmo indica a força do regime escravocrata no sul dos Estados Unidos antes 

da guerra de secessão.91 Segundo o autor, “[a] história econômica do Sul pré-bélico vem 

reforçar, mais do que negar, a noção existente no século XIX de uma escravocracia 

expansionista”. Genovese lembra que a escravidão “deu as bases sobre as quais o Sul nasceu 

e desenvolveu-se”.92 Sendo a expansão ferroviária do Vale do Mississipi, por nós referida, 

anterior à guerra e, portanto, anterior ao fim do regime escravista, não podemos afirmar se 

há semelhança entre aquela região e o centro-sul do Brasil no que tange às razões do 

direcionamento de capitais para os investimentos no transporte ferroviário, o que não nos 

impede de sugerir certo grau de paralelismo entre as regiões. Lembremos que o fim do 

tráfico de escravos nos Estados Unidos se dá em 1807, décadas antes da existência da 

ferrovia como alternativa de transportes, mesmo que a cessão do tráfico não seja sinônimo 

de fim do regime, não deixa de ser preocupante para os meios de produção. De qualquer 

forma, o apego à escravidão nas regiões de plantation como Cuba, sul dos Estados Unidos, 

ou zonas cafeeiras do Brasil, permitem-nos vislumbrar a vida paralela entre a implantação 

de ferrovias e a força dos regimes escravistas. 

Assim, como New Orleans tornara-se importante entreposto na América do Norte, 

o Rio de Janeiro viu-se em posição de destaque na América do Sul. 

Além de centro político-administrativo, nas palavras de Lenharo,  

a Corte constituía-se no mais importante entreposto comercial de todo o 
Centro-Sul e, portanto, era centro de atração e repulsão de população, o 
que garantia um significativo deslocamento de pessoas em todas as épocas 
do ano. Em termos de consumo, vale também considerar os novos padrões 
instituídos pela presença de delegações diplomáticas e altos comerciantes, 
além dos estratos burocráticos e militares ali estabelecidos.93 
 

                                                            
91 GENOVESE, Eugene. A Economia Política da Escravidão. Rio de Janeiro: Pallas, 1976. 
92 Idem, pp.passim. 
93LENHARO, 1979, op.cit. p. 42. 
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Apesar de o comércio com Minas já vir desde meados do século XVIII, os 

desdobramentos oriundos do estabelecimento da capital do Império Ultramarino Português 

no Rio de Janeiro foram decisivos para a ampliação do já importante mercado interno, 

beneficiando extraordinariamente os produtores e comerciantes mineiros.94 Apesar das 

crônicas crises de abastecimento que atingiam o Rio, devido à escassez de gêneros e/ou à 

ação de atravessadores, todo um processo de mudanças nas formas do comércio levou ao 

estabelecimento de um mercado com níveis de especialização de funções dentro da cadeia 

entre produção e consumo, mas sem grandes alterações na hierarquização social, herança 

do período colonial. Como parte das características do escravismo colonial, tínhamos uma 

sociedade constituída por níveis econômico-sociais marcados por diferenças profundas.95 

João Luís Fragoso demonstra que as crises de abastecimento no Rio de Janeiro não 

cessaram no decorrer do século XIX;96 porém, o que aqui nos importa é perceber que Minas 

Gerais, independentemente de conseguir suprir a demanda fluminense por gêneros, se 

beneficia dessa carência da província vizinha. Outras províncias abasteciam também a 

Corte, como as do sul que praticavam o comércio costeiro, ou São Paulo, por mar ou por 

terra. Particularmente em Minas, beneficiaram-se especialmente aqueles indivíduos 

envolvidos no comércio atacadista. Alguns são-joanenses e comerciantes da região, como 

de São José del-Rei, costumavam se sediar no Rio ou possuir representantes na Corte. Como 

foi o caso de Custódio de Almeida Magalhães e Aureliano Martins de Carvalho Mourão 

(diretores da estrada de ferro em São João del-Rei, ambos possuíam moradia e imóveis na 

Corte, além de negócios97) ou Gervásio Pereira Alvim, morador do Distrito da Lage, termo 

de São José, que negociava com as praças de São João del-Rei e Rio de Janeiro.98 

Após 1808, o Rio de Janeiro sofreu transformações, com a interiorização da 

metrópole,99 a demanda por produtos da agropecuária expandiu sobremaneira, 

possibilitando a grande acumulação dos comerciantes da Comarca do Rio das Mortes, o que 

                                                            
94 Idem, ibidem. 
95FRAGOSO, 1998, op.cit. p.183. 
96Idem, ibidem. 
97 Informações baseadas nos respectivos inventários post-mortem,IPHAN-ETII: Custodio de Almeida 
Magalhães, 1891, cx. 326 e Ana Isabel de Castro Mourão, 1894, cx.170. 
98 TEIXEIRA, Paula Chaves. Negócios Entre Mineiros e Cariocas: famílias, estratégias e redes mercantis no 
caso Gervásio Pereira Alvim (1850-1880). Niterói: UFF, 2009. (Dissertação de mestrado) 
99 Cf. DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “A interiorização da metrópole”. IN: A Interiorização da Metrópole 
e Outros Estudos. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2005, pp.7-37. 
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levou São João del-Rei à posição de expressivo entreposto comercial de Minas Gerais, ao 

lado de Barbacena.100 A Corte expandiu as possibilidades de enriquecimento e, 

consequentemente, do aumento de poder daqueles que se dedicaram ao seu abastecimento. 

Essa constatação está de acordo com o que Alcir Lenharo demonstra para os períodos de 

crises de abastecimento do Rio, agravadas pelo ânimo da produção de gêneros para 

exportação naquela província.101 

Tendo sido a mão-de-obra, a terra e os recursos materiais, nas áreas mais próximas 

à Corte, destinados à produção do café, sobretudo a partir da terceira década do oitocentos, 

os problemas se agravaram no tocante à produção de gêneros alimentícios de consumo 

imediato. “Casos extremos deste quadro iriam ocorrer nos inícios dos anos 50, quando a 

especialização da produção de café chegava a níveis ainda mais altos, generalizando a falta 

de comestíveis a um ponto de saturação”.102 Fato que seria ainda agravado quando 

“acentuava-se uma tendência de urbanização das áreas suburbanas, com a consequente 

erradicação de pequenas propriedades até então voltadas para a produção de gêneros de 

subsistência”.103 

Tais ocorrências, ao que tudo indica, foram um dos fatores que contribuíram para 

a importância das áreas produtoras de gado e de outros produtos alimentícios de Minas 

Gerais que se viram na posição de cobrir a demanda crescente tanto na área urbana da Corte 

quanto nas áreas agroexportadoras. Por outro lado, existia também a demanda por artigos 

importados no interior. 

Um número significativo de navios aportava no Rio de Janeiro para aí se 
abastecerem. O movimento do porto se completava com a redistribuição 
para outros centros de consumo de uma parte de suas importações, 
efetivada através da cabotagem e do comércio interior, estruturado sobre a 
organização mercantil das tropas de mulas.104 
 

Se a população do Rio de Janeiro crescia devido, principalmente, à transferência 

do aparato burocrático do Império Ultramarino, a de Minas Gerais também alcançava 

                                                            
100 Cf. LIBBY, 1988, op.cit. p.43; OLIVEIRA, Mônica. Negócios de Famílias: mercado, terra e poder na 
formação da cafeicultura mineira (1780-1870). Bauru, SP: EDUSC; Juiz de Fora, MG: FUNALFA, 2005, 
p.95. 
101LENHARO, 1979, op.cit. passim. 
102 Idem, p.50. 
103 Idem, ibidem. 
104 Idem, p.42. 
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números significativos no decorrer do oitocentos. Não é mais segredo para os historiadores 

atuais, apesar de certas restrições documentais, como a escassez de listas nominativas para 

espaços de tempo mais curtos, os importantes números da demografia e economia mineiras, 

e a variedade regional da província. A Comarca do Rio das Mortes sofreu expressivo 

crescimento demográfico entre 1776 e 1821, o que deve ser levado em consideração dado 

sua característica de produção agropecuária. Nessa baliza de tempo, a população dessa 

comarca passou de 82.781 para 213.617 indivíduos, o que representava em 1821, segundo 

João Fragoso, 41,6% da população de toda capitania.105 

Sendo assim, frisamos, com base nos estudos mais recentes, que, ao longo do 

século XIX, Minas apresentou expressivo crescimento demográfico, o que contraria a lógica 

de decadência econômica como reflexo do esgotamento aurífero e diamantífero. Clotilde 

Paiva, em sua tese de doutoramento, demonstra o crescimento das populações livre e 

escrava no decorrer do oitocentos e, dialogando com a bibliografia e com as fontes, expõe 

a variedade regional da economia provincial.106 A autora resume bem o objetivo dos 

trabalhos que vêm sendo realizados desde a década de 1980, que seria “refutar as 

proposições de que o declínio do ouro e do diamante desarticulou a sociedade e a economia 

mineira, atrofiando ou mesmo eliminando as relações internas e provocando inclusive 

depopulação”.107 

Ao citar Sturz, numa obra de 1837, Paiva afirma que o autor inglês apresentou uma 

lista de quarenta itens exportados por Minas no ano fiscal de 1827-1828: panos de algodão, 

açúcar, café, fumo, marmelada, banha, queijo, couro semi ou totalmente transformado, 

gado, galinhas, carneiros e porcos. E, complementando essa informação, diz que, “[a] julgar 

pelos vínculos comerciais que logo se estabeleceram, já havia na parte meridional da 

província (sul de Minas/São João del-Rei), e em menor escala em Paracatu, um sólido setor 

agropecuário mercantil”.108 A constatação de Paiva sobre o fortalecimento do setor 

mercantil mineiro, em boa medida, demonstra as bases para o desenvolvimento de 

instituições capitalistas no sudeste.  

                                                            
105FRAGOSO, 1998, op.cit. p.125. 
106 PAIVA, Clotilde. População e Economia nas Minas Gerais do Século XIX. São Paulo: USP, 1996. (Tese 
de Doutorado) 
107Idem, p.10. 
108 Idem, p.13. 
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A acumulação possibilitada pelo desenvolvimento do comércio intra ou inter 

regional/provincial levou ao desenvolvimento de atividades como o crédito e a especulação 

em papéis como ações de companhias de estradas de ferro, como pode ser visto na forte 

presença de dívidas ativas e passivas e ações de companhias como Estrada de Ferro 

Leopoldina, Companhia Geral de Estradas de Ferro e Estrada de Ferro Oeste de Minas nos 

inventários post-mortem. A abertura da casa bancária de Almeida Magalhães na década de 

1860 já era uma mostra da importância do comércio de gêneros de subsistência da região e 

das condições para a ampliação do crédito. Tal casa bancária foi fundada por Custódio de 

Almeida Magalhães devido às “operações de crédito e câmbio que seus antecedentes lhe 

legaram, portanto do capital mercantil ligado à economia de subsistência e à mineração da 

região”.109 Considerando que a mineração decaía em São João del-Rei desde meados do 

século XVIII, devemos frisar a origem mercantil das fortunas são-joanenses da segunda 

metade do século XIX. 

Sendo já definido que a demografia da província demonstrava variações regionais 

de acordo com o desenvolvimento econômico, restava estabelecer essas diferenças 

regionais sobre a concentração da mão-de-obra escrava, numa tentativa de compreender os 

matizes da vida produtiva de Minas.  

Roberto Borges Martins já alertava para a metodologia utilizada por historiadores 

anteriores que os levava a números indicadores de perda de mão-de-obra cativa de regiões 

não cafeeiras para as cafeeiras. Isso levaria a entender que a Zona da Mata Mineira, além 

do Vale do Paraíba e o oeste paulista estariam recebendo, nesse processo, a fração excedente 

desse “reservatório de mão-de-obra escrava” em que se transformavam as “áreas 

mineradoras decadentes”.110 Minas, nas áreas de economia não cafeeira, teria se 

transformado numa província em que a porcentagem de escravos seria mais reduzida, 

inclusive com maior taxa de libertos.111 Contrariando essa ideia, Roberto Martins chega a 

afirmar que “a grande maioria dos escravos mineiros no século XIX nunca esteve numa 

mina nem numa fazenda de café”.112 

                                                            
109 GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. 
110 MARTINS, 1982, op.cit. 
111Idem, p.03. 
112Idem, p.04. 
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Apesar de concordar com Martins sobre o elevado contingente mancípio da 

província, Robert Slenes reforça que é a região cafeeira que vai ser suprida com o número 

mais significativo de escravos no período avaliado. As atividades de exportação seriam as 

responsáveis diretas e indiretas pela mão-de-obra concentrada, seja na Zona da Mata 

diretamente na lavoura de café ou em outras regiões que produziriam gêneros para enviar 

para as áreas de plantation.113 

Martins observa a evolução do sistema escravista mineiro em busca de dados que 

indicam as áreas onde estavam os contingentes de mão-de-obra servil, de acordo com o tipo 

de produção. Com isso, demonstra que a mineração já não representava mais, durante todo 

o oitocentos, um setor com grande demanda por mão-de-obra escrava devido à sistemática 

queda na produção mineral por todo o século, além da tecnologia empregada pelas 

companhias estrangeiras, principalmente na segunda metade do século XIX, reduzir a 

demanda por braços humanos.114 

Camila Flausino, em recente dissertação sobre o tráfico interno, tendo como 

cenário a região de Mariana, demonstra que as atividades agropastoris foram as 

responsáveis pelo acúmulo de mão-de-obra cativa no século XIX na região Metalúrgica - 

Mantiqueira. Por mais que a região de plantation, representada em Minas Gerais pela Zona 

da Mata em áreas de cultivo da rubiácea, demandasse muito mais mão-de-obra por unidade 

produtiva do que as áreas não cafeeiras, os dados sobre o tráfico interno demonstram que 

mais houve deslocamento de cativos dentro da mesma região do que transferência de 

regiões “menos dinâmicas” para áreas de agro exportação.115 

Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira indica que distritos de São João e São José 

del-Rei encerravam população cativa bastante elevada entre os finais do século XVIII e 

meados do XIX, seu estudo se direcionava ao Distrito da Laje, território, segundo a mesma, 

sem passado minerador.116Conforme a autora, apesar da demografia da Comarca do Rio das 

Mortes em sua completude ter demonstrado população livre mais acentuada que a escrava, 

                                                            
113 SLENES, 1998, op.cit. passim. 
114MARTINS, 1982, op.cit. 
115FLAUSINO, Camila Carolina. Negócios da Escravidão: tráfico interno de escravos em Mariana, 1850-
1886. Juiz de Fora: UFJF, 2006. (Dissertação de mestrado) 
116 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família Escrava e Riqueza na Comarca do Rio das Mortes: 
O Distrito da Laje e o Quarteirão do Mosquito. São Paulo: Annablume, 2006, pp.63-95. 
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o Distrito da Laje manteve índices mais altos de mancípios no mesmo período referido. Diz 

Teixeira que  

O mais antigo inventário de Lages foi localizado com data de 1780. Os 
inventários iniciais confirmam que a abertura da região foi feita a partir 
dos impulsos agrícolas, com a constituição de fazendas bastante 
diversificadas do ponto de vista econômico. Não há sinal de posse de datas 
minerais nesses inventários, com exceção dos habitantes do Quarteirão do 
Mosquito. Tal comportamento somente vem confirmar as considerações 
sobre a ocupação econômica das terras minerais que, a partir dos impulsos 
iniciais da exploração mineral, desdobrou-se em outras etapas de procura 
de terras férteis.117 
 

Teixeira contribuiu, com seu estudo, para a compreensão de que a região ora em 

pauta teve sua formação econômica baseada na diversificação, confirmando, portanto, a 

literatura mais recente. 

 

Quais seriam, portanto, os setores mais dinâmicos da economia mineira? 

A pecuária, “[c]erto que não ostenta o lustre dos feitos políticos, nem aparece na 

primeira ordem dos grandes acontecimentos do país”, como escreveu Caio Prado, que se 

ocupa da análise dessa atividade por algumas páginas de Formação do Brasil 

Contemporâneo,118 não pode ser esquecida em nenhum momento se quisermos entender a 

importância econômica da produção mercantil mineira. 

Chegando mesmo a contrapor as formas de criação de bovinos da região do São 

Francisco com o centro-sul de Minas, Prado Jr. já indicava a presença marcante da pecuária 

na capitania.  

Ao que tudo indica, a pecuária teria sido uma das principais razões de ocupação do 

hinterland no período colonial. É o que aponta o texto de Francisco Carlos Teixeira da 

Silva, Pecuária e formação do mercado interno no Brasil Colônia.119 Segundo o autor, a 

criação de gado foi a atividade para a qual seriam destinadas as terras sesmariadas para a 

ocupação dos sertões, sesmarias essas concedidas como prêmios militares aos que 

expulsaram ou expulsariam os índios de tais territórios. A condição para a concessão das 

                                                            
117Idem, pp.70-1. 
118 PRADO JÚNIOR, 2000, op.cit. pp.189-215. 
119 TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos. “Pecuária e formação do mercado interno no Brasil Colônia”. 
Revista Estudos Sociedade e Agricultura, n.8, abril 1997.  
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terras, sem limites ou medidas definidas, era de que fossem usadas para o pasto.120 Mesmo 

que o autor se refira ao nordeste, no médio São Francisco, não é difícil supor que as 

condições não tenham sido muito diferentes no baixo São Francisco, onde Caio Prado indica 

a criação de bovinos de maneira semelhante à nordestina.121 Com o passar do tempo a 

atividade tomou importância econômica de grande relevo, com participação acentuada no 

mercado interno. 

Diz Prado Jr. que as boiadas mineiras começaram a descer para São Paulo em 

concorrência com os fornecedores de Curitiba e do Rio Grande a partir de 1756, sendo 

iniciado o fornecimento para o Rio de Janeiro a partir de 1765.122 O Rio viria a ser o maior 

mercado para a produção de Minas, ou intermediada por mineiros. As intenções dos 

idealizadores das estradas de ferro em Minas de alcançar o Rio São Francisco estão ligadas 

muito provavelmente à produção de gado no vale do mesmo rio, gado esse presente desde 

os tempos de Antonil, ou seja, princípio do século XVIII, como observa o mesmo Prado 

Jr.123 

 

Figura 2: Vagão gaiola para transporte de gado. Museu ferroviário de São João del-Rei. Fotografia de 
Jonas Augusto Carvalho. 

                                                            
120 Idem. 
121PRADO JÚNIOR, 2000, op.cit. p.199. 
122 Idem, ibidem. 
123 Idem, p.193. 
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Afonso Alencastro Graça Filho, a partir de dados para o ano de 1818, nos informa 

que mais de 70% das exportações de Minas se dirigiam ao Rio de Janeiro.124 O autor nos 

fornece os seguintes números relativos a esse comércio, considerando o total da mercadoria 

exportada por Minas: 

 

Quadro 1 – Exportações de Minas Gerais para o Rio de Janeiro 

Item produzido em Minas Percentagem destinada ao Rio de Janeiro
Gado vacuum 78% 
Porcos 89% 
Queijos 57% 
Tecidos de algodão 96% 
Toucinho 97% 

Fonte: Op. Cit. GRAÇA FILHO, p.38. 

 

O autor complementa a informação dizendo que esses valores “representavam mais 

de 57% do valor das exportações mineiras e 62% dos valores das mercadorias vendidas ao 

Rio de Janeiro”.125 

No sentido de importação, no mesmo momento, os números do que Minas recebia 

do Rio de Janeiro eram:126 

 

Quadro 2 – Importações de Minas Gerais do Rio de Janeiro 

Item provindo do Rio de Janeiro Percentagem importada por Minas Gerais 
Azeite 100% 
Sal 69% 
Escravos 93% 
Gêneros secos  92% 
Ferragens e vinhos 96% 

Fonte: Op. Cit. GRAÇA FILHO, p.38. 

 

O gado vacum, ao que tudo indica tinha grande importância no setor mercantil 

intermediado por São João. Graça Filho diz que, de acordo com Saint-Hilaire, comerciantes 

                                                            
124 Op. Cit. GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. A Princesa do Oeste..., p.38. 
125 Idem, ibidem. 
126 Idem, ibidem. 
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são-joanenses enviavam ponteiros para buscar o gado da região de Araxá, Comarca de 

Paracatu, e acrescenta que a região de São João chegava a apresentar produtores de bovinos 

com até cinco mil cabeças de gado.127 A condição de área de invernada representada por 

São João del-Rei parece ter continuado até as últimas décadas do oitocentos, haja vista o 

sal, elemento imprescindível na dieta bovina, configurava a mais elevada porcentagem dos 

produtos provenientes do Rio de Janeiro encaminhados pela estrada de ferro a partir de 

1880.128 

O sal consumido em São João tinha origem na Bahia, nas salinas locais e, em maior 

porcentagem, no Rio de Janeiro (incluindo o que vinha de Portugal). Além de centro 

consumidor, São João enviava o sal para o oeste, de onde provinha parte do gado 

comercializado na cidade.129 

Não podemos deixar de destacar que a relação acima, apesar de não demonstrar 

valores absolutos do comércio de tais mercadorias, indica a tendência ao que seria 

negociado entre a província e a Corte no que originou a carga para a futura estrada de ferro 

que cortaria o centro-sul/oeste de Minas. 

Como veremos no capítulo 3, os relatórios da companhia de estrada de ferro não 

enumeram todas as mercadorias transportadas, ficando uma parcela delas ocultada na 

categoria “diversos”. 

 

Sobre a região, algumas considerações 

 

Maria Odila Leite da Silva Dias foi quem, num artigo já clássico130, apontou a 

necessidade de se estudar mais a fundo  

o processo de enraizamento da metrópole na colônia, principalmente pela 
organização do comércio de abastecimento do Rio de Janeiro e 
conseqüente integração do Centro-Sul; as inter-relações de interesses 
comerciais e agrários, os casamentos em famílias locais, os investimentos 

                                                            
127 Idem, p.57. 
128 O prédio do armazém da estação ferroviária de São João del-Rei, até os dias atuais, apresenta dificuldade 
na fixação de argamassa devido, segundo os responsáveis pela reforma do mesmo em 1981, ao estoque de 
sal desde os primórdios da atividade ferroviária. Cf. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Museu 
Ferroviário de São João del Rey – 1º. Centenário da estrada de Ferro Oeste de Minas. 1881 – 1981. Rio de 
Janeiro: RFFSA, 1981. 
129GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. p.157. 
130 DIAS, 2005, op.cit. 
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em obras públicas e em terras ou no comércio de tropas e muares do Sul 
(...).131 
 

Como temos visto, foi a partir das indicações, e sob a orientação, de Silva Dias que 

Alcir Lenharo demonstrou em sua pesquisa de mestrado a importância adquirida pelo 

comércio de abastecimento da Corte e sua relação direta com os comerciantes do sul de 

Minas.132 

A regionalização da parte meridional da província é bastante variada no decorrer 

do tempo e também no espaço. A regionalização econômica por vezes se desencontra da 

administrativa, seguindo princípios distintos, mais ligados à cultura material.  

O que Lenharo chama de sul de Minas em seu trabalho é, ao que tudo indica, a 

porção da província equivalente à parte mais significativa da Comarca do Rio das Mortes, 

o que coloca São João del-Rei como parte desse sul de Minas mais genérico, sendo cabeça 

da comarca. O sul de Minas de Lenharo não parece ser diferente do compreendido por Caio 

Prado, ou seja, define-se em grande medida pela área banhada pela Bacia do Rio Grande. 

No entanto, pela sua localização estratégica entre esse oeste oitocentista que se estende entre 

o sul de Minas e a região do Alto Paranaíba, São João ganhou o epíteto de “Princesa do 

Oeste”. 

Douglas Libby estabelece a divisão do território de Minas Gerais em nove regiões 

geográficas: Sul, Mata, Metalúrgica-Mantiqueira, Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, 

Paracatu, São Francisco-Montes Claros e Jequitinhonha-Mucuri-Doce.133 Nessa 

regionalização São João del-Rei, assim como Ouro Preto e Mariana, encontram-se na 

Metalúrgica-Mantiqueira. 

Paiva propõe regionalização um pouco mais variada em relação às características 

econômicas e demográficas mineiras. Amparada por pesquisa empírica de grande volume, 

a autora informa as características econômicas das regiões, divididas em três níveis de 

desenvolvimento. No total a autora propõe dezoito regiões distintas: 

1. Nível alto de desenvolvimento: 

                                                            
131 Idem, p.19. 
132 LENHARO, 1979, op.cit. 
133 LIBBY, 1988, op.cit. p.32. 
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Mineradora Central Oeste; Intermediária de Pitangui-Tamanduá; 

Diamantina; Sudeste. 

2. Nível médio de desenvolvimento: 

Mineradora Central Leste; Médio-Baixo Rio das Velhas; Sul-Central; 

Sudeste; Mata; Araxá; Vale do Alto-Médio São Francisco. 

3. Nível baixo de desenvolvimento: 

Triângulo; Paracatu; Sertão; Minas Novas; Sertão do Alto São Francisco; 

Extremo Noroeste; Sertão do Rio Doce.134 

 

A Comarca do Rio das Mortes, que tinha seus domínios em mais de uma dessas 

regiões propostas por Paiva, sofreu muitos decréscimos no desenrolar do século XIX, 

devido às variações sofridas pelas divisões administrativas da província, o que torna um 

tanto mais complexa a análise de períodos abrangentes de tempo para tal região. O que nos 

importa, para entender a extensão dos trilhos que passam por São João, é que a divisão 

administrativa provincial em nada influi para a definição do caminho traçado. A rota, ao 

final das contas, nada mais é do que a sobreposição do caminho dos tropeiros que de São 

João prosseguiam ao oeste da província. O que podemos ressaltar é que o domínio da E. F. 

Oeste de Minas em sua linha operacional no período estudado se delimitou, de acordo com 

a regionalização de Paiva, à conexão do Sudeste (EFDPII) com a Intermediária de Pitangui-

Tamanduá e o Sertão Alto-São Francisco (Paraopeba), com a concessão mais tarde (1890) 

para ligar diretamente Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, à região de Araxá, passando 

pelas regiões Sudeste, Intermediária de Pitangui-Tamanduá e parte do Sertão Alto São 

Francisco. 

No final do século XIX, com a expansão das estradas de ferro, em determinada 

medida como resultado do dispositivo do privilégio de zona, poder-se-ia dividir as regiões 

em Minas Gerais de acordo com o domínio das companhias ferroviárias. Assim, teríamos o 

leste/parte do sudeste sob o domínio da Leopoldina (incluem-se aqui algumas pequenas 

companhias absorvidas por esta); o oeste sob o domínio da Oeste de Minas, o sul que 

durante as duas ultimas décadas ia sendo ocupado pelotrio de companhias: Minas & Rio, 

                                                            
134PAIVA, 1988, op.cit.Mapas, capítulo 5. 
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Sapucaí e Muzambinho. A Dom Pedro II (Central do Brasil) se configuraria como a grande 

artéria ao cortar o mapa da província desde o Vale do Paraíba até Conselheiro Lafaiete, 

dando seqüência à linha para alcançar o norte de Minas Gerais em meados do século XX. 

 

 

São João del-Rei no oitocentos, uma observação 

 

Já em 1818, dizia Auguste de Saint-Hilaire sobre a Vila de São João del-Rei: 

 
Vê-se em S. João, principalmente na Rua Direita, um grande número de 
lojas, geralmente muito bem sortidas. Não somente esta vila não tem esse 
ar de tristeza e abandono, peculiar a quase todas as desta província; não 
somente não se vêem, a cada passo, casas abandonadas caindo em ruínas, 
mas ainda tudo aí parece vivo e animado. (...) Depois que o Brasil se tornou 
independente e os habitantes de S. João renunciaram, ao menos em parte, 
à mineração, esta vila tornou-se o centro de considerável comércio, que 
tende a aumentar com o tempo. Os comerciantes, muitos dos quais bem 
ricos, compram no Rio de Janeiro todos os objetos que podem ser 
consumidos no interior; os vendeiros das pequenas vilas da comarca 
de Rio das Mortes e das comarcas mais distantes têm certeza de 
encontrar numa mesma casa em S. João, quase todos os artigos de que 
necessitam (grifo nosso); enquanto que, se fossem ao Rio de Janeiro 
perderiam muito tempo, fariam despesas consideráveis e, menos 
conhecidos, não gozariam do mesmo crédito. As mercadorias que a vila de 
S. João em particular envia à capital em troca das da Europa, são o ouro, 
couros, toucinho, algodão em rama, queijos, açúcar, tecidos grosseiros de 
algodão e alguns outros artigos.135 

 

A vila de São João, que gozava de posição estratégica desde o setecentos, durante 

o século XIX, devido principalmente à chegada da Corte ao Rio de Janeiro em 1808, ganhou 

posição comercial de destaque na província de Minas. 

Vila das mais antigas na parte meridional da província, São João estava conectada 

ao Rio de Janeiro por um dos caminhos que de Minas partiam naquela direção. A vila já 

possuía atividades comerciais com a capital da colônia em meados do setecentos e viu-se 

em condições de ampliar a atividade com a vinda da Corte portuguesa e conseqüente 

                                                            
135 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo Distrito dos Diamantes e litoral do Brasil. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1974, p.111. 
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instituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, vendo crescer essa conexão 

mercantil durante o oitocentos à medida em que a plantation substituía as lavouras de 

subsistência em território fluminense. 

Em 1893, o professor do Colégio Pedro II, e monarquista, Carlos de Laet, auto-

exilado em Minas Gerais, ao ser um dos perseguidos pela política do presidente Floriano 

Peixoto, escolheu São João del-Rei para lugar de seu retiro voluntário.136 A síntese de Laet 

sobre São João del-Rei, num minúsculo parágrafo, vai da busca pelo ouro das Gerais pelos 

paulistas à implantação da estrada de ferro no final do Império: 

São João del-Rei é uma cidade que já floresceu em época não muito remota 
– quando a exploração do ouro chamava para os territórios das Minas os 
aventureiros paulistanos. Depois decaiu desse esplendor, uma vez 
abandonados os trabalhos de mineração nas colinas circunvizinhas. Mais 
tarde, finalmente, São João reergue-se, anima-se com a estrada de ferro do 
Oeste e adquire vida nova com os elementos de progresso que contém, 
quiçá mais futurosos do que o fulvo metal que lhe enriquece as 
cordilheiras.137 
 

O que o professor omite em seu brevíssimo resumo é o processo que leva a cidade 

a se nobilitar com os mecanismos do progresso. Da extração do ouro à construção da 

ferrovia, muito se desenrolou na economia local.  

No século anterior, tropeiros carregavam seus muares em portos do Rio de Janeiro 

e São Paulo e abasteciam a região das Minas,138 situação essa que acaba por se inverter, 

devido à expansão demográfica sofrida pela cidade do Rio de Janeiro a partir da chegada 

de Dom João VI e sua corte. Das Minas passam a ser enviadas “significativas quantias de 

gado, porcos, galinhas, carneiros, toucinho e queijos, além de outros gêneros de 

subsistência, tradicionalmente produzidos no sul de Minas e em outras regiões mineiras 

afins”.139 Mas, sabe-se que a posição de entreposto comercial alcançado por São João no 

oitocentos é a culminação de um processo que havia se iniciado antes da vinda da Corte, 

sendo o crescimento do Rio de Janeiro um fato que acentuou agudamente a importância 

são-joanense nesse sentido. 

São João del-Rei  

                                                            
136 Epígrafe de Eduardo Frieiro IN: LAET, Carlos de. Em Minas. São Paulo: Globo, 1993. 
137 LAET, Carlos de. Em Minas. São Paulo: Globo, 1993, p.7. 
138 CHAVES, 1999, op.cit. p.50. 
139 LENHARO, 1979, op.cit. p.59. 
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desde o final do século XVIII tornara-se centro do comércio de gêneros de 
subsistência para o Rio de Janeiro e dos produtos dessa cidade para as 
Minas Gerais. Entre esses últimos produtos destacava-se o sal, do qual a 
cidade chegou a ser considerada um porto seco.140 
 

As tropas de muares se apresentavam como a forma mais utilizada de transportes, 

sendo a mais dinâmica para atender a demanda por mercadorias antes do aparecimento das 

estradas de ferro. Diz José Alípio Goulart que 

... uma tropa de duzentos cargueiros, o que não era excepcional, havendo-
as até com trezentos, e tomando por média oito arrobas de quinze quilos 
para cada animal, temos que numa só viagem poderiam ser transportados 
24.000 quilos de cargas, o que constituía façanha exclusiva desse sistema 
de transporte na época de seu predomínio e na área que servia quase com 
exclusividade.141 
 

Os caminhos existentes no início do século XIX são lembrados pelos viajantes mais 

pelos seus defeitos do que por suas qualidades.142 No entanto, com os avanços ocorridos no 

período, devido ao triunfo do capitalismo no mundo ocidental, era iminente para a 

sobrevivência do comércio a substituição das mulas por mecanismos mais eficientes de 

transporte. A Estrada União e Indústria, iniciativa de Mariano Procópio, foi uma tentativa 

de melhoria nas condições das vias terrestres. A estrada possuía 144 km de extensão entre 

Petrópolis e Juiz de Fora, entretanto, apesar da alta qualidade, construída com técnicas 

novas da Europa, o empreendimento não sobreviveu à competição com a ferrovia que logo 

tomara seu lugar,143 apesar da tentativa de contemporização, segundo Domingos 

Giroletti.144 A estrada de ferro, com sua estrutura gigantesca e forma impactante, acabou 

por suplantar as iniciativas rodoviárias no século XIX, não só na Europa e nos Estados 

Unidos, como também no Império do Brasil. 

Em relação aos sistemas pré-ferroviários, com suas variáveis de incertezas sobre as 

condições de viagem e o tempo da chegada, ou mesmo se chegaria com toda a carga intacta, 

a ferrovia possibilitou novas condições e ampliação dos mercados. Fernand Braudel 

observava que 

                                                            
140 AMARAL, 2008. Op.cit. p. 17. 
141 GOULART, José Alípio. Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil. Rio de Janeiro: Conquista, 1961. 
142MATOS, Odilon Nogueira de. “Vias de comunicação”. IN: História Geral da Civilização Brasileira: O 
Brasil Monárquico, Tomo II, 4º Volume, Declínio e Queda da Civilização Brasileira. São Paulo: Difel, 1985, 
p.45. 
143Idem, pp.46-47. 
144 GIROLETTI, D. Industrialização de Juiz de Fora. Juiz de Fora: EDUFJF, 1988. 
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[a] revolução moderna dos transportes não aumentou apenas as 
velocidades; suprimiu a incerteza que os elementos antigamente 
impunham. Hoje, o mau tempo significa apenas um maior ou menor 
desconforto. Excluindo o acidente, já não influi nos horários.145 
 

Acreditamos que as condições favoráveis de manutenção, proteção e velocidade 

dos meios modernos de transporte, aliadas aos dispositivos governamentais de incentivo 

fiscal, garantias de dividendos e subvenções e, mais ainda, as condições históricas pós 1850 

que encareceram a mão-de-obra cativa, tenham formado o terreno mais propício para as 

elites se dedicarem às concessões ferroviárias. Assim, famílias tradicionais como a família 

Prado de São Paulo, descendente do Barão de Iguape, se envolveram na política e nos 

negócios da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, sendo diretores desta os irmãos 

Antônio e Martinho da Silva Prado, configurando uma nova era para os investimentos de 

famílias de cabedal.146 

Por sua posição de importante entreposto comercial, ameaçada nas últimas décadas 

do século em questão, e pelo poderio econômico e político de seus habitantes mais ilustres, 

São João del-Rei decidiu por adotar o meio de transporte que encantava o mundo no século 

XIX e possibilitava novas formas de sociabilidade no meio política e economicamente 

dominante. 

Para entendermos tal opção, veremos o que aconteceu na localidade em destaque. 

Afonso de Alencastro Graça Filho concentrou esforços para compreender como teria se 

dado a tal “decadência” de Minas Gerais tendo como foco a Comarca do Rio das Mortes, 

com ênfase em São João del-Rei, cabeça da comarca.147 Segundo o autor, a primeira metade 

do oitocentos é de prosperidade econômica para a região das Vertentes, o que está de acordo 

com as proposições gerais da historiografia revisionista que critica a teoria da decadência 

da província. O que Graça Filho também informa, é que a segunda metade apresenta 

períodos de baixa para a região de São João del-Rei, o que leva a sua elite a tomar 

providências na tentativa de recuperar a posição de entreposto comercial mais importante 

da província, como havia se estabelecido na primeira metade daquele século.  

                                                            
145BRAUDEL, Fernand. “As economias: a medida do tempo” IN: idem. O Mediterrâneo e o Mundo 
Mediterrânico, Vol.I. Lisboa: Livraria Martins Fontes Editora, 1983, p. 407. 
146 SUMMERHILL, 2003, op.cit. p.50. 
147 GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. 
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De acordo com Afonso Graça Filho, utilizando a teoria dos ciclos econômicos de 

longa duração de Kondratieff,148 São João passa por uma crise econômica e não por um 

processo de decadência como é indicado na literatura sobre a região. O termo aparece com 

certa frequência em textos coevos. A decadência é parte da percepção do vivente no período, 

ou parte de uma estratégia para conquistar o apoio financeiro do Estado? O fato é que os 

são-joanenses se uniram no sentido de buscar seja a solução para a crise que enfrentavam 

ou renovar as formas de inserção no mundo que passava por grande transformação. 

A ideia de diversificação econômica, somada à grande variação regional, tem se 

consolidado. Como poderemos perceber, nos capítulos seguintes, a construção de ferrovias 

na segunda metade do século XIX, obedece a uma divisão de regiões econômicas mineiras, 

ou, por outro lado, propõe e/ou consolida uma nova regionalização para o século vindouro. 

 
  

                                                            
148 Segundo Maurice Niveau, N. D. “Kondratieff descobriu a existência de ‘vagas’ sucessivas, de duração 
aproximada de cinqüenta anos, que compreendiam uma fase de elevação e outra de baixa dos preços e das 
taxas de juros”. Cf. NIVEAU, Maurice. “As crises e os ciclos econômicos no século XIX” IN: História dos 
fatos econômicos contemporâneos. São Paulo: DIFEL, 1969, pp. 159-198. 
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CAPÍTULO 2 

 

NEM TUDO É CAFÉ: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FERROVIAS NO 
SUDESTE DO BRASIL 

 

Contexto de trilhos 

Com o formato de concessão apresentado nas primeiras leis que regulamentavam a 

construção das vias férreas, como a Lei Feijó de 1835, a dificuldade era imensa para reunir 

o capital tão extenso exigido à constituição de empresas de tal natureza. Apenas dezessete 

anos mais tarde é que apareceram, na legislação, os mecanismos que permitiram a 

concretização dos empreendimentos ferroviários. É o caso da lei nº 641, de 26 de junho de 

1852149, que definiu os moldes das concessões para caminhos de ferro para o resto do 

período imperial; é nesse momento que as garantias de juros passam a figurar nos textos 

das leis de concessão. Com a Lei 641,  

[o] Governo Imperial garantia juros de 5% sobre o capital empregado na 
construção da estrada de ferro aos quais se somaram, quase sempre, 
adicionais de 2% pagos pelos Governos Provinciais. Os outros privilégios 
incluíam, por exemplo, a isenção de impostos na importação de materiais 
para a estrada de ferro e o privilégio de zona150.151 

 

Foram esses mecanismos – garantias e privilégios –, surgidos em 1852, que 

nortearam outras concessões que possibilitaram o “boom” de companhias de estradas de 

ferro. Pode-se dizer que foi esta lei a responsável pela existência da maioria das ferrovias 

no Brasil, lembrando que foram poucas as companhias a não utilizar seus dispositivos. Em 

1885, das cinquenta ferrovias enumeradas pelo Ministério da Agricultura, construídas ou 

em construção, dez eram de propriedade do Estado e quinze não gozavam de subvenção 

quilométrica ou garantia de juros. As dez de propriedade do Estado eram companhias 

                                                            
149 Ver: EL-KAREH, 1982, op.cit. p.13. SAES, 2002, op.cit. p.178. 
150 Privilégio de zona: nenhuma outra companhia poderia assentar trilhos num determinado raio em toda a 
extensão das linhas da companhia privilegiada, esse raio variava entre trinta e cinqüenta quilômetros. 
151SAES, 2002,op.cit. p.178. 
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encampadas depois de gozarem de subvenções e falirem, o que nos leva a concluir que 70% 

das companhias eram beneficiárias do erário público para garantir dividendos.152 

Outro dado importante é que a historiografia sobre a constituição de companhias 

ferroviárias no Brasil, de maneira geral, defende a conexão das estradas de ferro com a 

economia de exportação, e no sudeste, particularmente, com a cafeicultura que dominou o 

setor de agro exportação brasileiro na segunda metade do século XIX (ver tabela 1).153 

Tabela 1 

Porcentagem dos principais produtos na exportação brasileira (1871-1890) 

Produto 1871/1880 1881/1890 
Café 56,6% 61,5% 
Açúcar 11,8% 9,9% 
Algodão 9,5% 8,0% 
Couros e Peles 5,6% 4,2% 
Borracha 5,5% 3,2% 

Fonte: PINTO, Virgílio Noya. “Balanço das transformações econômicas no século XIX” In: MOTA, Carlos 
Guilherme (org). Brasil em Perspectiva. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1987, pp.126-145.  

Flávio Saes, em seu estudo sobre as ferrovias de São Paulo, particularmente as 

Companhias Mogiana de Estradas de Ferro (CMEF), Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro (CPEF) e Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), estabelece distinção entre as ferrovias 

que transportavam quantidades elevadas de café e as que transportavam ou quantidades 

ínfimas ou nenhum café. As primeiras eram as que operavam com lucro e rendiam bons 

dividendos, as outras eram invariavelmente deficitárias e cedo ou tarde terminavam sob 

administração estatal.154 Em outras palavras, o que determinava a rentabilidade de uma 

estrada de ferro era o transporte de grandes volumes de um único produto, no caso do 

sudeste da segunda metade do século XIX e início do XX, o café.155 

                                                            
152 Relatório do Ministério da Agricultura, 1885. 
153SAES, Flávio Azevedo Marques de. A Grande Empresa de Serviços Públicos na Economia Cafeeira 1850-
1930. São Paulo: Hucitec, 1986; EL-KAREH, 1982, op.cit. e GRANDI, Guilherme. Café e Expansão 
Ferroviária: a Companhia E. F. Rio Claro (1880-1903). São Paulo: Annablume/Fapesp, 2007. 
154 SAES, 1981, op.cit. 
155 Com as descobertas de grandes jazidas de minério de ferro, principalmente, em Minas Gerais na primeira 
metade do século XX, o produto responsável pela lucratividade das ferrovias passou a ser o mineral em 
quantidades grandiosas, responsável pelo surgimento, por exemplo, da Companhia Vale do Rio Doce. 
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Esse era o produto das terras do centro-sul que se mostrava como mercadoria de 

maior rentabilidade, sendo a mais interessante no quesito pagamento de frete, pela alta 

quantidade transportada e pelo alto valor agregado. Além disso, era o que mais retorno dava 

aos cofres públicos por ser o item mais taxado pela fazenda. Nesse sentido, Philipe Scherrer 

Mendes e Marcelo Magalhães Godoy informam que a receita da Província de Minas Gerais, 

em 1889, era orçada em 3.697:500$000, dos quais 1.300:000$000 eram representados pelos 

4% de direito incididos sobre o café exportado.156 

***** 

Peter Blasenheim, em estudo sobre as ferrovias na Zona da Mata Mineira, 

demonstra que tal região, em 1884, sustentava 60% dos 1006 km de trilhos assentados na 

província.157 Naquele ano existiam cinco companhias de estradas de ferro ativas em Minas, 

das quais três ocupavam o território da Zona da Mata: E. F. D. Pedro II, E. F. Leopoldina e 

E. F. União Mineira.158 Dessas três, a Pedro II, com origem na Corte, era o tronco central 

que rasgaria Minas de sul a norte e de onde alguns ramais se originariam. Pelo menos até 

então, as outras quatro estradas atuantes na província saíam de um ponto da Pedro II, na 

linha tronco ou de algum de seus ramais: a União Mineira em Serraria (termo de Entre 

Rios), a Leopoldina no ramal de Porto Novo do Cunha, a Oeste de Minas em Sitio (termo 

de Barbacena) e a Minas & Rio em Cruzeiro, ramal de São Paulo, província de São Paulo.159 

(Ver figura 4) 

                                                            
156 MENDES: GODOY, 2008, op.cit. p.7. 
157BLASENHEIM, Peter L. “As ferrovias de Minas Gerais no século dezenove”IN:Locus: Revista de 
História. Juiz de Fora, v. 2, n. 2, jul. - dez. 1996, pp.81-110. 
158 Muitas eram as concessões existentes naquele ano na província, algumas foram encampadas pelas 
companhias existentes e outras não saíram do papel. A análise dos relatórios do Ministério da Agricultura 
entre a década de 1880 e 1890 permite rastrear tais dados. Em 1884 o relatório do mesmo ministério indica 
a existência de quatorze ligações por estradas de ferro só em Minas Gerais, das quais três eram companhias 
existentes e o restante eram concessões do governo provincial (a EFDPII não entra na relação). As 
companhias eram: E. F. Oeste de Minas, Minas & Rio Railway e E. F. Leopoldina, e as concessões eram: 
Pitanguy,  Juiz de Fóra e Piáu, De Pitanguy a Patos, De Patos a Paracatú, De Paracatú a Burity,Estrada de 
ferro de Oliveira, Estrada de ferro do Rio-Pardo, Estrada de ferro Manhuassú, Jacutinga a Lavras,Marianna 
a Ponte-Nova, Estrada de ferro de Jequitinhonha. Relatório do Ministério da Agricultura, 1884. 
159 Sobre a Minas & Rio, Cf. Op. Cit. LIMA, Vasco de Castro. A Estrada de Ferro Sul de Minas...; COSTA, 
Maria Lúcia Prado. A Cia. Estrada de Ferro Muzambinho (1887-1910) no Contexto do Desenvolvimento 
Ferroviário do Sul de Minas (1870-1910): uma tentativa de correção de uma versão consagrada. Belo 
Horizonte: FUNDAMAR, 1995; CASTILHO, Fábio Francisco de Almeida. Entre a Locomotiva e o Fiel da 
Balança: a transição da mão-de-obra no Sul de Minas (1870-1918). Juiz de Fora: UFJF, 2009 (dissertação 
de mestrado); sobre a Leopoldina, PAULA, Dilma Andrade de. Fim de Linha: a extinção de ramais da 
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A Zona da Mata foi, nos primeiros anos da expansão ferroviária de Minas Gerais, 

a região que recebeu os maiores investimentos para a construção de vias férreas. A 

Companhia Leopoldina estreou o pagamento, por parte do governo provincial, da 

subvenção quilométrica, ao concluir sua linha tronco entre Porto Novo e Santa Rita da Meia 

Pataca (atual Cataguases) e o ramal de Leopoldina, inaugurando a 8 de outubro de 1874.160 

Muitas foram as concessões de estradas de ferro para a Zona da Mata. Era essa a 

região de maior cultivo de café da província até os finais do século XIX, como revelam os 

dados de Roberto Martins: 

Tabela 2 

Exportações de café da província de Minas Gerais (1850-1884) 

Ano Zona da Mata Zona Sul Resto da Província
1850-51 99,8 0,2 - 
1867-68 99,7 0,2 - 
1881-82 97,0 2,8 0,2 
1882-83 97,0 2,8 0,2 
1883-84 93,1 6,4 0,4 

Fonte: Op. Cit. MARTINS, Roberto Borges. A economia escravista..., p.17. 
 

A grande atividade ferroviária aí encontrada, segundo Blasenheim, foi parte da 

iniciativa dos fazendeiros entusiasmados pelo avanço das ferrovias paulistas que 

possibilitaram alto crescimento da exportação de café em São Paulo, via porto de Santos. 

Em dois anos o porto daquela cidade viu as exportações crescerem de um milhão de quilos 

para vinte e oito milhões.161 Naquele momento, os fatos indicavam que os trilhos seriam a 

opção mais vantajosa para o progresso da economia cafeeira e (por que não?) da economia 

como um todo. Substituir os meios de transporte de baixa eficiência era razão capital para 

ampliar a produção do café e, paralelamente, dinamizar o transporte de outros gêneros. 

                                                            
Estrada de Ferro Leopoldina (1955-1974). Niterói: 2000. (Tese de Doutorado), p.86; BLASENHEIM, 1996, 
op.cit. 
160Fala dirigida à Assembléia Provincial de 1877: Presidente da Província de Minas Gerais João Capistrano 
Bandeira de Mello, p.83. 
161BLASENHEIM, 1996, op.cit. p.88. 
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Para percebermos que em Minas Gerais a expansão ferroviária ultrapassou a lógica 

“cata-café”, como normalmente dá-se referência às ferrovias paulistas pela sua estreita 

relação com o transporte e expansão da rubiácea, utilizamos os dados de Amilcar Vianna 

Martins em que o autor compara as produções paulista e mineira entre 1881 e 1898: 

Gráfico 1 

Produção cafeeira de Minas Gerais e São Paulo (1881-1898) 

 
Fonte: MARTINS FILHO, Amilcar Vianna. A Economia Política do Café com Leite (1900-1930). Belo 
Horizonte: UFMG/PROED, 1981. 
 

Blasenheim enfatiza que, para além do crescimento da produção devido ao 

incremento da velocidade e capacidade de transporte feito pela ferrovia, a dimensão política 

representada pela disputa entre os envolvidos na União Mineira e na Leopoldina é um ponto 

importante para compreender a ascensão e queda do ferroviarismo da Mata.162 Outras 

regiões, como percebemos no caso do oeste de Minas no capítulo anterior, também 

possuíam suas justificativas para o estabelecimento de meios mais eficientes de transporte. 

E os representantes dessas regiões atuavam nesse sentido. Unido ao processo vivido no 

                                                            
162BLASENHEIM, 1996, op.cit. passim. 
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século XIX, em que a conexão do meio oeste localizado entre os rios das Mortes, Pará e 

São Francisco era uma realidade há tempos, o potencial de crescimento demográfico e 

econômico das regiões ao meio oeste da província e, consequentemente, a porção além de 

seus limites era um dos carros-chefes para se argumentar a necessidade de dotar aquele 

território com trilhos, facilitando o acesso não só aos pequenos mercados já estabelecidos, 

bem como melhorar a conexão ao hinterland. 

Chegamos aqui num ponto importante, a dialética entre Estado e elites regionais 

para os melhoramentos que devem atender aos interesses dos grupos regionais, e também 

da administração provincial. Dos primeiros no que se refere a dotar seu território de 

mecanismos mais eficientes e menos onerosos de transportes, substituindo assim os velhos 

muares e eliminando a necessidade pela mão-de-obra cativa, encarecida no decorrer do 

século;163 do segundo temos a questão que envolve a arrecadação, afinal, o movimento de 

trens deve a priori facilitar a cobrança de impostos sobre as mercadorias movimentadas. 

Porém, o fato de ser o café a mais cobiçada carga das ferrovias do sudeste, sendo 

por vezes a construção das estradas de ferro justificadas pela promessa de expansão do 

plantio da rubiácea, não significa exclusividade de expansão de trilhos onde havia a 

possibilidade de imensos cafezais. Grande passo já foi dado na historiografia no sentido de 

afastar o modelo único “café e ferrovias”, o que demonstra que não só os lucros 

possibilitados pela economia cafeeira eram objeto de projetos de modernização dos 

transportes. O mercado interno, por menos desenvolvido que pudesse ser, existia e requeria 

ações que o ampliassem. 

Um fator que não deve ser desconsiderado é o impacto na macroeconomia gerado 

pelas ferrovias. Afinal, a redução nos fretes e a ampliação da velocidade, somados à maior 

segurança e equilíbrio nos preços, poderiam gerar expansão em outros setores – mesmo que 

descartemos a indústria de bens de capital – como o de vestuário e o agropecuário, além de 

                                                            
163 Sobre o preço médio de escravos em São João del-Rei Cf. GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. p.207. O autor, 
baseado na análise dos inventários post-mortem, indica a elevação dos preços da mão-de-obra cativa 
ocasionada pelo fim do tráfico atlântico. Entre as décadas de 1830 e 1880, são as seguintes médias de preços 
(em mil réis) para os qüinqüênios: 1831-35: 378$041, 1841-45: 585$197, 1851-55: 766$404, 1861-65: 
1:402$617, 1871-75:1:354$250 e 1881-85: 1:171$423. 
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baratear o transporte de passageiros ampliando o público viajante e possibilitando maior 

deslocamento populacional. 

O historiador William Summerhill, ao fazer uma análise ampla da expansão 

ferroviária no Brasil, num período que vai de 1854 a 1913, tenta demonstrar a importância 

das vias férreas no Brasil, em determinado momento até mesmo em comparação com outras 

economias do mundo, supõe um ganho relativamente superior devido à ausência anterior 

de mecanismos de transporte de eficiência similar.164 

The contribution of the new transport technology to the Brazilian economy 
in the late nineteenth century was matched in few other regions of the 
world. The differing assumptions and specifications built into the analyses 
of railroads in other countries render comparison with Brazil difficult. 
Nonetheless, the gains to the Brazilian economy from the new transport 
technology were likely much greater than in those nations, such as the 
United States, England, France, Belgium, and the Netherlands, that 
enjoyed relatively efficient and cheap pre-rail transport systems. While the 
railroad’s impact in Brazil also exceeded that of several other backward 
economies, the degree of an economy’s overall relative backwardness is 
in fact a poor predictor of the impact of railroads. (…) Only in case of 
Mexico and Spain did railroad freight services create gains of similar 
magnitudes as found in Brazil, although any country that did not enjoy 
cheap, efficient pre-rail transport would likely exhibit similarly large 
savings from the new transport technology.165 

O autor, ao analisar os ganhos diretos do serviço ferroviário de transporte de 

cargas, defende que o impacto de tais melhorias nas condições de frete foi bastante profundo 

em uma economia em que o transporte ocorria sobre meios de custos tão onerosos a 

distâncias consideráveis.166 Os ganhos, na perspectiva de Summerhill, foram maiores para 

a economia como um todo do que para os empreendedores envolvidos nas companhias, 

                                                            
164SUMMERHILL, 2003, op.cit. 
165 Idem, p.189. “A contribuição da nova tecnologia de transporte para a economia brasileira no final do 
século XIX teve resultados paralelos em poucas regiões do mundo. As discrepâncias e diferentes 
especificações construídas pelas análises das vias férreas em outros países fazem com que a comparação com 
o Brasil seja difícil. No entanto, os ganhos para a economia brasileira eram provavelmente muito maiores 
que em outras nações, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Bélgica, e os Países Baixos que 
desfrutaram de sistemas de transporte pré-ferroviários relativamente eficientes e baratos. Enquanto o impacto 
dasestradas de ferro no Brasil também excedeu o de várias outras economias atrasadas, o grau de atraso 
relativo global das economias é na realidade um fator pobre para a análise do impacto do transporte 
ferroviário. (…) Somente nos casos de México e Espanha o transporte de cargas por ferrovia criaram ganhos 
de magnitudes semelhantes como no Brasil, embora seja provável que qualquer país que não tenha desfrutado 
de transporte pré-ferroviário barato e eficiente exibiria semelhante poupança com a nova tecnologia de 
transportes.” 
166 Idem, p.5. 
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incluindo o governo enquanto proprietário das empresas e os investidores estrangeiros. Em 

suas palavras 

[the] government ensured that the consumers of railroad services enjoyed 
much of the gains that railroads brought to the economy. Neither the 
British shareholders, nor the government-owned lines, nor private 
Brazilian railroads made off with particularly large profits.167 

Dentre outras justificativas para a modernização viária, há duas que 

consideraremos importantes. Uma delas é a ocupação dos sertões ao oeste do Império, em 

direção ao Pacífico; se não é a que será praticada pela Oeste de Minas efetivamente, mesmo 

que tenha justificado sua existência, em parte, para esse intuito, é o que estava presente nas 

intenções iniciais.168Mesmo que a linha não tenha alcançado os extremos do Império, não 

deixou de ser objeto desse tipo de projeto. Sentido parecido terá mais tarde o papel da 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que saindo de Bauru, estado de São Paulo, percorrerá 

o extremo oeste paulista atravessando o Rio Paraguai rumo ao Mato Grosso.169 

Para a presente pesquisa, decidimos nos dedicar ao estudo da Estrada de Ferro 

Oeste de Minas que foi criada em 1877 em São João del-Rei e representava o objetivo de 

cumprir a ligação da Corte com o oeste de Minas e com o Brasil central. Da Corte saía a 

Estrada de Ferro D. Pedro II e dela deveriam ramificar outras tantas com a função de 

conectar o resto do Brasil com o Rio de Janeiro. 

A Empresa da estrada de Ferro de D. Pedro 2º foi o primeiro passo dado 
para a construção da vasta cadeia que mais tarde terá de ligar as Províncias 
centrais do Império à metrópole [Rio de Janeiro]; e a rica e vasta província 

                                                            
167 Idem, p.193.“[o] governo assegurou que os consumidores de serviços ferroviários desfrutassem muito 
dos ganhos que as vias férreas trouxeram à economia. Nem os acionistas britânicos, nem as linhas estatais, 
nem as companhias brasileiras privadas alcançaram lucros particularmente grandes”. 
168 Durante o século XX, sob administração da estatal Rede Ferroviária Federal as antigas linhas pertencentes 
à E. F. Oeste de Minas alcançaram o estado de Goiás devido à fusão da Rede Mineira de Viação com a E. F. 
Goiás em 1965, ou seja, alguns projetos existentes desde o século XIX apenas se efetivaram em meados do 
XX. Ver: CARAMURU, Hugo A. “Histórias da EFOM e sucessoras” IN: PIMENTA, Demerval J.; 
ELEUTÉRIO, Arysbure B.; CARAMURU, Hugo A. As Ferrovias em Minas Gerais. Belo Horizonte: 
SESC/MG, 2003. 
169 Cf. QUEIROZ, Paulo Roberto Cimó. Uma Ferrovia Entre Dois Mundos: A E. F. Noroeste do Brasil na 
primeira metade do século 20. Bauru, SP: EDUSC; Campo Grande, MS: E. UFMS, 2004. 
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de Mato Grosso, para o futuro, não dependerá das águas do Paraguay para 
pôr-se em contato imediato com o centro civilizador do Império.170 

Ao que a linha da Pedro II alcançou o município de Entre Rios, ainda em território 

fluminense, às “portas” da Província de Minas Gerais, um monumento foi erguido para 

comemorar a proposta do avanço da estrada rumo ao Rio das Velhas. Na placa 

comemorativa se lê: “Pelo ministério de 15 de julho de 1869, sendo Ministro da Agricultura, 

Viação e Obras Públicas o Exmº Senr Consº Diogo Albuquerque, foi apresentada a proposta 

para o prolongamento até o Rio das Velhas” (Figura 3). 

Com a chegada da Estrada de Ferro Dom Pedro II à Província de Minas Gerais, as 

vozes de São João del-Rei clamavam para que esta estrada tomasse o rumo de suas terras, 

já que o objetivo da linha era chegar aos rios das Velhas e São Francisco.  Em 1877 os 

trilhos da Pedro II já alcançavam o território de Barbacena, onde havia a estação do arraial 

de João Gomes, onde eram despachadas as mercadorias do comércio de São João del-Rei 

em direção à Corte. No referido ponto, a construção da chamada “linha do centro”171 da 

estrada de ferro imperial deveria continuar em sentido norte em direção ao centro da 

província mineira para cedo ou tarde chegar ao termo de Ouro Preto. 

Desde 1871, ainda na administração do Comendador Mariano Procópio, 
procediam-se aos estudos definitivos do traçado da linha do Centro, 
partindo de Entre Rios e seguindo o Vale do Paraibuna a fim de atravessar 
a Serra da Mantiqueira e das Vertentes em demanda do Vale do São 
Francisco. Segundo o depoimento do provecto engenheiro Honório Bicalho, 
a diretoria da estrada havia em 1870 formado seu juízo, adotando como 
direção geral da linha do centro para a província de Minas o traçado do Vale 
do Paraibuna, garganta do João Aires e Vale do Rio das Mortes e daí em 
Demanda do Vale do Rio das Velhas pela Lagoa Dourada, na serra das 
Vertentes172. 

 
Esse direcionamento era conhecido entre os interessados da época. No jornal “O 

Arauto de Minas”, já em suas edições iniciais, podemos ver, nas palavras de Severiano 

Resende, a opinião sobre a direção mais adequada para a Pedro II: 

                                                            
170 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 09, 05/05/1877, p.1. Discurso proferido na reunião do dia 1º de 
abril de 1877 na casa da Camara Municipal de S. João del Rei pelo Sr. Fernando Evaristo Machado de 
Magalhães. 
171 A linha do centro da E. F. Central do Brasil (antes E. F. D. Pedro II) é a que liga o Rio de Janeiro ao centro 
e ao norte de Minas Gerais. A seção principal em bitola de 1,60m, que termina em Belo Horizonte, é hoje 
operada pela MRS Logística S.A. (MRS) e o restante, entre Belo Horizonte e Montes Claros, é operado pela 
Ferrovia Centro Atlântica S.A. (FCA). MRS e FCA controlam, desde 1996, parte da malha ferroviária federal 
antes operada pela Rede Ferroviária Federal S.A., principalmente na região Sudeste.  
172 BAPTISTA, 1942, op.cit. p.479. 
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Temos visto quanto tem sido prejudicial o desacordo acerca do traçado que 
se deva preferir no prolongamento da Estrada de Ferro de D. Pedro II, 
desacordo que segundo prevemos acabará por fazer adotar o traçado das 
taipas, desprezando-se o que por lei designara a Lagoa Dourada como ponto 
forçado, e que melhores condições econômicas e políticas oferece. (...) As 
opiniões dos engenheiros descombinam; notando-se todavia que a razão 
falha pela boca d’aqueles que não têm interesses n’estas regiões, e são 
unânimes em declarar que ali imensas dificuldades se atulham ao passo que 
pelo Rio das Mortes e Pará se estendem terrenos talhados naturalmente para 
receber os trilhos.173 

 

 
Figura 3:Monumento de Entre Rios. Foto: Cortesia de Flávio Cavalcanti. 

                                                            
173 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 02, 17/03/1877, p.1. 
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Esse caminho forçaria uma volta no traçado da Pedro II que a faria invadir o traçado 

correspondente à concessão em que se demandava uma estrada que passasse por São João 

del-Rei, ou, por outro lado, facilitaria aos concessionários da estrada das vertentes do Rio 

das Mortes a tornarem real a estrada sob sua concessão. No entanto, a decisão mostrou-se 

diferente da referida no texto citado.  
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Figura 4: Mapa das estradas de ferro de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo elaborado pelo Engenheiro 
Alexandre Speltz. 
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Antes do Oeste, o centro-sul: trilhos para o progresso 

Muito se falou no século XIX sobre a necessidade de dotar o país de caminhos de 

ferro. A coeva percepção de que os meios tradicionais não atendiam satisfatoriamente à 

demanda crescente do setor de agro exportação tornava a modernização dos transportes 

objeto de preocupação. A ênfase recaiu sobre as estradas de ferro, principalmente com a 

expansão dessa modalidade pela Europa e pelos Estados Unidos,174 o que se mostrou fonte 

de inspiração para as elites brasileiras. 

Apesar de a historiografia tradicional defender o caráter agroexportador das 

ferrovias brasileiras, numa visão simplista e economicista, a ideia inicial da construção de 

estradas de ferro tinha, ao menos aparentemente, uma proposta de integração do centro-sul, 

ou seja, de convergência das províncias politicamente mais próximas à Corte, indo da Bahia 

ao Rio Grande do Sul, com ponto central no Rio de Janeiro. O tronco dessa grande estrada 

passaria então pelo centro de Minas Gerais, província dos deputados que propuseram o 

projeto que desaguou na Lei nº101, como veremos adiante. 

Tabela 3 
Extensão da malha ferroviária em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 1873-
1884(em km) 
Província 1873 % 1884 % 
Minas Gerais - - 662 12 
Rio de Janeiro 510 45 1.706 30 
São Paulo 254 22 1.457 26 

Fontes: BAPTISTA, José Luiz. “O surto ferroviário...”; MELO, Hildete Pereira de. Ferrovias e café: Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, 1850/1910. IN: 20 anos do Seminário sobre a Economia Mineira – 1982-2002: 
coletânea de trabalhos, 1982-2002, vol.2. Belo Horizonte: UFMG/FACE/CEDEPLAR, 2002, pp.173-196. 

Como já havíamos utilizado o exemplo do sul dos EUA em capítulo anterior, será 

inevitável retornar àquela região, devido a certas semelhanças com a região que nos é objeto 

de análise, o que inclui as opções adotadas para a integração de tão vasto território. Antes 

da expansão ferroviária do sul daquele país, praticamente simultânea à do norte, não havia, 

como descreve Cotterill, uma rede rodoviária para suprir as necessidades do comércio que 

utilizava o Rio Mississipi, portanto, foram os trilhos a opção para resolver os problemas de 

                                                            
174 Ver: HOBSBAWM, Eric J. “A revolução industrial”. IN: A Era das Revoluções: Europa 1789-1848, 18ª 
edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, pp.49-82; HOLLINGSWORTH, Brian; COOK, Arthur F. The 
Great Book of Trains. New York: Portland House, 1987, passim. 
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integração do comércio do oeste com os portos do sul/sudeste norte-americano.175 Ocorreu 

então a substituição das águas do Mississipi, que obrigavam a exclusividade da utilização 

do porto de New Orleans, estado do Mississipi, pela possibilidade de utilização dos portos 

de Mobile, estado do Alabama, Charleston, estado de South Carolina, e Savannah, no 

estado da Georgia. O que nos surpreendeu foi o número infindável de companhias de 

estradas de ferro surgidas entre 1831 e 1840, num esforço para suprir a necessidade de 

descentralização do comércio fluvial, que tornava New Orleans a única opção, por sua 

localização no ponto em que o Mississipi deságua no mar. Em tal período, R. S. Cotterill 

nos fornece o número de cinquenta rotas (routes) ligando várias cidades e lugarejos pelo sul 

e oeste daquele país176 – no período abarcado pelo autor, pré-Guerra de Secessão, o 

Mississipi é a fronteira 

Não é difícil sugerir que a expansão ferroviária daquela região tenha inspirado as 

intenções brasileiras de também dotar seu território de caminhos de ferro, haja vista as 

companhias de capital nacional tenham optado por modelo tecnológico norte-americano 

para o aparelhamento de suas estradas, justificando a melhor adequação daqueles tipos de 

veículos às vias em construção em relevo tão acidentado como o brasileiro, assim como se 

apresentava o relevo daquele espaço.177 A opção pelas máquinas da crescente indústria 

norte-americana pode ser entendida pelas palavras do engenheiro chefe das ferrovias 

brasileiras Companhia Mogiana, Oeste de Minas e Príncipe do Grão Pará, Joaquim M. R. 

Lisboa: 

As máquinas vieram dos Estados Unidos (grifo nosso), da acreditada 
fábrica, Baldwin Locomotive Works, de Filadélfia, que já conta no nosso 
país, bom número de máquinas de suas oficinas. Elas custaram montadas 
em serviço incluindo fretes e mais despesas cada uma 15:000$000. São de 
2 eixos conjugados, um truck de 4 rodas  na frente e rebocam nos declives 
de 2% 5 wagons carregados com 10 toneladas cada um. As máquinas têm 

                                                            
175COTTERILL. 1917, op.cit.  p.428. 
176 Idem, pp.439-441. 
177 Para tal afirmação, nos apoiamos em: BRINA. Helvécio Lapertosa. Estradas de Ferro, Vol.1, Via 
permanente. Belo Horizonte: UFMG, 1988; idem. Estradas de Ferro, Vol.2, Tração – Frenagem – 
Material Rodante – Circulação dos Trens. Belo Horizonte: UFMG, 1988. 
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funcionado admiravelmente e apenas uma vez houve um descarrilamento 
e isso depois de um ano de serviço.178 

Somado ao depoimento do experiente engenheiro ferroviário brasileiro Joaquim 

Lisboa, encontra-se, em seu relatório, a carta remetida a ele pelo engenheiro norte-

americano W. Milnor Roberts,179 antes de este falecer, na qual o engenheiro que veio para 

o Brasil, a serviço da EFDPII, dá seu parecer sobre o trecho por ele visitado, referente à 

primeira parte construída da Estrada de Ferro Oeste de Minas.180 Podemos enxergar a 

presença de opiniões estrangeiras, principalmente norte-americanas, na instalação das 

estradas de ferro do Brasil, como resultado da concorrência internacional pelo crescente 

mercado brasileiro para o setor, além da influência imediata gerada pelo rápido crescimento 

da malha norte-americana, ao norte e ao sul, explicitada pelos estudos já citados de 

Cotterill.181 

                                                            
178 BN: ESTRADA DE FERRO D’OESTE DE MINAS. À Sua Majestade a Imperatriz: Apontamentos sobre 
a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de Janeiro: Typ. de Soares & Niemeyer, 1881, 
pp.12-13. 
179 Sobre esta personagem, encontramos um resumo biográfico: “William Milnor Roberts (1810-1881) was 
a Pennsylvania-born civil engineer. He began his career in 1825 on the Union Canal of Pennsylvania and 
by 1830 had gone on to railroad construction work. From 1835 to 1857, Roberts was engaged as chief 
engineer for various projects in Ohio, Indiana, Pennsylvania, and Canada, serving as chief of one company 
while, at the same time, consulting for several others. From 1857 to 1865 he was in charge of the building 
of the Don Pedro Railway in Brazil. After his return to the United States Roberts was engaged on important 
hydraulic and railroad works, such as the improvement of the Ohio and Mississippi rivers, the construction 
of the St. Louis Bridge, the water supplies of Pittsburgh and Philadelphia, and construction of a railroad in 
Nova Scotia. In 1869 he made the reconnaissance for a route to the Northern Pacific Railroad which included 
the route through Montana. His report published by Jay Cooke served as the basis for financing the 
construction of the line to the Pacific coast and he served as chief engineer for the Northern Pacific Railroad 
from 1870 to 1879. In 1874 President Grant appointed him on a commission of five engineers to examine the 
mouths of the great delta rivers of Europe in order to recommend treatment of the Mississippi delta. In 1879 
Roberts accepted an appointment to direct the improvement of the harbors and rivers of Brazil. He married 
twice, first to Annie Gibson of Pennsylvania in 1837 with whom he had six children before her death in 1857, 
and to Adeline DeBeelen of Pittsburgh in 1868 with whom he had four children. He was a member of the 
American Society of Engineers, the Institution of Civil Engineers, and the American Geographical Society. 
William Milnor Roberts died of typhoid fever in Soledad, Brazil, July 14, 1881. In 1923 the engineering 
building on the Montana State College campus was named in his honor”.  
Fonte: Página eletrônica da Montana University, URL: 
http://www.lib.montana.edu/collect/spcoll/findaid/0783.html. Acessado em 23/2/2009 
180 BN: ESTRADA DE FERRO D’OESTE DE MINAS. À Sua Majestade a Imperatriz: Apontamentos 
sobre a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de Janeiro: Typ. de Soares& Niemeyer, 
1881, pp.20-24. 
181COTTERILL, 1917, op.cit.; COTTERILL, R. S. “Southern Railroads, 1850-1860”. IN: The Mississippi 
Valley Historical Review, Vol. 10, nº 4, março 1924, pp.396-405. URL: http://www.jstor.org/stable/1892932. 
Acessado em 19/5/2008. 
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O reflexo de tal expansão pode ser visto na precoce lei nº 101 de 31 de outubro de 

1835, chamada “lei Feijó”, que garantia privilégio de quarenta anos para uma ou mais 

companhias que assumissem a missão de conectar a Corte às províncias de Minas Gerais, 

Bahia e Rio Grande do Sul por trilhos.182 A autoria dessa lei era de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos que, depois de elaborar o Primeiro Plano Rodoviário de Minas Gerais, junto 

com Antônio Limpo de Abreu, apresentou o projeto à Câmara do Império na sessão de 03 

de outubro de 1835.183 

Tal iniciativa atropelava até mesmo a avaliação da expansão ferroviária na Grã-

Bretanha e EUA, onde as primeiras estradas de ferro acabavam de ser criadas e não 

demonstravam ainda ser fonte segura de investimentos nem mesmo na década de 1850, três 

décadas após a abertura das estradas de Stockton & Darlington (1825) e Liverpool & 

Manchester (1829) na Inglaterra e Baltimore & Ohio (1827) ao nordeste dos EUA.184 

Lucratividade na operação parece não ter sido uma constante nas ferrovias mesmo onde elas 

mais cresceram, como o próprio sul dos EUA; sua principal função ali, ao que parece, era 

mesmo a integração dos mercados, já que as companhias sofriam com déficits nas contas, 

no final dos balanços.185 

Por outro lado, o grande impacto das ferrovias na economia britânica parece ter sido 

bastante favorável à indústria de bens de capital que viu a demanda por ferro e aço 

expandirem sobremaneira, o que gerava grande reflexo também na mineração de carvão, 

combustível não só da indústria metalúrgica bem como das locomotivas a vapor que 

tracionavam os trens cada vez mais numerosos.186 

Se o meio capitalista britânico foi palco de expansão industrial de proporção 

“revolucionária”, o mesmo não se podia dizer do Império do Brasil com seu caráter 

agroexportador ou de produção para o mercado interno com base na agropecuária, ainda em 

                                                            
182 BAPTISTA, 1942, op.cit. pp.438. 
183 PIMENTA, Demerval José. “Caminhos de Minas Gerais”. IN: ________; BATISTA, Arysbure; 
CARAMURU, Hugo. As Ferrovias em Minas Gerais. Belo Horizonte: SESC/MG, 2003, p.10. 
184 Sobre o impacto da Grã-Bretanha, ver: HOBSBAWM, 2004, op.cit. p. 73. 
185 COTTERILL, 1924, op.cit. p.430. 
186HOBSBAWM, 2004, op.cit. p.73. 
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moldes coloniais.187 Numa economia escravista com características pré-capitalistas, 

importadora de bens de capital e produtos alimentícios como sal e azeite, o Estado precisou 

estar presente em todo o processo de modernização dos transportes com incentivos dos mais 

variados ou sendo ele mesmo o proprietário, fato iniciado com a estatização da EFDPII em 

1865.188 

Douglas Libby fala de uma protoindustrialização em Minas a partir da análise da 

existência e funcionamento de fundições de ferro pela província. Pelo crescimento vagaroso 

da atividade siderúrgica, além da baixa produtividade, essa indústria sofreu com a chegada 

das ferrovias que abriram o caminho para a concorrência externa que apresentava preços 

mais baixos em relação aos produtos nacionais. A abolição da escravidão foi um duro golpe 

para tal indústria devido ao alto grau de utilização de mão-de-obra cativa, o que levou ao 

seu desaparecimento.189 Dessa maneira, nem mesmo os trilhos utilizados nas ferrovias do 

Brasil eram fabricados localmente. Portanto, a atividade que mais demandava produtos 

siderúrgicos não só importava o que necessitava como criava condições para a ampliação 

dessa importação. Mas, pelo menos em relação aos trilhos, ao que parece não era muito 

diferente a situação das estradas nos EUA, que também importavam da Europa seus trilhos, 

alegando maior qualidade da versão de além-mar.190 

A dependência dos empreendedores em relação aos subsídios está de acordo com o 

que Ilmar de Matos demonstra sobre a centralização do poder, em que à Coroa competem 

o investimento e os subsídios para o setor de infraestrutura, o que faz parte do jogo para a 

manutenção da unidade nacional.191 Segundo esse autor, a expansão ferroviária no Império 

é um exemplo de como a Coroa se comporta promovendo uma política de “restauração da 

moeda colonial”. Nessa moeda, a “cara” estaria representada pelos interesses estrangeiros 

em reduzir os custos dos gêneros tropicais, como o café, o açúcar, o tabaco, entre outros, e 

pelo livre-cambismo em que a indústria de bens de capital, como, por exemplo, a inglesa, 

forneceria a tecnologia necessária à modernização dos transportes no Brasil; a “coroa” seria 

                                                            
187 QUEIROZ, Paulo Roberto Cimó. “Notas sobre a experiência das ferrovias no Brasil”. IN: História 
econômica & história de empresas, II, I, 1999, pp. 91-112, p.95.  
188 EL-KAREH, 1982, op.cit. 
189LIBBY, 1988, op.cit. pp.134-185. 
190 COTTERILL, 1917, op.cit. 
191 MATOS, IlmarRohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: HUCITEC; Brasília: INL, 1987. 
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representada pela administração imperial que se comportaria de forma a promover essa 

modernização técnica dos meios de produção com incentivos fiscais e com o financiamento 

da construção das vias férreas.192 

Nas palavras de Matos: 

A Coroa assegura aos investidores um conjunto de garantias, 
particularmente desde a legislação de 1857[sic]. Elas abrangem subsídios 
para importação de trilhos, máquinas, instrumentos, gratuidade no 
transporte de carvão, etc.; as concessões do direito de explorar, por um 
prazo de até noventa anos, as terras ‘vizinhas’ à ferrovia, do uso de 
madeiras, da desapropriação de minas de carvão, areia e pedreiras, e 
sobretudo a garantia de juros de 7% sobre o custo estimado da ferrovia, o 
que, independentemente do resultado alcançado, assegurava o retorno do 
investimento.193 

Como podemos perceber, a América do Norte entrou firme no novo ramo industrial 

representado pelas ferrovias, não só tornou-se rapidamente independente da Inglaterra em 

relação ao fornecimento de veículos ferroviários como entrou nos mercados emergentes da 

América Latina com sua produção doméstica. A Baldwin Locomotive Works (BLW), de 

Filadélfia, já disponibilizava em 1871 um catálogo que apresentava considerável variedade 

de suas locomotivas, entre elas, modelos que poderiam ser adquiridos por companhias do 

exterior.194 Os primeiros exemplares para o Brasil foram encomendados pela EFDPII.195 

                                                            
192MATOS, 1987, op.cit. p99. 
193 Idem, ibidem. A legislação com os dispositivos apontados por Matos é de 1852. Lei Imperial nº 652. 
194 Acreditamos que esse tipo de documento, propagandístico, já existia antes de 1871, porém, foi o mais 
antigo que encontramos disponível via internet, através da Villanova College Library da Pennsylvania: 
BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS. Illustrated Catalogue ofLocomotives. Filadelfia: J. B. 
Lippincott&Co, 1871. URL: http://digital.library.villanova.edu/Pennsylvaniana/Pennsylvaniana-00004.xml, 
visitado em 06/09/2008.  
195 BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, 1922, op.cit. 
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Figura 5: Primeira locomotiva norte-americana adquirida pela EFDPII, em 1862. Foto BLW. 

A indústria ferroviária norte-americana alcançou a hegemonia no setor já no decorrer 

do século XIX, fornecendo locomotivas a vapor para a maioria das estradas de ferro do 

Brasil. As companhias que se mantiveram usuárias da versão britânica eram essencialmente 

as de capital inglês, tais como São Paulo Railway Company, Minas & Rio Railway 

Company, Great Western Brazilian Railway Company, entre outras.196 Depois que a 

EFDPII iniciou suas encomendas à BLW, em 1862,197 as ferrovias de capital nacional 

tenderam ao “americanismo” (Figura 5). 

 A simbologia do internacionalismo e ideal de civilização representada pelas estradas 

de ferro influenciava o comportamento dos provincianos. A geringonça de Richard 

Trevithick, aperfeiçoada por George Stephenson, espalhou-se pelo mundo não pela simples 

necessidade econômica. Pelo menos não é o que parece quando vemos que o impacto da 

chegada do maquinismo nos mais variados locais do mundo gerou sempre o espanto e a 

                                                            
196Sobre a SPR, cf. CATCHPOLE, Paul. A Very British Railway. UK: Locomotives International, s/n; sobre 
a LR (EFL), cf: PAULA, 2000, op. cit., sobre a M&RR, cf. LIMA, Vasco de Castro. A Estrada de Ferro 
Sul de Minas (1884-1934) – Trabalho histórico-descritivo, organizado pelo Secretário da Estrada. São 
Paulo: Copas, 1934. 
197 BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, 1922, op.cit. 
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admiração, talvez mais a segunda do que o primeiro. Essa admiração perpetua-se até os dias 

atuais, em que associações e grupos de admiradores de locomotivas, carros, aviões e todo 

tipo de maquinário são encontrados em vários lugares do mundo.198 

As intenções de se construir ferrovias no século XIX, em vários lugares, possuem 

caráter muitas vezes associado ao ideal de civilização gerado pelo desenvolvimento 

industrial. No entanto, tal constatação não exclui o projeto racional de possibilidades 

variadas representadas por tal meio de transporte. Os motivos podem ser múltiplos, assim 

como os homens não pensam individualmente da mesma forma. O entendimento pode estar 

além das justificativas econômicas do empreendimento, vistas nas análises de engenheiros, 

e da arte inspirada pela máquina a vapor, como lembrado por Foot Hardman e Hobsbawm, 

e que inspiravam os homens e os governos a desejarem a construção de vias férreas em suas 

regiões. Entretanto, teremos que considerar que foram os trilhos a opção vencedora na 

corrida pelo crescimento econômico, ou retomada do crescimento de certas regiões, ou na 

simbologia do progresso material das nações ditas civilizadas. 

Por vezes a necessidade mostrava-se real e imediata, como no caso da expansão 

ferroviária paulista. Com as fronteiras abertas ao oeste de São Paulo, o que possibilitou a 

expansão do café para além do Vale do Paraíba, a ferrovia era o que de mais adequado havia 

para permitir a dinamização do transporte da rubiácea, tanto no sentido de permitir o frete 

de grande quantidade do produto, quanto na facilidade do transporte do contingente de 

trabalhadores.199 Por outras vezes, a necessidade de hoje se mesclava com o projeto para o 

amanhã, como sugerimos para o caso da ferrovia que correria pelo vale do Rio das Mortes 

em direção ao oeste de Minas, ou suas congêneres no sul da província. 

Flávio Saes e Guilherme Grandi falam sobre a relação direta das ferrovias com o 

setor de agro exportação,200 tendo o café à frente quando referentes ao oeste paulista, Vale 

do Paraíba e Zona da Mata Mineira. As empresas criadas nessas regiões têm no café sua 

                                                            
198 O impacto da modernidade é discutido em HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: A Ferrovia 
Madeira – Mamoré e a Modernidade na Selva. 2ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Cia. Das Letras, 2005. 
Quanto ao apego humano pela máquina, citamos o exemplo dos clubes de modelismo (ferreomodelismo, 
automodelismo, aeromodelismo) e de associações como a ABPF (Associação Brasileira de Preservação 
Ferroviária) no Brasil ou a Steam Town Societyno leste norte-americano. 
199 Ver: MATOS, Odilon Nogueira de. Café e Ferrovias. São Paulo: Alfa-Omega, 1974;  
200 Ver: SAES, 2002, op.cit; GRANDI, 2007, op.cit. 
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justificativa mais forte, sendo a principal mercadoria. Apesar dessa constatação, as estradas 

de ferro aparecem como símbolo do progresso e se inserem num contexto de diversificação 

econômica e expansão urbana. Grandi, ao falar sobre as ferrovias em São Paulo, afirma que: 

A inserção da ferrovia parece ter estimulado o surgimento de novos 
mercados, ao viabilizar o comércio de uma variedade de gêneros a custo de 
transporte mais baixos entre os novos centros produtores da região oeste da 
Província. Seu efeito direto na economia paulista foi o de intensificar a 
circulação de produtos, pessoas, moeda e capital, além é claro, o de diminuir 
o custo de transporte do principal produto de exportação, o café.201 

 
É interessante notar que as ferrovias paulistas como a São Paulo Railway, que ligava 

Santos a Jundiaí; a Cia. Paulista de Estradas de Ferro e a Cia. Mogiana de Estradas de Ferro 

se ligavam a regiões de forte produção cafeeira e que, nas últimas décadas do século XIX, 

ainda se multiplicava para o oeste paulista. A São Paulo Railway (Santos a Jundiaí) era a 

mais estratégica delas, estando conectada diretamente ao Porto de Santos. As outras estradas 

eram ramificações desta em direção ao interior da província/estado de São Paulo, para onde 

a produção se expandia e demandava a instalação de trilhos para facilitar o escoamento do 

café. A Estrada de Ferro Rio Claro, incorporada à Cia. Paulista numa transação ocorrida em 

outubro de 1891202, é um bom exemplo da relação direta da produção paulista de café com 

a expansão ferroviária daquela região. Nesta ferrovia, entre 1884 e 1888, o café representou 

96,5% do total de mercadorias transportadas na via de exportação203. 

A Estrada de Ferro Dom Pedro II, surgida na Corte e detentora do papel “saquarema” 

de expansão da comunicação do Império, surgiu de uma relação direta com a produção do 

Vale do Paraíba. E é a partir das linhas da Pedro II que surgiram boa parte das concessões 

de outras ferrovias, como é o caso da Estrada de Ferro Leopoldina, da União Mineira e da 

Oeste de Minas. A Estrada de Ferro Leopoldina integrava a Zona da Mata de maneira geral, 

tendo suas linhas ramificadas pelas províncias de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de 

Janeiro. A União Mineira seria mais tarde incorporada pela Leopoldina. Como lembra 

Lanna: 

A Leopoldina é parcialmente subvencionada por capitais cariocas, enquanto 
a União Mineira se vangloria de ser constituída apenas por capitais oriundos 

                                                            
201 GRANDI, 2007, op.cit. p.33. 
202 Idem, p.99. 
203 Idem, p.68. 
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dos plantadores de café da Zona da Mata. Toda a rede ferroviária da Mata 
foi construída tendo como objetivo a comercialização do café.204 

 

Minas Gerais nos trilhos: entre a província e o estado 

Em 1869 a EFDPII alcançou o território de Minas Gerais, o objetivo era alcançar 

o Rio São Francisco por um de seus afluentes, o Rio das Velhas, como se percebe no 

monumento erguido em Entre Rios (atual Três Rios), município fluminense que se encontra 

na divisa com Minas (Fig. 5).  

Marcelo Godoy e Lidiany Barbosa, ao analisar o transporte rodoviário oitocentista, 

chamam atenção para o excesso de importância dado ao “ferroviarismo”, lembrando que as 

estradas de ferro nunca suplantaram efetivamente outras alternativas de transporte 

modernos de caráter integrador, relativamente a uma análise de longa duração.205 Lembram 

os autores que deve-se considerar modelos de modernização dos transportes, na expansão 

do capitalismo no Brasil, que vão além da adoção de ferrovias, sendo a ênfase ao estudo 

dessas um reflexo do ocorrido nas regiões agroexportadoras.206 

Concordamos que uma análise que considere o transcorrer do século XX e 

preocupações com o caráter regional das abordagens permitirá que se verifique equívocos 

na consideração única sobre o “ferroviarismo”. Entretanto, lembramos que estudos com 

balizas de tempo mais específicos sobre o século XIX certamente demonstrarão que as 

ferrovias eram o que de mais atrativo poderia haver numa perspectiva política pelo seu 

impacto visual e simbolismo “civilizador”. Não achamos que seja anacrônico o estudo que 

se dedique a momentos específicos e às ações específicas numa perspectiva histórica, pois, 

para além das razões econômicas existem as opções de grupos e de indivíduos que se 

interessavam por determinadas qualidades e características possibilitadas pela presença de 

meio de transporte simbolicamente tão atrativo mesmo para áreas não agroexportadoras. É 

assim que em Minas ocorrerá a expansão das companhias ferroviárias principalmente no 

                                                            
204LANNA, Ana Lúcia Duarte. A Transformação do Trabalho. Campinas: UNICAMP, 1989, p.39. 
205 GODOY, Marcelo Magalhães & BARBOSA, Lidiany Silva. “Uma outra modernização: Transportes em 
uma província não exportadora – Minas Gerais, 1850-1870”. IN: Anais do XII Seminário sobre a Economia 
Mineira: Economia, História, Demografia e Políticas Públicas, Diamantina, 
2006.http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A052.pdf 
206 Idem. 
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oeste e sul, onde não se pode considerar que a agro exportação seja a razão primordial para 

tais empreendimentos. 

Assim concordam Roberto Martins207 e Maria Lúcia Prado Costa208 quando 

analisam a experiência ferroviária sul-mineira.  

A produção mineira de café nas últimas décadas do século XIX, no sul da 

província, não poderia ser a razão mais importante para a fundação das três companhias que 

ali se instalaram, o que podemos perceber se compararmos a produção de Minas e São Paulo 

para as décadas finais do oitocentos, como podemos ver nos dados disponibilizados por 

Roberto Martins comparando a produção da Zona da Mata com a do Sul de Minas e os 

dados gerais da província, por Amilcar Martins Filho.209 O primeiro demonstra que a Zona 

da Mata foi responsável por mais de 95% da produção do café em Minas entre 1818 e 1884, 

vindo o sul de Minas a experimentar uma reação no biênio 1883-84.210 

Amilcar Martins Filho, com dados das exportações mineira e paulista entre 1881 e 

1898, demonstra que a participação mineira no setor, em comparação com São Paulo, não 

sofre alteração significativa (ver gráfico 1).211 Portanto, não pode-se dizer que as estradas 

de ferro sul-mineiras tenham real importância neste setor da economia da província, ou seja, 

o predomínio da produção exportável em Minas continuou, no século XIX, predominante 

na região da Estrada de Ferro Leopoldina. 

  

                                                            
207 MARTINS, 1982, op.cit. passim. 
208 COSTA, 1995, op.cit. 
209 Cf. MARTINS FILHO, Amilcar Vianna. A Economia Política do Café com Leite (1900-1930). Belo 
Horizonte: UFMG/PROED, 1981. 
210MARTINS, 1982, op.cit. p.17. 
211 MARTINS FILHO, 1981, op.cit. pp.82-83. 
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CAPÍTULO 3 

 

TROPAS DE AÇO: A TRAJETÓRIA DA COMPANHIA ESTRADA DE FERRO 
D’OESTE DE MINAS 

 

Em fevereiro de 1872, os engenheiros Hermillo Cândido da Costa Alves e Eduardo 

Limoeiro, entravam com o pedido junto ao governo provincial mineiro de uma concessão 

para construir “uma estrada de ferro de bitola estreita entre o ponto em que a estrada de 

ferro de D. Pedro 2º [abandonasse] o Rio das Mortes e a cidade de Lavras”.212 Ao que tudo 

indica, os dois interessados obtiveram êxito parcial na tentativa. A concessão foi criada, 

porém não foram os dois senhores os contemplados com tal dispositivo. 

No ano seguinte, 1873, os liberais, fazendeiro José de Rezende Teixeira Guimarães 

e o engenheiro Luiz Augusto de Oliveira, conseguiram a concessão para a via férrea do Rio 

das Mortes. A aquisição dos direitos de construir a estrada de ferro que passaria por São 

João del-Rei fez parte de uma análise mais ampla, objeto de artigos de José Jorge da Silva,213 

membro da diretoria da EFDPII. 

Segundo José Jorge da Silva, uma alternativa apresentada pelo engenheiro da 

província mineira, H. Gerber, ainda em 1863, acrescentava São João del-Rei na rota de uma 

possível via férrea ligando a Corte, o Rio Grande e o Rio São Francisco: 

                                                            
212 Relatório de Presidente de Província, Minas Gerais 1872: Joaquim Pires Machado Portela, p. 96. 
213 Sobre as regiões a receberem trilhos em Minas Gerais, ver: SILVA, José Jorge da. LINHAS: Sobre a via 
ferrea do Sul de Minas Geraes. Rio de Janeiro: Typ. Moreira, Maximiano & C., 1875, Relatório assinado por 
vários, tendo como autor da maior parte dos artigos o Sr. José Jorge da Silva, sobre quem encontramos uma 
nota biográfica: “Sendo convidado com o seu amigo Domingos Theodoro para servir na diretoria da estrada 
de D. Pedro II, sob a presidência do conselheiro Ottoni, deu logo abono da sua notória aptidão. O desempenho 
deste novo cargo serviu para despertar e cada vez mais radicar no seu ânimo a necessidade de vias de 
comunicações da província e este assunto tornou-se para sempre o favorito das suas investigações e práticas. 
Assim, pois, quando se discutiu o traçado daquela estrada além de Juiz de Fora, ele não se fez esperar para 
vir protestar contra o que lhe parecia um grande desacerto; escreveu primorosos artigos que formam 
avolumado folheto repleto de judiciosas apreciações. Afrontou galhardamente alguns profissionais com a sua 
valente argumentação; comparou distâncias, estatísticas, economias e a necessidade de outras zonas mais 
férteis, que reclamavam o benefício dessa estrada: bons julgadores lhe deram ganho de causa neste grande 
debate e hoje a experiência e a calma isenta de paixões poderão dizer a última palavra.” Fonte: 
http://www.portalmuseu.ufla.br/vida27.htm, visitado em 17/04/2007. O mesmo foi deputado geral pelo 
quarto distrito da Província de Minas Gerais na 11ª legislatura (1861-63). RAPM, Ano I, 1896, p.41. 
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É do ramal de oeste de onde devem partir as comunicações com os 
vales do (sic) Rio Grande e Sapucaí. A primeira destas linhas há de 
bifurcar-se na estrada de ferro [EFDPII] em um ponto entre a Barra 
do Piraí e o arraial dos Remédios, e cortando o vale do Rio Preto, deve 
atravessar a serra da Mantiqueira, para depois seguir as águas do Rio 
Grande até o ponto onde este oferece navegabilidade: pode ser ligada 
esta linha às águas do Rio São Francisco por dois ramais – um 
passando por São João del-Rei, até chegar à bacia do Rio Pará 
(afluente do São Francisco) e outro que atravessando o chapadão do 
Pium-í a leste da serra da Canastra, alcançará as cabeceiras do Rio de 
São Francisco mesmo.214 

 

Tal proposta demonstra o interesse em alcançar o Rio São Francisco, o debate 

girava em torno de qual seria o caminho mais adequado para chegar ao comércio daquele 

rio. A proposta de Gerber considerava a posição da EFDPII naquele momento, a qual havia 

acabado de adentrar a província de Minas, em Porto Novo do Cunha, para chegar em Juiz 

de Fora. O engenheiro da província ainda tinha em mente atravessar o extremo sul de Minas 

Gerais tendo como referência os rios Sapucaí e Grande. Sendo assim, a ferrovia que nasceria 

de seu projeto alcançaria São João del-Rei passando antes pelo Rio Grande e daí pelo Rio 

das Mortes sentido oeste-leste, e de São João desviaria sentido norte em direção ao Rio 

Pará, afluente do São Francisco. 

A proposta que inicialmente era de uma estrada de ferro do sul de Minas 

desmembrou-se em várias concessões menores, finalizando na década de 1890 em quatro 

companhias que mais tarde, 1931, incorporariam a Rede Mineira de Viação: E. F. Oeste de 

Minas, Minas & Rio Railway, E. F. Muzambinho e Viação Férrea Sapucaí, sendo as três 

últimas localizadas no extremo sul de Minas (Ver Figura 6).215 

Junto com a Oeste de Minas, as três companhias do sul ilustram bem o caráter 

especulativo da expansão ferroviária no final do século XIX, sendo também as três 

companhias altamente deficitárias e de curta duração como empresas privadas. 

 

 

                                                            
214 GERBER apud SILVA, José Jorge da. LINHAS: Sobre a via ferrea do Sul de Minas Geraes. Rio de 
Janeiro: Typ. Moreira, Maximiano & C., 1875, p.10. 
215 Sobre a Rede Mineira de Viação e a Estrada de Ferro Sul de Minas, cf. LIMA, 1934, op.cit. 
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Figura 6: Linhas das estradas de ferro sul-mineiras (E. F. Minas & Rio, E. F. Muzambinho e Viação Férrea 
Sapucaí) 

 

Os grupos de elite são-joanenses muito queriam que os trilhos da imperial estrada 

de ferro seguissem rumos mais parecidos com os propostos pelo engenheiro José Jorge da 
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Silva em seus artigos sobre as vias férreas que adentrariam o sul de Minas. Nesse caso, a 

proposta da via que daria rumo ao Rio das Velhas. Sendo assim, deveria a EFDPII dar 

execução aos planos do prolongamento da linha central, quando esta já havia chegado a Juiz 

de Fora e se aproximava de Barbacena, deveria então seguir o vale do Rio das Mortes para 

passar por São João del-Rei e daí tomar o rumo do Rio São Francisco pela Lagoa Dourada. 

Essa questão ainda era colocada pelos são-joanenses em 1877, aparecendo já no primeiro 

número do jornal O Arauto de Minas. Nas palavras do redator, Severiano Resende: 

Temos visto quanto tem sido prejudicial o desacordo a cerca do traçado 
que se deva preferir no prolongamento da Estrada de Ferro de D. Pedro II, 
desacordo que segundo prevemos acabará por fazer adaptar o traçado das 
taipas, desprezando-se o que por lei designara a Lagoa Dourada como 
ponto forçado, e que melhores condições econômicas e políticas oferece.216 
 

O mesmo redator insistia ainda, escrevendo na mesma edição, do dia 17 de março 

de 1877, em sua crítica sobre a região que deveria se beneficiar dos trilhos da Pedro II, 

lembrando que a Leopoldina já dotara o leste mineiro de trilhos, com interesses em áreas 

de potencial cafeeiro, tendo a direção de Ponte Nova com sentido ao Rio das Velhas. Dessa 

maneira, insistia o político são-joanense na necessidade de se atingir a parte central da 

província, passando pela região do Rio Pará, também afluente do Rio São Francisco: 

Desde que a iniciativa particular tomou a se servir o Valle do Rio das 
Velhas atravessando municípios próprios à cultura do café, cumpre ao 
Estado convergir suas vistas para a parte central desta Província 
consultando assim vitais interesses do Império.217 
 

Estando a região das Vertentes, em especial São João del-Rei, mergulhada em 

momentos difíceis naquelas décadas finais do século XIX, devido à concorrência de outras 

regiões, sua elite mercantil sonhava com a modernização dos transportes para retomar as 

boas condições de seu comércio com o Rio de Janeiro. A ferrovia, em tese, permitiria a 

manutenção da posição de entreposto comercial dos mais ativos em Minas. Os homens de 

São João viam na conexão de uma estrada de ferro a saída para os problemas que afetavam 

sua indústria218 e seu comércio, e também como o necessário melhoramento para dinamizar 

                                                            
216 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 01, p. 3, 17/03/1877. 
217 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 02, p. 1, 17/03/1877. 
218 Indústria aqui entendida como indica Douglas Libby, baseado em Paul Mantoux: “... entendida em sua 
acepção mais ampla, isto é, como um conjunto de atividades produtivas visando à transformação de 
matérias primas em artigos acabados”. LIBBY, 1988, op.cit. p.14. 
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a futura produção regional. O barateamento do frete, já experimentado nas ferrovias 

anteriores, era um dos objetivos da empreitada. Para além desses elementos de integração, 

a estrada de ferro facilitaria também a importação de bens de capital, como implementos 

agrícolas para a modernização desse setor que já via, apesar de não bem aceitar o fato, o 

iminente fim do trabalho escravo, mão-de-obra de uso bastante declinante no último quartel 

do século XIX, segundo Graça Filho.219 

A utilização de meio ferroviário por negociantes da região já se dava antes da 

ferrovia chegar a São João, sendo que a EFDPII, em 1874, já alcançava a localidade de 

Serraria, depois de ter sido inaugurado o trecho de Entre Rios, Província do Rio de Janeiro, 

a Chiador, já em Minas Gerais, em 1869.  

No mesmo nº1 do já citado jornal O Arauto de Minas encontra-se uma reclamação 

anônima que evidencia a utilização da ferrovia pelos comerciantes são-joanenses já desde 

que esta alcançara as proximidades da província: 

É inteiramente prejudicial ao público em geral e especialmente a 
importante classe comercial desta cidade a ordem de despachar-se o 
correio às 10 horas da manhã. 
Quando as locomotivas traziam as malas até Entre-Rios, eram estas sem 
inconveniente fechadas a uma hora da tarde, hoje que a Estrada de Ferro 
chega a João Gomes, apenas a 17 léguas desta cidade, entende-se 
necessário dar mais tempo aos estafetas com detrimento público. Fazemos 
esta reclamação evidentemente justa e esperamos ser atendidos por quem 
de direito.220 

 
Em outra página do mesmo jornal, um anúncio de uma empresa de remessas e 

armazenamentos na estação mais próxima até então, em território do município de 

Barbacena: 

Estação de João Gomes: 
Herculano Maia & C. com armazém de consignações, comissão e sal, 
recebem gêneros vindos do interior, encarregando-se da pronta remessa 
destes. 
Avisos: Ao Arraial de João Gomes, em Barbacena, Província de Minas, 
(...).221 
 

Toda a classe de reclamações relacionadas a meios de transportes no periódico tinha 

o sentido de denunciar a falta da estrada de ferro com acesso direto à cidade. Essa demanda 

                                                            
219GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. p.147. 
220 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 01, p. 3, 17/03/1877. 
221 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 01, p. 4, 17/03/1877. 
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era provavelmente reflexo da expansão ferroviária da Zona da Mata, e certamente ocorria 

algo, como um sentimento de “atraso” da elite mercantil são-joanense em relação aos 

fazendeiros matenses. 

A direção das Taipas222 foi a opção adotada para que a Estrada de Ferro Dom Pedro 

II cumprisse seu objetivo de alcançar a capital da província mineira – o que, como 

observado por Francisco Iglesias, se deu apenas ao raiar da república, em 1889.223 No 

entanto, desde 19 de julho de 1872, a Lei Provincial nº 1914, sancionada pelo então 

presidente da província de Minas Gerais, Joaquim Floriano de Godoy, garantia  

7% sobre capital não inferior a 4 mil contos de réis, ou subvenção de 9 
contos de réis por quilômetro de estrada construída, e a lei 1982, de 11 de 
novembro de 1873, em virtude de contrato firmado em 30 de abril do mesmo 
ano, concedeu privilégio por cinquenta anos à empresa de que eram 
concessionários os bacharéis José de Rezende Teixeira Guimarães e Luiz 
Augusto de Oliveira, para o estabelecimento de uma estrada de bitola 
estreita (grifo nosso) que, partindo da Estrada de Ferro D. Pedro II, nas 
vertentes do Rio das Mortes, se dirigisse a um ponto navegável do Rio 
Grande, e, daí, pelo lado Oeste, fosse ter às divisas da Província.224 
 

Os relatórios técnicos e a legislação demonstram os interesses políticos em facilitar 

a expansão do meio de transporte que simbolizava naquele momento o que de mais 

“avançado” poderia haver no setor. Não raro, na documentação coeva, surgem termos como 

“progresso”, “prosperidade”, “melhoramento”, além da insistência à necessidade de 

integração do Império, papel entregue às vias férreas. Nas palavras do engenheiro da 

província, Modesto de Faria Bello, 

o prolongamento do tronco da estrada de ferro de D. Pedro 2.º, atravessando 
os municípios de S. José e S. João d’El-Rey, Oliveira, Tamanduá, Formiga, 
Piumhy, Araxá, Patrocínio e Bagagem, na direção mais ou menos de N.O., 
é, segundo me parece, o que constitui a base colossal do opulento edifício 
da futura prosperidade e engrandecimento não só deste distrito, como 
principalmente de todo o Império, porque a vista da carta topográfica indica 
qual o seu prolongamento natural, entrando na província de Goiás, no 
município de Catalão, atravessando esta província, pela capital ou ao sul 

                                                            
222 O termo “Taipas” neste contexto é referência à localidade denominada Alto das Taipas, entre Barbacena 
e Queluz (Conselheiro Lafaiete). Em seu relatório de entrega do cargo de presidente da Província de Minas 
Gerais em 15 de janeiro de 1873, Floriano de Godoy diz: “Feita a transposição da Serra da Mantiqueira, a 
estrada de Pedro II deve procurar a direção de Barbacena, Alto das Taipas, Queluz, Ouro-Branco, aproximar-
se do Ouro-Preto e seguir até a cidade de Sabará, terminando no ponto navegável do Rio das Velhas até São 
Francisco”. Relatório de Presidente de Província, Minas Gerais, 1873, p.3. 
223 IGLESIAS, 1958, op.cit. p. 160. 
224 VAZ, Mucio Jansen. Estrada de Ferro Oeste de Minas – Trabalho Histórico Descriptivo (1880-1922). 
São João del-Rei: EFOM, 1922. p.5. 
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dela, e seguindo em direção a Cuiabá, e dali ainda à fronteira da Bolívia, na 
cidade de Mato Grosso (...).225 

 
Como podemos perceber, havia toda uma convergência de interesses variados, o 

Estado e seus governos que insistiam na retórica de civilização, além dos interesses 

particulares em realizar o que se encontrava nos projetos de modernização. Devemos nos 

questionar sobre como se dava isso na prática.  

A política econômica da província favoreceu os que se empenharam na realização 

de empresas de transporte ferroviário e fluvial, sendo o segundo, algumas vezes, 

complemento do primeiro, e a navegação parte das empresas de estradas de ferro.226 As vias 

férreas que deveriam sair da Corte e não só alcançarem o oeste do Brasil, mas também o 

Oceano Pacífico (como lemos no relatório do Presidente de Minas Gerais, José Francisco 

Netto, na citação acima), acabaram tendo que se contentar com pequenos prolongamentos 

realizados de forma vagarosa e não com poucas dificuldades.  

Os primeiros duzentos quilômetros da Oeste de Minas cumpriam com a primeira 

exigência para uma estrada de ferro na região, ligar a estrada de D. Pedro II a um ponto 

navegável do Rio Grande. E mesmo a extensão ao Rio Grande, apesar de constar no contrato 

de 1873, foi excluída pelos esforços legislativos do Deputado Provincial Aureliano Martins 

de Carvalho Mourão. Assim diz o início do texto da Lei nº 2398, de 05 de novembro de 

1877: 

Concede à companhia que se organizar para a construção da estrada de ferro 
de que trata a lei número 1982, a faculdade de realizar a 1ª seção até a cidade 
de São João del-Rei, com o capital máximo de 2.400:000$ réis, 
independente de levar a efeito a segunda seção.227 

 

No decorrer de suas primeiras décadas de existência a companhia deu sequência à 

apropriação de concessões que fizessem jus à sua razão social. Durante seus vinte primeiros 

anos, ou seja, seus anos como empresa privada, a companhia tomou para si as concessões 

                                                            
225 Relatório de Presidente de Província, Minas Gerais, 1881: João Florentino Meira de Vasconcelos, p.15. 
226 Enquanto a Oeste de Minas instalava navegação no Rio Grande, a partir da Barra do Ribeirão Vermelho 
(termo de Lavras), a Estrada de Ferro Sapucaí recebeu o direito de “explorar, custear e gosar a navegação a 
vapor do Rio Sapucaí, desde as imediações de Pouso Alegre até o ponto mais conveniente do município de 
Campanha”. LIMA, 1934, op.cit. p.37. 
227 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 37, 18/11/1877, p. 1. 
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que a levariam a ligar a Corte ao oeste de Minas, mas não chegaria a Goiás ainda em seus 

anos de administração particular. 

Com o advento da república, a companhia obteve a concessão para construir uma 

linha que, a partir de Perdões, em Minas, alcançasse Catalão no estado de Goiás, rumo 

noroeste, e Barra Mansa no estado do Rio de Janeiro, rumo sudeste. Mas o trecho que foi 

construído na concessão entre Perdões e Catalão só chegava à cidade de Formiga, em Minas 

Gerais. Em 1893 a Oeste de Minas conseguiu a concessão para a construção da estrada de 

ferro que deveria sair de Angra dos Reis e encontrar as “cabeceiras do ribeirão de Barra 

Mansa, terminando na cidade desse nome”.228 Dessa maneira, a estrada completaria a 

ligação entre Formiga, MG, e o oceano Atlântico em Angra dos Reis, RJ. 

O que podemos verificar, então, é que haveria duas ferrovias distintas sob o domínio 

da Oeste de Minas, uma em bitola de 0,76m e outra em bitola de 1m.  A primeira, a que 

mais nos importa na análise, é a ferrovia original detentora do traçado realizado a partir das 

concessões do período imperial, tendo São João del-Rei como principal estação, ligando 

essa localidade ao oeste de Minas equivalente ao proposto por Douglas Libby em sua 

regionalização.229 Entre as estações dessa linha, nessa configuração de “oeste de Minas”, 

tínhamos Bom Sucesso, Oliveira, Carmo da Mata, Tamanduá (Itapecerica), Pitangui. A 

segunda linha constitui o sonhado traçado que ligaria Goiás ao porto de Angra dos Reis, 

sendo essa conexão de Goiás – e daí com o extremo oeste – ao centro-sul parte de planos 

que vinham de longa data. 

Em nossa análise regional, optamos por dar ênfase à primeira ferrovia Oeste de 

Minas, em bitola de 0,76m, sendo a concessão federal, em bitola de 1,00m, configurada 

como objeto de compreensão distinta da primeira. 

 

*** 

 

No ano de 1877 chegaram a São João del-Rei os concessionários da estrada do Rio 

das Mortes para reunir os interessados na realização da linha correspondente à concessão 

                                                            
228 VAZ, 1922, op.cit. p.23. 
229 LIBBY, 1988, op.cit. passim. 
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que lhes pertencia. Essa concessão tinha como objetivo conectar um ponto da mencionada 

D. Pedro II a um ponto navegável do Rio Grande. 

A concessão provincial que deu origem à companhia ora em discussão foi 

oficializada pela Lei nº 1914, sancionada pelo presidente Joaquim Floriano de Godoy no 

dia 19 de julho de 1872. Tal lei concedia garantia de até 7% de juros sobre capital mínimo 

de 4.000:000$000 ou a subvenção de 9:000$000 por quilômetro construído.230 Em 11 de 

novembro de 1873, a Lei nº 1982 concedia privilégio por cinquenta anos aos ditos 

concessionários Teixeira Guimarães e Oliveira que já haviam firmado contrato com a 

província em 30 de abril do mesmo ano.231 

Acreditamos na hipótese de que o sucesso dos primeiros, em detrimento dos 

segundos, possa ter alguma relação com as disputas entre liberais e conservadores, sendo 

Teixeira Guimarães, e seu sócio, membros do Partido Liberal e, até onde sabemos, Hermillo 

Alves membro do Partido Conservador.232 Apesar de os concessionários serem liberais, 

chamados pelos conservadores de “chimangos”, a execução da ferrovia se deu pela maioria 

de conservadores, apelidados de “cascudos” pelos oponentes. Mais tarde os liberais 

apelidariam a Oeste de “estrada cascuda”, em referência ao predomínio de membros 

conservadores.233 

O periódico O Arauto de Minas, “hebdomadário político, instrutivo e noticioso, 

órgão do Partido conservador”, foi praticamente a folha oficial, o arauto, da Oeste de Minas. 

Foi essa a folha que acompanhou com detalhes o surgimento da estrada de ferro e é uma 

das testemunhas mais ricas do processo vivenciado pelos homens em torno da ferrovia. 

Afinal, eram os fazendeiros e negociantes ligados ao partido representado pelo Arauto de 

Minas os maiores interessados em reverter a crise daquele momento, crise denunciada pelos 

coevos como “decadência”. 

No final do mês de março de 1877 os concessionários aportaram em São João del-

Rei e convocaram uma reunião na câmara municipal para tratar dos assuntos sobre a 

construção da ferrovia. Junto com eles, apresentava-se Luiz Alves de Souza Lobo, 

                                                            
230 VAZ, 1922, op.cit. p.5. 
231 Idem, ibidem. 
232 Sobre a disputa entre os dois partidos no período, ver: AMARAL, 2008, op.cit. 
233 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano V, n. 20, 28/07/1881, p. 1. 
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representante de uma sociedade de construtores que se candidatava a realizar as obras da 

via.234 

A constituição da empresa se deu na forma de sociedade por ações que, junto com 

todos os incentivos e garantias do Estado, facilitava a reunião de capitais numa operação 

que demandava altas cifras. Esse tipo de empresa, em forma de sociedade anônima, mesmo 

na década de 1870, ainda não se mostrava como investimento comum em todo o Brasil; 

mostrava-se mais utilizada na criação de bancos e empresas semelhantes às ferroviárias, 

como a Companhia de Comércio Navegação e Colonização do Mucuri, primeira empresa a 

lançar mão da forma de sociedade anônima no Império do Brasil. Numa economia 

escravista em transformação, as ferrovias representaram importante peça na implantação de 

formas capitalistas de atuação. Os ativos, até então concentrados em escravos, terras, ouro, 

prata, passaram a cada vez mais ganhar a companhia de títulos e ações. 

No período de criação da companhia, podemos observar o esforço propagandístico 

sobre a concepção da companhia no jornal do partido conservador “O Arauto de Minas”: 

A população deste município tem acolhido a empresa com as mais vivas 
demonstrações de apoio, concorrendo com muito mais de metade do capital 
de reis 1:200:000$, necessário para a construção desta estrada. Os trabalhos 
da primeira seção, isto é, de São João d’El-Rei à estação do Sitio, não ficarão 
aos acionistas em mais de reis 1:200:000$000, pois que a Província lhes 
presta o importante auxilio da subvenção quilométrica na importância de 
9:000$000 de réis. O restante do capital necessário para a realização da 
primeira seção continua a ser levantado parte nos municípios interessados, 
e parte no Rio de Janeiro.235 
 

A primeira diretoria da Companhia Estrada de Ferro d’Oeste era composta por 

representantes de São João del-Rei e do Rio de Janeiro, cujos nomes eram: José da Costa 

Rodrigues (SJDR - 100 ações), Coronel Custódio de Almeida Magalhães (SJDR - 25 ações), 

Antônio José Dias Bastos (SJDR - 100 ações), Marçal de Sousa e Oliveira (SJDR - 25 

ações), José Antônio de Almeida (SJDR - 50 ações), Tenente Gabriel Ferreira da Silva 

(SJDR - 50 ações), Coronel José Resende de Carvalho - Barão de Conceição da Barra (SJDR 

- 50 ações), Eduardo Ernesto Pereira da Silva - Barão de São João del-Rei (SJDR - 20 

ações), Dr. Carlos Batista de Castro (SJDR - 25 ações), Dr. José de Resende Teixeira 

                                                            
234 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 4, 31/03/1877, p.2. 
235 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 12, 26/05/1877, p. 2. 
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Guimarães (SJDR - concessionário), Engenheiro Luiz Augusto de Oliveira (RJ - 

concessionário)236. A sede da companhia foi estabelecida em São João del-Rei. 

Em novembro de 1877, o Bacharel Luiz Augusto de Oliveira cedeu os direitos da 

concessão à companhia então constituída para dar sequência à empresa. 

Ao todo, foram emitidas, em 1878, 4.350 ações da companhia, cada uma no valor 

de 200$000 réis, que, somadas, totalizariam o capital de 870:000$000. No entanto, estava 

disponível de imediato apenas 87:000$000 desse valor já que a chamada era de 10%. A 

diretoria contava ainda com a subvenção de 9:000$000 por quilômetro construído, 

concedida pelo tesouro da Província de Minas Gerais, de acordo com a Lei Provincial nº 

1914237. Na construção da primeira seção da estrada, viu-se a companhia em situação 

financeira desfavorável. Posição delicada, considerando que a diretoria não poderia 

“acelerar a chamada de capitais dos acionistas, de modo a cobrir as despesas que se iam 

fazendo e que não deveriam ser adiadas”.238 Além do fato de que a subvenção seria paga 

apenas após a conferência in loco, por representantes do governo provincial, da construção 

realizada. A solução encontrada foi a de optar pelo empréstimo da quantia de 300:000$000 

réis239. 

Depois dos necessários anúncios nos jornais de maior circulação, recebeu a 
Diretoria, nos termos de seu edital, apenas uma proposta para 100:000$000 
firmada pelo Coronel Custódio de Almeida Magalhães. (...) Aceitou a 
Diretoria a referida proposta, firmando o respectivo contrato a 1º de março 
de 1880.240 

 
O Coronel Custódio de Almeida Magalhães aparece na lista de acionistas da 

companhia com o total de vinte e cinco ações, o que significa que já tinha empregado na 

Oeste de Minas 5:000$000 réis. Em seu inventário, aberto em 1891, aparece com o total de 

192 ações da estrada de ferro241. O restante do valor, ou seja, 200:000$000, foi emprestado 

                                                            
236 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 08, 28/04/1877, p. 2. No terceiro capítulo da dissertação 
apresentaremos maiores detalhes sobre esses nomes. 
237 BMBC-SOR - Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882, p. 10. 
238 BMBC-SOR - Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882, p. 11. 
239 BMBC-SOR - Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882, p. 11. 
240 BMBC-SOR - Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882, p.11. 
241 IPHAN-ETII, Inventário: Custódio de Almeida Magalhães, 1891, cx. 326. 
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por outros dois membros da diretoria, o secretário José da Costa Rodrigues e o tesoureiro 

Antônio José Dias Bastos. 

Desse modo, não deixamos de lembrar que os principais acionistas da Oeste eram 

representados em sua maioria por membros da elite242 são-joanense, entre comerciantes, 

fazendeiros e agentes da política local. Isso, mesmo depois do concessionário Teixeira 

Guimarães ter convocado 

a todos os Mineiros, sem distinção de classe, ou cor política, que 
sinceramente interessam-se pela prosperidade de sua província e 
especialmente das comarcas do Rio das Mortes e adjacências, para uma 
reunião que terá lugar amanhã Domingo de Páscoa às 4 horas da tarde no 
paço da Câmara desta cidade.243 

É evidente, na primeira lista, que a maioria dos acionistas possuía número de ações 

igual ou inferior a cinco, o que deixava muitos de fora dos momentos deliberativos, como 

a assembleia de acionistas chamada pelo presidente da companhia em 1879: 

De conformidade com o art. 10 dos Estatutos, de novo convoco os Srs. 
Acionistas possuidores de 5 ou mais ações transcritas nos registros da 
companhia pelo menos 40 dias antes, a reunirem-se em Assembleia Geral 
ordinária nesta cidade, à rua Municipal n. 21, no dia 30 do corrente, ao meio 
dia, a fim de tomarem conhecimento do relatório e contas da companhia, e 
procederem a eleição da comissão fiscal. Nos termos do art. 11 dos Estatutos 
deliberar-se-á agora com os Srs. Acionistas que comparecerem visto por 
falta de número legal, não ter-se efetuado a 1ª. Reunião convocada. S. João 
d’El-Rei, 4 de Novembro de 1879. O Presidente da Companhia – Aureliano 
Martins de Carvalho Mourão.244 
 

Poucos eram os subscritores de 25 ou mais ações. Na primeira chamada apenas 

dezenove acionistas possuíam 25 ou mais ações, dos quais apenas três apresentavam cem 

ou mais títulos. Numa região que foi importante entreposto comercial durante o século XIX 

e levando em consideração as mudanças nos investimentos dos setores dominantes após a 

década de 1850, não seria difícil imaginar que a constituição de vias férreas transcorresse 

com maior facilidade. Porém, não é o que pudemos constatar nos relatórios da companhia. 

                                                            
242 “A noção de elite, pouco clara e seguidamente criticada por sua imprecisão, diz respeito acima de tudo à 
percepção social que os diferentes atores têm acerca das condições desiguais dadas aos indivíduos no 
desempenho de seus papéis sociais e políticos”. Fonte: HEINZ, Flávio M. O Historiador e as elites – à guisa 
de introdução. In: Idem. (org) Por outra história das elites. RJ: FGV, 2006, p.7. 
243 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 4, 31/03/1977, p.3. 
244 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano III, n. 32, 14/11/1879, p. 3. 
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Alex Lombello Amaral enfatiza em seu texto, dedicado à avaliação dos embates 

entre conservadores e liberais, “cascudos” e “chimangos” respectivamente, a dimensão do 

contraste político são-joanense refletido até mesmo na construção da ferrovia245. Segundo 

Amaral, os esforços dos são-joanenses para tornar realidade esta estrada de ferro “não se 

trataria de uma questão simplesmente de pretender desenvolver a cidade, mas de salvá-la 

da falência”246. Para tanto, a ampliação em direção ao oeste não parou. A companhia 

continuou lançando suas ações, chegou mesmo a transferir sua sede de Minas para o Rio de 

Janeiro. 

Em 1886, quando em assembleia geral foi decidida a transferência da sede da 

diretoria para o Rio de Janeiro, o capital da Oeste de Minas, de 4.970:000$000, referentes 

a 24.850 ações no valor de 200$000 cada uma, assim se dividia: 

 4350 ações integralizadas correspondentes aos trabalhos executados entre Sitio e São 

João del-Rei; 

 18.000 ações com 25% de capital realizado, correspondentes a 25% do valor 

estimativo das obras a que foi aplicada a subvenção quilométrica concedida pela 

Província de Minas, distribuídas pró-rata entre os acionistas de então (Trabalhos 

entre São João del-Rei e Oliveira mais o ramal de Ribeirão Vermelho); 

 2.500 ações correspondentes ao empréstimo contraído em debêntures e a distribuir 

pró-rata entre os acionistas correspondentes aos trabalhos executados entre Sitio e 

São João del-Rei, de acordo com a cláusula do contrato de empréstimo com o Banco 

do Comércio.247 

Quando a companhia assumiu a concessão para o prolongamento entre São João 

del-Rei e Oliveira, optou não mais pela subvenção quilométrica, mas pelas garantias de 

juros de 7%. As estações da ferrovia e o ano de inauguração de cada uma podem ser vistos 

no quadro a seguir: 

Quadro 3 

Estações da Estrada de Ferro Oeste de Minas 

                                                            
245 AMARAL, Alex Lombello. “Oeste: ‘A Estrada Cascuda’”. Texto para qualificação de Mestrado. Juiz de 
Fora: UFJF, 2008. 
246 Idem. 
247 AN: Fundo da Junta Comercial, Código 46, Registro 522A – Cia. Estrada de Ferro Oeste de Minas – 
1886, ff. 4-5. 
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Estações da E. F. Oeste de Minas – Bitola de 0,76m 
Linha Tronco 
Estações Ano Estações Ano 
Sitio 1880 Ilhéos 1880 
Barroso 1880 Prados 1881 
São José del-Rei (Tiradentes) 1881 São João del-Rei 1881 
Santa Rita 1887 João Pinheiro 1887 
Nazareth 1887 Ibituruna 1887 
Aureliano Mourão 1887 Bom Sucesso 1887 
Tartaria 1888 Oliveira 1888 
Fromm 1894 Carmo da Mata 1890 
Gonçalves Ferreira 1890 Desterro 1890 
Henrique Galvão 1890 São Gonçalo do Pará 1890 
Cercado 1891 Cardosos 1891 
Martinho Campos 1891 Alberto Isaacson 1892 
Abbadia 1892 São Francisco 1892 
Pompéo 1891 Paraopeba 1894 
Ramal de Ribeirão Vermelho – Saída da Estação de Aureliano Mourão 
Macaia 1887 Pedra Negra 1888 
Vigilato 1888 Ribeirão Vermelho 1888 
Ramal de Itapecerica – Saída da Estação de Gonçalves Ferreira 
Engenheiro Berredo 1890 Itapecerica 1891 

Fonte: VAZ, Mucio Jansen. Estrada de Ferro Oeste de Minas – Trabalho histórico-descriptivo, 1880-1922. 
São João del-Rei: EFOM, 1922. O ano é referente à inauguração. 

A ausência de cafeicultores interessados no escoamento da produção parece ter 

pesado para dificultar a reunião de capital acionário. Apenas as fortunas da elite mercantil, 

comerciantes locais e fazendeiros não eram suficientes para a plena realização do 

empreendimento. Daí, que a subvenção quilométrica, somada aos empréstimos, foi de vital 

importância não só para realizar a empresa como para garantir o pagamento dos juros de 

7% aos subscritos. 

As outras ferrovias de Minas Gerais anteriores à Oeste de Minas encontravam-se 

em duas regiões de forte atividade agrícola de cultivo cafeeiro: a E. F. Dom Pedro II, que 

nascera ligada à produção do Vale do Paraíba, a Estrada de Ferro Leopoldina e a Estrada de 

Ferro União Mineira, ligadas à produção da Zona da Mata. 

As linhas da Oeste, ao saírem de um ponto da Pedro II, deveriam alcançar um ponto 

navegável do Rio Grande e daí terem como destino o Rio São Francisco. Essa região 

constante nos textos de engenheiros da província como pontos a serem alcançados por 

trilhos, consequentemente pela Oeste de Minas, é marcada pelo pouco povoamento e, ainda 

no final do século XIX, caracterizada como sertão (aqui referente ao território ao oeste do 
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Rio São Francisco em direção a Goiás). Muito se dizia nos textos técnicos sobre a 

potencialidade da região, desde que se considerasse como questão importante a necessidade 

de “braços para a lavoura”, ou seja, de imigrantes europeus em boa parte. O “futuro 

promissor”, mais do que a necessidade real, justificava a extensão de trilhos naquela 

direção. Ainda assim, a área atendida de forma imediata pela linha já era de ocupação mais 

antiga, como podemos ver na lista das estações do quadro 3. 

Com o início do funcionamento da Oeste de Minas, a atividade de transporte da 

companhia, principalmente na primeira década, estava ligada ao abastecimento interno. Os 

dados que temos disponíveis para 1881, 1883, 1885, 1886 e 1891 demonstram números 

mais significativos no sentido de importação. O sal é a mercadoria de maior relevância na 

importação, valendo o mesmo para a cal na exportação. Outras mercadorias encontradas 

são algodão, açúcar, cereais, couro, fumo, queijo, tecidos e toucinho. O café irá aparecer 

nos dados de 1891, no entanto, apesar do volume alto em relação às outras mercadorias 

declaradas, se compararmos com o volume transportado por outras estradas, veremos que é 

relativamente baixo. No total do peso transportado o café representa 10,9%.  

Para podermos ter uma noção do desempenho da ferrovia em seus primeiros anos 

de funcionamento disporemos os dados referentes ao movimento de importação – da 

estação de Sítio, no entroncamento com a Estrada de Ferro Dom Pedro II à estação de São 

João del-Rei – e exportação – da estação de São João del-Rei à Estação de Sitio. Devido às 

já explicadas lacunas documentais, verificaremos a ampliação da estrada com a seção que 

sai de São João del-Rei a Oliveira e o ramal do Rio Grande, entre Aureliano Mourão248 

(termo de Bom Sucesso) e Lavras, o que aparecerá nos dados de 1891, ano em que a 

companhia decide elevar seu capital para 65 mil contos de réis.249 

 

 

 

                                                            
248 O primeiro presidente da companhia, Aureliano Martins de Carvalho Mourão, foi homenageado ainda 
em vida com o nome da estação situada na bifurcação entre a linha tronco e o ramal de Lavras. 
249 CINTRA, Sebastião de Oliveira. Efemérides de São João del-Rei. Vol.1. Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial, 1982, p.75. 
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Verifiquemos como aparecem nos relatórios da diretoria: 

Tabela 4 

Movimentação referente ao ano de 1881 

Estação Importação Exportação
Sitio .................. 42,037Kg
Barroso 108,913Kg 632,940Kg
Invernada 3.025,681Kg 367,897Kg
São José d’El-Rei 17,229Kg 2,568kg
São João d’El-Rei 1.672,102Kg 303,300Kg
Total 4.823,925Kg  1.348,742Kg 

Fonte: BMBC-SOR: Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio 
de Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882. 

 
 
Tabela 5 

Movimentação referente ao ano de 1883 

Estação Importação Exportação
Sitio .................. 176,804Kg
Barroso 92,042Kg 677,649Kg

São José d’El-Rei 51,444Kg 47,905kg

São João d’El-Rei 5.087,245Kg 1.115,590Kg

Total 5.230,731Kg 2.413,948Kg

Fonte: BN-SOR: Quarto relatório para ser apresentado a Assembléia Geral dos Accionistas da Companhia 
Estrada de Ferro Oeste de Minas – convocada para 29 de Março de 1884 pela Directoria da mesma. Rio de 
Janeiro: Typ. G. Leuzinger& Filhos, 1884. 
 
Tabela 6 

Movimentação referente ao ano de 1886, com dados também para 1885 

Estação Importação Exportação 
 Tráfego mútuo Tráfego Mútuo Tráfego Próprio
Sitio ........................ ......................... 18,342Kg
Ilheos 28,201Kg 56,277Kg 3,590Kg
Barroso 56,872Kg 391,171Kg 368,562Kg
Prados 123,166Kg 58,701Kg 443,993Kg
São José d’El-Rei 36,931Kg 11,691Kg 65,507Kg
São João d’El-Rei 5.377,270Kg 955,829Kg 492,192Kg
Total 5.622,440Kg 1.473,669Kg 1.687,941Kg

Fonte: BMBC-SOR: Relatório da directoria da Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas – 
Apresentado a Assembléia Geral de Accionistas de 23 de Maio de 1887. Rio de Janeiro: Typ. eLith. Moreira 
Maximino & C., 1887. 
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Tabela 7 

Movimentação referente ao ano de 1890 

Estação Importação Exportação
E. F. Central do Brasil 13.380,919Kg --- 
Sitio --- 239,422Kg
Ilhéus --- 354,673Kg
Barroso --- 1.270,400Kg
Prados --- 107,749Kg
Tiradentes --- 130,931kg
São João d’El-Rei --- 4.278,719Kg
Santa Rita --- 238,333Kg
Rio das Mortes --- 105,351Kg
Nazareth --- 54,539Kg
Ibituruna --- 245,976Kg
Aureliano Mourão --- 35,861Kg
Macaia --- 98,629Kg
Pedra Negra --- 64,288Kg
Perdões --- 55,750Kg
Lavras --- 824,561Kg
Bom Sucesso --- 104,445Kg
Tartária --- 123,189Kg
Oliveira --- 895,058Kg
Carmo da Mata --- 252,339Kg
Gonçalves Ferreira --- 68,415Kg
Sucupira --- 13,670Kg
Desterro --- 1,388Kg
Henrique Galvão --- 16,976Kg

Total 13.380,919Kg 9.580,662Kg
Fonte: BMBC-SOR: Relatório da Directoria da Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas – 
Apresentado a Assembléia Geral de Accionistas de 01 de Outubro de 1891. Rio de Janeiro: Typ. &Lith. 
Carlos Gaspar da Silva, 1891.m 
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Tabela 8 

Gêneros transportados 

Gêneros transportados em Kg (dados disponíveis nos escassos relatórios) 
Importação 1881 1883 1885 1886 1887 1890 

Açúcar       103.410 618.937 4.227.750 

Cereais         80.654   

Sal 3.409.284 3.949.282 2.769.691 2.297.289 2.151.021   

Trilhos e 
acessórios 

      1.304.344 5.619.071 4.280.173 

Diversos 1.414.641 1.281.449 1.303.031 1.917.397 1.698.174 4.872.996 

Total 4.823.925 5.230.731 4.072.722,0
0

5.622.440 10.167.757 13.380.919 

Exportação 1881 1883 1885 1886 1887 1890 

Algodão   1.912 1.846 1.711 1.711   

Açúcar   135.550 160.244 168.423 106.461   

Cal 567.836 865.665 720.781 582.287 924.830 1.235.826 

Cereais   147.615 332.474 322.810 466.494 171.276 

Couros   11.210 41.182 49.393 43.453 14.219 

Fumo   87,768 87.768 85.049 212.269 78.147 

Queijos   299.812 316.522 414.182 512.920 493.218 

Tecidos   10.487 2.391 1.740 4.963   

Toucinho   507.625 311.669 317.405 575.131 242.648 

Dormentes             

Café         79.878   

Diversos 780.906 346.304 364.100 630.892 1.417.273 6.299.557 

Total 1.348.742 2.413.948 2.368.350 3.161.610 4.348.383 9.580.662 

Fontes: Relatórios da diretoria de 1882, 1884, 1887, 1888 e 1891. 

 

As tabelas 4, 5, 6 e 7 demonstram o crescimento da estrada. Até 1889, a linha em 

tráfego regular era apenas os primeiros 100km, inaugurados em 1881, entre Sítio e São João 

del-Rei. Em 1890, após inaugurar a extensão da linha tronco até Henrique Galvão 

(Divinópolis) e o ramal de Lavras (atual Ribeirão Vermelho, na época distrito de Lavras), 

a conexão da ferrovia com o Vale do Rio Pará e o ponto navegável do Rio Grande dá 

prosseguimento ao projeto de substituição de tropas de muares por trilhos de aço. 

De acordo com a tabela 8, a qual apenas nos informa os gêneros transportados em 

quantidade, sem nos auxiliar na questão de preços das mercadorias, percebemos que o papel 

desempenhado pela Oeste de Minas estava basicamente ligado ao abastecimento interno. 

Sem desconsiderar o fato de que durante todo o período analisado a ferrovia estava em 

construção, fica patente na lista de mercadorias transportadas o caráter eminentemente 
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interno do funcionamento da estrada. Seu papel, de acordo com os dados disponíveis, era 

atender o mercado interno. Apesar de a ocupação já remota não representar volume 

demográfico suficiente para formação de um mercado consumidor, na prática foi essa a 

região escolhida ou imediatamente ligada à praça de São João del-Rei para os projetos de 

expansão do mercado a ser atendido pela ferrovia. 

 

Como já vimos, a Estrada de Ferro Leopoldina era a ferrovia que ligaria o 

leste/sudeste mineiro ao sul do Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. Com a expansão da 

Leopoldina por essa região, restava a outras companhias se direcionarem no sentido oposto, 

principalmente considerando que as concessões garantiam privilégio de zona, o que 

praticamente dava exclusividade à companhia para a ocupação da área coberta por suas 

linhas. O sentido tomado para a distribuição dos trilhos da Oeste de Minas muito se 

assemelha ao realizado ainda no século XVIII após a suspensão das proibições de acesso às 

minas descobertas no Brasil central, após a criação do sistema de capitação em 1735.250 

Naquela ocasião, foram formadas três sociedades para o oeste, uma delas era a “Picada de 

Goiás”, aberta pelo Coronel Caetano Álvares, que saía de São João del-Rei e passava pelas 

redondezas de Araxá, Patrocínio, Coromandel e Paracatu até chegar em Goiás.251 

Quando analisamos a documentação referente à estrada, principalmente os relatórios 

da diretoria confeccionados nos primeiros anos, dirigidos à assembleia de acionistas ou ao 

poder legislativo/executivo, deparamo-nos repetidamente com a justificativa sobre a bitola 

(Ver Figura 1) adotada em razão de ser mais estreita do que o exigido pelo contrato firmado 

entre a companhia e o Estado. É o que se vê no livreto direcionado à Imperatriz Dona Teresa 

Cristina, de autoria do engenheiro chefe da Oeste, Joaquim M. R. Lisboa, em ocasião da 

inauguração da estrada entre Sítio e São João del-Rei em agosto de 1881252. Nesse 

documento, o engenheiro Lisboa apresenta os dados da construção da linha, o 

                                                            
250 RIBEIRO, Ricardo Ferreira. “Das muitas riquezas que havia no Sertão Mineiro do Setecentos” In: 
Florestas Anãs do Sertão: o cerrado na história de Minas Gerais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, pp. 173-
246. 
251 Idem, p.184. 
252 BN-SOR: Relatório: Estrada de Ferro d’Oeste de Minas – A Sua Magestade a Imperatriz: Apontamentos 
sobre a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de Janeiro: Typ. De Soares & Niemeyer, 
1881.  
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funcionamento provisório de metade da primeira parte da via férrea que ligaria o Sitio à São 

João del-Rei, e justifica as opções técnicas adotadas para a via.  

Quadro 4 

Lista das ferrovias do Brasil e a bitola de cada uma (1854-1884) 

Estradas de Ferro Ano Bitola (em metros) 
E. F. Mauá 1854 1,67 

E. F. Dom Pedro II (E. F. Central do Brasil) 1855 1,60 
E. F. Recife ao São Francisco 1858 1,60 
E. F. da Baía ao São Francisco 1860 1,60 

E. F. Recife a Caxangá 1867 1,20 
E. F. Santos a Jundiaí 1868 1,60 
E. F. Recife a Olinda 1870 1,40 

E. F. União Valenciana 1871 1,10 
Companhia Paulista de E. F. 1872 1,60 

E. F. Paraná 1872 1,00 
E. F. Ituana 1873 1,00 

E. F. Campos a São Sebastião 1873 0,95 
E. F. Leopoldina 1873 1,00 

E. F. Macaé a Campos 1875 0,95 
E. F. Niterói a Macaé 1874 1,10 

Companhia Mogiana de E. F. 1875 1,00 
E. F. Sorocabana 1875 1,00 

E. F. Central da Bahia 1875 1,06 
E. F. Nazaré 1875 1,00 

E. F. São Paulo Rio 1875 1,00 
E. F. Oeste de Minas 1881 0,76 

E. F. Santa Isabel do Rio Preto 1881 1,00 
E. F. Santana 1883 1,00 

E. F. Dona Teresa Cristina 1883 1,00 
E. F. Vassourense 1884 0,60 
E. F. Minas e Rio 1884 1,00 

E. F. Rio Claro 1884 1,00 
Fonte: Op. Cit. BAPTISTA, José Luiz. “O surto ferroviário e seu desenvolvimento...”. 

  

Esse tipo de opção, segundo José Luiz Baptista, pode ter sido influenciado pelos 

trabalhos realizados na Inglaterra: 

A adoção da bitola de 0m,76 parece ter sido uma consequência da 
propaganda feita em vários artigos e panfletos pelo engenheiro inglês Fairly 
dos resultados obtidos pelo pequeno caminho de ferro de Festiniog, em os 
quais pretendeu ter demonstrado que as linhas férreas de bitola reduzida, 
custando menor soma de capital de primeiro estabelecimento, permitem um 
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serviço de tráfego mais econômico do que se consegue nas linhas de bitola 
larga.253 
 

Em seu relatório, Lisboa apresenta em anexos as opiniões do engenheiro norte-

americano W. Milnor Roberts e de um viajante brasileiro, Francisco Belisário de Souza, 

destacado político do Império, diretor do Banco do Brasil, conselheiro de Estado e Ministro 

da Fazenda,254 que escreve de Paris depois de ter mudado de ideia sobre a adoção da bitola 

mais estreita. Apesar de parecer um detalhe sem muita importância, esse dado técnico pode 

dizer muito sobre as dificuldades financeiras para realizar o empreendimento. Apesar dos 

esforços discursivos dos defensores da companhia, não é difícil descobrirmos nas 

entrelinhas da documentação, ou mesmo no próprio periódico “oficioso” da companhia, o 

Arauto de Minas, as dificuldades de se reunir o capital necessário para dar avanço à 

construção da estrada.  

O engenheiro Lisboa esforça-se para justificar as decisões técnicas da empresa junto 

às autoridades do Império, assim ele escreve: 

A maior extensão em declive de 2% é nas cachoeiras do Rio das Mortes 
onde para vencer a altura da queda de 48m foi necessário desenvolver o 
traçado, procurando o vale de um ribeirão. Esse pedaço da estrada é 
pitoresco e de construção delicada. Uma estrada com bitola de 1 metro com 
curvas de 100 metros de raio, segundo as condições do Governo Geral, não 
venceria essa passagem sem obras de grande importância e que só elas 
esgotariam o capital da companhia”, mais a frente continua... “conclui que 
nossa estrada poderia contar nos primeiros anos de tráfego, com movimento 
nunca superior a 500 mil arrobas, na maior parte de importação e 20 mil 
passageiros anuais. Aplicando tarifas mais altas que as de Pedro II, chegava 
para esse tráfego de passageiros e cargas a um rendimento bruto de 220 a 
240 contos de réis. Esse rendimento é o máximo que uma estrada de bitola 
de um metro poderia despender com o tráfego mais econômico e reduzido 
possível. Era preciso remunerar de qualquer forma o pequeno capital da 
empresa, do contrário nenhuma outra se organizaria em pontos do interior, 
que não tivessem alguma lavoura importante, sobretudo depois de verem 
naufragar o primeiro tentâmen, na zona mais populosa da parte criadora 
da província de Minas, a qual continuaria na marcha decadente em que 
se acha atualmente (grifo nosso).255 

 

                                                            
253BAPTISTA, 1942, op.cit. p.523. 
254Ver MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A Velha Arte de Governar: um estudo sobre política e elites a 
partir do Conselho de Estado (1842-1889). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007, pp.99-135. 
255 BN-SOR: Relatório: Estrada de Ferro d’Oeste de Minas – A Sua Magestade a Imperatriz: Apontamentos 
sobre a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de Janeiro: Typ. De Soares & Niemeyer, 
1881. 
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As palavras de Lisboa estão de acordo com o que Afonso Alencastro indica sobre o 

período no referente à crise pela qual passava a economia da região. Talvez não seja 

exatamente a decadência que Alex Amaral declara com tanto ardor,256 mas, pelo que tudo 

indica, a economia local sofria com a perda da posição de principal entreposto. Além das 

dificuldades de alcançar as somas de capitais necessárias para construir a ferrovia, os 

engenheiros da companhia tiveram que elaborar planos de redução de despesas para que 

pudesse a dita empresa ter alguma economia.  

Como já foi dito, o fator que mais contribuiu para a existência das ferrovias no Brasil 

durante o século XIX foi a participação do Estado como provedor de dividendos. Ana Lúcia 

Duarte Lanna nos lembra que a garantia de juros é “um dos principais mecanismos de 

obtenção de lucros no empreendimento ferroviário, no geral mais decisivos do que 

eventuais dividendos advindos da exploração das linhas férreas”257. A autora ainda enfatiza 

o peso fundamental da dimensão política que englobava as definições de leis, traçados, 

incentivos e incorporações, ou seja, o poder público representando “um parceiro 

indispensável à existência das ferrovias, mesmo quando construídas e operadas por capitais 

privados, nacionais ou estrangeiros”.258 

O governo provincial mineiro oferecia duas opções para subvencionar as estradas de 

ferro: a garantia de 7% ou a subvenção quilométrica de 9:000$000 réis. A primeira poderia 

durar pelo prazo máximo de trinta anos, que era o tempo do contrato de concessão e a 

segunda seria paga após a conclusão das obras. No caso da opção pela garantia de juros, 

esta duraria até a companhia alcançar a autonomia do pagamento de dividendos ou pelos já 

referidos trinta anos.  

A CPEF, já em 1877, abria mão desse mecanismo, devido à operação lucrativa e 

consequente independência para o pagamento dos 7% mínimos em dividendos. A Estrada 

de Ferro Rio Claro, de criação contemporânea à Oeste, não usufruía nem de garantia de 

juros e nem de subvenção alguma do Estado de São Paulo ou do governo central.  

É sabido que esse tipo de meio de transporte exigia (e ainda exige) investimentos 

muito elevados para a construção de imensa estrutura, entre assentamento de trilhos de aço, 

                                                            
256AMARAL, 2007, op.cit. 
257 LANNA, 2005, op.cit. p.9. 
258 Idem, p.10.  
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grande quantidade de madeira para dormentação, obras d’arte,259 além dos prédios de 

estações e depósitos, mais o mobiliário que tinha seu ponto mais crítico no referente ao 

material rodante.  

Devemos ainda considerar que boa parte do material empregado era proveniente de 

importações. O capital gerado pelas ações da companhia se mostrou insuficiente para a 

realização mesmo da primeira seção da estrada260. A redução da bitola, necessária à 

diminuição dos gastos, levou também a um impasse entre o governo provincial, que pagava 

a subvenção quilométrica, e a direção da companhia. A redução de 1,00m para 0,76m levou 

a presidência da província a interpretar que esse dado a permitiria reduzir o pagamento da 

subvenção a 76% do acordado. Nas palavras do primeiro presidente da Oeste de Minas, 

Aureliano Mourão: 

Por diversas causas havia-se injustamente levantado, até nas regiões 
oficiais, prevenções contra a Companhia, e em vários artigos de jornais, 
entre estes na folha oficial da Província, procurava-se demonstrar não ter a 
Companhia direito aos favores de seu contrato, ou pelo menos à subvenção 
integral de 9:000$000 por quilômetro, devendo sofrer, na mais favorável 
hipótese, redução de 24% por termos adotado a bitola de 0m,76 e não de 1 
metro de que diziam cogitar a lei.261 
 

Apesar do ocorrido, a companhia conseguiu manter o valor total da subvenção, vindo 

a recebê-la mesmo com atraso. Cremos que a questão foi resolvida devido ao simples fato 

de que a bitola estreita de 1,00m não era uma exigência, ou regra, mas uma sugestão devido 

à sua adoção pela maioria das companhias, como pode ser visto no quadro 4. A exigência 

de se adotar medidas pré-determinadas apenas passou a figurar nos contratos a partir de 

1890, com o advento da república. Foi quando da realização do contrato entre a Oeste de 

Minas e a União para a construção da linha entre Barra Mansa e Catalão, partindo de 

Perdões, em Minas Gerais, nas duas direções.262 

Para a construção da via, recorreu-se à indústria europeia para a aquisição de 

material fixo (trilhos, talas, parafusos e grampos) e à indústria norte-americana para a 

aquisição de locomotivas. Para o restante do material rodante (carros e vagões) recorreu-se 

                                                            
259 Pontes, viadutos e túneis. 
260 BMBC-SOR: Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882. 
261 BMBC-SOR - Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882, p.12. 
262 Relatório do Ministério da Agricultura, 1892, p.150. 
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às oficinas da Estrada de Ferro Dom Pedro II. O custo relativo da construção da estrada 

mostrou-se o mais baixo dentre as ferrovias do período (Quadro 5), ficando em 21:850$000 

por quilômetro, 9:000$000 desse valor subvencionado pelo governo provincial. No Quadro 

6 podemos ver a distribuição do valor relativo dos itens que levaram ao valor quilométrico 

de 21:850$000. 

Quadro 5 

Valor quilométrico de algumas ferrovias inauguradas na década de 1880. 

Estrada Valor em réis Bitola em metros
E. F. do Recife ao Limoeiro 51:978$660 1,00 
E. F. D. Teresa Cristina 58:214$699 1,00 
E. F. Campos a Carangola 29:000$000 1,00 
E. F. de Natal a Nova Cruz 45:421$920 1,00 
E. F. Oeste de Minas 21:850$000 0,76 
E. F. Minas e Rio 91:148$548 1,00 

Fonte: BAPTISTA, José Luiz. “O surto ferroviário e seu desenvolvimento” IN: Separata dos “Anais” do 
Terceiro congresso de História Nacional (VI Volume), publicação do Instituto Histórico. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1942. 

  

Quadro 6 

Distribuição dos gastos do valor relativo da construção da E. F. Oeste de Minas 

Despesas Valor
Preparação do leito, estações e oficinas 9:233$310
Dormentes 1:644$780
Material fixo 3:631$000
Assentamento da linha 1:228$330
Material rodante 2:200$480
Telégrafo 171$700
Administração técnica 1:280$760
Despesas gerais 969$240
Juros pagos 1:380$400
Desapropriações 23$280
Instrumentos, móveis, etc. 77$630
Eventuais e diversas 9$090
Total 21:850$000

Fonte: BN-SOR: Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882. 
 

Não podemos deixar de relevar a opção da Oeste de Minas por um modelo americano 

de ferrovia. O tipo de material rodante utilizado pela companhia seguiu o que estava em 

prática na expansão ferroviária do oeste dos Estados Unidos da América, principalmente 
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pela Denver & Rio Grande Western Railway, ferrovia esta que ocupou “boa parte do centro 

e sudoeste do Colorado, norte do Novo México e leste do Utah, alcançando Salt lake City 

em 1883”263. Material mais robusto do que o característico das ferrovias inglesas e de 

melhor adaptação aos traçados sinuosos das Américas. Todas as locomotivas da Oeste de 

Minas adquiridas entre 1880 e sua falência em 1898 vieram da fábrica da Filadélfia, 

nordeste dos Estados Unidos, da Baldwin Locomotive Works (Tabela 5). Foi comprado 

também nos EUA todo o maquinário das oficinas, fabricados pela Sellers & Co264. O 

engenheiro chefe da Oeste, ao falar do sistema utilizado, enfatiza que “todo o material é do 

sistema americano e executado com a maior uniformidade”265. Isso demonstra a relação 

comercial entre Brasil e Estados Unidos já estabelecida na segunda metade do século XIX, 

tendo sido a primeira aquisição de locomotivas feita nos EUA pela E. F. D. Pedro II em 

1862.  

  

                                                            
263 PUFFERT, Douglas J. “The standardization of track gauge on North American Railways, 1830-1890”. 
In: The Journal Of Economic History History, Vol. 60, nº 4, dezembro 2000, pp. 933-960. 
264 BN-SOR: Relatório: Estrada de Ferro d’Oeste de Minas – A Sua Magestade a Imperatriz: Apontamentos 
sobre a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas, Agosto de 1881. Rio de Janeiro: Typ. De Soares & Niemeyer, 
1881, p.11. 
265 Idem, p.12. 
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Quadro 7 

Locomotivas da E. F. Oeste de Minas (1880-1894) 

Locomotivas da EFOM – Bitola 0,76m – Baldwin Locomotive Works 
Número Ano.mês Nome

1 1880.abr "São João del Rey"
2 1880.abr ND
3 1881.fev ND
4 1881.fev ND
5 1887.jan "Rio Grande"
6 1887.mar "Rio São Francisco"
7 1887.abr "Lavras"
8 1887.ND "Oliveira"
9 1889.jul "Manoel Barbosa"

10 1889.jul "Henrique Galvão"
11 1889.jul "Pitanguy"
12 1889.jul "Itapecerica"
13 1889.dez "Piumhy"
14 1889.dez "Araxá"
15 1889.dez "Campo Belo"
16 1889.dez "Inhauma"
17 1891.dez "Abeere"
18 1891.fev "Indaya"
19 1892.mai "Paulo Freitas"
20 1892.mai "Joaquim Castro"
21 1892.mai "Hermillo Alves"
22 1892.mai "Alberto Isaacson"
23 1892.abr "Toscano de Brito"
24 1892.abr "Pinto Mendes"
25 1892.set "Cerqueira Lima"
26 1892.set "Albadia"
27 1892.set "Antonio Guedes"
28 1892.set "Xavier Pereira"
29 1893.nov "Paraopeba"
30 1893.nov "Abbadia"
31 1893.nov "Afonso Penna"
32 1893.nov "RandolfoPaya"
33 1894.out "Dr. Castro"
34 1894.out "Marcos Castro"
35 1894.nov "Marcos de Castro"
36 1894.nov "Bias Fortes"
37 1894.nov "Mendes Junior"

Fontes: Railroad Museum OfPensilvannia. Lista de todas as locomotivas construídas pela Baldwin 
Locomotive Works. Filadélfia, EUA; Sociedade para Pesquisa e Memória do Trem. Inventário Geral de 
Locomotivas. 
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Figura 7: Placa de série de fabricante da locomotiva EFOM nº 16 (RMV 66). Preservada como monumento 
em Antônio Carlos-MG (Sítio), marco zero da estrada. Fotografia de Jonas Augusto de Carvalho. 
 

 
Figura 8: Locomotiva nº66, originalmente nº16, fabricada em 1889, em atividade em 1976. Maquinista João 
Donato dos Santos. São João del-Rei. Foto: Guido Motta. 
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A receita e a despesa como indicadores das dificuldades da empresa 

Como temos observado e repetido, São João del-Rei e a região alcançada pelos 

trilhos da Estrada de Ferro Oeste de Minas não se encontram em área de plantação de café. 

As afirmações feitas por Saes acerca da relação atividades de monocultura em grande 

escala/lucratividade do transporte ferroviário podem ser verificadas, ainda que 

superficialmente, se compararmos receita e despesa da companhia mineira e da Estrada de 

Ferro Rio Claro, construídas em período aproximado. Em sua dissertação de mestrado, 

Guilherme Grandi, ao estudar o desempenho da Estrada de Ferro Rio Claro entre 1884 e 

1891, expõe os dados de receita, despesa e o coeficiente de tráfego que, segundo o autor, é: 

Um dos principais indicadores utilizados para avaliar a lucratividade das ferrovias 
(...). Este coeficiente mostra-se inversamente proporcional ao lucro das companhias 
ao captar qual a participação do total de despesas nas receitas ferroviárias num 
determinado período266. 

 
Achamos conveniente encontrar o coeficiente de tráfego da E. F. Oeste de Minas e, 

principalmente, dialogar com os resultados encontrados por Grandi referentes à E. F. Rio 

Claro, para podermos obter uma base mínima de avaliação do funcionamento da Oeste 

frente a uma ferrovia paulista do mesmo período (Ver tabelas 9.1 e 9.2). Os coeficientes de 

tráfego encontrados para a Oeste de Minas, para os anos em que a documentação se encontra 

disponível, indicam que em nenhum momento as despesas foram inferiores a 50% da 

receita, tendo sido seu ano mais lucrativo o de 1887, com coeficiente de 56,9. A média do 

coeficiente de tráfego entre 1881 e 1887 ficou em 76,9. Já no período entre 1892 e 1898 

essa média aumentou para 95,1; o que indica que nos últimos sete anos, antes de decretada 

a falência da companhia, as despesas consumiram 95,1% das receitas. 

Percebamos a evolução do coeficiente de tráfego na tabela a seguir: 

 

  

                                                            
266 GRANDI, 2007, op.cit. p93. 
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Receita, despesa e coeficiente de tráfego das companhias Estrada de Ferro 
Oeste de Minas e Estrada de Ferro Rio Claro no mesmo período. 

 

Tabela 9.1 

E. F. Oeste de Minas 
Ano  Receita  Despesa Saldo Coeficiente 
1881 160:585$940 127:219$060 33:366$880 79,2 
1882 240:733$090 161:066$817 79:666$273 66,9 
1883 220:689$557 187:342$172 33:347$385 84,9 
1884 190:616$011 141:903$751 48:712$260 74,4 
1885 179:940$386 187:311$310 -7:370$924 104,1 
1886 238:821$234 185:748$484 53:072$750 77,7 
1887 292:044$581 166:221$330 125:823$251 56,9 
1890 689:501$764 491:599$617 197:902$147 71,3 
1892 1.492:848$050 987:649$454 505:198$596 66,1 
1893 1.871:754$385 1.612:589$012 259:165$373 86,1 
1894 1.982:083$430 1.935:120$315 46:963$115 97,6 
1895 2.075:200$350 2.069:822$303 5:378$047 99,7 
1896 2.299:534$960 2.283:747$302 15:787$658 99,3 
1897 2.569:519$610 2.488:479$934 81:039$676 96,8 
1898 2.245:394$630 2.701:080$104 -455:685$474 120,3 

Fontes: BN-SOR e BMBC- SOR: Relatórios da Diretoria Cia. E. F. Oeste de Minas para os anos de 1885, 
1886, 1887 e 1890. Complementado com dados do Relatório do Ministério da Agricultura para 1886 referente 
ao ano de 1885. p.325 e Fala dirigida por Antônio Gonçalves Chaves, Presidente de Minas Gerais à 
Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais, agosto de 1884, p.99. 

 
Tabela 9.2 
 
E. F. Rio Claro 

Ano  Receita  Despesa Saldo Coeficiente 
1884 310:500$810 149:033$600 161:467$210 48,0 
1885 485:476$520 226:863$045 258:613$475 46,7 
1886 625:900$353 261:947$720 363:952$633 41,9 
1887 748:611$810 399:683$500 348:928$310 53,4 
1888 932:969$100 383:885$115 549:083$985 41,1 
1889 1.139:109$730 418:808$295 720:301$435 36,8 
1890 1.362:639$520 513:572$050 849:067$470 37,7 
1891 1.911:875$160 950:277$940 961:597$220 49,7 

Fonte: GRANDI, Guilherme. Café e expansão ferroviária: A Companhia E. F. Rio Claro (1880-1903). São 
Paulo: Annablume, FAPESP, 2007, p93. 
 

Como temos insistido, a companhia mineira não apenas sofreu dificuldades para se 

erguer, como apresentou dificuldades para se manter. Os números do coeficiente de tráfego 

de todo o período em que a companhia foi uma empresa privada indicam a baixa 
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lucratividade operacional da Oeste, com a apresentação de déficit em duas ocasiões, 1885 

e 1898. Sendo, como já dito, oposto à lucratividade, o coeficiente de tráfego, principalmente 

dos últimos anos antes de decretada a falência, revela que a Oeste de Minas foi uma 

companhia que só pôde ser mantida graças à intervenção do Estado durante todo o período. 

Abaixo temos dois gráficos com a evolução desse coeficiente em dois períodos: 

Gráfico 2.1 

 

Gráfico 2.2 

 

Dessa maneira, nos vemos forçados a reforçar argumentos que demonstram que, 

mais do que a importância econômica da companhia mineira, ressalta-se sua importância 

simbólica frente às necessidades político-discursivas de uma elite que se quer parte do 

mundo dito civilizado. Como se lia numa das edições do jornal de Severiano Resende: “Em 

breve a locomotiva, condutora da civilização e do progresso (grifo nosso), revestirá S. João 
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del Rei de soberba louçania e em dobrado ponto tocará ao auge de grandeza a mimosa 

Nápoles de Minas!”267 

Não deixava de ter razão o Sr. Resende, graças à subvenção quilométrica do governo 

provincial e a partir do contrato da concessão de São João del-Rei a Oliveira, às garantias 

de juros de 7% as ações permitiriam a continuação do pagamento anual dessa cifra superior 

aos títulos da dívida pública que pagavam 5%. O valor das ações oscilou durante todos os 

anos entre a inauguração e a falência. O gráfico a seguir indica a variação na cotação dos 

papéis da companhia entre 1881 e 1894 (os sinais da política do Encilhamento são visíveis 

entre 1890 e 1893): 

Gráfico 3 

 
Fonte: IPHAN-ETII, inventários post-mortem de acionistas da E. F. Oeste de Minas (1881-1894). 

O ônus do Estado só viria a crescer ainda mais com as contas apresentadas pela 

Oeste nos últimos anos do século. Com a queda brutal da renda e a elevação do déficit 

apresentado em 1898, a companhia acabou sob administração do governo federal e do banco 

alemão que era um de seus credores. Com dificuldades financeiras e dívidas acumuladas, 

foi decretada a liquidação forçada da companhia em abril de 1900, vindo a mesma a ser 

adquirida em hasta pública pelo governo federal em 13 de junho de 1903, depois de estar 

sob a guarda do banco Brasilianische Bank fürDeutschland e do próprio governo federal. 

                                                            
267 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 37, 18/11/1877, p. 3. 
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O caráter “futuroso” da estrada perdurou por muito tempo, o otimismo sobre o devir 

era exposto pelo ilustre Carlos de Laet, o qual revisitamos devido às suas observações 

coevas sobre a companhia no início da década de 1890, fica explícito em seu Em Minas. 

Mesmo sofrendo com as contas, como vimos no presente capítulo, falava-se no potencial 

que a ferrovia possuía em sua constante possibilidade de ser uma das maiores do Brasil.268 

Se servia de consolo, pelo menos em extensão foi uma grande ferrovia. Quando da visita 

do “último dos viajantes” (como o próprio se intitulava), a construção da linha em bitola de 

0,76m já chegava a seu termo, em Paraopeba, às margens do “Mississipi brasileiro”, e já 

estavam aprovados para a construção os 647km entre Barra Mansa, RJ, e Guaraciaba, MG, 

da concessão federal que permitia alcançar o total de 1.040km até Catalão, GO. Em 1898, 

desta concessão havia-se construído apenas dois pequenos trechos: Carrancas – Formiga, 

no sentido Sul-Norte, e Falcão – Barra Mansa, no sentido Norte-Sul; o que fazia com que o 

transporte com destino ao Rio de Janeiro permanecesse dependente da utilização do trecho 

mais antigo entre Lavras e Sítio (As figura 11, 12 e 13 demonstram a evolução do mapa da 

linha e a figura 14 o total das linhas em 1903 quando da encampação oficial pelo Governo 

Federal da E. F. Oeste de Minas). 

 

                                                            
268LAET, 1993, op.cit. 
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Figura 9: Primeiro trecho da ferrovia inaugurado em 1881. 
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Figura 10:Total da linha aberta ao tráfego em 1888. 
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Figura 11:Total da linha aberta ao tráfego em 1895. 
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Figura 12:Mapa com a situação das linhas da E. F. Oeste de Minas em 1903. Fonte: VAZ, 1922, Op.Cit. 
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CAPÍTULO 4 
 
A TENTATIVA DE RASTREAMENTO DE UM GRUPO: A ELITE SÃO-
JOANENSE NOS TRILHOS 
 

“É o espírito de associação que dotou esse país em 20 anos com 1.600 
léguas de caminhos de ferro, que atravessando o país em todas as direções, 
leva a abundância e a barateza por toda parte.” 

Barão de Mauá269 

 

 

Depois da travessia do oitocentos 

 

A construção das ferrovias em Minas Gerais, em grande medida, se deu pela ação 

das elites regionais que exigiam, para sua área de domínio e ação, meio de transporte que 

dinamizasse a chegada ao mercado das mercadorias produzidas em vasta região. 

Inicialmente, as estradas de ferro foram implantadas pelos produtores de café do Vale do 

Paraíba, e, consequentemente, ecoou em seu entorno, como a Zona da Mata Mineira e o 

Oeste Paulista, e logo o mercado interno demandaria modernização semelhante. 

Como vimos no primeiro capítulo, após período de acumulação de capitais e 

fortalecimento de posições sócio-políticas na região, comerciantes e descendentes de 

comerciantes de São João del-Rei apresentavam capacidade comprovada para investir em 

novos negócios. E mais do que a capacidade de desenvolver empresas de tipo capitalista, 

aquele momento exigia dessas elites posição de defesa de seus interesses políticos e 

econômicos afetados pelas transformações que ocorriam, principalmente a partir de 1850. 

Uma das atitudes tomadas pelo grupo, política e economicamente, mais poderoso 

da praça são-joanense foi o envolvimento na melhoria das condições de transporte 

proporcionada por políticas públicas que facilitavam a organização de empresas nesse 

sentido. Mais do que melhoramentos para o comércio e circulação de mercadorias e 

serviços, existia o atrativo configurado pela certeza de retorno dos investimentos. O advento 

                                                            
269 Apud: GUIMARÃES, Carlos Gabriel. Bancos, Economia e Poder no Segundo Reinado: o caso da 
Sociedade Bancária Mauá, MacGregor& Companhia (1854-1866). São Paulo: USP, 1997, p.112 (Tese de 
Doutorado) 
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dos avanços tecnológicos ocorridos na Europa e o crescimento do poderio econômico 

daquela e dos Estados Unidos influenciaram mudanças em todo o mundo.  

A elite mercantil são-joanense era resultante, em sua essência, da relação comercial 

entre Minas Gerais e a Corte, intermediando o comércio do oeste de Minas, demonstrado 

tanto por Lenharo para o início do século XIX como, principalmente, por Afonso Alencastro 

para o decorrer da mesma centúria, principalmente nos dois quartéis centrais.270 Ao lado 

dos negociantes, havia ainda os fazendeiros, às vezes as duas posições combinavam-se no 

mesmo indivíduo. João Fragoso e Manolo Florentino falam sobre o dinamismo das ações 

dos negociantes que diversificavam bastante em suas atividades econômicas, pela ausência 

de uma atividade que fosse suficientemente capaz de definir um status social de total 

prestígio, ou de definitiva vantagem econômica.271 

São João foi uma das cidades de economia mais dinâmica da província por esses 

tempos, tanto isso é fato que o capital acumulado na praça permitiu que sua elite tentasse 

combater a crise pela qual passava no último quartel do XIX, tendo como um dos marcos 

principais a fundação da estrada de ferro que deveria permitir a manutenção, ou a 

recuperação, de sua posição de polo regional. Tal empreendimento era visto por alguns 

como uma das alternativas econômicas para a solução de algumas questões iminentes como 

a abolição da escravatura e a crescente concorrência de outras regiões do Império ou mesmo 

da província mineira.  

Apesar de ninguém saber quando a abolição do regime escravista se daria, essa já 

era uma ameaça real, haja vista na década de 1870 as preocupações para o estabelecimento 

de colônias de imigrantes italianos era uma realidade. Severiano Resende traduz, em parte, 

o sentimento coevo sobre as mudanças que vinham afetando a elite são-joanense naquelas 

últimas décadas do oitocentos: 

A reunião popular havida no Paço da Câmara Municipal para deliberar 
sobre a encorporação [sic] da Companhia revelou-nos o estado de 
adiantamento do povo desta cidade. Estamos certos, pois, que encontrarão 
os dignos diretores o apoio e coadjuvação publica para desempenho de 
suas funções. Conhece ele que é a viação férrea o mais poderoso elemento 
para prosperidade de nosso país. Suprimindo as distâncias, aumenta o valor 
da produção, já pela barateza dos fretes, já por abrir mais vastos mercados 

                                                            
270LENHARO, 1979, op.cit. e GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. 
271 FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo Como Projeto. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
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de consumo. Facilita a aquisição de máquinas, que realizam prodígios nas 
indústrias, centuplicando as forças do homem, dão-nos por isso o mais 
seguro substitutivo aos braços que se vão lógica e naturalmente 
diminuindo. Por outro lado deixa à indústria capitais disponíveis, remindo 
assim os produtores da necessidade de meios de seus transportes. Só estas 
estradas resolvem o problema da colonização, vital para a nossa 
prosperidade, pela revolução social produzida pela LEI ÁUREA.272 
(grifos nossos) 
 

E, somado a esses fatores, os incentivos emanados pelos governos central e 

provincial para dar vazão ao projeto “saquarema” de conexão do Rio com as províncias, ou, 

para dizer de forma talvez mais adequada, fortalecer e definir logo a importância da capital 

do Império ligando-a às províncias mais afastadas como as do oeste e do norte, desde pelo 

menos a década de 1830, durante o período regencial, quando Pereira de Vasconcelos 

projetou a lei de estradas de ferro do Império. 

Por esses motivos, devemos atentar para a amplitude do significado das ações do 

Estado e da participação dos grupos sociais na estruturação e consolidação de instituições 

novas para o ambiente brasileiro no oitocentos. Lembrar que a historiografia já supera as 

limitações sobre econômico, político e social, sendo essas instâncias indissociáveis. 

Por outro lado, devemos, e aqui uma ênfase ao objeto ora em questão, tentar 

perceber como o aparato criado pelo Estado, seja a partir do governo central, ou pelos 

governos provinciais, afetou o comportamento dos habitantes no último quartel do século 

XIX. O investimento em ações de estradas de ferro, de estradas de rodagem, companhias 

de navegação, entre outras empresas que adotavam o estatuto de sociedades anônimas, 

começava a se transformar num hábito devido principalmente às garantias de juros que 

superavam até mesmo o valor relativo pago pelos títulos da dívida pública (que ainda assim 

mantiveram-se na preferência da maioria pela maior segurança que representavam).  

 

Chegou o momento de pensarmos na participação dos indivíduos da região na 

realização da Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas. Para podermos realizar essa 

avaliação, partimos do pressuposto de que os nomes dos envolvidos estariam disponíveis 

em documentos oficiais ou não oficiais, tais como relatórios da companhia ou relatórios de 

governo, seja dos ministérios do Império ou dos presidentes de província. 

                                                            
272 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 05, 08/04/1877, p. 01. 
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Acreditamos inicialmente que os títulos (ações) da Companhia E. F. Oeste de 

Minas apareceriam relacionados nos inventários post-mortem daqueles que os possuíam, ou 

mesmo a ausência de tais títulos nos referidos documentos poderia nos informar sobre a 

credibilidade da companhia perante parte daqueles que nela acreditaram inicialmente. Para 

tanto, precisávamos realizar uma busca nominal, encontrar alguma lista com a relação da 

diretoria ou dos acionistas. Quem nos forneceu tal lista foi o memorialista Francisco 

Mourão Sênior, em seu capítulo sobre a mesma ferrovia, presente no livro Tradições de S. 

João d’El-Rei.273 

Confirmamos a lista de Mourão Sênior com as edições iniciais do periódico do 

Partido Conservador, “O Arauto de Minas”, que poderia até mesmo receber a alcunha de 

“Arauto da Oeste” devido à ligação direta entre sua direção e a diretoria da empresa. Todo 

o processo de formação da companhia foi acompanhado pelo “hebdomadário político, 

instrutivo e noticioso”.274 

O padrão de grandes acionistas da Oeste de Minas na primeira lista é bastante 

diferente do padrão de grandes acionistas da Estrada de Ferro Rio Claro, que já utilizamos 

como base comparativa no capítulo anterior. As próprias emissões demonstram números 

bastante díspares para trechos de mesma quilometragem. Enquanto na ferrovia dos barões 

do café do oeste paulista 15.000 ações foram emitidas na primeira chamada, sendo os 

maiores acionistas proprietários de milhares de títulos, a companhia mineira emitiu 4.350 

do mesmo tipo com maior distribuição individual. Segundo Grandi,  

[s]omente o Visconde do Pinhal com 3.607 ações, o Barão de Araraquara 
com 1.607, o barão de Mello Oliveira com 1.047 e a Viscondessa de Rio 
Claro com 1.204, totalizavam 7.835 ações, ou seja, mais de 50% do capital 
total da companhia.275 
 

Esses números demonstram a alta concentração do poder de decisão sobre a 

companhia sob o comando de alguns poucos indivíduos, além da concentração sob o capital 

cafeeiro, maior interessado naquela ferrovia.276 O valor em ações gasto pelo Visconde do 

Pinhal, concessionário da estrada de ferro de Rio Claro, alcançava a cifra de 721:400$000, 

                                                            
273 SENIOR, Francisco Mourão. Tradições de S. João d’El-Rei. São João del-Rei: Typ. Commercial, 1924, 
pp. 99-121. 
274 Jornal: “O Arauto de Minas”, várias edições, a partir de dezembro de 1877. 
275 GRANDI, 2007, op.cit. p.52. 
276 Idem. 
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o que equivalia a 82,91% do capital social da primeira chamada da Oeste de Minas que era 

de 870:000$000. Enquanto a ferrovia paulista simbolizava a força do capital cafeeiro, com 

relativa facilidade para reunir os milhares de contos de réis entre o baronato do oeste 

paulista, a ferrovia tipicamente voltada para o mercado interno, fundada em Minas Gerais 

na mesma época, viu-se impossibilitada de reunir o capital necessário para sua realização. 

A receita da companhia mineira tinha parte de seu lastro nos 892:764$000 pagos 

pelo governo provincial pelos 99,19km construídos.277 Com o capital acionário estabelecido 

a 1.200:000$000, a despesa gerada pelo cumprimento da concessão de Sítio a São João del-

Rei atingiu a cifra de 2.071:697$059,278 portanto, deduz-se que só o erário da província de 

Minas Gerais financiou43,09% da construção da estrada. E daí retirou-se os dividendos 

garantidos aos portadores das ações. Apesar da existência de saldo nas contas da empresa 

entre 1881 e 1883, a quantia não era suficiente para o repasse de dividendos aos subscritos. 

O presidente da província, Francisco Gonçalves Chaves, já observava em sua fala que 

“[n]ão [era] lisongeiro (sic) o estado de finanças da Companhia”.279 Com receita de 

220:689$557 e despesa de 187:342$172 em 1883, o saldo era de apenas 33:347$385, o que 

equivalia a 2,43% do capital dos acionistas, segundo o texto do mesmo Gonçalves Chaves, 

ou 3,83% segundo nossos cálculos. Dessa forma, se era essa a renda destinada ao repasse 

de dividendos, esses se mostravam bastante aquém dos 60:900$000 que representavam os 

7% dos juros objetivados. 

O caso Oeste de Minas se diferencia bastante da Rio Claro nos números absolutos 

e também nos relativos em referência aos mesmos aspectos. Grandi fala de pagamentos de 

dividendos que vão de 8% a 11% aos acionistas da Rio Claro no primeiro triênio,280 

lembrando que aquela não gozava de garantias de juros ou subvenção quilométrica. 

Não só a Companhia E. F. Oeste de Minas emitiu um número bastante inferior de 

ações por quilômetro de estrada, como essas foram divididas entre maior número de 

indivíduos. Se os grandes acionistas da Rio Claro ultrapassavam o limite de milhar para a 

quantidade de ações, com alta taxa de concentração, sobre a Oeste o mesmo tipo de 

                                                            
277Fala de Presidente de Província, Minas Gerais 1884: Antônio Gonçalves Chaves, p.99. 
278BMBC-SOR: Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882, p.22. 
279Fala de Presidente de Província, Minas Gerais 1884: Antônio Gonçalves Chaves, p.99. 
280GRANDI, 2007, op.cit. p.54. 
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contagem reduz o número de ações emitidas e concentradas, como aumenta o número de 

acionistas. O quadro 8 nos dá a noção da baixa emissão, porém da baixa concentração 

individual sobre essa emissão. Os vinte maiores acionistas da Oeste eram proprietários, 

juntos, de 24,48%, contra os já citados mais de 50% entre quatro acionistas da E. F. Rio 

Claro.  

Quadro 8 

Lista dos maiores acionistas da primeira chamada de capitais 

Maiores acionistas da Companhia E.F. Oeste de Minas da 1ª chamada 
Nome nº ações 

D. Anna Thereza de Jesus 25
Dr. Carlos Baptista de Castro 25
Coronel Custodio de Almeida Magalhães 25
Dr. Francisco Ignacio de Carvalho Rezende 25
Francisco Martins Ferreira 25
Marçal de Souza e Oliveira 25
Thomaz Duffles 25
D. Francelina Leopoldina de Almeida Xavier 30
José Lopes Bahia 40
João da Silva Mourão 45
D. Carlota Augusta de Castro 50
Dr. Eduardo de Almeida Magalhães 50
Gabriel Ferreira da Silva 50
José Antonio de Almeida 50
Coronel José de Rezende Carvalho 50
D. Maria Thereza Baptista Machado 55
Antônio Victor de Assis 70
Antonio José Dias Bastos 100
José da Costa Rodrigues 100
Miguel Archanjo da Silva & Companhia 200
 1065

 

Encontramos, além dos nomes dos subscritos das ações iniciais (ver anexo), listas 

de comissões em vários municípios da província mineira além da comissão do Rio de 

Janeiro, todas essas nomeadas pelos concessionários da estrada em 1877.281 As tais 

comissões foram armadas de acordo com a comissão central em distritos de São João del-

Rei, sede da companhia, e outros municípios mineiros, além do Rio de Janeiro.  

                                                            
281Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 07, 21/04/1877; n. 08, 28/04/1877; n. 09, 05/05/1877; p.2. 
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A sede da companhia, por sua formação local, foi estabelecida na cidade de São 

João del-Rei, sendo transferida em 1886 para a capital do Império.282 O que nos interessa 

aqui é perceber o grupo, o conjunto de indivíduos, e o destaque a determinadas personagens 

que se sobressaem, seja pela ação política, pela participação econômica ou pelo simples fato 

de ser o que mais deixou legados informativos para a posteridade. Para isso, mostrou-se 

necessário um recorte espacial para a investigação, e essa é nossa justificativa para a ênfase 

sobre o grupo são-joanense. 

Se nos perguntam por que tal opção investigativa, respondemos com as palavras de 

Andréa Lisly Gonçalves: 

De um lado, porque enfoca uma personagem [ou algumas personagens] 
que, pela imprecisão que marca o termo, poderia[m] facilmente ser[em] 
identificado[s] com as ‘elites’, apontando, sobretudo, a capacidade de seus 
membros de se adaptarem às condições surgidas das mudanças 
históricas que marcam determinadas conjunturas(grifo nosso). Não 
menos importante, indica a relevância que as biografias, individuais ou 
coletivas, representam para o estudo de determinados temas de conteúdo 
histórico.283 
 

José Murilo de Carvalho também nos auxilia na justifica sobre a opção pela 

investigação de elites, em seu A Construção da Ordem/Teatro de Sombras. Pela clareza de 

suas palavras, não há síntese que dê melhor conta do que podemos entender por elites do 

que as palavras do autor: 

Fiquem, por isso, claros alguns pontos. Em primeiro lugar, quando 
falarmos aqui de elites não nos referimos a grandes homens e às teorias 
que, à moda de Carlyle, procuram explicar os acontecimentos em função 
de sua atuação. (...) elas sempre atuam dentro de limitações mais ou menos 
rígidas, oriundas de fatores de natureza vária, entre os quais estão sem 
dúvida em primeiro lugar os de natureza econômica. (...) o fato de se ser 
contra o monopólio de decisões por grupos minoritários, e creio que todos 
os somos, não deve obscurecer o outro fato de que existem grupos 
minoritários que realmente têm influência decisiva e em certos 
acontecimentos.284 

 

                                                            
282 AN: Fundo da Junta Comercial, Código 46, Registro 522A – Cia. Estrada de Ferro Oeste de Minas – 
1886. Estatutos reformados em 16/12/1885: “Art. 2º - A sede da Companhia será na Cidade do Rio de 
Janeiro”. 
283 GONÇALVES, Andréa Lisly. “Minas Gerais nos primeiros anos das regências: elites declinantes e 
acomodação política”. IN: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; SILVEIRA, Marco Antônio (orgs.). 
Território, Conflito e Identidade. Belo Horizonte: Argvmentvm; Brasília: CAPES, 2007, p.208. 
284CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro das Sombras. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007, p.20. 
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A partir desse princípio, ou dessa percepção teórico-metodológica, partimos ao 

campo de pesquisa em busca de dados sobre os agentes históricos partícipes do 

empreendimento. Portanto, quem foram aqueles que se interessaram em investir parte de 

suas posses em atividade tão pouco difundida até então? Não é difícil imaginar que esse 

tipo de atividade, a sociedade anônima, era ainda novidade no vocabulário de boa parte dos 

que investiram na empresa. Graça Filho informa que em São João del-Rei 

[a]té 1845 a compra de ações e apólices foi praticamente inexistente. Mas, 
a partir da década de 1870 estão cada vez mais presentes nos inventários. 
O fato indica a conversão das dívidas mercantis, que embutiam uma taxa 
de risco considerável, em títulos públicos e, em menor escala, nas ações de 
companhias anônimas e de vias férreas. Os inventários de 1881/85 
mostram uma sociedade temerosa dos efeitos da crise do escravismo, com 
uma elite pressionada a diversificar os seus ativos em novos 
empreendimentos ou ancorá-los em títulos do governo. É bom lembrar 
que, como vimos, este não foi um procedimento comum entre os grandes 
fazendeiros, mas da elite mercantil(grifo nosso). (...) Com o regime 
escravagista ameaçado pela emancipação, o lastreamento das dívidas e 
hipotecas que se pautava principalmente nos escravos, torna-se 
inseguro.285 
 

Percebemos que o crescimento da procura por ações de sociedades anônimas em 

São João coincide com a incursão da EFDPII pela província e a construção da Leopoldina 

na Zona da Mata. É certo que os títulos da dívida pública eram entendidos como o mais 

seguro investimento entre os caracterizados por emissão de papéis, o que é confirmado 

pelos escassos inventários de acionistas da Oeste de Minas que encontramos como veremos 

daqui em diante. 

Como já havíamos procurado referências sobre a companhia nos documentos 

oficiais, sejam imperiais ou provinciais, e, por sorte – dado que interlocutores já nos haviam 

desanimado sobre documentação oficial da própria empresa –, encontramos alguns 

relatórios da diretoria para alguns anos, o que permitiu uma melhor visualização do 

desempenho da mesma.  

Algo ainda faltava para que pudéssemos dar continuidade à pesquisa sobre uma 

estrada de ferro 100% implantada em Minas Gerais, fora da zona cafeeira. Afinal, era 

necessário sabermos um pouco mais sobre as pessoas que se interessaram pelo 

empreendimento de modo sincrônico. Qual era o elemento social interessado e envolvido?  

                                                            
285GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. pp.148-49. 
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Resolvemos buscar então os inventários post-mortem dos subscritos. Passamos por 

determinadas dificuldades, algumas delas relacionadas ao período analisado, 1877 a 1898, 

que é o período em que esses títulos possuem valor no mercado. 

A primeira diretoria da Companhia Estrada de Ferro d’Oeste era toda composta por 

representantes de São João del-Rei: 

Aureliano Martins de Carvalho Mourão, José da Costa Rodrigues, Coronel 

Custódio de Almeida Magalhães, Comendador Antônio José Dias Bastos, Marçal de Sousa 

e Oliveira, José Antônio de Almeida, Tenente Gabriel Ferreira da Silva, Coronel José 

Resende de Carvalho (Barão de Conceição da Barra), Eduardo Ernesto Pereira da Silva 

(Barão de São João del-Rei), Dr. Carlos Batista de Castro.286 A sede da companhia foi 

estabelecida em São João del-Rei. 

Algumas famílias são presença marcante na lista, famílias de cabedal são-

joanenses, especialmente ligadas ao setor mercantil. Duas se destacam explicitamente: 

Carvalho Mourão, encabeçada pelo primeiro presidente da companhia, o bacharel 

Aureliano Martins de Carvalho Mourão, e Almeida Magalhães, que possuem em Custódio 

de Almeida Magalhães a figura do grande capitalista local. Entre todas essas personagens, 

a última é a que mais referências possui sobre a sua trajetória. 

 

Os diretores 

 

Para iniciar a descrição dos indivíduos, citaremos o caso do capitalista, 

comerciante, Antônio José Dias Bastos. 

O comendador Dias Bastos era membro da diretoria da Companhia Estrada de 

Ferro d’Oeste,de sua versão provisória, formada no momento da incorporação da empresa 

em 1º de abril de 1877,287 até 1884. Seu inventário post-mortem(Ver figura 11), revela 

relação de bens de condição no mínimo interessante. No documento consta que o 

comendador possuía 75,4% de sua fortuna, de montante 161:832$100, em títulos e ações, 

                                                            
286 Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 08, 28/04/1877, p. 2;  
287 O Arauto de Minas anuncia a reunião de incorporação da companhia na edição da véspera e noticia a 
realização da mesma na edição seguinte. Jornais: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 04, 31/03/1877, p.02; n. 
05, 08/04/1877, p.01. 
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ou seja, 121:766$000 era dividido entre apólices da dívida pública e ações das estradas de 

Ferro Oeste de Minas e Leopoldina.288 

Esse inventário não surpreende tanto pelos valores absolutos de cada item 

separadamente, o que faz dele interessante é a distribuição relativa da fortuna. O termo 

“capitalista”, na ocasião, deve caber bem ao comendador, que possuía 100 ações da Oeste 

de Minas e 117 apólices da dívida pública no momento de seu falecimento. Do monte-mor 

verifica-se 16,72% em bens de raiz, 1,29% em escravos e 1,77% em semoventes. Desses 

semoventes, a maior parte era caracterizada como animais destinados à atividade comercial, 

entre os quais encontramos quarenta e dois bois de carro e algumas mulas de carga. Tal 

descrição nos faz supor que os “pretos” Gregório, Pedro, Daniel, José e Francisco eram seus 

escravos para a lida na atividade comercial que exercia.289 

O Comendador Dias Bastos foi o diretor tesoureiro da Oeste de Minas e um dos 

três a emprestar à companhia a quantia de 100:000$000, quando da construção da linha 

entre Sitio e São João.290 Entre mais uma de suas atividades estava a de usurário, visto que 

possuía dívidas ativas em 5:706$180. Em contra partida, era devedor de nada mais que 

55:874$236. As dívidas ativas eram bastante fragmentadas em pequenos devedores e, pelo 

visto a companhia já havia quitado o que lhe devia, provavelmente em ações.291 Este caso 

confirma a difusão do crédito na praça, para além do meio bancário. 

                                                            
288IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: Antônio José Dias Bastos, 1886, cx.316. 
289Idem. 
290 BMBC-SOR: Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882. 
291IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: Antônio José Dias Bastos, 1886, cx.316. 



 

132 

 

 
Figura 13: Página do resumo da partilha do inventário post-mortem do Comendador Dias Bastos. 

 

Outro caso de confirmação da força do crédito na praça é o do fazendeiroTenente 

Gabriel Ferreira da Silva. O tenente também foi um dos diretores da companhia. Falecido 

em 1883, o fazendeiro são-joanense, único dos diretores a viver na zona rural, distrito de 

Conceição da Barra, forneceu alguns dados, para nossa apreciação, registrados em 

inventário.292 

É um indivíduo que representa postura mais tradicional em termos de negócios, seu 

inventário reflete suas atividades creditícias, sejam relacionadas a empréstimos concedidos 

a juros ou referentes aos negócios de fazenda. O monte-mor da fortuna do tenente era de 

103:770$928, dos quais 66:605$928 (64,18%) eram descritos como dívidas ativas; em bens 

de raiz, ele apresentava 26:010$000 (25,06%), entre casas de morada e edificações de 

fazenda, a maior parte no Distrito de Conceição da Barra.293 Entre os diretores da 

companhia, o tenente Gabriel Ferreira era o único a não apresentar a posse de títulos da 

dívida pública. Entre os acionistas individuais, era um dos que podemos chamar de grande 

acionista no caso da Oeste, quando da primeira chamada, em 1877 possuía 50 títulos, 

                                                            
292IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: Gabriel Ferreira da Silva, 1883, cx.249. 
293Idem. 
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permanecendo com os mesmos 50 até o arrolamento dos bens, o que representava a quantia 

de 2:500$000 (2,41% da fortuna).294 

Dois eram os diretores com título de barão. Um deles era o Barão de Conceição da 

Barra, José Resende de Carvalho. 

O fazendeiro capitalista José de Resende Carvalho foi uma provável “vítima” da 

Lei Áurea. Veio esta personagem a sofrer óbito já no período republicano, em 1892. Dos 

seus 268:274$500 de monte-mor, o barão apresentava 109:200$000 (40,70%) em bens de 

raiz, entre propriedades na cidade de São João del-Rei e os arraiais de Matosinhos e 

Nazareth. Era um dos clientes da ferrovia, já que a mercadoria de maior destaque no quadro 

dos gêneros transportados era o sal. Resende Carvalho possuía 19:080$000 (7,11% da 

fortuna) em gado vacuum, setenta e oito cabeças ao todo. Em títulos e ações a quantia 

alcançava 132:383$000 (49,34%), o que talvez não seja surpreendente devido ao período 

caracterizado por expansão especulativa e industrial devido à política do encilhamento.295 

Esses 132:382$000, subdividem-se da seguinte maneira:296 

 5:250$000 (3,96%) em ações da E. F. Oeste de Minas; 

 3:600$000 (2,71%) em ditas da Leopoldina Railway; 

 4:000$000 (3,02%) em ditas do Banco Popular de Minas Gerais; 

 3:860$000 (2,91%) em ditas da Companhia Industrial São Sebastião; 

 114:873$000 (86,77%) em títulos da dívida pública. 

Os números acima indicam a tendência dos proprietários de terras a confiarem 

sobremaneira nos títulos da dívida pública, quando passaram a acompanhar o mercado de 

títulos de valor, em detrimento das instituições mais novas, como as empresas de transporte 

e as indústrias. 

Sobre o diretor José da Costa Rodrigues(ou José Rodrigues da Costa) (espaço), 

secretário geral da companhia, sabemos apenas que foi o terceiro credor da companhia na 

                                                            
294 Idem. 
295 CROCE, Marcus Antônio. O Encilhamento e a Economia de Juiz de Fora: o balanço de uma 
conjuntura (1888-1898). Juiz de Fora, MG: FUNALFA, 2008. 
296IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: José de Resende Carvalho, 1893, cx.698. 
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ocasião do empréstimo de 300:000$000 em 1880, junto com Custódio de Almeida 

Magalhães e o Comendador Dias Bastos.297 

Outro membro da diretoria foi Eduardo Ernesto Pereira da Silva, Barão de São João 

del-Rei. O nome do barão não consta na lista de subscritos que encontramos. A participação 

do mesmo na diretoria foi efêmera, dado que faleceu a 30 de junho de 1881, dois meses 

antes da inauguração da ferrovia (28/08/1881). Ainda assim, consta que sua residência foi 

a hospedaria de Dom Pedro II na ocasião da mesma inauguração. Eduardo Ernesto foi o 

único membro da primeira diretoria a não fazer parte do Partido Conservador. Sobre sua 

fortuna, não temos informação por não termos tido acesso ao inventário post-mortem. 

Apenas sabemos que investia em títulos da dívida pública como podemos ver em parte de 

seu testamento: 

Minha terça será reduzida em apólices da dívida pública para ser dividida 
por todos os meus herdeiros para usufruírem os rendimentos, e por morte 
de cada um passar a sua parte para seus legítimos herdeiros e quando não 
os tenha para os meus herdeiros legítimos. 
Deixo livre de Décima a quantia de seis contos de réis em seis apólices da 
dívida pública para que minha testamenteira entregue os respectivos juros 
para a alimentação e educação dos menores Ernestina e Josefina filhas de 
D. Malvina, filha do Senhor José Nunes Cardoso, sendo a pensão da 
primeira de vinte mil réis mensais e da segunda de dez mil réis. e 
continuará enquanto vivas forem e por morte de cada uma passará o capital 
respectivo a meus legítimos herdeiros.298 
 

Aureliano Martins de Carvalho Mourão foi peça chave para fazer da Oeste de 

Minas uma ferrovia real. Na dificuldade que se encontrava a companhia no período de 

incorporação, tendo sido constatado que seria impossível levantar o capital necessário para 

construir os duzentos quilômetros entre Sítio e Lavras, Aureliano Mourão, deputado 

provincial até 1877, conseguiu a aprovação na assembléia legislativa da redução da 

concessão para os cem quilômetros entre Sítio e São João del-Rei, portanto, metade do 

caminho da concessão original.299 

                                                            
297BMBC-SOR - Relatório da diretoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas), 29 de março de 1882. Rio de 
Janeiro: Typ. Lenzinger& Filho, 1882. 
298 Testamento de Eduardo Ernesto Pereira da Silva, 
http://br.geocities.com/projetocompartilhar3/eduardoernestopereiradasilva1881.htm, visitado em 
12/03/2009. 
299Op. Cit. Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 37, 18/11/1877, p. 1. 



 

135 

 

Pelo falecimento da esposa de Aureliano Mourão, Dona Ana Isabel de Castro 

Mourão, em 1894, pudemos constatar no inventário do casal300 a fortuna acumulada, parte 

dela devido à ascendência. Aureliano era filho do negociante, com casa de negócios na 

Corte, João Antônio da Silva Mourão.301 

O pai de Aureliano possuía negócios no Rio de Janeiro, para onde mandou os filhos 

para representá-lo e darem sequência aos negócios.302O diretor da Oeste de Minas 

permaneceu na província de Minas, seguindo a carreira de bacharel em direito e inserido na 

política, tendo sido vereador, presidente da câmara, deputado provincial303 e deputado geral 

na 20ª e última legislatura do Império.304 No período de incorporação e construção da 

estrada, Aureliano Mourão foi o procurador de todos os diretores pelos interesses da 

companhia. Por exemplo, nas negociações sobre a concessão junto à presidência da 

província. Ao repassar o cargo de presidente de Minas Gerais para Francisco de Paula da 

Silveira Lobo, dizia Elias Pinto de Carvalho: 

Atendendo ao que requereu o bacharel Aureliano Martins de Carvalho 
Mourão, presidente e procurador dos demais diretores da companhia 
incorporada na cidade de S. João del-Rei, para levar a efeito a empresa da 
construção da estrada de ferro do Oeste, de que tratam as leis ns. 1914 e 
1982 de 1872, depois de ouvir a tesouraria provincial, mandei tomar por 
termo a declaração de que, na forma da condição primeira do contrato de 
30 de abril de 1872, e em observância da resolução da mesma companhia, 
optava esta pela subvenção de nove contos por quilômetro de estrada 
construída, e que, usando da faculdade conferida pela lei n. 2398 de 5 de 
novembro de 1877, propunha-se a construir somente a primeira seção, 
partindo das vertentes do Rio das Mortes, na estrada de ferro de D. Pedro 
II, à referida cidade.305 

 

A fortuna de Aureliano Martins de Carvalho Mourão apresentava o monte-mor de 

318:756$000. Desse total, 179:700$000 (45,48%) eram representados por bens de raiz, 

entre casas de morada e estabelecimentos comerciais em São João del-Rei e na capital 

federal.306As dívidas ativas do deputado representavam percentual considerável no 

                                                            
300IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: Ana Isabel de Castro Mourão, 1894, cx.170. 
301 GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. p.81. 
302Idem, ibidem. 
303Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 37, 18/11/1877, p. 1. 
304RAPM: Ano I, janeiro a março de 1896, p.49. 
305Relatório de Presidente de Província, Minas Gerais 1878: Elias Pinto de Carvalho, pp.15-16. 
306IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: Ana Isabel de Castro Mourão, 1894, cx.170. 
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montante, o valor de 73:136$000 (22,94%).307 Os títulos e ações foram transcritos em 

29:850$000 (9,36%); desses títulos tiramos os seguintes valores: 

 23:850$000 (79,90%) em ações da E. F. Oeste de Minas; 

 5:000$000 (16,75%) em ações da Companhia Industrial de Minas; 

 1:000$000 (3,35%) em apólices da Câmara Municipal pelo empréstimo 

para construção do Teatro Municipal de São João del-Rei. 

 

Dos 23:850$000 em ações da Oeste de Minas, 14:400$000 representavam 600 

ações a 37 ½ % de capital realizado, referente à execução das linhas em bitola métrica da 

concessão Barra Mansa a Formiga, e 9:450$000 em ditas integralizadas, referentes à 

primeira seção entre Sítio e São João del-Rei. 

Custódio de Almeida Magalhães, como já observado no capítulo primeiro, e 

referido em vários momentos neste texto, foi outra personagem de grande destaque entre os 

envolvidos na construção da ferrovia. Fundador da primeira casa bancária de Minas Gerais, 

em 1860,308 depois Banco Almeida Magalhães, teve seu nome relacionado a vários 

segmentos sociais, entre a vereança e presidência da câmara e a atividade creditícia, além 

de ter participado em várias atividades relacionadas à ampliação das atividades capitalistas. 

De família tradicional em São João, de ascendência portuguesa,309 Custódio e seu 

meio irmão, Sabino de Almeida Magalhães, representavam muito bem a relação entre 

negociantes de inserção em praças distantes, estando ambos conectados com o Rio de 

Janeiro. Filhos do comendador Francisco de Paula Almeida Magalhães, sendo Sabino filho 

natural e Custódio o único filho legítimo do primeiro casamento do comendador,310 ambos 

alcançaram posição de destaque em São João. Enquanto Custódio permaneceu em São João 

del-Rei, participando da vida política e econômica da cidade, compondo a diretoria da E. F. 

Oeste de Minas enquanto esta permaneceu com sede no município mineiro, seu sobrinho, 

Sabino de Almeida Magalhães Júnior, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde foi diretor da 

                                                            
307Idem. 
308GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. 
309BRÜGGER, 2007, op.cit.; GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. 
310 Idem. 
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mesma companhia a partir de 1887,311 o que permitiu, ao último, maior acumulação de 

capitais que a do pai e do tio ao se inserir no comércio grossista da Corte.312 

Em 1857, quando o então Capitão Custódio de Almeida Magalhães tornou-se 

viúvo, foi aberto inventário do casal, o que revelava o monte mor de 81:764$087, com 

destaque para crédito, dívidas ativas e comércio.313 Por seu falecimento, em 1891, 

percebemos que sua fortuna multiplicou-se à razão de oito vezes, sendo este aumento 

reflexo, de acordo com o inventário post-mortem, de suas atividades capitalistas.314A 

fortuna do Comendador Custódio de Almeida Magalhães, ao final da vida, era contabilizada 

na soma de 650:497$439, a maior entre os subscritos são-joanenses na relação de acionistas 

da Oeste de Minas. 

Desse valor, subtrai-se 544:835$000 em ações e títulos públicos, nada mais que 

83,75% do monte. Ainda relativamente ao monte-mor, esses papéis estavam divididos em 

326:656$000 em fundos públicos (50,21% da fortuna) e 228:179$000 em ações 

(35,07%).315 Os outros itens expressivos no documento são as dívidas ativas em alto valor 

absoluto, 49:036$607, mas de valor relativo de apenas 7,53% da fortuna; o dinheiro em 

espécie que aparece na soma de 32:396$332 (4,98%); e os bens de raiz, avaliados em 

12:000$000 (1,84%).316 

A vida pela “via capitalista” do comendador Custódio de Almeida Magalhães foi 

uma das mais dinâmicas entre os negociantes são-joanenses. Custódio não apenas foi figura 

essencial para a modernização viária da região, além de ser um dos grandes acionistas da 

Oeste de Minas, teve participação em praticamente todas as atividades associativas 

comerciais e industriais de São João, bem como de algumas da Zona da Mata Mineira, do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Dos 228:179$000 em ações, Custódio possuía: 

                                                            
311AN: Fundo da Junta Comercial, Livro 28 – Registro 620 – Galeria 3: Cia Estrada de Ferro Oeste de 
Minas, 1888, f. 4. 
312TEIXEIRA, 2009, op.cit. pp.109-15. 
313GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. pp.55-91; TEIXEIRA, 2009, op.cit. p.108. 
314IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: Custódio de Almeida Magalhães, 1891, cx.326; Op. Cit. GRAÇA 
FILHO, 2002, pp.55-91. 
315IPHAN-ETII, Inventário post-mortem: Custódio de Almeida Magalhães, 1891, cx.326. 
316Idem. 
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 29:200$000 (12,79%) em ações da E. F. Oeste de Minas integralizadas a 

100$000 (referente à primeira seção – Sítio a São João del-Rei); 

 9:500$000 (4,16%) em ações da E. F. Oeste de Minas com 25% de capital 

realizado a 50$000; 

 1:600$000 (0,70%) em ações da E. F. Oeste de Minas integralizadas a 

200$000;  

 19:500$000 (8,54%) em ações do Banco da República a 195$000; 

 21:000$000 (9,20%) em ações do Banco Comercial do Rio de Janeiro a 

300$000; 

 22:880$000 (10,02%) em ações do Banco Rural e Hipotecário a 440$000; 

 49:500$000 (21,69%) em debêntures da E. F. Leopoldina a 165$000; 

 74:999$000 (32,87%) dividido em títulos, ações e debêntures de variadas 

empresas como bancos, empréstimos municipais e companhias industriais 

de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Custódio de Almeida Magalhães não nos parece uma personagem que tenha se 

prejudicado com as mudanças ocorridas na segunda metade do século XIX, soube se 

movimentar com desenvoltura entre as novas instituições. Apesar de inserção política e 

econômica baseada em solidez na sociedade são-joanense, capitão, e depois coronel, da 

Guarda Nacional, agraciado com uma comenda imperial, não aparece com destaque na 

municipalidade são-joanense.317 

Sobre Marçal de Souza e Oliveira apenas sabemos que aparecia na lista de 

acionistas como detentor de 25 desses títulos. Pela sua ausência na lista de fazendeiros e 

negociantes grossistas de Graça Filho, deduzimos que Souza e Oliveira fosse um dos muitos 

comerciantes locais. Esta personagem apenas aparece na lista de acionistas e na relação de 

diretores, sem maiores detalhes.318 

José Antônio de Almeida é outro nome sem referências documentais detalhadas, 

dele apenas sabemos que era proprietário de 50 ações da Oeste de Minas.319 

                                                            
317GRAÇA FILHO, 2002, op.cit. passim. 
318Jornal: “O Arauto de Minas”. Ano I, n. 08, 28/04/1877, p. 2. 
319MOURÂO FILHO, 1924, op.cit.. 
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Carlos Baptista de Castro era juiz de órfãos de São João,320 e na lista de subscritos 

se apresenta possuidor de 25 ações da companhia.321 

 

Quadro 9 

A diretoria 

Diretor Cargo Obs. 
Aureliano Martins de Carvalho Mourão Presidente Advogado 
Custódio de Almeida Magalhães - Negociante/Comendador 
José da Costa Rodrigues Secretário Comerciante/Comendador 
Antônio José Dias Bastos Tesoureiro Negociante 
Marçal de Souza e Oliveira - Comerciante 
José Antônio de Almeida - - 
Gabriel Ferreira da Silva - Fazendeiro 
Eduardo Ernesto Pereira da Silva - Negociante/Barão de São João del-Rei 
José de Resende Carvalho - Fazendeiro/Barão de Conceição da Barra 
Carlos Batista de Castro - Juiz de Órfãos 

 

Os acionistas são-joanenses 

 

Até aqui descrevemos os membros da primeira diretoria da Companhia E. F. Oeste 

de Minas. As descrições mais detalhadas sobre tais personagens se basearam, quase 

exclusivamente, nas informações fornecidas por inventários post-mortem. Admitimos que 

nosso questionário, realizado sobre tais documentos, não explorou todo o potencial desses 

inventários, entretanto, tentamos demonstrar como poderiam contribuir para a coleta de 

dados relacionados à estrutura em torno da modernização viária na região. 

A partir da lista nominal dos acionistas da primeira chamada, buscamos, nos bancos 

de dados disponíveis no Laboratório de Documentos da Universidade Federal de São João 

del-Rei (LABDOC-UFSJ), as referências aos nomes indicados na lista de acionistas nas 

listas nominais de documentos disponíveis no arquivo do Escritório Técnico II do IPHAN, 

em São João del-Rei. Dos 519 nomes de acionistas indicados na referida lista de 1878, 

apenas 34 deixaram inventários de seus bens para a posteridade entre 1879 e 1898. 

Descartamos os documentos anteriores e posteriores a tal marco cronológico, 

                                                            
320 AMARAL, 2007, op.cit. p.107. 
321MOURÂO FILHO, 1924, op.cit. 
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principalmente os posteriores a ele, devido às mudanças ocorridas a partir do momento em 

que a falência da companhia fora declarada. 

 

 
Figura 14:Fac-simile de ação da companhia. 

 

A opção pelo tema e objeto deste trabalho impôs certos limites à pesquisa. Nem 

todos os nomes, por exemplo, estariam disponíveis em documentação cartorária; ou pelo 

fato de extravio ou perda documental, ou pelo recorte temporal fora do tempo de feitura de 

testamento ou ocorrência de óbito, ou simplesmente pelo fato de que 

[n]em todos faziam inventários porque estes eram obrigatórios somente em 
três casos: quando havia menores, quando o falecido, sem herdeiros 
forçados, morreria ab intestato e quando, não tendo herdeiros, sua fortuna 
passava às mãos do Estado.322 

                                                            
322ARAÚJO, Maria Lúcia Viveiros. “Documentação e método de trabalho”. IN: Os Caminhos da Riqueza 
dos Paulistanos na Primeira Metade do Oitocentos. São Paulo: HICITEC/FAPESP, 2006, p.61. 
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Dos 34 inventários encontrados e recolhidos, 21 tinham, entre os bens relacionados 

na partilha, ações de companhias ferroviárias ou de qualquer outro tipo. A partir da presença 

ou ausência desses títulos entre os bens partilhados pudemos vislumbrar algumas 

informações. Uma delas era a cotação das ações da Oeste de Minas no decorrer dos anos 

entre a fundação e a falência. O valor real dos títulos demonstram, junto com a análise do 

coeficiente de tráfego, a oscilação do desempenho da empresa no decorrer dos anos.323 

Outra informação, desta vez pela ausência das ações na partilha, nos levou a deduzir que 

algumas personagens desistiram do investimento, certamente devido aos riscos que tais 

papéis apresentavam no caminhar do tempo. Um trecho do inventário de Carlos de Almeida 

Magalhães, sobrinho de Custódio de Almeida Magalhães, pode ilustrar bem os riscos em 

ser acionista da primeira chamada da Oeste de Minas, a partir de 1888, já que os juros de 

7% das ações daquela chamada estavam lastreados na subvenção quilométrica e não nas 

garantias de juros das chamadas posteriores. Assim encontra-se em uma declaração feita 

pelo irmão e inventariante, Sabino de Almeida Magalhães Filho: 

Sabino de Almeida Magalhães inventariante dos bens do Carlos de 
Almeida Magalhães pede alvará para vender as 25 ações da Cia. E. de 
Ferro Oeste de Minas 1ª série, cotadas por 2:500$000 por que se não 
vender até amanhã, o preço abaixará muito, porque tais ações já não tem 
garantia de juros, por ter findado a indenização quilométrica.324 

Notemos que os acionistas descritos no tópico anterior formavam a diretoria da 

companhia, daí podermos compreender a permanência dos mesmos como subscritos devido 

aos interesses ligados à questões de representação de poder. Envolvia uma série de efeitos 

dentro da rede a que estavam ligados como agentes de conexão entre a região e a Corte, 

onde, como já dito, passou a se encontrar a sede da companhia. 

Dentre os outros acionistas, digamos, de expressão não tão relevante, em se 

tratando das ações da primeira série, permanecer acionista poderia não gerar o retorno 

esperado. Seria essa a nossa maneira, grosso modo, de justificar a ausência das ações no 

inventário de personagens que aparecem na lista da primeira chamada como subscritores de 

                                                            
323Tal cotação está disponível no gráfico 2. 
324AN, Juízo dos Órfãos, 2ª Vara; Notação: 3890, Inventário post-mortem: Carlos de Almeida Magalhães; 
Caixa: 4263; Ano: 1888; fls. 26-27 e 84-87: Declarações do inventariante e Auto de Partilha. Agradecemos 
a Paula Chaves Teixeira pela gentil seção do documento. 
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menos de dez ações. Deixar de ser acionista da estrada de ferro – e no caso da maioria desses 

ex-acionistas, indica que apenas investiram na Oeste de Minas como forma de participar do 

empenho em dotar a cidade de um símbolo máximo do “progresso” naquela ocasião – 

poderia ter sido uma forma de resguardar suas contas devido às incertezas sobre o lucro. 

Outra hipótese, surgida na análise de inventários de grandes credores, como Aureliano 

Mourão, Custódio Magalhães e Antônio Bastos, aponta para a possibilidade de que os ex-

acionistas poderiam ter quitado parte de suas dívidas com os títulos que possuíam. As três 

personagens citadas tinham muito mais ações da primeira chamada do que conta da lista 

original. Mesmo que tenham adquirido ações posteriormente à elaboração da lista 

diretamente dos cofres da companhia, a possibilidade de transferência inter vivos por dívida 

se mantém. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Como insistimos nos capítulos que se seguiram, a Estrada de Ferro Oeste de Minas, 

em nossa interpretação, surge num momento em que a cafeicultura se fortalece no Oeste 

Paulista, declina no Vale do Paraíba e permanece como a força econômica da Zona da Mata 

Mineira. 

Até então, as estradas de ferro cumpriam no Brasil o papel de meio de transporte 

das principais commodities produzidas no centro-sul, o café, e no nordeste, o açúcar. A agro 

exportação é a grande justificativa para a construção das estradas de ferro Dom Pedro II, da 

São Paulo Railway (Santos a Jundiaí), da Recife ao São Francisco e da Bahia ao São 

Francisco.325 O lucro apenas compareceu nos resultados das ferrovias ligadas à agro 

exportação, por isso, algumas companhias alcançaram a capacidade de abrir mão dos 

subsídios governamentais.326 

Entretanto, a concentração dessas companhias nos setores de agro exportação não 

excluía as possibilidades de modernização dos transportes também nas áreas que atendiam 

ao mercado interno. É essa a constatação que pudemos atingir ao avaliar a existência da 

Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas. Ao lançar mão de uma relação regional 

estabelecida na travessia do oitocentos, devido à conexão do oeste de Minas com a praça 

mercantil do Rio de Janeiro, centralizada nas mãos de negociantes são-joanenses, tal 

companhia cumpria com certos requisitos para a modernização do meio de transporte dos 

mercados abastecidos em duas vias. Mercados representados pelo Rio de Janeiro, atacado 

pela carestia desenfreada, por ser a Corte alvo de todo tipo de especulação327 – inclusive 

alimentícia, e o interior de Minas onde eram consumidos produtos provindos do Rio de 

Janeiro, muitos deles importados da Europa e outras regiões do mundo. O sal, alimento 

indispensável ao gado vacuum, consumido em São João del-Rei, grande produtor de queijos 

e carne, era uma das principais mercadorias transportadas pela estrada de ferro. 

                                                            
325 BAPTISTA, 1942, op.cit. passim. 
326SAES, 1981, op.cit.; GRANDI, 2007, op.cit.; BAPTISTA, 1942, op.cit. A Estrada de Ferro de Recife ao 
São Francisco, construída em bitola larga (1,60m), entre 1858 e 1890, apresentou deficit apenas em 1863, 
sendo o saldo positivo para o restante dos anos em valores muitas vezes maiores que da própria receita. 
327 GRAÇA FILHO, 1991, op.cit. passim. 
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E mais do que uma necessidade de atendimento aos mercados já existentes, 

devemos crer que a expansão ferroviária da qual fez parte a Oeste de Minas é perfeitamente 

articulada com o papel antes destinado à E. F. Dom Pedro II, considerada uma “ferrovia 

nacional”. Pela impossibilidade de a Pedro II cumprir com todas as concessões destinadas 

à articulação das regiões ao oeste com a Corte, nada mais lógico (e para os coevos, 

necessário) do que o cumprimento de tal integração através da parceria das elites locais e 

regionais, com o apoio dos governos provinciais. Entendemos que houve descentralização 

sobre a decisão das concessões de âmbito provincial, ou seja, se inicialmente as decisões e 

os planos são elaborados e garantidos com 5% de juros pelo governo geral e 2% pelas 

províncias, as concessões mineiras a partir de 1872 demonstram certa autonomia do 

governo provincial que passou a poder legislar sobre as concessões dentro de seu território, 

decidindo internamente sobre os planos de viação. 

É o que revela a análise sobre a série de concessões que podemos chamar de 

mineiras, contratadas diretamente no âmbito provincial, como a E. F. Leopoldina, a E. F. 

Juiz de Fora a Piau (União Mineira), E. F. Oeste de Minas (bitola de 0,76m). Duas das três 

companhias lançaram mão da subvenção quilométrica de nove contos de réis. 

Como vimos na negociação de Aureliano Mourão, quando presidente e procurador 

da companhia em 1878, com a presidência da província, a escolha pela subvenção 

quilométrica, que onerava tanto os cofres públicos, poderia ser atenuada com a redução da 

quilometragem a ser construída. A estratégia adotada pela diretoria da companhia, ao aceitar 

a proposta do engenheiro Joaquim M. R. Lisboa para redução da bitola da via de 1,00m para 

0,76m, diminuindo assim o custo da construção quilométrica e, portanto, o custo geral, 

levou a um maior peso relativo dos 892:764$000 pagos pelo erário provincial sobre o capital 

despendido, o que caracterizou a opção técnica como uma forma de poupança. 

Se compararmos o peso desse valor sobre o preço quilométrico final de duas 

estradas mineiras construídas na década de 1880, verificaremos que a estratégia da Oeste 

de Minas foi a que surtiu maiores efeitos sobre a economia da companhia. Enquanto esta 

ferrovia custou por quilômetro 21:850$000, sendo 9:000$000 quilométricos equivalentes a 

41,19% desse valor, a Minas & Rio Railway Company, no sul de Minas, custou 91:148$548. 

Se a diretoria desta última tivesse optado pela subvenção quilométrica – e aqui cabe o 

subjuntivo apenas pela verossimilhança, já que era esta estrada fruto de uma concessão 
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imperial,328 portanto, sem direitos sobre a subvenção quilométrica que era destinada às 

concessões provinciais – o valor relativo dos 9:000$000 dos cofres públicos representaria 

apenas 9,87% do valor despendido. 

As observações feitas por William Summerhill, sobre o impacto da modernização 

dos transportes no Brasil, devem ser levadas em consideração em nossa análise. O ganho 

realizado no âmbito particular, em se tratando do aspecto econômico, não demonstrou ter 

sido a estrada de ferro uma “mina de ouro”. O que podemos perceber no caso ora em análise 

é o fato de que a construção da estrada de ferro fez parte de um movimento estratégico para 

tornar real um projeto de ligação ferroviária em direção ao oeste do Brasil, com o “pontapé” 

inicial dado pela elite mercantil são-joanense para calçar com dormentes e trilhos os 

caminhos que suas tropas faziam entre Oliveira, Tamanduá, Formiga, Pium-í, Pitangui, 

entre outras vilas e cidades. Uma estratégia que envolveu a) o discurso de progresso e 

civilização, muito bem representado pelo cavalo de aço, para propagandear o 

empreendimento; b) as tão lembradas garantias e subvenções geradas no âmbito do poder 

público, a opção correta por uma modalidade e outra (subvenção quilométrica ou garantia 

de 7% sobre o capital) poderia salvar ou arruinar o projeto. 

Lançar mão do que se apresentava como novo negócio, qual seja o investimento 

em companhias capitalistas como tal estrada de ferro, era, em nossa percepção a partir da 

documentação avaliada, a estratégia para aqueles homens se manterem em sua posição na 

sociedade, “numa disputa incessante por status e prestígio”. 

 

 

 

 

 

  

                                                            
328LIMA, 1934, op.cit. p.23. 
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Lº 24; Reg. 522 A; Gal. 3 
 
1888 - Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas 
Lº 28; Reg. 620; Gal. 3 
 
1889 - Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas 
Lº 30; Reg. 692; Gal. 3 
 
1889 - Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas 
Lº 31; Reg. 710; Gal. 3 
 
1890 - Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas 
Lº 37; Reg. 898; Gal. 3 
 
1890 - Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas 
Lº 47; Reg. 1145; Gal. 3 
 
1891 - Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas 
Lº 01 [?]; Reg. 1335 A; Gal. 5 
 
1894 - Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas 
Lº 75; Reg. 2184; Gal. 5 
 
Carlos de Almeida Magalhães (inventáriopost-mortem) 
Procedência: Juízo dos Órfãos, 2ª Vara; Notação: 3890; Caixa: 4263; Ano: 1888. 
 

Fontes Primárias Impressas 

Relatórios dirigidos às assembléias de acionistas 
 
Relatório: Apontamentos sobre a Estrada de Ferro d’Oeste de Minas – Agosto de 1881. 
Rio de Janeiro: Typ. De Soares e Niemeyer, 1881. (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
Seção de obras raras) 
 
Relatório da directoria da Estrada de Ferro de Oeste (Minas) – Lido na reunião da 
Assembléia Geral de Accionistas, 29 de março de 1882. Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger& 
Filhos, 1882. (Biblioteca Batista Caetano, Seção de obras raras – São João Del Rei) 
 
Quarto relatório para ser apresentado a Assembléia Geral dos Accionistas da 
Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas – convocada para 29 de Março de 1884 
pela Directoria da mesma. Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger& Filhos, 1884. (Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, Seção de obras raras) 
 
Relatório da directoria da Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas – 
Apresentado a Assembléia Geral de Accionistas de 23 de Maio de 1887. Rio de Janeiro: 
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Typ. eLith. Moreira Maximino & C., 1887. (Biblioteca Batista Caetano, Seção de obras 
raras – São João del-Rei) 
 
Relatório da directoria da Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas – 
Apresentado a Assembléia Geral de Accionistas de 23 de Maio de 1888. Rio de Janeiro: 
Typ. G. Leuzinger& Filhos, 1888. (Biblioteca Batista Caetano, Seção de obras raras – São 
João del-Rei) 
 
Relatório da directoria da Companhia Estrada de Ferro do Oeste de Minas – 
Apresentado a Assembléia Geral de Accionistas de 01 de Outubro de 1891. Rio de Janeiro: 
Typ. &Lith. Carlos Gaspar da Silva, 1891. (Biblioteca Batista Caetano, Seção de obras raras 
– São João del-Rei) 
 
Jornal “O Arauto de Minas” (1877-1884). 
 
BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS, THE. A “Baldwin” no Brasil (1862-1922). 
Philadelphia, USA: BLW, 1922. 
 
Lista de locomotivas construídas pela Baldwin Locomotive Works, Filadélfia, PA, EUA. 
(RailroadMuseumofPennsilvania) 
 
Fontes Primárias Digitais 

 
Relatórios de Presidentes de Província: Minas Gerais (1872-1889). 
Disponível em: http://www.crl.edu/content/brazil/mina.htm 
 
Relatórios do Ministério da Agricultura (1880-1898) 
Disponível em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/hartness/agricultura.html 
 
BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS. Illustrated Catalogue of Locomotives. Filadelfia: 
J. B. Lippincott & Co, 1871. Disponível em: 
http://digital.library.villanova.edu/Pennsylvaniana/Pennsylvaniana-00004.xml 

Eduardo Ernesto Pereira da Silva – Barão de São João del-Rei (Testamento) 

http://br.geocities.com/projetocompartilhar3/eduardoernestopereiradasilva1881.htm 
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