
Este livro constitui leitura fundamental do público que tenha interesse 

pelos temas ligados aos sistemas de transportes e às formações 

econômicas regionais no Brasil e na Argentina. Reúne re�exões de 

historiadores, economistas, cientistas sociais e administradores a partir 

de uma perspectiva interdisciplinar e pluralista, demonstrando que o 

padrão de desenvolvimento capitalista na América Latina obedecia (e 

obedece) a uma maior integração e racionalidade dos sistemas de 

transporte. Coordenada pelos professores Rogério Naques Faleiros e 

Ivanil Nunes, a obra, dividida em dois volumes, conta com dezessete 

pesquisadores brasileiros e quatro argentinos, todos inseridos na 

docência superior pública e privada do Brasil ou da Argentina.
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Profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento – englobando a econo -

mia, as engenharias, as ciências sociais e 

a geografia – são unânimes em 

afirmar que parcela significativa dos 

atuais problemas sociais (brasileiros e 

argentinos) se vincula a uma estrutura 

de transportes incompleta, inadequa -

da, insuficiente e ineficiente. Esteja em 

pauta o crescimento econômico ou a 

mobilidade urbana ou a sustentabilida -

de ecológica, a questão da infraestru-

tura dos meios de transportes nesses 

países adquire importância prioritária. E 

mais, num contexto onde a exporta-

ção de commodities adquire crescente 

importância, tanto lá como cá, explici -

tando mecanismos de reversão neoco-

lonial, os gargalos e as mazelas de 

nossas estradas, ferrovias, portos, 

aeroportos e hidrovias tornam-se 

evidentes. Este livro se debruça sobre 

essas questões a fim de, a partir de 

uma perspectiva centrada na História 

Econômica, fornecer elementos para a 

discussão dos limites e possibilidades 

dos sistemas de transportes nesses 

países. Trata-se de leitura fundamental 

para o entendimento das característi -

cas dessas realidades e da formulação de 

políticas públicas a elas destinadas.

Rogério Naques Faleiros
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É oportuna a publicação desta obra que trata de questões relacionadas a 
alguns sistemas de transportes implantados tanto no Brasil quanto na Argen-
tina. Eles envolveram investimentos na abertura de estradas, na construção de 
ferrovias e de portos, no desenvolvimento da navegação a vapor e, por fim, na 
construção de rodovias, dentro de uma periodização compreendida majoritaria-
mente (mas não exclusivamente) entre 1870 e 1930. 

Sobre o transporte ferroviário, aqui tratado com maior ênfase em nove 
dos dezesseis artigos que compõem a obra, seria desnecessário frisar que estava 
vinculado a alguns dos principais produtos primários de exportação no período 
já citado. Entretanto, fazem parte desta coletânea esforços de pesquisa conexos 
às demais economias regionais orientadas por outros sistemas de transportes 
que suscitaram e sustentaram formações e integrações diversas.

A despeito de já contarmos, no Brasil, com uma considerável bibliografia 
sobre o tema ferroviário, a cada pesquisa concluída sempre vêm ao nosso conhe-
cimento fatos sumamente importantes para o melhor entendimento de nosso 
processo econômico e histórico. Com esses estudos, aliás, nossos governantes 
contemporâneos deveriam aprender algumas lições desse passado.

A primeira: a maior parte dos investimentos estrangeiros realizados em 
nosso país para esse setor consistia, de fato, em operações financeiras altamente 

Prefácio
— Wilson Cano
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lucrativas (a famosa garantia estatal de juros) e propiciava importantes movi-
mentos especulativos com terras ao longo de seus trilhos.

Em segundo lugar – e derivado do mesmo “diapasão” – encontra-se a es-
calada especulativa do aventureiro norte-americano Percival Farquhar, que (va-
lendo-se desse tipo de privilégios) arquitetou uma pirâmide de investimentos 
ferroviários no Brasil e na América Latina, tornando-se dono de um enorme 
parque ferroviário internacional e de jazidas minerais importantes. Seu caste-
lo de cartas, contudo, ruiu. Recentemente vimos ascensão semelhante de um 
brasileiro que, usando amplamente crédito público e “aplicações” de suas ações 
por incautos na Bolsa – as famosas operações de tipo IPO –, repentinamente, 
tornou-se o maior empresário nacional, com enorme conglomerado diversifica-
do de empresas, figurando ainda entre as cem maiores fortunas do planeta. É o 
destino implacável do capital fictício, quando seus costumeiros abusos tornam-
se abusivos. Quebrou, evaporou…

Este livro é resultado do esforço realizado pelo grupo de pesquisa 
Formações econômicas regionais, integração de mercados e sistemas de transportes, re-
gistrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, o qual, juntamente com a 
Fapesp, financiou a pesquisa de alguns autores desta obra. O grupo, formado em 
2007, tem desenvolvido pesquisas relacionadas à temática do desenvolvimento 
e dos transportes. Também tem apresentado os seus resultados em congressos 
nacionais e internacionais. 

Desta obra, dividida em dois volumes, participaram dezessete pesqui-
sadores brasileiros e quatro argentinos, todos inseridos na docência superior 
pública e privada do Brasil ou da Argentina, sendo a maior parte deles cons-
tituída de doutores1.

O texto está dividido em quatro partes. Cinco artigos compõem a Parte I, 
a qual, no primeiro volume, trata das relações entre as ferrovias e o setor primá-
rio exportador. O artigo de Guilherme Grandi dispõe sobre a importância das 
ferrovias no Brasil; o de Ivanil Nunes aborda a reestruturação sofrida pelo setor 
a partir da década de 1950; o de Rodrigo Fontanari, Alexandre Macchione Saes 
e Paulo Roberto Oliveira trata especificamente da E. F. Mogiana; o de Marcel 

1  Antes desta publicação, parte destes pesquisadores já havia publicado resultados de suas investigações sobre essa temática. 
Ver: GOULART FILHO, A.; QUEIROZ, P. R. C. (Orgs.). Transportes e formação regional: contribuições à história dos trans-
portes no Brasil. Dourados: Editora da UFGD, 2011.  
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Pereira da Silva, das ferrovias do sul de Minas Gerais, e o de André Luiz da Sil-
va e Pedro Tosi, sobre a E. F. Araraquara e a participação do capital estrangeiro.

Na Parte II, ainda no primeiro volume, estão presentes quatro artigos 
tratando de regiões, produtos e sistemas específicos de logística: o de Rogério 
Naques Faleiros e Ivanil Nunes aborda a política de defesa do café no Espírito 
Santo; o de André Silva Pomponet versa sobre a precariedade e posterior evo-
lução da infraestrutura de transportes na Bahia; o de Alcides Goularti Filho 
traz reflexões a respeito da integração do sistema de transportes e do interior 
do Brasil Meridional, e o de Adriana Patricia Ronco e Giovanni Codeça da 
Silva discorre sobre a trajetória de expansão e crise vivida por Parati desde o 
ocaso da mineração (fins do sec. XVIII) e primórdios da cafeicultura (primeiras 
décadas do séc. XIX).

A Parte III, já no segundo volume, refere-se mais ao norte e ao cen-
tro-oeste do Brasil. Nela também se encontram quatro artigos: o de Leonardo 
Milanez de Lima Leandro e Fábio Carlos da Silva analisa a E. F. Bragantina e 
o desenvolvimento dessa região no estado do Pará; o de Vitor Marcos Gregório 
trata da navegação a vapor no Rio Amazonas e da polêmica questão da presença 
do capital estrangeiro nessa atividade; o de Paulo Roberto Cimó Queiroz exa-
mina outro problema polêmico, que é a Cia. Mate Laranjeira com seus poderes 
estendidos desde o (atual) Mato Grosso do Sul até Paraná e Santa Catarina; o 
quarto artigo, de José Antonio Fernandes, também tem por assunto a economia 
ervateira e os problemas de sua estrutura de transportes.

As ferrovias na Argentina são tratadas nos três artigos da Parte IV: o de 
Elena Salerno apresenta a interdependência de Ferrocarriles do Estado com os 
portos da Patagônia e examina os eventuais erros no planejamento dessas linhas; 
o de Fernando Ariel Ortega traz importante análise sobre a crise ferroviária a 
partir da década de 1950; e o de María Teresa Bovi examina os efeitos da Ferro-
carril Central Norte sobre a produção da região de Jujuy, na Argentina.

Espero que esta publicação estimule outros pesquisadores a fazerem 
comparações entre os sistemas do Brasil e da Argentina. 
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Profissionais da economia, das engenharias, das ciências sociais e da geo-
grafia são unânimes ao afirmarem que boa parte dos problemas brasileiros e ar-
gentinos na contemporaneidade está vinculada a uma estrutura de transportes in-
completa, inadequada, insuficiente e ineficiente. Estejam em pauta o crescimento 
econômico – popularmente conhecido como custo Brasil – ou questões ligadas à 
mobilidade urbana ou à sustentabilidade ecológica, a infraestrutura dos meios de 
transportes nestes países adquire importância prioritária. E mais, num contexto 
em que a exportação de commodities adquire crescente importância, tanto lá, como 
cá, explicitando mecanismos de reversão neocolonial, os gargalos e as mazelas de 
nossas estradas, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias tornam-se evidentes. 

O relatório do Banco Mundial/Bird, intitulado How to decrease a freight 
logistics costs in Brazil?2, produzido em 2012, é categórico ao diagnosticar a baixa 
eficiência dos sistemas de transportes brasileiros, em geral, e do transporte de 
cargas, em específico. Ele apresenta quatro eixos de problemas: i) uma matriz de 
transporte desequilibrada; ii) inadequadas logísticas e auditorias; iii) deficiência 
de infraestrutura e apoio; iv) rodovias inseguras. Sobre o primeiro eixo desta-

2  Disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1229359963828/
TP39-Final.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2015.

Apresentação 
— Rogério Naques Faleiros
— Ivanil Nunes
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ca-se o fato de que as rodovias respondem por 60 % do transporte de cargas 
no País, ao passo que, para efeito de comparação, representam 29 % nos EUA, 
país no qual o transporte ferroviário de cargas representa 37 % contra 22 % no 
Brasil. Oleodutos e transporte aéreo de cargas lá representam 20 % e no Brasil 
apenas 4 %. O percentual do transporte de cargas feito por hidrovias é o mesmo 
nos dois países: 14 %. Entretanto, o transporte hidroviário brasileiro apresenta 
enorme concentração espacial no sistema Tietê-Paraná. Além disso, o relatório 
indica que historicamente o sistema rodoviário foi priorizado, sendo recorrentes 
as barreiras intermodais. Sobre os demais eixos, questões como o excesso de 
burocracia, a falta de manutenção, o roubo de cargas, a ausência de incentivos 
fiscais, a ausência de bancos de dados sobre transportes e de suportes de tecno-
logia da informação ao transporte de cargas foram elencadas. Tais problemas 
são comuns também na Argentina, indicando que o padrão de desenvolvimento 
capitalista na América Latina obedecia (e obedece) a uma lógica estranha.

Segundo o relatório, eis o diagnóstico:

Este estudo sugere que uma das principais deficiências do setor de transporte 

no que diz respeito à sua contribuição para o sistema de logística é a sua natu-

reza assimétrica. Ferrovias, hidrovias e dutos não receberam atenção suficiente 

e investimentos sustentáveis para apresentar uma alternativa competitiva e 

viável ao transporte rodoviário, resultando daí um ciclo vicioso. O aumento 

na utilização do transporte rodoviário de mercadorias tem sido responsável 

por maiores volumes de tráfego e taxas de acidentes. Enquanto isso, o uso 

de outros modais é cada vez mais especializado em produtos de baixo valor 

agregado, com a concentração espacial do movimento das cargas. Além disso, 

o transporte multimodal não se desenvolveu ao ponto no qual os diferentes 

tipos de transporte podem ser combinados em um único movimento de carga 

para aumentar a eficiência total do sistema de transporte brasileiro (BANCO 

MUNDIAL, 2012, p. 86, tradução nossa).

  Buscando suplantar tais “hiatos de desenvolvimento”, os governos na-
cionais do Brasil e da Argentina têm se aproximado de capitais internacionais, 
notadamente chineses, mas não apenas, para completar suas respectivas estru-
turas de transporte e escoamento. Na Argentina, os investimentos chineses al-
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cançam a Patagônia; na Província de Río Negro existem projetos de expansão 
do Porto de San Antonio Oeste com vistas à exportação de alimentos para o 
Oriente. No Brasil, no estado de Goiás, de onde três quartos da soja exportada 
em 2010 tiveram a China como destino, a empresa paraestatal Sanhe Hopefull 
se comprometeu a investir, durante dez anos, o equivalente a sete bilhões de 
reais para desenvolver e modernizar o cultivo da soja goiana e reconverter três 
milhões de hectares de pastos degradados em terra para soja. Há pretensão de 
intervir igualmente na Ferrovia Norte-Sul e no Porto de Itaqui, Maranhão, por 
onde seriam escoados seis milhões de toneladas de soja produzidas localmente3. 
As iniciativas no “superporto” de Açu, no estado do Rio de Janeiro, dão-se no 
mesmo sentido, exportando soja, minério de ferro e petróleo para os chineses. 

 Verifica-se assim uma ofensiva dos capitais internacionais, os quais 
exercem pleno domínio sobre os sistemas de transportes no cone sul, mesmo 
quando o “astro” dessa ofensiva, Eike Batista, diz ser um imponente bastião do 
capital nacional e busca deter a maior fortuna privada do mundo. Quer dizer, 
verificava-se, o que muito bem colocou o professor Wilson Cano nos parágrafos 
que prefaciam esta coletânea: “quebrou, evaporou”. Entrementes, a fragilidade e 
o caráter de incompletude de nossa infraestrutura de transportes, somados aos 
arroubos especulativos que a caracterizam, dizem-nos algo sobre a nossa socie-
dade e sobre o nosso passado. 

 De forma sumária, podemos indicar quatro momentos de formação 
e internacionalização (no sentido de extroversão) da estrutura de transportes 
no Brasil e na Argentina. Num primeiro momento, observa-se que, ainda no 
período colonial, as principais estradas e rotas municiavam, direta ou indire-
tamente, o comércio de exportação que ligava as então colônias ao mercado 
mundial. A chamada Estrada Real – ligando as zonas produtoras de ouro em 
Minas Gerais aos portos de Paraty e do Rio de Janeiro – é um exemplo des-
sa ligação, como também as rotas que ligavam Buenos Aires ao Alto Potosí. 
Contudo, importantes estradas e caminhos como os de Viamão e Anhanguera 
– mais vinculados ao comércio interno de abastecimento – a ele se ligavam de 
uma forma ou de outra. 

3  LANGALLIER, P. Terras agrícolas são um acordo virtuoso entre Brasil e China. Le Monde, 10 de junho de 2011. Tra-
duzido e disponível em: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/o-acordo-agricola-entre-china-e-o-estado-de-goias>. 
Acesso em: 8 mai. 2012.
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 Num segundo momento, no âmbito do surto ferroviário brasileiro e 
argentino do século XIX e início do século XX, verifica-se que, indiferente de 
ser organizado com capital nacional ou internacional, esse meio de transporte 
cumpriu o duplo e importante papel de dar vazão à exportação de capitais por 
parte da Inglaterra e de intensificar a inserção agrário-exportadora dessas eco-
nomias no cenário mundial, incorporando regiões até então não exploradas à 
produção do que hoje chamamos de commodities. É fato que nem todas as fer-
rovias estabelecidas no Brasil e na Argentina nesse período possuíam tal caráter, 
mas, de uma forma geral, os principais empreendimentos ocorreram no sentido 
de interiorizar a produção de gêneros para a exportação, vide os casos da Cia. 
Paulista, da Leopoldina Railway e da Madeira-Mamoré Railway Company, no 
Brasil. Muitas iniciativas sequer se completaram, o que, na perspectiva de mui-
tos especuladores, pouco importava desde que as ações sofressem valorizações 
nos mercados mobiliários, evidenciando o caráter meramente financeiro delas.

 Num terceiro momento, por volta da década de 1950, é notório um pro-
cesso de internacionalização dos mercados internos periféricos derivado de uma 
estratégia de estabelecimento de filiais de empresas multinacionais em impor-
tantes centros consumidores da América Latina – notadamente no Brasil, no 
México e na Argentina – interessados na potencialidade doméstica da acumu-
lação. Tal processo correspondeu, do ponto de vista dos sistemas de transportes, 
à adesão ao modelo automotivo, cabendo aos respectivos Estados Nacionais o 
desenvolvimento de toda uma infraestrutura pautada pelas rodovias, momento 
no qual muitos dos antigos caminhos são retomados e devidamente moderniza-
dos, como se observará em um dos capítulos desta obra. O período Frondizi, na 
Argentina, em fins da década de 1950, é emblemático nesse sentido.

 Num quarto momento, contemporâneo, o que se verifica é nova e pesa-
da investida do capital internacional – sempre atrelado ao governo – em gran-
des estruturas de transporte, com certa integração entre modais, com vistas a 
viabilizar a exportação de commodities para o mercado mundial. Os exemplos 
da ligação da produção de soja do centro-oeste brasileiro ao Porto de Itaqui, no 
Maranhão, como também as iniciativas na Patagônia com o Porto de San An-
tonio Oeste indicam o teor dessa nova investida, que pouco tem a ver com uma 
maior integração do território e da economia, reproduzindo, no tempo e no 
espaço, uma conjuntura mercantil precária, da qual nosso sistema de transporte 
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é reflexo. Novamente, o “Sentido da colonização” expresso por Caio Prado Jr. 
em 19424 se faz presente, indicando que a lógica dos investimentos públicos 
e privados obedece aqui à formação de uma sociedade de negócios, e não à 
formação de uma sociedade nacional regionalmente integrada, cujos interesses 
coletivos estão em primeiro plano. O resultado é que muito provavelmente te-
remos, ao fim desses investimentos, uma estrutura ultramoderna de escoamen-
to de commodities, mas com pouca ou nenhuma conexão com uma das regiões 
mais pobres do país. 

A partir desse quadro de realidade, propõem-se algumas questões: em que 
momento de suas respectivas histórias econômicas países como Brasil e Argentina 
pensaram autonomamente no desenvolvimento de seus sistemas de transportes a 
partir de critérios endógenos? Quais as possibilidades de criação de uma malha 
rodoferroviária que de fato integre a América Latina, colocando o desenvolvi-
mento econômico sob seu desígnio? Quais os meios de transporte que de fato 
atendem às necessidades nacionais e de integração? São questões como essas que 
o grupo de pesquisa Formações econômicas regionais, integração de mercados e sistemas 
de transportes, cadastrado no CNPq, busca trabalhar em suas reflexões de caráter 
histórico e estrutural. O grupo tem como objetivo central reunir estudos sobre as 
formações econômicas regionais e o processo de evolução dos meios de transpor-
tes e das vias de comunicação (inclusive no que respeita às suas relações com os 
padrões nacionais de acumulação), com vistas à realização de discussões compa-
rativas sobre a constituição e evolução das economias regionais, bem como sobre 
o papel dos sistemas de transporte nessas economias. Como objetivos específicos, 
o grupo tem discutido o papel desempenhado pelas vias de comunicação e pelos 
meios de transportes na formação e integração dos mercados regionais; as rela-
ções entre o padrão regional de acumulação e o desenvolvimento dos sistemas de 
transporte voltados para o mercado regional, nacional e externo; a especialização 
econômica regional e a diversificação produtiva com base num movimento geral 
da industrialização (ou da economia) nacional. 

Na ativa desde 2007, o grupo já organizou simpósios nos seguintes even-
tos: I Congreso Latinoamericano de Historia Económica, realizado em Montevidéu 

4  Caio Prado Jr. estabeleceu esse “sentido” na obra Formação do Brasil contemporâneo, cuja primeira edição foi publicada 
em 1942.
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nesse mesmo ano; II Congreso Latinoamericano de Historia Económica, realizado 
na Cidade do México em 2010; 5tas Jornadas Uruguayas de Historia Económica, 
realizadas em Montevidéu no ano de 2011, e III Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica, realizado em San Carlos de Bariloche em 2012. Boa parte 
das reflexões aqui apresentadas foi discutida nesses simpósios, que reuniram 
em suas diferentes edições pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Chile, do 
Uruguai e do México. Além disso, o grupo já organizou, sob a coordenação 
dos professores Alcides Goularti Filho e Paulo Roberto Cimó Queiroz, o livro 
Transportes e formação regional: contribuição à história dos transportes no Brasil, 
publicado pela Editora da UFGD em 2011. 

Na obra que ora se apresenta, com uma perspectiva tributária da Histó-
ria Econômica e Social, estão reunidas reflexões que respeitam o caráter inter-
disciplinar da produção coletiva de conhecimento que caracteriza o grupo de 
pesquisa. Destaca-se também o fato de que esta obra reúne textos de mestres, 
especialistas, doutorandos, doutores, pós-doutorandos, professores de institui-
ções de ensino superior (públicas e privadas), orientadores de pós-graduação e 
bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, evidenciando a importância 
do trabalho em grupo para a formação e o desenvolvimento de pesquisadores. 

Optamos por manter os capítulos na língua original na qual foram re-
digidos (português ou espanhol), mantendo o caráter binacional desta pro-
dução. A ideia é que este livro tenha ampla circulação também na Argentina, 
fomentando o debate sobre os sistemas de transporte e, sobretudo, acerca da 
integração regional. 

São dois volumes, cada qual com duas partes. Na primeira parte, intitulada 
“Estradas de ferro e complexos econômicos”, os capítulos de Guilherme Gran-
di, Ivanil Nunes, Rodrigo Fontanari (em coautoria com Alexandre Macchione 
Saes e Paulo Roberto de Oliveira), Marcel Pereira da Silva, André Luiz da Silva 
e Pedro Geraldo Saadi Tosi têm em comum as reflexões acerca da formação 
e do desenvolvimento das estradas de ferro no Brasil, especialmente em São 
Paulo, Minas Gerais e Goiás. Grandi, à luz do método da história comparativa, 
faz um balanço da literatura sobre o tema no Brasil e nos EUA a partir do qual 
problematiza o desenvolvimento do setor ferroviário brasileiro. Nunes apresenta 
o caráter estratégico da RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A) no processo de 
reestruturação da malha ferroviária brasileira a partir da década de 1950. Já o 



17

texto de Fontanari, Saes e Oliveira analisa a evolução das atividades econômicas 
da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro no Sul de Minas Gerais, no Triângulo 
Mineiro e no Oeste Paulista visando o comércio de abastecimento – dimensão 
pouco estudada em estradas de ferro, até então entendidas como meramente 
“cafeeiras”. Marcel Silva dedica seu capítulo à compreensão de três companhias 
ferroviárias com atuação no sul de Minas: a E. F. Minas e Rio, a Cia. Viação 
Férrea Sapucaí e a Cia. E. F. Muzambinho e suas respectivas vinculações com a 
produção agrícola local. Os autores André Silva e Pedro Tosi descrevem a partir 
da Estrada de Ferro Araraquara, no interior de São Paulo, todo um processo de 
especulação financeira em nível mundial a partir das jogadas de Paul Deleuze na 
bolsa de Paris e sua vinculação com benefícios estatais brasileiros.

Na segunda parte do primeiro volume, intitulada “Infraestrutura – Por-
tos, armazéns e rodovias no Brasil”, os capítulos de Rogério Naques Faleiros e 
Ivanil Nunes, André Silva Pomponet, Alcides Goularti Filho, Adriana Patricia 
Ronco e Giovanni Codeça da Silva discutem a história da infraestrutura brasi-
leira referindo-se aos armazéns, aos portos e às rodovias nos estados do Espírito 
Santo, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Santa Catarina. Faleiros e Nunes des-
crevem a especificidade da estrutura e do funcionamento do Serviço de Defesa 
do Café do Espírito Santo, estabelecido em 1927 (no contexto da Defesa Per-
manente do Café), apresentando os esforços deste estado para a construção de 
armazéns, estrutura de classificação dos grãos (Bolsa Oficial do Café) e redefi-
nição de fluxos comerciais pautados nas ferrovias Leopoldina Railway e Estrada 
de Ferro Vitória a Minas. Pomponet discorre sobre a forma como se constituiu 
a infraestrutura de transportes na Bahia, situação caracterizada por crescentes 
desequilíbrios regionais e correlata desigualdade social. Goularti Filho, num es-
tudo pioneiro sobre rodovias, nos apresenta o processo de integração do Brasil 
meridional a partir da construção da BR-02 (atual BR-116) e de sua inclusão 
no Plano de Viação de 1944. Já Ronco e Codeça da Silva contam a trajetória 
histórica da vila e do Porto de Parati (RJ) após o declínio da produção de ouro 
em Minas Gerais e concluem que as atividades comerciais e produtivas naquela 
localidade mantiveram-se ativas e crescentes. 

Na terceira parte da obra, já no segundo volume, intitulada “Transportes 
e mercados no norte e centro-oeste brasileiros”, os capítulos de Leonardo Mi-
lanez de Lima Leandro e Fábio Carlos da Silva, Vitor Marcos Gregório, Paulo 
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Roberto Cimó Queiroz e José Antonio Fernandes apresentam reflexões sobre 
os estados do Pará, do Amazonas e do atual Mato Grosso do Sul. Lima Lean-
dro e da Silva analisam a trajetória histórica da Estrada de Ferro do Bragança, 
no Pará, no período de expansão da atividade gomífera. Já Gregório discute os 
percalços da incorporação da região amazônica ao conjunto do Estado Nacional 
Brasileiro. Também aborda a centralidade da navegação a vapor nesse processo 
visando à manutenção e à expansão do domínio do recém-constituído Império 
sobre essa vasta região. Cimó Queiroz discute a formação da Cia. Mate Laran-
jeira, iniciativa do brasileiro Tomás Laranjeira, e o desenvolvimento das rotas 
comerciais que ligavam esta atividade, sediada no atual estado de Mato Grosso 
do Sul, ao mercado argentino, principal consumidor da erva-mate à época, so-
bretudo após a abertura da navegação brasileira no Rio Paraguai. Fernandes, 
ainda analisando o complexo ervateiro, volta-se à análise dos meios de transpor-
te utilizados nessa economia entre fins do século XIX até meados do século XX 
e estabelece comparações entre os estados do atual Mato Grosso do Sul, Paraná 
e Santa Catarina. 

Na quarta e última parte da obra, intitulada “Ferrovias na Argentina”, 
Elena Salerno, Fernando Ariel Ortega e María Teresa Bovi – pesquisadores 
daquele país – apresentam reflexões sobre as regiões da Patagônia (sul), Buenos 
Aires e Jujuy (noroeste). Salerno apresenta os esforços do Estado argentino para 
integrar a remota região da Patagônia ao conjunto da economia nacional no 
início do século XX, promovendo cruzamento de dados de diferentes naturezas 
para conhecer as características dos movimentos de cargas das ferrovias e dos 
portos daquela região e sua significância no cenário nacional. Ortega discute o 
período de Arturo Frondizi na presidência argentina (1958-62), marcado por 
uma série de eventos emblemáticos no âmbito da história ferroviária, os quais 
deram início a um processo de “racionalização” e desmantelamento da rede ar-
gentina. Bovi analisa a integração de Jujuy, nos rincões do noroeste argentino, 
através da Ferrocarril Central Norte entre 1870 e 1910, que proporcionou a 
modernização da produção açucareira local.

No âmbito da amplitude espacial deste esforço coletivo de pesquisa, si-
tuado entre a Zona Bragantina, no Pará, e a Patagônia argentina, verifica-se 
um tema (e uma tarefa) comum a todos os capítulos desta obra: a formação da 
nação e o correlato desenvolvimento de estruturas mercantis que subordinem os 
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desígnios do desenvolvimento econômico à sociedade. Essa tarefa continua in-
conclusa, tanto no Brasil quanto na Argentina, e esperamos que esta obra possa 
auxiliar na reflexão sobre os desafios relacionados aos sistemas de transportes e 
às formações econômicas regionais, nacionais e continentais.
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No dia 10 de junho de 1884, a inauguração da Estrada de Ferro de 
Bragança, com uma extensão de pouco mais de 33 quilômetros, 
ligando Belém à colônia de Benevides, colocou o Pará no rol 
das províncias brasileiras percorridas por ferrovias, sendo ela a 

décima terceira. Concluídos os 229 quilômetros do eixo principal, com bitola 
de 1,00 m, ligavam-se os municípios de Belém e Bragança, feito celebrado com 
novo ato inaugural aos 4 de maio de 1908. Três importantes ramais partiam 
do eixo principal: o primeiro da Estação Entroncamento, no quilômetro 6, em 
direção à colônia do Pinheiro (atual distrito de Icoaraci), com bitola de 1,00 m; 
o segundo da Estação Igarapé-Açu, no quilômetro 111, em direção à colônia 
do Prata; o terceiro da Estação de Bragança em direção à colônia de Benjamin 
Constant (atual município de Augusto Corrêa), estes dois últimos com bitolas 
de 0,60 m (SILVA, 1954). Os ramais saíam, respectivamente, de Belém, Iga-
rapé-Açu e Bragança – três centros de convergência da produção dos núcleos 
populacionais da zona da estrada de ferro. O estudo analisa a trajetória da ferro-
via na formação da Zona Bragantina, região cuja ocupação foi fomentada com 
vistas ao desenvolvimento de núcleos agrícolas no estado do Pará, no período de 
expansão da atividade gomífera.

No período em tela, três ferrovias foram construídas no Norte brasilei-
ro: a Estrada de Ferro de Bragança, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a 
Estrada de Ferro Tocantins. Os estudos existentes sobre estas ferrovias abor-
dam preferencialmente o caso emblemático da Madeira-Mamoré, construída, 
após malogradas outras iniciativas no século XIX, através da empresa organi-
zada pelo investidor norte-americano Percival Farquhar, ligando Porto Velho e 
Guajará-Mirim. A Estrada de Ferro Tocantins, construída para vencer o trecho 
encachoeirado do rio Tocantins, ligando Tucuruí e Jatobal, foi objeto de um 
relevante estudo, realizado pela historiadora Dulce Portilho Maciel (2011). As 
referências à Estrada de Ferro de Bragança, exceto o estudo realizado pelo his-
toriador paraense Ernesto Cruz (1955), não a abordam como objeto central, 
espaço que ora ocupa.

A metodologia utilizada constou de levantamento bibliográfico, especial-
mente artigos, livros, monografias e algumas obras raras, e pesquisa documental 
(notadamente os Relatórios dos Presidentes da Província e Mensagens dos Go-
vernadores do Estado do Pará, Relatórios Ministeriais, dados dos Censos de 1872 
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a 1920, dados do Anuário Estatístico do Brasil). Os documentos visualizados, 
especificamente os Relatórios e Mensagens dos Presidentes e Governadores do 
Pará, apresentam análises e relatos de ações e políticas com vistas a viabilizar o 
desenvolvimento agrícola na zona da Estrada de Bragança1 para o abastecimento 
do mercado regional, apontando a vinculação entre este projeto e a construção de 
uma via férrea que ligasse a zona produtora de alimentos com o Porto de Belém. 
Tais relatos contrastam com aqueles focados no extrativismo da borracha, atividade 
de maior importância como internalizadora de recursos e rendas para a Província/
Estado do Pará, maior investidor da construção da ferrovia. A ferrovia, consumi-
dora daquelas rendas nas constantes operações deficitárias, teve como fundamento 
econômico a criação de colônias agrícolas ao longo de seu eixo principal para pro-
duzir alimentos para o abastecimento do mercado da capital. Desse modo, os go-
vernantes se esforçaram e despenderam recursos para fomentar a colonização com 
o imigrante europeu, cuja suposta racionalidade das técnicas modernas no trato 
com a terra o capacitava a alavancar a produção de alimentos na Zona Bragantina.

A perspectiva de análise parte da premissa de que a ferrovia foi um pro-
jeto estrututante da política de colonização do território da Zona Bragantina. 
Por essa perspectiva, buscou-se verificar em que medida a trajetória da ferrovia 
bragantina – que ligava os centros produtivos de seu eixo e zona de influência ao 
porto exportador situado em Belém – pode apoiar a explicação da formação eco-
nômica e social da região. Os documentos a partir dos quais se aborda a história 
da referida ferrovia – por onde era transportada parte da produção dos núcleos 
populacionais – oferecem os registros e qualificações da contribuição dos centros 
produtivos e abastecedores do mercado de Belém, possibilitando a visualização 
de pontos dos trajetos percorridos pelas economias dos respectivos municípios.

Ao reunir informações a respeito dos principais eventos da trajetória da 
ferrovia, bem como os dados populacionais de municípios situados entre o rio 
Guamá e o oceano Atlântico, objetiva-se analisar o papel da ferrovia na coloni-
zação da Zona Bragantina do estado do Pará, especialmente durante as décadas 
finais do século XIX até as décadas iniciais do século XX.

1  A distância que separa Bragança de Belém era percorrida majoritariamente pelo rio Guamá, a menor parte sendo 
percorrida por terra entre Bragança e Ourém. Desde a trilha aberta por Pedro Teixeira, ainda no século XVII, esse eixo de 
comunicação entre as duas cidades ficou conhecido como a Estrada de Bragança. Tal designação representa não apenas o 
eixo de comunicação entre Bragança e a capital, mas também o eixo de ligação entre Belém e os demais núcleos que estavam 
situados na direção de Bragança.
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O texto está organizado em quatro sessões: 1. Introdução; 2. A zona da 
Estrada de Bragança; 3. A trajetória da Estrada de Ferro de Bragança; 4. Apon-
tamentos e considerações finais.

A zona da Estrada de Bragança

Localizada no nordeste do estado do Pará, a área de influência da Estrada 
de Ferro de Bragança corresponde a um território de pouco mais de trinta mil 
quilômetros quadrados, limitado ao norte pelo oceano Atlântico, ao sul pelo 
rio Guamá, ao leste pelo rio Gurupi – que divide os estados do Pará e do Ma-
ranhão – e ao oeste pela baía do Marajó. Nas desembocaduras e no curso dos 
rios aí existentes e ao longo do litoral atlântico surgiram suas zonas pioneiras 
de ocupação.

Belém e Sousa do Caeté eram os centros administrativos das Capitanias 
do Grão-Pará e do Gurupy, respectivamente. Desde o rio Gurupi até a foz do 
rio Guamá, núcleos de catequese das ordens dos jesuítas e dos capuchinhos 
deram origem a alguns dos atuais municípios localizados na região: Cayté, Ma-
racanã, Vigia, Curuçá eram alguns dos 63 aldeamentos existentes no Pará até a 
primeira metade do século XVIII (MUNIZ, 1916). Desde a foz do rio Caeté, 
a saída para o Atlântico abria as possibilidades de comunicação entre Bragança 
e as localidades do litoral paraense, o Maranhão e outros estados do nordeste 
brasileiro. Desde as cabeceiras do rio Caeté, depois por terra, chegava-se ao rio 
Guamá, por onde se navegava até Belém, a grande praça comercial do norte 
brasileiro, o entreposto que se ligava aos altos cursos dos rios amazônicos bem 
como às principais rotas do comércio marítimo nacional e internacional.

A partir da segunda metade do século XVIII, as reformas promovidas na 
gestão de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, elevaram aqueles 
aldeamentos à categoria de vilas bem como promoveram a criação de novos nú-
cleos populacionais. Como evidências da efetivação de tais atos administrativos, 
podem ser enumeradas as fundações da vila de Ourém e do povoado de Tentu-
gal, entre Ourém e Bragança, em 1753; as vilas de Cintra, Colares, São Caetano 
de Odivelas e Curuçá no ano de 1757; São Miguel do Guamá e Vizeu no ano de 
1758 (BAENA, 1885; ARAÚJO, 2003). Neste período, por conta das disputas 
territoriais que colocaram a população indígena, já significativamente reduzida, 
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sob a condição de cidadão português e também em função da criação da empre-
sa monopolista Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, foi 
iniciado o comércio de trabalhadores africanos no Pará, e no Porto de Bragança 
esses trabalhadores eram legalmente comercializados ou contrabandeados do 
Maranhão (COUTO, 2003; ARAÚJO, 2003; CASTRO, 2006). Desde então, 
por resistência ao trabalho compulsório, outros núcleos populacionais foram 
formados pelos trabalhadores africanos e seus descendentes.

Na segunda metade do século XIX, a comunicação terrestre definitiva 
entre as localidades da Zona Bragantina, importantes centros produtivos e ex-
portadores de mercadorias comercializadas na praça de Belém já havia sido es-
tabelecida (PARÁ, 1873). Na porção central do território entre o rio Guamá e o 
oceano Atlântico o governo paraense levou a termo as experiências de instalação 
de colônias agrícolas a partir de 1875, ano de fundação da colônia de Benevides. 
É também nesse período que a balança comercial brasileira começou a experi-
mentar a contribuição da fugaz economia da borracha.

A trajetória ascendente dos negócios da borracha vai entrar nas déca-
das de 1880 e 1890 em uma esplêndida fase de ampliação de seu alcance de 
mercado. Com o aperfeiçoamento do processo de vulcanização e a difusão do 
pneumático, utilizado em automóveis e bicicletas, a procura pela borracha se 
expandiu de modo acelerado e ela passou a representar a matéria-prima de fun-
damental importância para a dinamização das economias industriais do final do 
século XIX e decênios subsequentes (PRADO JUNIOR, 1945). Em expansão 
acelerada, acompanhada da elevação contínua dos preços, a riqueza produzida 
pela borracha crescia na medida em que ascendia a procura pela matéria-pri-
ma quase que exclusiva do vale amazônico. Contraditoriamente, os negócios 
da borracha eram limitados pela indisponibilidade de mão de obra, embora a 
contínua expansão seja recorrentemente explicada pelo incremento demográfi-
co nos seringais, uma vez que as técnicas de extração do látex continuavam as 
mesmas (FURTADO, 2007).

O problema da mão de obra nos seringais era resolvido com o recruta-
mento de trabalhadores que já chegavam endividados e forçados a um regime 
de trabalho mediante a servidão pela dívida. De outro modo, dirigiram-se para 
a região levas maciças de migrantes nordestinos em função das secas ocorridas 
na região semiárida do Brasil em 1877-78 e 1888-89 (MUNIZ, 1916; CRUZ, 
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1955; ÉGLER, 1961; PENTEADO, 1967; SANTOS, 1980). Todavia, nos 
anos imediatamente seguintes às referidas secas, os negócios da borracha apre-
sentam pequenas retrações em relação aos anos anteriores2. Se os negócios da 
borracha atraíam a maioria dos trabalhadores nordestinos que seguiram o rumo 
da Amazônia, uma parte deles decidiu se estabelecer, ainda que temporariamen-
te, nas colônias da Zona Bragantina ou em seringais aí existentes.

O abastecimento do seringal, que antes poderia ser considerado au-
tossuficiente no tocante aos produtos básicos da alimentação (caça, pesca, 
pequenas criações, frutas e produtos agrícolas), passou a ser realizado a par-
tir da importação de mercadorias (carnes, cereais, bebidas e conservas em 
geral). Era patente, portanto, a necessidade de criação de zonas produtoras 
de alimentos que ao menos aliviassem a pressão dos preços das mercadorias 
importadas, uma vez que a maior parte dos trabalhadores do seringal, sob 
fortes esquemas de repressão da força de trabalho, era coibida de práticas 
de subsistência e forçada a se abastecer nos barracões dos seringalistas3. No 
caso da Zona Bragantina, os seringais existentes não contribuíam de modo 
significativo em relação à produção exportada4. Na safra de 1896-97, por 
exemplo, a produção dos municípios de São Caetano de Odivelas, São Mi-
guel do Guamá, Vigia, Irituia, Ourém, Curuçá, Colares, Santarém Novo e 
Marapanim somada corresponde a menos de 0,5 % da borracha produzida 
no Pará e exportada pelo Porto de Belém (PARÁ, 1899). No período de 
1900 a 1907, a produção gomífera da Bragantina oscilou entre 1,2 % e 2,2 % 
da produção total comercializada em Belém, que ainda era o maior dos tri-
butários da produção da zona da ferrovia (PARÁ, 1910). Sendo assim, é 
provável que nos seringais da região os trabalhadores empreendessem outras 

2  Como os novos trabalhadores que chegavam aos seringais não dominavam a técnica da extração de látex e produção 
de borracha, provavelmente essas pequenas retrações podem ser explicadas pelo tempo de trabalho que os seringueiros mais 
experientes empreendiam na transmissão dos conhecimentos necessários para que os novos seringueiros alcançassem pro-
dutividade equivalente.

3  Embora as práticas dos seringalistas fossem lesivas aos trabalhadores, explorando-os ao extremo e burlando suas contas 
correntes para que apresentassem saldos negativos, eram os seringalistas os responsáveis pela aquisição e colocação de merca-
dorias nos seringais. Aviar o trabalho no seringal era deveras custoso e com a expansão continuada dos negócios da borracha, 
cresciam também os custos do aviamento.

4  Há registros de produção de borracha para municípios localizados tanto no curso e na foz do rio Guamá quanto ao 
longo da costa atlântica. Daqueles são destacados São Miguel do Guamá, Ourém e Belém. Nas desembocaduras dos rios que 
correm para a costa e ao longo dela, enumeram-se Bragança, Quatipuru, Maracanã, Marapanim, Curuçá, São Caetano de 
Odivelas, Vigia e Colares.
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atividades de subsistência no limite da capacidade de trabalho das unidades 
produtivas5, com eventuais excedentes centralizados e comercializados no 
porto da capital.

Os presidentes da província do Pará eram grandes entusiastas da ideia 
de construir uma ferrovia na Zona Bragantina e introduzir imigrantes estran-
geiros a exemplo do que ocorria nas fronteiras do café brasileiro. Afastado da 
zona produtora de borracha, ainda que alguns de seus municípios produzis-
sem uma fração da goma elástica exportada, o estado fomentou a colonização 
através do recrutamento de imigrantes estrangeiros, notadamente europeus, 
em função de sua virtual capacidade de empreender técnicas modernas nas 
atividades agrícolas. Todavia, eram precárias as condições de acesso desde a 
capital da província à região, e o projeto para conectar Bragança e Belém se-
guia na esteira da onda que tomava conta das economias capitalistas no século 
XIX: as ferrovias. Com rendas suficientes para financiar tal empreendimento, 
os governos não pouparam esforços em realizar tal obra. Para que se tornasse 
objetiva a colonização europeia na Zona Bragantina, a ferrovia era a obra que 
viabilizaria o acesso rápido e fácil ao mercado da capital dos produtos agríco-
las e matérias-primas industriais com origem nas colônias modernas a serem 
criadas e situadas em seu eixo, bem como nas cidades e vilas já existentes. Tal 
investimento objetivava ainda melhorar as condições para o estabelecimento 
do transporte regular entre as colônias que se pretendia criar, dando ensejo 
às discussões sobre a construção de uma linha férrea que garantiria a efetiva 
ocupação das áreas atingidas por ela (PARÁ, 1874; ÉGLER, 1961).

As colônias de povoamento e produção agrícola na Zona Bragantina 
ganhariam, desse modo, maior dinamismo com a construção da ferrovia, com 
a qual o governo provincial explicou a necessidade de introdução da força de 
trabalho de origem europeia, e o governo estadual insistiu no empreendimento, 
fomentando e organizando o serviço de colonização.

A marcha do povoamento não seguiria o rumo da ferrovia, nem tam-
pouco a ferrovia determinaria essa marcha. Se a construção da ferrovia rumava 
para o leste, não era só nessa direção que seguia o fluxo de povoamento. Pelo 

5  Para a compreensão do conceito de capacidade de trabalho aqui referido ver a obra de Costa e seu debate sobre o “equi-
líbrio chayanoviano” (1995, 2000).
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contrário. Os núcleos foram abertos para esperar a ferrovia, não só na direção de 
Bragança, mas também na direção de Belém (PARÁ, 1879).

De modo resumido, considerando os dados organizados por Muniz 
(1916) e Cruz (1955) e os mapas elaborados por Penteado (1967), a intensi-
ficação da marcha do povoamento da Zona Bragantina teve início em 1875 
com a instalação da colônia de Benevides. Em 1883, foi aberto o núcleo do 
Apehú, denominado Araripe em 1886. Por ato de 1889 foi criada a colônia do 
Castanhal, emancipada no ano de 1893, quando também foi instalado o núcleo 
colonial de Marapanim, em seguida denominado Burgo Marapanim. Em 1894 
foi lançado o núcleo de Benjamin Constant, próximo de Bragança. Os núcleos 
de Jambuassú e Santa Rita do Caranã datam de 1895. Em 1897 foi a vez da 
Granja Américo. No ano posterior surgiram as colônias Ferreira Pena, Annita 
Garibaldi, José de Alencar e Santa Rosa. Ainda em 1898 foi criado o núcleo 
de Santo Antonio do Maracanã, oficialmente instalado em 1900 e recebendo o 
nome de Santo Antonio do Prata no ano de 1902. Os núcleos de Couto de Ma-
galhães, Ianetama e Antonio Baena foram criados em 1899, este último depois 
incorporado ao núcleo de Annita Garibaldi. Até o ano de 1916, foram instala-
dos núcleos coloniais situados na porção mais ao centro da Zona Bragantina. Os 
núcleos de Anhanga, onde antes fora o Burgo Marapanim, de São Luís e o de 
Augusto Montenegro, todos servidos diretamente pela ferrovia, foram criados 
entre 1901 e 1908, e até 1916 foram criados os núcleos da Estrada do Tentugal6 
ou Capanema, de Pedro Teixeira e Iracema.

De acordo com dados organizados por Muniz (1916), de 1820 até 
1889 entraram no Pará 18.173 pessoas consideradas imigrantes, sendo que 
17.166 eram nordestinos. Anote-se que o autor, em seus cálculos, considera 
a seca do biênio 1877-78 como o fenômeno de maior relevância para a ocor-
rência do fluxo migratório nordestino, uma vez que no período foi registrado 
o número de 13.300 pessoas, portanto um contingente da ordem de 77 % da 
imigração então anotada. Entre os anos de 1890 e 1916, os dados apontam 

6  De acordo com Baena (1885), esta localidade havia sido fundada ainda em 1753, posteriormente se tornando importante 
núcleo colonial em função do fluxo migratório de nordestinos, chegando a conter 4.300 almas. Este povoado situado entre 
Ourém e Bragança, no caminho pelo qual se comunicavam as Comarcas de Bragança e do Guamá, era habitado e produtivo 
ainda na primeira metade do século XIX. No final da década de 1870, em função daquele fluxo migratório de nordestinos, 
contabilizava 3.500 pessoas, 280 lotes demarcados, dos quais 174 já estavam plantados e roçados, 133 casas, sede para direção 
do núcleo colonial e uma igreja e duas capelas (PARÁ, 1879).
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um contingente de 53.440 pessoas imigrantes no Pará. Entre 1896 e 1900, 
os senhores Emilio Martins e Francisco Cepeda haviam introduzido 13.329 
imigrantes (24,9 %), sendo que 193 destes foram recusados pelo serviço de 
colonização. No biênio 1915-16, registrou-se a entrada de 18.255 imigrantes 
(34 %), sendo que algo em torno de 38 % desse número não chegou a dar 
algum resultado considerado aproveitável. Conforme explica Muniz (1916), 
entre os anos de 1902 e 1915, o governo estadual não contava com serviços 
organizados de imigração, ou seja, não foram registrados contratos para a 
introdução de imigrantes. Desse modo, a análise apresentada pelo autor pode 
estar subestimada, uma vez que considera apenas os dados oficiais dos con-
tratos de colonização e dos serviços de colocação de imigrantes organizado 
pelo poder público.

Vale lembrar que uma nova seca no biênio 1915-16 também concor-
reu para que as localidades abrigassem novo fluxo migratório de nordestinos 
(MUNIZ, 1916). Algumas destas localidades ainda floresceram nas mar-
gens da ferrovia, onde foram construídas estações ferroviárias, paradas ou 
estribos, constituindo-se em elementos centrais de núcleos produtores de 
gêneros diversos. No total, incluindo os ramais, a ferrovia bragantina tinha 
46 pontos, entre estações, paradas e estribos. Da estação central São Braz, 
em Belém, até a estação de Bragança, existiam 37 pontos, sendo 19 estações, 
4 paradas e 14 estribos7.

A dinâmica populacional da Bragantina

Tomando como referência o documento Informações sobre as Comarcas da 
Província do Pará, organizado pelo diretor da 2ª Secção da Secretaria da Presi-
dência da Província, Manuel Baena (1885), observou-se, nas séries de dados dos 
Censos e do Annuário Estatístico do Brazil, a dinâmica populacional de dezessete 
municípios: Belém, Bragança, Vizeu, Quatipuru, Igarapé-Açu, Cintra, Mara-

7  Seguindo as definições da publicação Ferrovias do Brasil, editada pelo IBGE (1948; 1956), as estações correspondem aos 
locais de parada dos trens com determinado nível de organização, onde existiam guichês para venda de passagens, abrigo para 
os passageiros, depósitos de mercadorias, desvios e, dependendo da categoria da mesma, poderia conter oficinas e abrigo para 
os carros; as denominadas paradas eram plataformas de embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, e poderiam 
ter ou não um guichê para venda de passagens e área coberta; existiam ainda os estribos, construções simples de alvenaria ou 
madeira, utilizadas principalmente para o embarque e desembarque de mercadorias, e os postos telegráficos, estes últimos não 
presentes na Estrada de Ferro de Bragança.
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canã, Marapanim, Salinas, Santarém Novo, Ourém, São Miguel do Guamá, 
Irituia, Vigia, Colares, São Caetano de Odivelas e Curuçá. O critério de escolha 
levou em consideração a compatibilidade entre as denominações dos municí-
pios ou povoações que formavam as comarcas localizadas entre o rio Guamá e 
a costa atlântica, desde Belém até Bragança, e as denominações presentes nas 
contagens de 1872 e de 19208.

Por outro lado, tais localidades correspondem a núcleos de histórica 
ocupação com vistas à criação de empreendimentos para produção e expor-
tação de diversos gêneros agrícolas e extrativos, estabelecidos nos séculos do 
Brasil Colonial e expandindo suas relações até a efetiva ligação possibilitada 
pela Estrada de Ferro de Bragança, no Brasil Republicano. No documento da 
Secretaria da Presidência, Belém, Bragança, Cintra, São Miguel do Guamá e 
Vigia constam como as sedes das respectivas comarcas. Na contagem de 1872 
não são apresentados dados sobre Marapanim, Maracanã e Igarapé-Açu. En-
tretanto, os dados sobre essas localidades aparecem nas contagens posteriores 
de 1890, 1900 e 1920, respectivamente. Apesar de Maracanã não ser citada 
nas contagens de 1872 e 1890, no documento de Baena (1885) aparece como 
localidade vinculada à Comarca de Belém. Por outro lado, uma lei estadual de 
1897 devolveu o nome de Maracanã ao município chamado de Cintra, assim 
denominado por Mendonça Furtado. Igarapé-Açu, apesar de só aparecer na 
contagem de 1920, resultou do núcleo colonial Jambuassú, instalado no ano 
de 1895, como relacionado anteriormente. Cumpre lembrar ainda que as co-
marcas eram formadas pelas sedes dos municípios, e ainda freguesias, distritos 
e vilas, cujos dados discutidos correspondem a frações da dinâmica dos muni-
cípios enumerados.

Veja-se o que apresentam os dados dos censos em relação à evolução da 
população das localidades selecionadas da Zona Bragantina, área de influência 
da Estrada de Ferro de Bragança, o eixo para onde convergia a produção não só 
dos núcleos do seu leito, mas também daqueles localizados no litoral paraense e 
nas margens do rio Guamá.

8  Embora atente-se para as imprecisões dos levantamentos realizados, não é objetivo deste estudo discutir tais distorções. 
Foge ainda do escopo deste estudo a análise das transformações políticas e administrativas que resultavam na criação e extin-
ção de vilas, freguesias e municípios.
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  Tabela 1 – Evolução da população dos municípios selecionados

Município 1872 1890 1900 1910 1920

Belém 61.997 50.064 96.560 270.728 236.402 

Bragança 9.235 16.046 17.651 17.450 44.486 

Vizeu 4.125 6.639 8.911 13.516 15.823 

Quatipuru 1.744 1.929 - 10.405 20.642 

Igarapé-Açu - - - 14.502 46.049

Cintra 5.703 5.812 - - -

Maracanã - - 7.439 10.469 18.472 

Marapanim - 6.285 8.684 9.358 16.464 

Salinas 1.749 2.840 5.161 5.989 7.114 

Santarém Novo 1.021 1.987 3.770 - - 

Ourém 1.881 2.886 3.980 4.619 7.370 

São Miguel 2.790 3.796 4.785 9.091 9.125 

Irituia 3.205 4.230 4.109 4.768 9.508 

Vigia 7.574 10.445 10.694 14.396 30.566 

Colares 3.018 1.315 1.710 - - 

São Caetano 2.975 4.880 5.869 7.058 9.886 

Curuçá 6.440 6.097 7.197 8.496 13.919 

Total   113.457   125.251 186.520 400.845 485.826 

Fonte: Censos (1872, 1890, 1900, 1920); Brasil (1916).

Cumpre anotar que o espaço ao qual se atribui a população de Belém para 
as referidas contagens compreende um vasto território onde estavam incluídas 
algumas das colônias, estações e paradas ao longo da ferrovia, tais como Ana-
nindeua, Benfica, Benevides, Santa Izabel, Americano, Apehú, Castanhal.

Da população estrangeira identificada pelo censo de 1920, 17.847 pessoas 
estavam localizadas em Belém. Dessas, 194 estavam em Ananindeua, onde fica-
va localizada a parada do quilômetro 13 da ferrovia. Em Benevides, a primeira 
colônia ao longo do traçado da ferrovia, instalada em 1875 com imigrantes eu-
ropeus, restaram 33 estrangeiros. Santa Izabel, núcleo colonial alcançado pelos 
trilhos da ferrovia em 1886, apresentou uma população de 44 estrangeiros. Em 
Americano, eram 55 indivíduos estrangeiros. Na localidade do Apehú, núcleo 
colonial criado em 1883 sem sucesso na instalação de açorianos e com fracasso 
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repetido em 1886, foram identificadas 23 pessoas estrangeiras. Em Castanhal 
foram contabilizados 93 estrangeiros. Da população estrangeira identificada 
em Belém, 12.083 pessoas (67,7 %) eram de origem portuguesa, seguidas das 
de origem espanhola, as quais eram 2.903 pessoas (16,3 %). Foram identifica-
dos como italianos 781 indivíduos (4,4 %) e como turco-asiáticos 773 (4,3 %). 
Identificou-se ainda 245 ingleses (1,4 %) e 210 franceses (1,2 %). Os demais 
852 indivíduos (4,7 %) eram estrangeiros de diversas outras nacionalidades.

Bragança, município situado no outro extremo da ferrovia, nos termos 
das informações organizadas por Manuel Baena, era “uma das principaes ci-
dades da provincia pela sua população, lavoura e riqueza do sólo” (BAENA, 
1885, p. 3-4). Foi o maior produtor do fumo comercializado na capital no 
ano de 1896, conforme anotado no Álbum do Pará em 1899 (PARÁ, 1899), 
destacando-se ainda pela produção e exportação de cereais, peixe, aguardente, 
algodão e pelas fazendas de criação (PARÁ, 1908). Era ainda sede da Comar-
ca de Bragança, que reunia os municípios de Quatipuru e Vizeu, estes também 
produtores de fumo, peixe, cereais, farinha, gado cavalar e bovino. No ano de 
1920, os estrangeiros eram apenas 271, na sua maioria de origem espanhola, 
contabilizados em 147 pessoas (54 %), que, com os 103 portugueses (38 %), 
compunham a quase totalidade dos estrangeiros lá residentes. Foram identifi-
cadas ainda 6 pessoas de origem turco-asiática, 5 ditas francesas e 4 italianas. 
Os demais imigrantes eram da Inglaterra, da Rússia e da Bolívia, sendo outros 
3 de países diversos ou indeterminados.

Nas margens do rio Gurupi, fazendo divisa com o estado do Maranhão, 
Vizeu contabilizou, em 1920, 50 imigrantes estrangeiros, sendo 33 portugueses 
(66 %), 10 turco-asiáticos (20 %), 2 alemães (4 %), 1 austríaco, 1 espanhola, 1 
boliviano, 1 peruano e 1 europeu de nacionalidade desconhecida.

Quatipuru, por sua vez, situado nas margens do rio de mesmo nome, re-
gistrou, na contagem de 1920, 111 pessoas de origem estrangeira. Em maior nú-
mero eram os espanhóis, com 63 pessoas (56,7 %), seguidos dos turco-asiáticos 
com o contingente de 27 imigrantes (24,3 %). De outras nacionalidades foram 
identificados 14 italianos (12,6 %), 2 cubanas, 1 paraguaia, 1 grego e mais outras 
2 mulheres de nacionalidade desconhecida.

A Comarca de Cintra era formada pelos municípios de Cintra, Marapa-
nim e Salinas, além da localidade de Santarém Novo. A partir da contagem de 
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1900, os dados apresentados com o nome de Maracanã, correspondem ao que 
seria a população de Cintra. Em 1920, a população de estrangeiros contabilizou 
32 pessoas. Metade era de origem portuguesa, 11 eram ditas turco-asiáticas 
(34 %), 1 de origem suíça, 1 dito italiano, 1 inglês, 1 espanhol e 1 francês. Na 
população de Salinas para o ano de 1920, estão incluídos 13 indivíduos estran-
geiros: 10 eram portugueses e 3 eram turco-asiáticos.

São Miguel do Guamá era sede da Comarca do Guamá, formada ainda 
pelos municípios de Ourém e Irituiua. Dos municípios da Zona Bragantina, era 
o segundo maior tributário da produção de borracha comercializada na capital 
(PARÁ, 1899, 1910). Era reconhecido ainda pela produção e exportação de 
tabaco, conforme anotado por Baena (1885) e Augusto Montenegro (PARÁ, 
1908). Na população registrada em 1920, 118 pessoas eram estrangeiras. A 
grande maioria (89,8 %) era de origem portuguesa e os 12 restantes eram: 7de 
origem turco-asiática, 3 ditos espanhóis e 2 de nacionalidade desconhecida.

No ano de 1920, da população do município de Ourém, foram identi-
ficados 65 estrangeiros, dos quais 59 eram portugueses (90,7 %), 2 italianos, 1 
inglês, 1 francesa, 1 estadunidense e 1 turco-asiático.

O município de Irituia, que segundo as informações de Baena (1885), de 
Paes de Carvalho (PARÁ, 1899) e de Augusto Montenegro (PARÁ, 1908) era 
o centro produtor de tabaco de excelente qualidade e muito apreciado na capital, 
destacava-se também pela produção de borracha. Na safra de 1896-97, o muni-
cípio foi o quarto maior produtor do fumo comercializado na capital e o quarto 
maior produtor de borracha da Zona Bragantina (PARÁ, 1899). A contagem 
populacional de 1920 registrou o contingente de 91 estrangeiros, sendo 87 de 
origem portuguesa, 2 espanhóis, 1 argentino e 1 turco-asiático.

Os municípios de Vigia, Colares, São Caetano de Odivelas e Curuçá 
compunham a Comarca da Vigia. Em Vigia, o censo de 1920 contabilizou 
61 indivíduos estrangeiros. Mais da metade era de origem portuguesa (32 
pessoas). Os demais eram 11 turco-asiáticos, 5 franceses, 1 espanhol e 1 ita-
liano, havendo ainda 5 uruguaios, 4 bolivianas e mais outros 2 imigrantes de 
nacionalidades desconhecidas.

São Caetano de Odivelas, conforme relatou Baena (1885), era um dos 
pontos de escala das linhas de navegação costeira subvencionadas pelo governo 
e exportava para o mercado da capital farinha, peixe, ostras, bananas, abacates, 
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laranjas. Já se comentou que os municípios da Zona Bragantina não eram dos 
mais significativos produtores de borracha. Contudo, na safra de 1896-97, foi o 
município de São Caetano de Odivelas o que mais contribuiu, em relação aos de-
mais da região, produzindo 13.216 arrobas (PARÁ, 1899). No ano de 1920 eram 
10 estrangeiros incluídos na população, sendo 9 portugueses e 1 turco-asiático.

Da Comarca da Vigia, cumpre registrar ainda o município de Curuçá, o 
qual, assim como São Caetano de Odivelas, era produtor de borracha e ponto 
de escala das linhas de navegação subvencionadas, que transportavam para a 
capital farinha, milho, peixe, arroz, aves, porcos e frutas (BAENA, 1885; PARÁ, 
1899, 1908). No ano de 1920, o censo registrou um contingente de 21 pessoas 
estrangeiras. Eram 10 de origem portuguesa e 8 turco-asiáticos. Havia ainda 2 
espanhóis e 1 francês.

Igarapé-Açu não é citado nos censos anteriores ao de 1920. Todavia re-
sulta do núcleo de Jambuassú, criado no ano de 1895. De acordo com os dados 
levantados por Muniz (1916), eram 1.806 os colonos aí localizados no ano de 
1900, sendo 647 espanhóis, 10 portugueses e 1.149 brasileiros. No recensea-
mento dos núcleos coloniais realizado em 1901, foram contabilizadas 1.980 
pessoas. A colônia foi elevada à categoria de município em 1906. O Annuario 
Estatistico do Brazil calculou a população para o ano de 1907 em 13.926 habi-
tantes, chegando a 14.502 pessoas no ano de 1910. Em 1920, o censo apresenta 
o número de 46.049 habitantes no município, aí incluídos 384 estrangeiros. Das 
nacionalidades, eram 141 turco-asiáticos (36,7 %), 123 portugueses (32 %), 100 
espanhóis (26 %), 12 italianos (3 %), 3 estadunidenses, 1 alemão, 1 francês, 1 
grego, 1 polonês e 1 de nacionalidade desconhecida.

O recenseamento de 1920 ainda relacionou 26.907 estabelecimentos ru-
rais no Pará, dos quais mais da metade estava localizada na Zona Bragantina: 
eram 15.191 estabelecimentos (56,5 %). Nesses estabelecimentos trabalhavam 
pouco mais que 2/5 da população paraense com atividades vinculadas à explora-
ção do solo (agricultura, criação, caça e pesca), sendo que 1/5 estava localizado 
nos estabelecimentos de Belém, Igarapé-Açu e Bragança, onde também esta-
vam os maiores contingentes absolutos da população estrangeira dos municípios 
selecionados. Note-se que correspondem às principais cidades servidas pela fer-
rovia, respectivamente, seus trechos de onde seguiam os ramais do Pinheiro, do 
Prata e o de Benjamin Constant. Em Belém foram recenseados 4.541 (16,9 %) 
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estabelecimentos, onde trabalhavam 28.181 pessoas na agricultura, 103 na cria-
ção de animais, havendo ainda outras 1.256 pessoas realizando atividades de 
caça e pesca. Igarapé-Açú foi o segundo município com maior número des-
ses estabelecimentos, apresentando 4.116 unidades produtivas (15,3 %) com 
11.233 pessoas atuando na agricultura, 19 na criação de animais e 1 nas ativida-
des de caça e pesca. Em seguida estava Bragança, com 3.184 estabelecimentos 
(11,8 %), nos quais 8.897 pessoas trabalhavam na agricultura, 16 atuavam na 
criação de animais e outras 688 caçavam e pescavam. Cumpre anotar outros 
3.350 (12,5 %) estabelecimentos rurais recenseados nos municípios seleciona-
dos. Neles trabalhavam 50.324 pessoas entre agricultores, criadores, pescado-
res e caçadores, sendo que 951 estavam localizados em Quatipuru (3,5 %), 492 
em Vigia (1,8 %), 371 em São Miguel do Guamá (1,4 %), 340 em Maracanã 
(1,3 %), 321 em Marapanim (1,2 %), 289 em Irituia (1,1 %), 198 em São Cae-
tano de Odivelas (0,74 %), 186 em Ourém (0,69 %), 159 em Salinas (0,6 %) e 
43 em Vizeu (0,2 %).

Passado em revista o quadro geral da formação socioeconômica da Zona 
Bragantina, qualificado o caráter geral da constituição da população e dos gê-
neros produzidos pelos núcleos e apontadas questões relacionadas à concepção 
do projeto ferroviário, avança-se à análise dos principais eventos relacionados à 
contratação da empresa, à organização, à construção e à gestão da ferrovia, bem 
como de alguns dos impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da im-
plantação da mesma na Zona Bragantina do Estado do Pará.

A trajetória da Estrada de Ferro de Bragança

As primeiras iniciativas para a construção de uma ferrovia que conectasse 
Belém e Bragança – na época dois importantes centros dinâmicos da socioecono-
mia paraense – decorrem do ano de 1870, quando uma lei provincial autorizou o 
governo paraense a contratar uma empresa que levasse a termo tal empreendimen-
to (VIEIRA, 1954). No ano de 1874 foi sancionada a Lei nº 809, que concedia 
privilégios a uma empresa que construísse uma estrada de ferro entre Belém e Bra-
gança e estabelecesse colonos ao longo de seu eixo (MUNIZ, 1916; CRUZ, 1955).

Com o regulamento da referida lei, foi celebrado um contrato com o 
senhor Cícero Pontes, residente no Rio de Janeiro e procurador do senhor 
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Antonio Gonçalves da Justa Araújo, residente no Ceará, para a construção 
de uma estrada de ferro, inclusive com ramais previstos para ligar a estrada 
principal às localidades do Pinheiro, Vigia, Cintra, Ourém e São Miguel do 
Guamá, concedendo direitos de exploração durante quarenta anos, remune-
rando-se o capital a juros de 7 %. O contrato previa ainda a introdução de dez 
mil colonos em famílias, garantindo-se, nos termos da lei, o reembolso das 
despesas realizadas (PARÁ, 1875).

Entretanto, passados dezessete meses da celebração do primeiro contrato 
e faltando um mês para caducar, constava que nenhuma atividade havia sido 
iniciada em relação à via férrea (PARÁ, 1876). O concessionário jamais execu-
tou atividade alguma daquelas contratadas e não foram encontrados indícios do 
pagamento das multas contratuais previstas. Com o contrato rescindido e aberto 
novo processo concorrencial até março de 1878, o governo provincial ainda não 
havia recebido novas propostas (PARÁ, 1878).

No ano de 1879, novo contrato de construção foi celebrado com o pro-
curador dos senhores Izidro Borges Monteiro e Francisco da Siqueira Queiroz, 
concessionários da Estrada de Ferro Bragantina, em São Paulo. O novo contrato 
não seguira à risca o dispositivo legal que regulava os serviços ferroviários, es-
pecificamente no que concerne à instalação de colonos, uma vez que à província 
afluía grande contingente de nordestinos, os quais localizavam-se na colônia de 
Benevides, em Tentugal, em Santa Izabel e no caminho da Vigia. Além disso, 
seria oneroso aos cofres provinciais sustentar a imigração estrangeira, muito em-
bora aos imigrantes fosse obrigatório o reembolso de tais despesas de instalação. 
Desse modo, foi suprimida a cláusula que previa a instalação de núcleos colo-
niais ao longo de seu eixo principal (PARÁ, 1879). Contudo, tal contrato, como 
o anterior, não seria cumprido (CRUZ, 1955).

Sem que os interessados a quem foram concedidos os direitos de explo-
ração do serviço ferroviário tomassem qualquer iniciativa ou realizassem qual-
quer obra no sentido de tornar objetiva a via férrea entre a capital da província, 
Belém, e a cidade de Bragança, o governo provincial manteve acesa a chama que 
alimentava o desejo de levar a termo tal empreendimento. Uma década de ne-
gociações frustradas havia transcorrido e os administradores da Província con-
tinuavam a insistir naquilo que seria um importante elemento para dinamizar a 
socioeconomia paraense: a ferrovia bragantina.
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Foi em fevereiro de 1883 que chegou à província do Pará o senhor 
Bernardo Caymari, incumbido de negociar as bases de um contrato para a 
construção da ferrovia. Em ofício do dia 6 de fevereiro daquele ano, o senhor 
Bernardo Caymari apresentou ao presidente provincial a procuração que o 
habilitava como representante da Companhia Estrada de Ferro de Bragança, 
constituída pelos senhores Ambrósio Leitão da Cunha, Miguel Calógeras e 
Otto Simon e sediada no Rio de Janeiro. Desde então, o procurador da Estra-
da de Ferro de Bragança reclamou as bases do contrato anterior para encetar 
os trabalhos de construção da via férrea. Entretanto, o contrato celebrado no 
ano de 1879 ainda estava em voga e, até que caducasse ou até que os conces-
sionários anteriores expressassem desistência, nenhum trabalho poderia ser 
autorizado (PARÁ, 1883).

A construção da ferrovia

Curiosamente, a lógica em relação ao desejo de materialização da ferrovia 
foi invertida. Se até então eram os administradores da província os mais inte-
ressados em levar a termo a obra, embaraçada pelos concessionários, agora eram 
os pretendentes a concessionários os mais interessados. E o maior embaraçador 
passava a ser a estrutura burocrática da administração provincial.

Apesar disso, em junho de 1883 foi celebrado o contrato, levantado o 
capital exigido pela província e iniciada a construção. Teve início a materiali-
zação da tão sonhada obra. Com ela, tantos benefícios eram esperados que os 
primeiros trilhos foram assentados numa solenidade pública, com a participação 
da elite política da província do Pará, da diretoria da empresa e demais cidadãos. 
Tal era a magnitude do ato que da cerimônia participou “o que Belém pos-
suía de mais representativo, nos diferentes círculos social, econômico e político” 
(CRUZ, 1955, p. 67). Representa ainda a grandeza deste ato a colocação dos 
primeiros trilhos, assentados sobre dormentes de mármore e fixados com oito 
pregos de bronze (CRUZ, 1955).

Quando foi iniciada a construção da ferrovia, a primeira colônia agrícola 
da Estrada de Bragança, Benevides, já havia completado oito anos de existência. 
Instalada no ano de 1875 e distando de Belém 29 quilômetros, recebeu 180 imi-
grantes de diversas nacionalidades: 87 franceses, 35 italianos, 33 espanhóis, 11 
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alemães, 5 belgas, 3 ingleses, 3 suíços, 2 argentinos e 1 estadunidense. Contudo, 
as condições precárias de comunicação com centros urbanos e para o escoamen-
to da produção impuseram a parte dos colonos seu deslocamento para a capital. 
Em começo de 1877, entraram na colônia 364 colonos e saíram 247. Das 117 
pessoas restantes, 71 eram de origem francesa, 10 eram italianas, 2 diziam-se 
espanholas, 3 belgas, 4 suíças, 1 portuguesa e outros 26 colonos eram brasileiros 
(MUNIZ, 1916; CRUZ, 1955; PENTEADO, 1967).

O esforço de localizar imigrantes europeus na colônia, sem oferecer os 
resultados esperados, foi compensado pelo afluxo de nordestinos em direção à 
Amazônia em função da seca ocorrida no semiárido nordestino entre os anos de 
1877 e 1878. Com esse fenômeno em curso, no ano de 1878 foram nomeadas 
comissões encarregadas de socorrerem os migrantes nordestinos, regulamentado 
o serviço de assistência aos retirantes e encaminhados trabalhadores para os nú-
cleos de Benevides, Santa Izabel, Tentugal e caminho de Vigia (MUNIZ, 1916).

Relatou-se estarem localizados cerca de oitocentos cearenses no ano de 
1878, ascendendo ao número de nove mil no ano de 1879 (PARÁ, 1878, 1879). 
Acrescente-se que em 1881, de acordo com as informações reunidas por Manuel 
Baena, este núcleo colonial chegou a contabilizar doze mil pessoas em função da-
quela estiagem prolongada por que passava o semiárido brasileiro, quando parte 
dos nordestinos emigrados chegaram à província (BAENA, 1885).

Pouco mais de um ano havia transcorrido desde a cerimônia de assenta-
mento dos primeiros trilhos e uma nova solenidade marcou a inauguração do 
primeiro trecho da Estrada de Ferro de Bragança. Celebrava-se a abertura do 
tráfego regular dos primeiros 33 quilômetros da ferrovia, ligando Belém à colô-
nia de Benevides. Segundo Cruz (1955, p. 75), a Zona Bragantina iniciava sua 
contribuição para “uma nova era de progresso para a economia paraense, e para 
o desenvolvimento agrícola de uma região ainda inexplorada e desconhecida, 
porém de grande futuro”, fazendo com que o Pará ingressasse no rol das pro-
víncias brasileiras percorridas por ferrovias. Nessa solenidade, em que estiveram 
presentes, mais uma vez, o “que a cidade de Belém tinha de mais representativo 
nas esferas administrativa, social e política” (CRUZ, 1955, p. 75), foram conce-
didas vinte cartas de alforria a escravos na colônia.

Outro acontecimento contribuiria para marcar essa data tão impor-
tante: ao chegar às proximidades de Ananindeua, o trem que retornava com 
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convidados da cerimônia de inauguração para Belém descarrilou. Apesar do 
transtorno, não ocorreram graves danos aos passageiros e em poucos dias o 
trânsito foi restabelecido dentro da normalidade. Durante os dois meses fi-
nais do ano de 1884, os resultados financeiros apresentados pela ferrovia já 
indicavam aquele que foi o seu comportamento predominante: as operações 
deficitárias. No levantamento realizado por Cruz (1955), a movimentação de 
passageiros transportados foi da ordem de 2.624 pessoas. As operações dos 
meses finais de 1884 importaram numa receita de 8:385$020 (oito contos e 
trezentos e oitenta e cinco mil e vinte réis), enquanto a despesa importou na 
quantia de 18:405$740 (dezoito contos e quatrocentos e cinco mil e setecen-
tos e quarenta réis), dando um resultado deficitário da ordem de 10:020$720 
(dez contos e vinte mil e setecentos e vinte réis).

Ao mesmo tempo em que foi iniciada a construção da ferrovia, em 
1883, buscou-se, sem sucesso, instalar imigrantes açorianos no núcleo do 
Apehú (CRUZ, 1955). Em março de 1885 o tráfego da estrada de ferro já al-
cançava pouco mais de quarenta quilômetros e até novembro foram entregues 
ao tráfego público quase sessenta quilômetros, aproximando-se das terras do 
Castanhal e tocando as colônias de Benevides, Santa Izabel e Apehú. Quan-
do a ferrovia já tinha alcançado o núcleo e trafegava com regularidade até 
ele, ocorreu nova tentativa de instalação de 21 famílias daqueles imigrantes, 
que novamente não chegou a se efetivar em função das condições gerais da 
localidade, que não correspondiam àquelas que versavam o contrato da colo-
nização (MUNIZ, 1916). Segundo João Antonio Henriques, os imigrantes 
“aterrorisaram-se com a vista da floresta virgem, de arvores seculares, […] 
e resolveram voltar para a cidade, nem siquer ali apeando-se dos wagons” 
(PARÁ, 1886, p. 52).

A estatização da Estrada de Ferro de Bragança

Nos três anos iniciais, a construção da ferrovia avançou com uma média de 
vinte quilômetros anuais. Após esse período, os recorrentes déficits nas operações 
impuseram aos concessionários a rescisão do contrato, sendo a estrada encampa-
da pela província ainda em 1886. A encampação foi autorizada pela Lei Provin-
cial nº 1.292, de 13 de dezembro de 1886, levada a termo em 31 de dezembro 
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pelo preço de 1.500:000$0009 (um mil e quinhentos contos de réis), em apólices, 
resgatáveis ao fim de doze anos, com juros de 6 %. Sob a tutela do Estado, a 
ferrovia agora seguiria uma marcha irregular até sua conclusão (PARÁ, 1887).

Incorporada à estrutura burocrática da província, a ferrovia não avançou 
na direção de Bragança. Visando atender à elite comercial, importadora e expor-
tadora de produtos, sujeita às despesas extras com o transporte de mercadorias 
que chegavam até a estação de São Braz, a obra recuou em direção ao centro 
comercial de Belém (VIEIRA, 1954; CRUZ, 1955). A estação central de São 
Braz foi erguida nesse período e inaugurada em maio de 1893.

Só no ano de 1889 é que são retomadas iniciativas no sentido de dar 
prosseguimento à obra projetada para conectar Belém e Bragança. Após a au-
torização concedida pelo Governo Geral e expedidas as ordens à tesouraria da 
fazenda provincial na importância de 800:000$000 (oitocentos contos de réis), 
foram retomados os trabalhos para o prolongamento da ferrovia, sob a inspeção 
e direção da comissão incumbida da recepção e colocação de migrantes cearen-
ses nas margens da Estrada de Bragança. A comissão designada para tanto era 
composta por engenheiros da província, o mestre de linha da ferrovia e outros 
agentes da seção de obras públicas. Havia ainda a orientação de aproveitar, na 
tarefa, os trabalhadores localizados nas colônias do Araripe e Benevides e outros 
que estivessem recebendo socorros públicos. Aos que se negassem a realizar os 
trabalhos, tanto os localizados nas colônias quanto outros que recebessem os so-
corros públicos, tal apoio seria cessado (PARÁ, 1889). Vê-se, pois, evidenciada a 
forma como o Estado exerceu, com a política de colonização, controle da força 
de trabalho dos imigrantes na Zona Bragantina.

A estrutura burocrática do governo brasileiro transitava da monarquia 
para a república e o Pará era governado provisoriamente pelo capitão-tenente 
Duarte Pinto Guedes. Conforme consta no relatório da administração do Es-
tado do Pará do período do governador Lauro Sodré, a estrada de ferro foi 
prolongada em mais três quilômetros, até a localidade chamada Chermont, cujo 
trecho havia sido aberto ao tráfego em 25 de dezembro de 1890 (PARÁ, 1891). 

9  Segundo Cruz (1955), o valor da operação correspondeu a 1.800:000$000. Entretanto, conforme explicou o presidente 
da província, Joaquim da Costa Barradas, responsável por levar a termo a decisão da Assembleia Provincial, considerando os 
mesmos estudos aos quais se refere Cruz (1955), o resgate da ferrovia foi efetuado ao preço de 1.500:000$000, “menos 300 
contos do que tentara o Sr. Conselheiro Tristão de Alencar Araripe” (PARÁ, 1887, p. 5).
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Sem mais explicações sobre os trabalhos e as condições gerais de tráfego, Lauro 
Sodré comentou que no ano de 1894 a Estrada de Ferro de Bragança contava 
com 75 quilômetros de extensão, passando de Castanhal e levando a estrada 
até Marapanim. Acrescentou ainda que, entre 1890 e 1897, a estrada tinha sido 
ampliada em 37 quilômetros, sem revelar, no entanto, onde se encontrava seu 
ponto extremo (PARÁ, 1897). Foi ainda no ano de 1894 que teve início a obra 
do ramal do Pinheiro, inaugurado em 1906, com 27 quilômetros de extensão 
(VIEIRA, 1954).

A mensagem do governador Paes de Carvalho, em 15 de abril de 1898, 
informa que a ferrovia contava com 105 quilômetros de tráfego aberto (PARÁ, 
1898). O extremo até a referida data era a estação de Jambuassú (CRUZ, 1955; 
PENTEADO, 1967), local onde foi criada uma colônia em 1895, na qual a 
introdução de colonos foi realizada, por contrato com o governo estadual, pelos 
senhores Francisco Cepeda, Heliodoro Jaramillo e Emilio Martins (MUNIZ, 
1916). Daí partia o ramal do Prata, na extensão de vinte quilômetros.

A Estrada de Ferro de Bragança, como já apontado, operava sempre em 
regime deficitário, o que provocava constantes reclamações dos administradores 
estaduais, dando ensejo a debates sobre a possibilidade do arrendamento da 
ferrovia para saldar as dívidas (PENTEADO, 1967). Por outro lado, os mesmos 
homens públicos insistiam em afirmar que ela seria um importante elemento 
para dinamizar a economia da zona de influência, uma vez que nela seriam 
produzidos, pelos colonos, os gêneros que abasteceriam a capital. A marcha 
de avanço da ferrovia havia diminuído seu ritmo. Dos vinte quilômetros por 
ano, nos primeiros tempos, passou a sete quilômetros anuais, agora já com cer-
ca de quinze anos de operação. Entre 1897 e 1901 foram construídos mais 31 
quilômetros, chegando ao núcleo onde estava situada a parada do Livramento 
(CRUZ, 1955).

Quando Augusto Montenegro assumiu o governo do Estado do Pará, in-
corporou a conclusão da ferrovia em seu programa de governo (PARÁ, 1902, 
1908). Afastando a possibilidade de arrendamento e lançando mão da prerro-
gativa constitucional de poder realizar empréstimos no exterior, o governador 
levantou capital de £650.000 (seiscentos e cinquenta mil libras) com o banco 
Seligman Brothers, em Londres, para concluir a obra, reformar alguns trechos, 
construir novas estações e realizar outros melhoramentos (PARÁ, 1917). De fato, 
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desde sua eleição, em 1901, até sua saída, em 1908, o governador se propôs a levar 
a termo tal empreendimento e no último ano de sua administração entregou ao 
Estado do Pará a Estrada de Ferro de Bragança, com os ramais que ligavam, 
respectivamente, os municípios de Belém, Igarapé-Açu e Bragança às colônias 
do Pinheiro, do Prata e de Benjamin Constant. Este último teve a construção 
contratada em 1900 e concluída em 1904, com extensão de 26 quilômetros. Fi-
nalmente Belém e Bragança poderiam manter comunicação direta por uma via 
férrea, que ainda transportaria os gêneros produzidos na sua zona de influência.

Foi no último ano do governo de Augusto Montenegro que as obras da 
ferrovia avançaram com maior velocidade na direção de Bragança, alcançando 
a cidade em abril de 1908 e sendo inaugurada em maio do mesmo ano. Estava 
concluído o eixo de convergência ao qual se ligavam os núcleos populacionais 
existentes na zona de produção de alimentos para o abastecimento da capital 
e seus seringais, totalizando 294 quilômetros de extensão, contando-se o eixo 
principal e seus ramais. Tais núcleos correspondem aos resultados das tentativas 
de instalação de colônias agrícolas com a introdução de imigrantes estrangeiros, 
além daqueles núcleos historicamente erguidos com vistas ao desenvolvimento 
dos empreendimentos coloniais. Todavia, era de origem nordestina e paraense a 
maior parte dos trabalhadores localizados nas colônias criadas para a instalação 
dos europeus.

A crise econômica e a Ferrovia Pública no vermelho

Com o ingresso da borracha com origem na Ásia tropical no mercado 
mundial, a expansão dos negócios da borracha amazônica chegava ao seu limite. 
Em vez das soluções tecnológicas que viabilizaram os seringais asiáticos de alta 
produtividade, os números crescentes na tonelagem de borracha exportada até 
a década de 1930 podem ser explicados pela contribuição de novas zonas pro-
dutoras na Amazônia. Por outro lado, a queda geral dos preços com o aumento 
da mercadoria disponível no mercado mundial resultou no colapso da economia 
do aviamento. Nesse ponto, a zona agrícola objetivada pelas colônias ao longo 
do eixo da ferrovia atravessava uma trajetória ascendente, quando foram obser-
vados o aumento do tráfego regular da ferrovia e o crescimento das rendas com 
o transporte dos gêneros da lavoura para o abastecimento regional.
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Encerrada a construção, o desenvolvimento do tráfego da ferrovia im-
plicava manutenção e melhoramentos para o seu bom funcionamento, uma vez 
que as operações lucrativas principiavam a dar sinais. Para que ela atendesse 
seu objetivo de escoadouro de produtos da lavoura e operasse em regime supe-
ravitário, João Coelho, sucessor de Augusto Montenegro no governo estadual, 
alertou a necessidade de exercer fiscalização na arrecadação e de prolongar a via 
principal em direção ao Maranhão (PARÁ, 1910).

Como necessitava de constantes aportes do tesouro estadual para saldar 
os compromissos, o governador promoveu uma reforma administrativa na em-
presa ferroviária. Com a reforma, de tal modo ocorreu uma redução nos custos 
operacionais que, pela primeira vez na história de funcionamento daquelas lo-
comotivas, a empresa operou, nos cinco meses finais do ano de 1910, sem neces-
sitar de suprimentos do tesouro para remunerar seu pessoal ordinário (PARÁ, 
1911). Mesmo assim, isso não significou o início de operações lucrativas.

Estas começaram a ser registradas a partir do ano de 1915. Na mensagem 
dirigida ao Congresso Legislativo no dia 1º de agosto daquele ano, o governador 
Enéas Martins informava que as ações levadas a termo pela direção da ferrovia 
resultariam na eliminação das operações deficitárias, uma vez que a empresa não 
tinha mais débitos a serem saldados com aportes do tesouro público, bastando 
para tanto as rendas próprias arrecadadas (PARÁ, 1915). Por outro lado, o re-
sultado do ano de 1915 ainda apresentou um déficit de 56:156$249 (cinquenta 
e seis contos e cento e cinquenta e seis mil e duzentos e quarenta e nove réis), 
uma diferença de pouco menos do que 700:000$000 (setecentos contos de réis) 
em relação ao déficit do exercício de 1914 (PARÁ, 1916).

Desde que foi incorporada a estrutura burocrática no governo do Pará em 
1886, a Estrada de Ferro de Bragança apresentou o melhor resultado operacio-
nal, em termos absolutos, em 1915. Se naquele ano o déficit era de 86:498$015 
(oitenta e seis contos e quatrocentos e noventa e oito mil e quinze réis), trafe-
gando os cerca de sessenta quilômetros que separavam Belém e a colônia do 
Apeú, descia a pouco mais de 56:000$000 (cinquenta e seis contos de réis) em 
1915, trafegando por toda sua extensão, desde Bragança até Belém. Dessa ma-
neira, no seu último ano de governo, Enéas Martins considerava patente o de-
saparecimento do déficit da ferrovia. O primeiro resultado anual lucrativo foi 
realizado no exercício de 1916.
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No ano seguinte, em 1917, Lauro Sodré, ao retornar ao cargo mais eleva-
do do executivo estadual, sucedendo Enéas Martins, também colocou a ferrovia 
como parte integrante de seu programa de governo. Planejava prolongar os tri-
lhos até o estado do Maranhão e construir ramais em demanda dos municípios 
do litoral (PARÁ, 1917). A organização do tráfego e fiscalização das rendas ha-
via surtido bons resultados. As rendas se elevaram ainda em função de reajustes 
em passagens e fretes e outras reformas operacionais, como a transferência de 
carros de trechos menos rentáveis para aqueles mais dinâmicos10.

Se por um lado a ferrovia apresentava os primeiros resultados nos quais a 
soma das receitas foi mais elevada que a soma das despesas e o projeto do pro-
longamento da via férrea até o Maranhão integrava o programa do novo gover-
no, por outro, o governador, que desde o século XIX defendia o prolongamento 
da ferrovia até o estado vizinho, antecipava o mecanismo que resultaria na sua 
extinção. É que uma rede de estradas de rodagem já servia de ligação entre o 
eixo ferroviário e os municípios litorâneos para os quais se planejou construir 
ramais. Todavia, com o arrefecimento dos negócios da borracha, o tesouro pú-
blico não dispunha de recursos para encetar os estudos necessários à construção 
dos ramais e, enquanto a realização dos ramais da estrada de ferro na direção 
das cidades do litoral não fosse completada, o governador sinalizou para a orga-
nização e o estabelecimento regular do tráfego nessas estradas, como as que já 
alcançavam Vigia, Curuçá e Maracanã (PARÁ, 1917).

Enquanto apresentava seu melhor resultado financeiro, tinham início os 
estudos e negociações que resultaram na aquisição da ferrovia pelo governo fe-
deral, uma operação que visava dar novo vigor à situação financeira do Pará, 
em face da crise econômica causada pelo aviltamento do preço da borracha. As 
negociações envolviam ainda o seu arrendamento ao governo estadual. Apesar 
dos anos de operação lucrativa, as rendas não eram suficientes para realizar os 
serviços de manutenção da via, e a operação de venda ao governo federal visou 
captar recursos para promover tais serviços. A venda da ferrovia foi realizada em 
duas parcelas, uma no valor de 5.000:000$000 (cinco mil contos de réis) e outra 
no valor de 12.000:000$000 (doze mil contos de réis). O pagamento da parcela 

10  Arquivo Público do Estado do Pará, Fundos da Secretaria do Governo, Série Ofícios, Ofícios da Estrada de Ferro de 
Bragança, Caixa 163.
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de 12.000:000$000 (doze mil contos de réis) ocorreu em agosto de 1923, me-
diante a emissão de doze mil apólices da dívida pública no valor de 1:000$000 
(um conto de réis), a juros de 5 %, ultimando assim a operação de venda ao 
governo federal. O pagamento dos 5.000:000$000 (cinco mil contos de réis), 
quantia contratualmente destinada à reparação da ferrovia, foi sustado até a 
conclusão da avaliação do material rodante e pago apenas em 1926 (BRASIL, 
1924, 1925; PARÁ, 1926).

Nos anos seguintes, conforme estabelecia o contrato de arrendamento da 
ferrovia, a obra de recuperação foi realizada, minimizando os riscos de acidentes e 
dando ensejo a discussões referentes à possibilidade de reaquisição da Estrada de 
Ferro de Bragança pelo governo estadual, uma vez que a ferrovia atravessou um 
período de operações lucrativas. Por outro lado, a ferrovia retornava ao seu pa-
drão deficitário, não revertendo a regra de que o Estado deveria recorrentemente 
lançar mão de suas economias para atender as necessidades de conservação.

Nesse ponto, no início da década de 1930, uma rede com cerca de qua-
trocentos quilômetros de vias terrestres já existia e ultimava as novas trans-
formações que iriam ocorrer no sistema técnico de transporte na Bragantina. 
Dessa forma o governo paraense decide pôr fim aos problemas que a estrada 
acarretava aos cofres públicos e em 1936 devolveu a ferrovia ao governo fede-
ral, passando a Estrada de Ferro de Bragança definitivamente a integrar a rede 
ferroviária nacional.

Sem que a ferrovia novamente voltasse a oferecer lucros, tornou-se im-
praticável a conservação da via e manutenção das locomotivas e vagões. Dessa 
forma, o relatório do Ministério dos Negócios da Viação e Obras Públicas, a 
julgar o relato do diretor da ferrovia para o exercício de 1945-1946, considera a 
estrada em “estado de decomposição” (BRASIL, 1946, p. 89).

Com as novas políticas de desenvolvimento e de transportes adotadas 
pelo governo federal, grande parte das ferrovias nacionais encerrou as atividades, 
especialmente nos trechos onde já se encontravam em funcionamento estradas 
de rodagem para veículos automotores. Com a construção e o asfaltamento da 
Belém-Brasília, que até Castanhal seguiu paralela ao trajeto da Estrada de Ferro 
de Bragança, no ano de 1966, pelo Decreto nº 58.992, de 4 de agosto, a ferrovia 
foi extinta e teve parte de sua estrutura transferida para outras ferrovias federais 
ainda em operação.
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Considerações finais

O Brasil experimentou ao final do século XIX um crescimento econômi-
co no qual teve parte a fugaz pujança da economia da borracha. Nesse período, a 
Zona Bragantina, onde também estavam localizados municípios que produziam 
borracha, foi alvo das experiências de instalação de imigrantes estrangeiros para 
o desenvolvimento de atividades agrícolas modernas, que, produzindo alimentos 
para o abastecimento do mercado regional, contribuiriam para impulsionar, pela 
diversificação, a economia paraense, cuja atividade mais dinâmica era funda-
da nos negócios da borracha. Na economia primário-exportadora da borracha, 
a colonização fomentada pelo governo buscou alocar imigrantes europeus na 
Zona Bragantina e teve como elemento central a construção de uma ferrovia. O 
fundamento econômico da ferrovia eram as colônias que se pretendia criar com 
o fomento à imigração europeia. Os dois elementos – a ferrovia e as colônias de 
imigrantes europeus – complementavam-se numa expressão da modernidade na 
zona de produção agrícola do estado do Pará.

Com o empreendimento colonizador, justificado pela criação de uma 
moderna zona produtora de alimentos, a ferrovia foi planejada para encurtar, 
no tempo, as distâncias que separavam as localidades no entorno de seu curso, 
fazendo circular entre Bragança e Belém a produção dessas localidades. A fer-
rovia seria, portanto, o projeto estruturante do empreendimento colonizador, 
pois dinamizaria a ocupação produtiva dos lotes agrícolas, uma vez que a em-
presa concessionária deveria instalar colonos ao longo de seu eixo e viabilizaria 
o transporte mais eficiente da produção de alimentos para o abastecimento das 
cidades localizadas no eixo da Estrada de Bragança e da Praça de Belém. Na 
direção de Bragança seguiriam toda sorte de artigos manufaturados e mercado-
rias importadas. E na direção de Belém iam os produtos da lavoura bragantina.

Há ainda um elemento interessante para questionar a interpretação sobre 
a modernidade no Pará e o antagonismo patente entre a riqueza patrocinada 
pela atividade gomífera e a intenção de dotar o estado de uma zona produtora 
de alimentos baseada em técnicas modernas e científicas de produção, servida 
por uma ferrovia. Com a pujança dos negócios da borracha, o centro comercial 
de Belém estava à beira do Porto do Pará, onde operavam os vapores transatlân-
ticos que abasteciam a capital com produtos importados da Inglaterra, França, 
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Alemanha, Holanda e para esses destinos exportavam a borracha. Se a ferrovia 
representava um símbolo da modernidade, a Estação São Brás, símbolo máximo 
da Estrada de Ferro de Bragança, ficou situada distante da zona portuária de 
Belém, portanto deslocada do centro comercial onde imperava os negócios da 
borracha. Nesse caso, parece que a modernidade no Pará estava mais referida aos 
vapores transatlânticos que à ferrovia.

O processo histórico da ocupação da Zona Bragantina logrou condições 
suficientes para a constituição e a reprodução socioeconômica de núcleos fun-
damentados na produção agrícola, abastecedores de si e da capital. Fomentada 
pelos governos do Pará, a política de colonização com vistas a alocar colonos 
na Zona Bragantina foi efetivada com a concorrência de dois movimentos: a 
imigração europeia financiada pelos governos provincial e estadual, realizada 
no período da construção da estrada de ferro, e o intenso fluxo migratório nor-
destino, que ocorre paralelo aos investimentos na imigração europeia e com o 
arrefecimento dos negócios da borracha, quando nova onda de ocupação ocorre, 
contribuindo também para que outros grupos de trabalhadores conseguissem 
voltar dos seringais. Ainda em relação aos trabalhadores naturais dos estados do 
nordeste brasileiro, observou-se que parte deles provavelmente procurou esta-
belecer morada na Zona Bragantina, uma vez que as populações municipais são 
significativamente incrementadas a partir da década de 1910. De outro modo, 
esta observação toma como evidência a mensagem do governador Dionísio Au-
sier Bentes, no ano de 1925 (PARÁ, 1925) que informa sobre a localização 
desses trabalhadores nas margens da ferrovia. Por outro lado, a maior parte dos 
colonos estrangeiros que permaneceram no Pará preferiu se localizar e empre-
ender atividades econômicas em Belém ou nos centros urbanos dos demais mu-
nicípios. Cabe lembrar ainda que, por se tratar de uma zona que historicamente 
passou por sucessivos processos de ocupação, outros núcleos produtivos foram 
formados como resultado dos movimentos de resistência ao trabalho compulsó-
rio (LEANDRO, 2010; LEANDRO; SILVA, 2010).

Desse modo, observou-se que a maior parte dos trabalhadores que se 
dirigiu ou foi dirigido para o estado do Pará, ocupou lotes para a produção 
agrícola e efetivamente promoveu o povoamento e desenvolvimento da produ-
ção da região de influência da ferrovia era de origem paraense ou nordestina, 
em que pese as diversas tentativas de instalação de imigrantes europeus, sobre-
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tudo espanhóis e italianos, além da massa portuguesa e dos imigrantes de ou-
tras nacionalidades. Aí se colocou uma fração da “Transumância Amazônica” 
(FURTADO, 2007, p. 189-197).

Apesar da considerável bibliografia que trata de questões sobre as ferro-
vias no Brasil, são raros os estudos que abordam o tema na Amazônia. É notória 
a concentração dos estudos nas questões relacionadas aos negócios do café, es-
pecialmente porque foi na região de expansão da preciosa rubiácea que tal meio 
de transporte se desenvolveu com maior profusão, ou melhor, as fronteiras do 
café e das ferrovias se expandiam mutuamente. São poucas as referências docu-
mentais disponíveis aos interessados pela ferrovia da Zona Bragantina. Todavia, 
os documentos acessados oferecem informações que possibilitam uma aborda-
gem histórica da trajetória percorrida pela Estrada de Ferro de Bragança.

A literatura sobre a questão da colonização da Zona Bragantina tem ana-
lisado a experiência como negativa, uma vez que toma em consideração o caso do 
investimento na imigração europeia. Mesmo apontando a participação de nordes-
tinos, as análises ainda atribuem a eles os fracassos da colonização, haja vista os 
negócios da borracha atraírem considerável parte da força de trabalho que seguiu 
o rumo da Amazônia. Há que se reconhecer, portanto, que o florescimento desses 
núcleos populacionais, objetivado por trabalhadores de distintas origens, conduziu 
a lavoura bragantina a um nível de produção suficiente para gerar os primeiros 
lucros da ferrovia, realizados no período entre 1916 e 1925, quando os seringais 
brasileiros já haviam perdido a hegemonia produtiva para as plantações asiáticas.

Com a conclusão da estrada de ferro, inclusive com seus ramais, era de se 
esperar que sua renda aumentasse. E isso de fato ocorreu. Suas despesas também 
seguiram a mesma trajetória, continuando a elevar os déficits nas operações. En-
tretanto, gozando o Pará do período áureo da extração da borracha, que iniciou 
sua fase de declínio na década de 1910, foi a atividade ferroviária uma das res-
ponsáveis pelo grande peso aos cofres do tesouro provincial e estadual. Tal peso 
era suportado em função da renda arrecadada com as exportações de borracha. 
Aviltadas as rendas com impostos provenientes das exportações de borracha 
em decorrência da queda geral dos preços, a fazenda pública já não mais dispu-
nha dos recursos necessários para custear os recorrentes déficits operacionais da 
ferrovia. Dessa maneira, Penteado (1967, p. 127) interpretou que a ferrovia foi 
“uma doação da borracha do Pará” para a Zona Bragantina.
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Cumpre ainda apontar os impactos ambientais decorrentes desse proces-
so de construção da ferrovia e da ocupação da região. Como zona de histórica 
ocupação, iniciada ainda no século XVII e intensificada ao final do século XIX, 
a Zona Bragantina é palco de sucessivos processos de exploração agrícola, trans-
formando a paisagem num mosaico fragmentado de capoeiras e pastagens, sem 
remanescentes florestais primários (VIEIRA; TOLEDO; ALMEIDA, 2007). 
Os trens que cortavam a região eram movidos a vapor, e as florestas foram con-
vertidas em lenha para fazer funcionar as locomotivas que transportavam toda 
sorte de produtos na direção de Belém e de Bragança (ÉGLER, 1961; VIEIRA; 
TOLEDO; ALMEIDA, 2007). Segundo relatou Augusto Montenegro, o Es-
tado do Pará, através da Estrada de Ferro de Bragança, era o maior responsável 
pela devastação da floresta aí existente (PARÁ, 1903, p. 48).

Com este estudo, buscou-se contribuir para a compreensão do papel da 
ferrovia na colonização da Zona Bragantina, área de expansão da fronteira agro-
pecuária onde o Estado do Pará investiu recursos e esforços na criação de colônias 
agrícolas para abastecer o mercado de Belém e dinamizar a economia paraense.

Ocupando papel subordinado na economia da borracha, a Zona Bra-
gantina torna-se central no estudo das experiências de colonização europeia no 
Pará e na formação do mercado de trabalho da capital, haja vista a recolocação 
dos trabalhadores que para lá se dirigiram após os primeiros anos de trabalho 
nas colônias.

Desse modo, compreende-se que, enquanto projeto estruturante da ocu-
pação da região, o estudo detalhado da atividade ferroviária na Zona Bragantina 
auxilia no entendimento do processo de expansão da fronteira agropecuária e 
na formação do mercado de trabalho regional, uma vez que durante seu período 
de construção e operação foram atraídos trabalhadores de distintas formações 
culturais para promoverem o desenvolvimento da economia paraense, fundada 
nos negócios da borracha.
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Embora a região do rio Amazonas e seus afluentes fizesse parte oficial-
mente do conjunto da América portuguesa desde o século XVIII11, 
foi somente durante o século XIX que ocorreu sua efetiva incorpora-
ção política e econômica ao Império brasileiro. Neste processo, os es-

forços da Corte do Rio de Janeiro para que a Província do Grão-Pará se unisse às 
demais, declarando oficialmente sua ruptura política com Portugal – o que logrou 
alcançar somente em 182312 – tiveram grande importância, mas de forma alguma 
garantiram a esta região uma inserção favorável no contexto do recém-criado esta-
do. A existência de uma população “civilizada” pouco numerosa13, conjugada com 
o fato de que os principais centros políticos e econômicos do Império estavam 
localizados a milhares de quilômetros de Belém, principal cidade amazônica na 
época, tornava necessária a formulação e adoção de medidas que fortalecessem a 
influência do novo regime na região. Entre essas medidas, a introdução da navega-
ção a vapor no rio Amazonas e em seus principais afluentes surgia como uma das 
mais importantes por impulsionar, simultaneamente, tanto o povoamento quanto 
o desenvolvimento econômico de todo o território localizado nas suas margens14.

Desde o final do século XVIII a navegação a vapor vinha conhecendo uma 
grande evolução técnica, que ocorria pari passu com sua crescente adoção em diversas 
regiões do planeta. Para isso, concorria o fato de que essa nova tecnologia tornava as 
viagens mais rápidas e seguras, libertando os transportes de longa distância de deter-
minantes naturais que obstruíam seu maior desenvolvimento, como a necessidade 
de ventos e correntes marítimas favoráveis, por exemplo. Ainda que implicasse ini-
cialmente em custos mais elevados que sua congênere realizada a vela, a navegação a 

11  No ano de 1750 um tratado assinado em Madrid entre os governos de Portugal e Espanha garantiu para o primeiro a 
posse sobre uma imensa área do continente sul-americano, dentro da qual se incluía grande parte da região amazônica, em 
troca da renúncia a suas pretensões no estuário do rio da Prata, ao sul. Ainda que este contrato tenha sido modificado pos-
teriormente (tratados de El Pardo, em 1761, e Santo Ildefonso, em 1777), os princípios básicos do documento de 1750 não 
foram negados, e Portugal manteria sua posse sobre praticamente toda a bacia amazônica.

12  Detalhes sobre o processo de adesão do Grão-Pará à independência brasileira podem ser encontrados em André Ro-
berto de Arruda Machado (2010).

13  Para os atores políticos da época, caracterizava-se uma população como sendo “civilizada” através de sua pele branca, de 
seu nível de alfabetização, do acúmulo de propriedades e de sua capacidade de identificar seus próprios interesses juntamente 
com os da nação, tornando-se assim capaz de trabalhar por seu atendimento. As populações indígenas não eram contadas, 
nestes termos, entre os “civilizados” que se desejava que ocupassem e promovessem o desenvolvimento da região norte do país. 
Sobre o conceito de “civilização” no Brasil e América Latina no século XIX, ver Ilmar Rohloff de Mattos (2004).

14  Políticas de colonização e catequização dos indígenas também foram adotadas ao longo de todo o período, mas 
sempre em comunhão com o estabelecimento de linhas regulares de vapores nos principais rios da região e com o incentivo 
às atividades agrícolas. Estas eram entendidas como o único meio efetivo de desenvolver a porção norte do Império e de 
civilizar seus habitantes. 
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vapor acabou conquistando espaço não apenas por tornar as viagens mais curtas, mas 
também por suportar um volume maior de carga, com a vantagem de apresentar um 
risco muito menor de perdas pelo caminho. Este fato provocou uma queda propor-
cional no preço dos seguros e, num segundo momento – em que a demanda já estava 
bem maior –, dos fretes. Assim, em um curto espaço de tempo os barcos a vapor 
dominavam as linhas transoceânicas mundiais, elevando as cifras do comércio inter-
nacional a números até então inéditos e multiplicando as possibilidades de negócios 
graças ao “encurtamento” das distâncias entre os mais longínquos pontos do planeta.

Mas não foi somente na navegação oceânica que os barcos a vapor ganha-
ram espaço ao longo do século XIX. Nas navegações fluviais sua adoção também 
foi crescente em todo o período, mesmo sofrendo a concorrência da expansão 
das ferrovias. Ainda que a opção pelo transporte por terra possuísse inegáveis 
vantagens na ligação de pontos de uma mesma região, tornando-se uma forma 
de transporte mais rápida que os barcos a vapor, estes últimos apresentavam a 
vantagem de poder aproveitar as vias naturais que, por vezes, demandavam ape-
nas obras de adequação e muito pouca manutenção, além de poderem transpor-
tar uma quantidade de mercadorias maior do que suportavam as locomotivas. 
Desta forma, em regiões onde as linhas de ferro não tivessem conhecido um 
extraordinário desenvolvimento – como no caso de alguns países da Europa e 
dos Estados Unidos, onde as ferrovias logravam interligar praticamente todas 
as regiões de importância econômica a preços muito reduzidos – os custos da 
navegação a vapor permaneciam proporcionalmente mais baixos, tornando sua 
implementação mais satisfatória (SAMPAIO, 2008).

No Grão-Pará oitocentista estas vantagens tornavam-se ainda mais no-
tórias. Com um território cortado por grandes rios (entre os quais se sobressaía 
o Amazonas) e com a falta de recursos para a implantação de estradas de ferro, 
a adoção da navegação a vapor como um meio eficaz de incorporação da região 
no contexto político-econômico do Império e das trocas comerciais internacio-
nais aparecia como uma solução óbvia tanto para os atores políticos provinciais 
quanto para os da Corte. Era necessário, entretanto, que todo um processo de-
cisório se instaurasse e que vários projetos entrassem em debate para que se 
determinasse qual seria a melhor forma de realizar esta atividade. No centro das 
preocupações, o desejo de levar o desenvolvimento ao norte do país foi uma das 
poucas unanimidades ao longo de todo o regime imperial.
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Primeiros debates acerca de um grande projeto

Os primeiros projetos de introdução da navegação a vapor na região amazôni-
ca surgiram já nos primórdios do Império brasileiro, trazendo em sua esteira questões 
que acabariam por balizar as discussões acerca do tema ao longo de meio século. Nes-
te sentido, já em 1826 surgiu uma proposta, vinda de New York, de criação de uma 
companhia de navegação a vapor com o objetivo de realizar esta atividade nos rios da 
bacia amazônica. A Amazon Steam Navigation Company, de propriedade da firma 
Le Roy, Bayard & Co., entregou naquele ano ao ministro brasileiro em Washington, 
Silvestre Rebello, um documento que anunciava o despacho para o Grão-Pará de um 
navio da companhia comandado por um filho de juiz da Suprema Corte dos Estados 
Unidos, acompanhado de dois auxiliares, um dos quais fluente em língua espanhola. 

O objetivo desta viagem seria descarregar mercadorias no Porto de Belém 
e seguir viagem rio acima até os portos das demais nações confinantes, onde novas 
trocas comerciais deveriam ser realizadas. Enviado mediante entendimento com o 
ministro Rebello, que prometera proteção para a empreitada, o navio pretendeu se-
guir viagem a partir do Porto de Belém carregado, o que ia contra a política de clau-
sura do rio Amazonas adotada pelo governo imperial. Como foi impedida de seguir 
viagem, a companhia processou o governo brasileiro requerendo uma indenização 
pelos prejuízos sofridos com a empreitada, uma vez que o ministro Rebello teria 
concordado com o projeto quando comunicado de suas intenções em Washington. 
A indenização foi concedida por decisão judicial apenas em 1845, muitos anos após 
a Amazon Steam Navigation Company ter decretado sua falência (na realidade, em 
seu retorno aos Estados Unidos, o navio enviado a Belém já encontraria a compa-
nhia em situação financeira desesperadora) (MEDEIROS, 1938, p. 36-37).

No recém-criado parlamento brasileiro, o acontecimento foi motivo de 
debates, como se tornaria comum ao longo de todo o período imperial. O con-
trato assinado pelo ministro brasileiro em Washington acabou sendo rejeitado, 
fazendo prevalecer uma ideia que permaneceria por muito tempo no tocante à 
questão da navegação na bacia amazônica. Segundo esta concepção, a navegação 
a vapor era defendida unanimemente como algo positivo para a região norte do 
país, desde que praticada sem interferência de capitais estrangeiros, entendidos 
como prejudiciais a interesses estratégicos brasileiros. Estes diziam respeito à 
manutenção da soberania brasileira sobre a Amazônia, território de grande po-
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tencial econômico, que, por isso mesmo, despertava a cobiça das principais po-
tências da época (REIS, 1972). A clausura do rio deveria ser, portanto, mantida. 
E o ministro nos Estados Unidos havia cometido um grave erro ao concordar 
com uma iniciativa que afrontava diretamente esta política.

A questão esteve longe de se encerrar em 1826. Dois anos depois foi 
realizada nova tentativa de introdução da navegação a vapor nos rios Amazo-
nas, Tocantins, Solimões e Arinos com a fundação da Sociedade Promotora da 
Agricultura, Colonização, Construção de Embarcações, Comissões, Indústria 
Paraense na cidade de Belém. Dispondo de capital misto, brasileiro e estran-
geiro, a Sociedade chegou a conseguir, mediante tratativas com o governo 
imperial, em 1º de fevereiro de 1834, um privilégio exclusivo de dez anos para 
a navegação nos rios localizados não apenas na província do Grão-Pará, mas 
também do Maranhão (MEDEIROS, 2006, p. 55, nota 12). Entretanto, na 
lógica do sistema representativo vigente no período imperial brasileiro, um 
privilégio deste tipo precisava ser aprovado pelo parlamento antes de ser im-
plementado, razão pela qual entrou em discussão na Câmara dos Deputados 
na sessão de 6 de maio de 1834.

Nestas discussões, as ideias gravitaram em torno de dois polos distintos. 
Para o grupo de deputados liderado por Antônio Pedro da Costa Ferreira, re-
presentante do Maranhão, e por Evaristo Ferreira da Veiga, eleito por Minas 
Gerais, o projeto de navegação apresentado pela companhia seria de inegável 
utilidade não apenas para a região amazônica, mas para todo o país, por levar o 
progresso a toda uma grande área que até então o desconhecia. Por outro lado, 
os deputados liderados por Antônio Correa Seara, representante da província 
do Grão-Pará, e por Antônio Peregrino Maciel Monteiro, deputado por Per-
nambuco, colocavam-se contra esta ideia, apontando para o fato de que a com-
panhia em questão era formada predominantemente por capitais estrangeiros, 
o que criava um risco à soberania nacional que deveria ser evitado a todo custo 
(ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 22 de julho de 1834, p. 132-134). 
Devido a este risco, Seara afirmou que “os paraenses” eram contrários às preten-
sões de Joaquim José Siqueira, representante da sociedade, uma vez que ele seria 
na realidade um mero “testa de ferro” dos interesses ingleses na região amazô-
nica. Foi coadjuvado em sua posição pelo requerimento de um cidadão daquela 
província contrário ao privilégio em discussão. De acordo com o deputado:
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Convém, senhores, dizer que a ilha de Marajó [ponto compreendido na área 

de concessão da Sociedade] é a chave da província do Grão-Pará, e a justiça 

mais rigorosa exige que ela não seja facultada a estrangeiros. Outros muitos 

lugares existem devolutos naquela província em que há vegetais preciosíssi-

mos, que têm desafiado a muito a ambição de tais pretendentes, e sem dúvida 

será a esses lugares exclusivamente que se limitarão as compras de terras, por-

tanto toda a circunspecção neste negócio é necessária (ANAIS da Câmara dos 

Deputados, sessão de 23 de julho de 1834, p. 135).

Mesmo com a afirmação de Ferreira da Veiga de que este era um risco ine-
xistente, uma vez que os “colonos a pouco e pouco iam abraçando os interesses da 
nação, e não havia de ser de semelhante maneira que os estrangeiros se haviam de 
apoderar de nossa terra” (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 22 de julho 
de 1834, p. 134), o projeto foi abandonado após votação que decidiu pelo seu adia-
mento. Como não foram mais encontradas referências a esta discussão nas sessões 
parlamentares dos anos subsequentes, é possível inferir que a sociedade nunca che-
gou a realizar a atividade a que se propôs, apesar de ter empreendido novos esforços 
para atrair mais investimentos privados na Inglaterra (DISCURSO…, acesso em 
1º abr. 2014, p. 78). Assim como ocorrera em 1826, uma iniciativa que envolvia a 
navegação a vapor na região amazônica e contara com o apoio do governo imperial 
não logrou alcançar a aprovação dos deputados, sendo por isso abandonada.

Em 1837 houve uma nova tentativa de formação de uma companhia de 
capital misto para introduzir a navegação a vapor nos rios da região amazônica. 
Neste ano, João Diogo Sturz e outros acionistas enviaram de Londres uma cor-
respondência ao presidente da província do Grão-Pará, Francisco José Soares de 
Andréa, solicitando auxílio do governo provincial na concretização da empresa e 
na obtenção de sua aprovação pelo governo central. Andréa não somente anuiu 
ao pedido como também se esforçou em buscar nas províncias vizinhas acionis-
tas que pudessem investir na atividade, no que não conseguiu obter grande êxito 
(DISCURSO 1838, acesso em 1º abr. 2014, p. 33). Mesmo com o fracasso em 
reunir mais capitais brasileiros, Sturz levou em frente seu projeto, e um reque-
rimento para realização da navegação a vapor nos rios Amazonas, Tocantins, 
Solimões e Negro chegou à Câmara dos Deputados na sessão de 2 de junho de 
1840 (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 2 de junho de 1840, p. 567).
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Segundo o projeto apresentado, o grupo de empresários capitaneado por 
Sturz se comprometia a fundar uma companhia para introdução de linhas regu-
lares de vapores nos rios mencionados mediante a garantia, por parte do governo 
central, de uma série de vantagens. As principais seriam um privilégio de exclusi-
vidade para realização da atividade durante um prazo de quarenta anos e a doação 
de todas as minas de carvão ou qualquer outro mineral que fossem descobertos 
em suas margens ao longo dos primeiros anos da empresa. Além disso, a compa-
nhia deveria receber isenção de impostos de importação sobre quaisquer compras 
realizadas com a finalidade de introduzir e manter as linhas – inclusive dos vapo-
res e ferramentas necessárias para sua manutenção – e a doação de dez sesmarias 
de terras devolutas na área de concessão com uma milha quadrada cada, com a 
condição de que estas fossem utilizadas para a criação de colônias de europeus 
(ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 2 de junho de 1840, p. 567-568).

Na discussão ponto a ponto dos artigos constantes do documento, acabou 
prevalecendo a ideia segundo a qual a introdução da navegação a vapor e de co-
lônias de estrangeiros na região norte seria extremamente benéfica para o país. 
Para que esse objetivo fosse alcançado, entretanto, fazia-se necessária a conces-
são de vantagens extraordinárias aos empresários que se dispusessem a realizar 
tal empresa, como a concessão do longo privilégio de exclusividade previsto no 
projeto. Mas essa posição não foi aceita sem debates. Neste sentido formaram-se 
dois grupos de deputados, os favoráveis às vantagens concedidas e os contrários 
a elas. Venâncio Henriques de Rezende, deputado por Pernambuco, liderou o 
grupo dos opositores, defendendo o argumento segundo o qual um privilégio de 
quarenta anos não era tão necessário para a realização da navegação a vapor – na 
realidade era mesmo excessivo –, uma vez que no rio Amazonas não seria ne-
cessária obra alguma para tornar possível a atividade que se pretendia introduzir. 
Mas não apenas isto. Em suas palavras, “se, pois, á vista destas considerações acha 
excessivo o privilégio de 40 anos, muito mais excessivo acha a isenção dos direitos 
de todos os utensílios e máquinas que a companhia importar pelo prazo de 10 
anos” (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 27 de julho de 1840, p. 370).

A posição dos opositores do projeto era bastante clara. Por um lado, temia-
se que a companhia projetada por Sturz fosse apenas uma fachada para que o 
grupo de empresários por ele liderado especulasse com o privilégio concedido, re-
passando-o a preços altos tão logo fosse concedido pelo governo. Se isso ocorresse, 



65O barco civiliza: navegação a vapor e desenvolvimento na Amazônia do século XIX

seriam atendidos apenas os seus interesses particulares em prejuízo das necessida-
des da nação, o que de forma alguma poderia ser aceito pelos deputados (ANAIS 
da Câmara dos Deputados, sessão de 27 de julho de 1840, p. 371). Mas ainda 
pior do que isso era o fato de que um dos principais propugnadores do projeto, 
Diogo Antônio Sturz, era estrangeiro15, o que alimentava o temor de que a sede 
da companhia formada fosse estabelecida em outro país qualquer, fazendo predo-
minarem interesses externos ao Império com relação ao controle de um comércio 
potencialmente imenso e vital para o país. Neste sentido, Henriques de Rezende 
pôde afirmar que “não é daqueles que lamentam que os estrangeiros se enrique-
çam no Brasil: pelo contrário, estima e deseja que assim aconteça, mas não sendo 
as vantagens somente para os estrangeiros, mas também para o país” (p. 372).

Finalmente, a isenção de impostos oferecida para a compra de utensílios era 
entendida como uma ameaça para uma das principais fontes de renda do Império, 
a cobrança de tributos sobre a importação e exportação de mercadorias (DOLH-
NIKOFF, 2005, p. 156-171). Uma vez estabelecida esta vantagem, nas palavras de 
Joaquim Francisco Vianna, deputado pelo Rio de Janeiro, “nada há mais fácil do que 
mandar vir grande porção de enxadas, machados, e tudo quanto se pode chamar uten-
sílio, despachar no Pará livre de direitos, e exportar para o Rio de Janeiro e outras pro-
víncias” (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 27 de julho de 1840, p. 371). 
O risco contido na criação de um contrabando acabou sendo a única das ideias con-
trárias ao projeto a encontrar algum eco na Câmara dos Deputados, tendo motivado 
a aprovação de uma emenda que buscava garantir que as máquinas e ferramentas 
contempladas pela isenção de impostos seriam apenas aquelas necessárias para mover 
os vapores da companhia (p. 373). Os demais artigos foram aprovados sem qualquer 
modificação, e o documento foi rapidamente enviado ao Senado para deliberação.

Nesta instância parlamentar a discussão se desenrolou tendo como marca um 
equilíbrio maior entre defensores e opositores da proposta. Enquanto entre os de-
putados era quase geral o sentimento de que o projeto trazia vantagens para o país 
por iniciar uma atividade fundamental para o desenvolvimento de sua região norte, 
entre os senadores havia uma grande cisão entre os que aceitavam este argumento e 

15  “Nasceu na Prússia em 1800, [ João Diogo Sturz] naturalizou-se brasileiro e exerceu intensa atividade empresarial no 
país. Autor de alguns textos sobre a introdução de máquinas no Brasil e sobre a economia nacional, foi um dos sócios da 
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, nas décadas de 1830 e 1840, e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
chegando a ser nomeado, por essa época, cônsul geral do Brasil na Prússia e comissário do Império na exposição geral da 
indústria realizada em Londres em 1851” (GREGÓRIO, 2012, p. 40).
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os que defendiam que seus dispositivos, ao invés de promoverem o desenvolvimento 
do Império, serviriam para atravancá-lo. Assim, na sessão de 22 de maio de 1841 o 
senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro leu diante da assembleia o parecer 
que a comissão de comércio – da qual fazia parte – elaborou acerca do documento. 
Ao contrário do que ocorrera na Câmara, os termos deste parecer eram francamente 
contrários à proposta do grupo de empresários liderados por Diogo Sturz. O mono-
pólio de quarenta anos pedido pelos empresários era longo demais e, portanto, não 
poderia ser aprovado, ao passo que os demais favores eram aceitáveis desde que es-
tendidos a todos os interessados em realizar a navegação a vapor dos rios amazônicos.

A oposição ao privilégio de exclusividade provinha, ainda, de uma razão 
mais forte. No entender da comissão, a concessão seria inconstitucional, uma 
vez que a Carta, em seu artigo 179, parágrafo 24, garantia o livre exercício de 
qualquer indústria por quaisquer brasileiros, ficando aberta uma exceção, no 
parágrafo 26, em favor dos inventores, que poderiam gozar do privilégio de 
exclusividade sobre suas invenções por um período determinado. Assim, para 
os senadores membros da comissão de comércio nenhuma atividade poderia 
ser desenvolvida sem o concurso da livre-concorrência e, neste sentido, longe de 
auxiliar no desenvolvimento da região norte do país, o projeto analisado repre-
sentaria um entrave a que este objetivo fosse alcançado (ANAIS do Império, 
Livro 1, sessão de 22 de maio de 1841, p. 159-160).

O debate assumiria nas sessões seguintes características de embate entre 
duas estratégias para o desenvolvimento do Império completamente antagônicas. 
De um lado, defendida por senadores como Nicolau Pereira de Campos Vergueiro 
e Holanda Cavalcanti de Albuquerque, estava a ideia segundo a qual a navegação 
a vapor deveria ser introduzida na região norte mediante o estímulo da livre-con-
corrência, e não com privilégios de exclusividade – que entendiam ser um entrave 
ao progresso. Já para o grupo de senadores capitaneado por Saturnino da Costa 
Pereira, Manoel Alves Branco e Francisco Carneiro de Campos, o privilégio de ex-
clusividade era um mal necessário, uma vez que a atividade que pretendiam iniciar 
não havia sido realizada anteriormente, o que impossibilitava qualquer companhia 
interessada em empreendê-la de prever seus lucros ou prejuízos e obrigava o gover-
no a oferecer os meios necessários para garantir que esse interesse não se perdesse. 

Após acalorados discursos, nos quais nenhum dos lados conseguiu demover o 
outro de sua posição, a questão acabou sendo adiada graças a um requerimento apre-
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sentado por Saturnino da Costa Pereira, senador defensor do projeto em discussão, 
na sessão de 8 de junho de 1841. A justificativa foi a requisição de mais informações 
acerca do assunto ao governo, para que os senadores pudessem continuar o debate 
com dados mais precisos (ANAIS do Império, Livro 2, sessão de 8 de junho de 1841, 
p. 140). Estas informações nunca chegariam ao Senado, e o projeto só foi retomado 
em 19 de janeiro de 1864, após quase 23 anos, para ser rapidamente rejeitado em 
votação desprovida de quaisquer discursos (ANAIS do Império, Livro 1, sessão de 
25 de janeiro de 1864, p. 80). Ainda não seria desta vez que o rio Amazonas e seus 
afluentes teriam suas águas navegadas por linhas regulares de barcos movidos a vapor.

Criação da Companhia de Navegação e Comércio do 
Amazonas e contrato com o governo imperial

A questão da navegação a vapor na região amazônica ganhou novos con-
tornos no início da década de 1850, quando aumentaram as pressões internacio-
nais pela abertura do rio Amazonas aos barcos de todas as nações civilizadas. As 
cobranças maiores vinham dos Estados Unidos, onde o tenente da marinha Ma-
thew Fontaine Maury iniciara uma grande campanha entre a imprensa e entre 
membros do governo pela obtenção do direito, por seu país, de navegar as águas 
amazônicas. Através desta mobilização que culminou na publicação do livro O 
Amazonas e as costas atlânticas da América meridional (MAURY, 1853) – no qual 
foi narrada a existência de grandes riquezas e de um enorme potencial de lucro 
nas margens dos rios da região –, Maury conseguiu que surgissem pedidos for-
mais do governo estadunidense que levaram a administração imperial a analisar 
a questão sob um status de urgência até então inédito (MEDEIROS, 1938).

Esta situação explica, em parte, a aceleração do processo de criação da pro-
víncia do Amazonas16 por meio da aprovação da lei nº 582, de 5 de setembro de 

16  Os debates acerca da elevação da comarca do Alto Amazonas, depois Rio Negro, à categoria de província vinham se 
arrastando desde 1826, quando o deputado pelo Grão-Pará Romualdo Antônio de Seixas apresentou o primeiro projeto neste 
sentido. Após análise e alterações realizadas pela comissão de estatística da Câmara, o projeto entrou em discussão na casa apenas 
em 1828. Aprovado em primeira e segunda discussões, apenas em 1832 seriam retomados os debates. Nesta ocasião, aprovou-se 
a suspensão dos debates para que o governo remetesse novas informações sobre o assunto, o que nunca ocorreu. Novo projeto 
foi apresentado em 1839 pelo deputado João Cândido de Deus e Silva, também do Grão-Pará. Este entrou em debate em 1840, 
tendo sido aprovado na Câmara e remetido para o Senado apenas em junho de 1843. Na casa vitalícia, entretanto, o projeto 
mereceria consideração apenas em 1850, quando foi rapidamente aprovado. Daí se vê que, embora a conjuntura externa tenha 
favorecido a aprovação da criação da província do Amazonas, esta discussão vinha desde a criação do Parlamento brasileiro, 
sempre sob a égide da necessidade de desenvolvimento e defesa eficientes da região norte do Império (GREGÓRIO, 2013).
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1850, e da elaboração da lei nº 586, de 6 de setembro de 1850, que autorizava o 
governo imperial a contratar a navegação a vapor do rio Amazonas mediante a 
oferta de subvenções pecuniárias e outras vantagens. O informe reservado escrito 
pelo ministro brasileiro na legação de Washington, Teixeira de Macedo, e reme-
tido ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Visconde do Uruguai, em 14 de no-
vembro de 1850, deu concretude aos temores brasileiros. Neste documento, Ma-
cedo narrava as conversas reservadas que havia tido com membros influentes do 
governo estadunidense e a imensa campanha que se desenrolava na imprensa da-
quele país no sentido de obter, à força se necessário fosse, a abertura da navegação 
do rio Amazonas. Para resistir a essas pressões seria necessário tornar a presença 
do governo brasileiro mais efetiva em toda a região, através da adoção de medidas 
concretas para seu desenvolvimento. Neste sentido, aconselhava o ministro:

Eu entendo que a boa economia política quer que as indústrias, que possam 

ser exercidas pelos brasileiros sem auxílio estranho, lhe sejam exclusivamente re-

servadas pelos meios conhecidos e indiretos, de tarifas protetoras e outras; que 

as indústrias que não podem nascer sem o auxílio de privilégios exclusivos, de 

isenções, de prêmios e outras animações diretas do Governo, se forem vantajosas, 

obtenham esses incitamentos; e aquelas enfim que só podem nascer da livre con-

corrência nacional e estrangeira sejam a essa concorrência abandonadas. Neste 

último caso entendo achar-se a navegação do Amazonas  (REIS, 1982, p. 60)17.

A postura a ser adotada deveria ser pragmática. A análise circunstanciada 
da questão em foco é que deveria definir qual a política a ser adotada com re-
lação à navegação a vapor do rio Amazonas. Teixeira de Macedo entendia que 
o melhor para desenvolver esta atividade seria a incitação de uma concorrência 
direta entre os capitais nacionais e estrangeiros interessados em levá-la adiante. 
Entretanto não havia na administração imperial inclinação alguma para a ado-
ção desta prática, como já ficara demonstrado em todas as ocasiões que o tema 
havia sido objeto de debate desde 1826. A solução adotada foi, então, a assina-
tura de um contrato entre o governo imperial e Irineu Evangelista de Souza 

17  Informe reservado de Teixeira de Macedo para Paulino Soares de Souza, ministro dos Negócios Estrangeiros, em 14 
de novembro de 1850.
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(futuro Barão de Mauá) para a introdução, com capitais puramente nacionais, 
da navegação a vapor do rio Amazonas em 1852.

De acordo com este contrato (oficializado pelo decreto nº 1.037, de 30 de 
agosto de 1852), o governo garantia a concessão de uma subvenção pecuniária 
mensal à companhia a ser criada pelo empresário, a qual deveria ser acrescida 
de um privilégio de exclusividade na navegação de trechos específicos dos rios 
amazônicos pelo prazo de trinta anos. Além disso, seriam doados terrenos para a 
fundação de sessenta colônias nas margens do rio Amazonas, as quais deveriam 
ser habitadas por indígenas ou imigrantes estrangeiros, além de uma área na 
qual deveria ser construído um novo dique na cidade de Belém. 

Em contrapartida, Irineu Evangelista de Souza se comprometeu a fundar 
uma companhia que nunca operasse com um capital inferior a mil e duzentos 
contos de réis, que fosse capaz de garantir a regularidade das linhas contratadas 
e que fundasse e mantivesse as colônias previstas tão logo obtivesse do Poder 
Legislativo autorização para isto (ANAIS da Câmara dos Deputados, sesssão 
de 11 de julho de 1853, p. 152-153). Sobre estas bases seriam inauguradas as 
primeiras linhas de vapor do rio Amazonas em janeiro de 1853, as quais seriam 
mantidas pela Companhia de Navegação e Comércio do Rio Amazonas.

Pela lógica do sistema representativo imperial, este contrato, embora te-
nha sido formulado com base na lei nº 586, de 1850, não poderia ter sido as-
sinado sem aprovação prévia do Poder Legislativo. E o governo imperial seria 
duramente lembrado disso nos debates que se desenrolaram na Câmara dos 
Deputados ao longo do ano de 1853 (GREGÓRIO, 2012, p. 75-120). Em dis-
cussões acaloradas prevaleceria, tanto entre deputados como entre senadores, o 
mesmo princípio que já havia se mostrado dominante em 1840: a concessão de 
um privilégio de exclusividade para a introdução da navegação a vapor no rio 
Amazonas serviria como um poderoso obstáculo ao desenvolvimento da região, 
ao contrário do que defendiam os formuladores do acordo.

Um grupo de deputados capitaneados por Cândido Mendes de Almeida, 
representante da província do Maranhão, e Ângelo Muniz da Silva Ferraz, de-
putado pela Bahia, esforçou-se por demonstrar os inconvenientes da concessão 
do privilégio de exclusividade. Segundo esses parlamentares, o pagamento de 
uma subvenção financeira à companhia de Irineu Evangelista de Souza já seria 
suficiente para garantir seus lucros e, portanto, seu interesse em empreender a 
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atividade. Assim, a concessão de um privilégio de exclusividade válido por trinta 
anos (entendido como um período longo demais) a uma companhia com capital 
mínimo de mil e duzentos contos de réis (entendido como muito pequeno para 
a grandiosidade da empresa) seria desnecessária e temerária, já que impossibi-
litaria a formação de outras companhias maiores e mais bem equipadas quando 
a navegação começasse a oferecer os imensos lucros que se esperavam dela. A 
livre-concorrência deveria ser defendida, e não impossibilitada através de um 
contrato, uma vez que se constituía como algo extremamente benéfico para a 
região norte do país, que teria o desenvolvimento do comércio realizado através 
de seus rios acelerado, tornando-se em pouco tempo autossuficiente (ANAIS da 
Câmara dos Deputados, sessão de 1º de agosto de 1853, p. 7-8).

Para aumentar ainda mais os prejuízos à nação, o contrato assinado previa 
que a navegação do trecho brasileiro do rio Amazonas ficaria em situação de 
desvantagem comparativamente aos demais países ribeirinhos, algo inadmissí-
vel segundo Mendes de Almeida:

O que acontecerá é que peruvianos, os equatorianos, os habitantes da Nova 

Granada e Venezuela, todos navegarão livremente o Amazonas com proveito 

seu, e nós que possuímos o ponto mais importante desse rio, como é a sua em-

bocadura, e em grande extensão e sua parte mais navegável, seremos reduzidos 

à navegação promovida por uma só companhia, e de tão pequenos fundos, 

que dirigirá a mesma navegação de conformidade com o seu interesse, com o 

monopólio que se lhe concede (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 

1º de agosto de 1853, p. 8).

A concessão do privilégio de exclusividade tal como previsto no docu-
mento em foco iria anular uma das principais vantagens advindas da introdu-
ção da navegação a vapor no rio Amazonas. A ideia expressa por este trecho 
do discurso de Mendes de Almeida traz em si uma concepção do papel que 
se imaginava para a bacia amazônica no contexto das trocas internacionais. 
É preciso lembrar que antes que a inauguração do canal do Panamá, ocorrida 
em 1914, tornasse as comunicações dos países andinos com a Europa mais 
fáceis, rápidas e baratas, a única forma possível de transporte da sua produção 
para um dos maiores mercados consumidores do mundo se dava através do 
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cabo Horn ao sul do continente, em uma viagem longa e dispendiosa, que 
não raro acabava em acidentes e perda total da carga, dadas as condições 
climáticas da região. Neste contexto, o rio Amazonas e seus principais afluen-
tes surgiam como a solução mais natural para facilitar o escoamento desta 
produção, tornando as mercadorias andinas mais competitivas no mercado 
internacional em razão do barateamento do frete e da diminuição dos preços 
dos seguros. 

Por outro lado, ao governo imperial e às administrações provinciais 
cujo território era banhado por estes rios também interessava que o comércio 
andino ocorresse através destes canais naturais, uma vez que o pagamento 
dos fretes e a cobrança de eventuais pedágios durante o trajeto traziam em 
si um potencial de rendimentos até então inédito para esta região. Neste 
sentido, a constituição de um monopólio no trecho brasileiro do rio era algo 
inaceitável para os opositores do contrato, uma vez que criava um verdadeiro 
funil que dificultaria este transporte, com o qual deixariam de ganhar tanto 
os cofres provinciais quanto o geral. Ao argumento de que seria impossível 
introduzir a navegação a vapor no rio Amazonas sem a concessão do privi-
légio, Mendes de Almeida opôs a proposta de criação de uma companhia de 
capital misto, estrangeiro e nacional, o que sintomaticamente nem foi deba-
tido na Câmara. O aumento das pressões internacionais pela sua abertura e 
os temores de perda da soberania brasileira sobre a região amazônica (que, se 
imaginava, poderia advir de tal medida) ainda impossibilitavam a aceitação 
do investimento de capitais estrangeiros em atividade considerada tão estra-
tégica para o país (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 18 de agosto 
de 1853, p. 238-241).

Mesmo com a existência de um grupo de deputados, liderado pelo 
representante de Mato Grosso Viriato Bandeira Duarte, defendendo que 
a concessão do privilégio de exclusividade era um mal necessário sem o 
qual não seria possível iniciar a navegação regular a vapor no rio Amazonas 
nem a colonização das suas margens (ANAIS da Câmara dos Deputados, 
sessão de 2 de agosto de 1853, p. 27-29), o contrato acabou sendo aprovado 
pela Câmara com uma emenda que previa a supressão desta vantagem. Isto 
significava que o governo imperial deveria resgatá-la, do modo que julgasse 
mais conveniente, o quanto antes. Nem mesmo as tentativas do ministro 
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do Império, Francisco Gonçalves Martins, de convencer os deputados da 
conveniência de sua manutenção surtiram efeito (sessão de 18 de agosto de 
1853, p. 238-241). Como no Senado esta posição foi mantida sem maior 
contestação, a única saída para o Poder Executivo imperial foi reformar o 
contrato assinado com Irineu Evangelista de Souza cancelando a concessão. 
O resultado foi um novo documento assinado por ambas as partes em 2 de 
outubro de 1854 e oficializado pelo decreto nº 1.445 posteriormente. Por 
este novo acordo a companhia abria mão, além do privilégio, da preferência 
para navegação dos afluentes do rio Amazonas e para abertura de vias de 
comunicação lateral a estes rios – outro ponto bastante criticado nos deba-
tes da Câmara dos Deputados. Mais ainda, ela ficou comprometida a operar 
duas novas linhas além das originais e a fundar doze novas colônias além 
das sessenta previstas inicialmente. Em compensação, o governo oferecia 
setenta territórios de duas léguas quadradas cada um, além de terrenos de 
marinha devolutos. Dessa forma, segundo o novo ministro do Império, Luiz 
Pedreira do Couto Ferraz, “as intenções do poder Legislativo [ficariam] 
satisfeitas do melhor modo que era possível” (IMPÉRIO, relatório do ano 
de 1854, p. 35-37).

Ainda que o novo contrato atendesse melhor o que o parlamento impe-
rial entendia serem os interesses nacionais, acabou tendo vida curta. Em 1857, 
após novo debate na Câmara dos Deputados e no Senado, Irineu Evangelista 
de Souza conseguiu que fosse cancelada a obrigatoriedade de sua companhia 
fundar colônias na região amazônica (tarefa que em suas palavras estava se mos-
trando dispendiosa e com poucos resultados positivos) e que fosse oferecido um 
aumento na subvenção paga pelo governo imperial – de trinta e um para trinta 
e cinco contos de réis anuais (IMPÉRIO, relatório do ano de 1857, p. 56-58).

O decreto nº 1.988, de 10 de outubro de 1857, veio comprovar, ao ofi-
cializar o novo acordo, que, embora os administradores imperiais estivessem 
empenhados em introduzir a navegação a vapor no rio Amazonas da forma 
mais vantajosa possível para o Império, isto não poderia ser feito sem que ficasse 
garantida a viabilidade econômica desta atividade. Os interesses nacionais, neste 
caso, não conseguiram se sobrepor a uma realidade econômica que se apresen-
tava desfavorável aos investimentos particulares.
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Década de 1860: debates parlamentares e abertura 
do rio Amazonas

Os termos do debate acerca da navegação a vapor no rio Amazonas e seus 
afluentes mudaram significativamente ao longo da década de 1860. A Companhia 
de Navegação e Comércio do Rio Amazonas estava completando uma década de 
atividades e seus resultados mostravam-se bastante positivos. A quantidade de pas-
sageiros aumentava ano a ano, bem como a carga transportada pelos vapores. O 
número de linhas e de portos tocados pelas embarcações também se multiplicava, o 
que demonstrava o estado de prosperidade obtido pela companhia do futuro Barão 
de Mauá, cuja renda, em 1867, era dez vezes maior do que fora em 1853 (SAN-
TOS, 1980, p. 55). Para a administração imperial, os resultados alcançados também 
eram satisfatórios. Os números referentes ao comércio internacional realizado pela 
província do Grão-Pará aumentaram consideravelmente desde o início de sua ope-
ração, e isso não poderia deixar de ser benéfico também para o tesouro geral:

  Quadro 1 – Evolução do comércio exterior
         da província do Grão-Pará, 1851-1866 

Ano fiscal Importação Exportação

1851-1852 2.299:636$645 1.839:627$025

1852-1853 2.866:239$194 2.596:287$235

1853-1854 4.573:656$697 5.286:916$940

1854-1855 3.609:584$794 3.854:846$820

1855-1856 2.862:154$007 3.477:058$500

1856-1857 3.616:719$940 4.055:965$188

1857-1858 3.688:600$876 3.549:631$467

1858-1859 3.946:363$957 3.917:104$528

1859-1860 4.709:895$560 5.912:860$040

1860-1861 5.704:745$464 5.341:303$713

1861-1862 3.618:976$206 4.602:299$657

1862-1863 4.471:313$653 5.551:075$321

1863-1864 5.244:233$585 5.826:790$623

1864-1865 4.566:470$475 5.840:414$278

1865-1866 4.613:217$693 6.952:744$547

Fonte: CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES (acesso em 1º abr. 2014). 
Nota: Elaborado com base nos relatórios dos presidentes da província apresentados à Assembléia Legislativa Provincial

do Grão-Pará no período citado (valores em contos de réis).
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O valor das importações aumentara pouco mais de duas vezes desde a 
época anterior ao início das atividades da empresa, número inferior, entretanto, 
ao do aumento das exportações, que se multiplicou por 3,5 desde 1851. Com 
isto, a renda provincial auferida com os valores relativos a importações, exporta-
ções e despachos marítimos realizados pelo Porto de Belém elevaram-se da cifra 
de 519:548$805, no ano fiscal de 1849-1850, para 2.242:891$862, em 1866-
1867 (RELATORIO…, acesso em 1º abr. 2014, p.  29-30), um aumento de 
432 % em dezessete anos. Mesmo descontadas as perdas referentes ao processo 
inflacionário da época e de possíveis desvalorizações cambiais, e considerando 
que grande parte deste aumento se deveu às flutuações – extremamente favo-
ráveis – do preço da borracha no mercado internacional (responsáveis também 
pela alteração brusca, para mais ou para menos, dos números provinciais de um 
ano para o outro), é inegável que estas cifras representavam um aumento consi-
derável na arrecadação do governo. Sem a introdução da navegação a vapor na 
região, é possível supor que dificilmente estes números poderiam ser alcançados.

Para parte dos administradores imperiais era necessário, entretanto, dar 
um passo além no processo de desenvolvimento econômico. Com o aumento 
considerável dos valores das mercadorias que circulavam pelas águas sob sua 
concessão, a Companhia de Navegação e Comércio do Rio Amazonas, após 
haver recebido os créditos pelos números alcançados até então, passou a ser 
considerada, juntamente com a subvenção pecuniária que recebia, um obstáculo. 
Na ótica de alguns parlamentares do início da década de 1860, o “funil” previsto 
por Mendes de Almeida estava se concretizando, e era preciso adotar medidas 
para evitar que ele provocasse o colapso do processo a tanto custo iniciado uma 
década antes. Era chegada a hora da abertura da navegação do Amazonas a 
todos os países do mundo.

O ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas18, Pedro de Al-
cântara Bellegarde, demonstrou em seu relatório apresentado ao parlamento, em 
1863, intenção de adotar medidas neste sentido. Mas não estava exclusivamente 
nas mãos do Poder Executivo concretizar esta política, como o próprio ministro 
reconheceu em seu relatório apresentado à Assembleia Geral no ano seguinte:

18  Pasta criada em 1860 e que herdou do Ministério do Império as atribuições sobre as políticas e obras destinadas às 
navegações costeira e fluvial.
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A abertura do rio Amazonas ao comércio das nações que estão em paz com 

o Império é certamente um dos fatos que o governo imperial mais deseja ver 

realizado, e de que espero os mais felizes resultados. Entretanto não depende 

somente dele, mas principalmente de medidas de competência da assembléia 

geral legislativa, apressar um acontecimento que tão grande influência tem 

de exercer nas relações comerciais do país, e na prosperidade das províncias 

ribeirinhas (AGRICULTURA 1863-2, acesso em 1º abr. 2014, p. 32).

Em 13 de fevereiro de 1864, exatamente um dia após a morte do ministro 
Bellegarde, iniciaram-se os debates acerca do tema da abertura do rio Amazonas 
na Câmara dos Deputados. Nos discursos que se seguiram ficou claro que a franca 
maioria dos deputados estava a favor da abertura, o que, entretanto, não significava 
que esta posição era unânime. Novamente voltariam à tona, mas agora em posição de 
inferioridade numérica, as mesmas ideias que haviam determinado as políticas ado-
tadas com relação ao tema até aquele momento. O deputado da Bahia João José de 
Oliveira Junqueira foi o primeiro a formular seus receios quanto à abertura proposta:

Quero que o Pará hoje e sempre continue a mandar para aqui representantes 

como os nobres deputados; mas receio que em futuro, que talvez não estivesse 

muito longe, a continuar a inaugurar-se uma política como esta, fértil nas suas 

conseqüências, não tivéssemos o prazer de ver os ilustrados deputados coope-

rando conosco para o bem do país. Desejo que o Brasil que nos foi transmitido 

desde o Oiapoque, desde o Amazonas até a vizinhança do Prata, seja o mesmo 

Brasil daqui a alguns séculos. […] É preciso que os que têm pensado sobre a 

questão cheguem aos seus corolários; esses corolários são forçosos: uma vasta 

região habitada por uma grande população de uma raça diferente de costumes, 

religião e línguas diversas, não pode facilmente fazer parte da mesma sociedade 

(ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão de 22 de abril de 1864, p. 249).

O temor de perda da soberania brasileira sobre a região amazônica mais uma 
vez encontrava eco no parlamento, mas desta vez com poucas chances de êxito. 
Combatido por Tavares Bastos, Tito Franco de Almeida e por Domingos Antônio 
Raiol, entre outros deputados, o representante baiano encontrou-se em posição deli-
cada ao ver seus argumentos serem desqualificados como reflexos de uma “doutrina 
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dos preconceitos, dos receios e sustos” (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão 
de 11 de junho de 1864, p. 126). Para a maioria dos deputados gerais (entre os quais 
todos os membros das bancadas do Amazonas e do Grão-Pará) tais receios não 
possuíam qualquer fundamento. Afinal, segundo Franco de Almeida,

[…] se houvesse idéia de absorção, se tivéssemos de temer o predomínio de 

qualquer raça estranha, não poderíamos ter hoje no Amazonas? Alguém pode 

proibir os estrangeiros de adquirirem terras e fortuna, de navegarem livre-

mente como navegam no Amazonas, de transportarem todos os produtos que 

adquiram? Mas porque não tem havido tal absorção? Porque não existe tal 

intenção nem pode existir no século XIX; porque seria irrisória (ANAIS da 

Câmara dos Deputados, sessão de 23 de abril de 1864, p. 262).

Neste momento a percepção era de que a soberania do país dependia, em 
grande medida, da boa vontade das grandes potências em garanti-la. Uma vez que 
esta não existisse mais ou que estes países tivessem o interesse de tomar posse da 
região amazônica, qualquer resistência seria inútil, e o processo de consolidação 
do Estado nacional estaria irremediavelmente condenado. Assim sendo não havia 
motivo para opor-se a uma medida que trazia grande possibilidade de êxito na ta-
refa de desenvolver a região norte sem incorrer em riscos maiores que os já enfren-
tados pelo país. Questionava-se desta forma a ideia que fora predominante desde 
1826, segundo a qual os estrangeiros e seus capitais deveriam ficar afastados do 
Amazonas sob o risco da quebra da integridade territorial do Império brasileiro.

Essa mudança de perspectiva foi fundamental para que, em 1871, Irineu 
Evangelista de Souza recebesse do governo imperial autorização para repassar 
sua Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas a investidores ingleses, 
que fundariam, pouco depois, a The Amazon Steamship Company (CALDEI-
RA, 1995, p. 481-482). Essa nova companhia formada quase exclusivamen-
te com capitais estrangeiros manteria o monopólio no campo da navegação a 
vapor na região norte até sua liquidação, em 1911, quando foi substituída por 
outra empresa constituída com grande participação de capitais internacionais, a 
Amazon River (SANTOS, 1980, p. 58).

Restavam, entretanto, outras decisões a serem tomadas. Juntamente com o 
projeto de abertura do rio Amazonas foi apresentado outro, que contou com o apoio 
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dos representantes do Grão-Pará e do Amazonas. Se fosse aprovado, este documen-
to, formado por apenas dois artigos, autorizaria o governo imperial a subvencionar 
com as quantias que julgasse conveniente a navegação a vapor dos rios Negro, Ma-
deira e Tapajós, afluentes do Amazonas. Imediatamente recebeu a oposição de Tava-
res Bastos, José Liberato Barroso, entre outros. Segundo estes deputados, a criação de 
mais uma subvenção governamental, que seria somada à já ofertada à Companhia de 
Navegação e Comércio do Amazonas, serviria como um obstáculo à livre navegação 
que se intentava introduzir na região. Deveria continuar predominando com relação 
ao tema a ideia segundo a qual apenas a livre-concorrência poderia agir eficazmente 
para desenvolver a região norte do país, uma vez que os benefícios garantidos pela 
ação de uma única companhia subvencionada já haviam chegado ao seu limite.

Não foi possível encontrar a decisão final acerca deste projeto, mas, diante 
da ausência de continuação na discussão e da rejeição, sem debate, de uma pro-
posta praticamente idêntica em 1866 (ANAIS da Câmara dos Deputados, sessão 
de 20 de março de 1866, p. 41), podemos deduzir que a proposta de subvenção 
foi rejeitada. Prevalecia a opinião liberal de que a abertura do rio Amazonas 
bastava para desenvolver o norte do país e para inseri-lo nas rotas comerciais in-
ternacionais. A partir de agora passava a ser predominante a tese segundo a qual 
a criação de novas subvenções não era uma medida desejável, da mesma forma 
como o privilégio de exclusividade havia sido rejeitado anos antes. Completava-
se mais uma fase do processo de liberalização da navegação na região amazônica. 
Neste momento os representantes da região foram derrotados pelos deputados, 
os quais consideraram mais vantajoso não onerar ainda mais os cofres públicos.

O projeto de lei que definiu a abertura do rio Amazonas às nações amigas do 
Império foi aprovado em votação pela maioria dos deputados em 16 de junho de 
1864 e, já no dia 18, entrou em discussão no Senado. Na casa vitalícia, José Maria 
da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, apresentou um requerimento para que 
o texto fosse enviado às comissões da fazenda e da diplomacia para que elas pudes-
sem, conjuntamente, decidir sobre a melhor forma de regular o acesso dos países 
estrangeiros aos rios amazônicos. Sem qualquer discussão a proposta foi aprovada 
pela maioria dos senadores, e a discussão ficou adiada até que as comissões apresen-
tassem seus pareceres (ANAIS do Império, Livro 5, sessão de 18 de junho de 1864).

Estes documentos, entretanto, nunca foram emitidos, como foi lembrado 
na reunião do Conselho de Estado realizada em 3 de dezembro de 1866. Em-



78 Sistemas de transportes e formações econômicas regionais

bora não tenha sido oficializada em votação, a posição do parlamento predomi-
nantemente favorável à abertura do rio Amazonas estava claramente definida. 
Isso facilitou a tomada de posição do Conselho de Estado na reunião acima 
citada, quando a abertura foi unanimemente aprovada e definiu-se que a melhor 
estratégia para adotá-la seria a elaboração de um decreto, em vez da celebração 
de acordos bilaterais como aventado na Câmara dos Deputados.

O decreto nº 3.749, de 7 de dezembro de 1866, resultou de um longo 
processo decisório que se iniciou em 1826 e teve como preocupação central 
a incorporação da região amazônica ao conjunto do Império do modo mais 
vantajoso possível, através da adoção de medidas que buscassem garantir seu 
pleno desenvolvimento econômico. O decreto nº 3.920, de 31 de julho de 1867, 
regulamentou a forma pela qual a navegação internacional deveria ser realizada 
na região amazônica, e em 7 de setembro de 1867 ocorreu a solenidade oficial 
de abertura, marcada por um ritual repleto de significados, ocorrido no exato 
ponto geográfico em que o rio Amazonas encontra-se com o oceano Atlântico 
(AGRICULTURA 1867, acesso em 1º abr. 2014, Anexo O).

A população do território abrangido pela medida não ficou impassível ao 
acontecimento. Nos meios de comunicação de Belém surgiram, nas semanas an-
teriores e posteriores à solenidade de abertura, vários textos de louvor ao evento, 
como este poema publicado no jornal Diário do Gram Pará:

Nações do mundo, várias
Entrae, sede bem vindas,

Às plagas amazônicas
Imensas, ricas, lindas!

Missão audaz e bélica
Não é que aqui vos traz…
Vindes saudar o Império,

Saudar vindes a paz!

Com o vento brincam os rutilos,
Bizarros pavilhões,

As variadas flâmulas
De inúmeras nações!

Recebe-vos com júbilo
O povo brasileiro:

Na guerra altivo, indômito,
Na paz hospitaleiro!

Bem vindos sejam os hóspedes!
O rio é franco, entrae!

O collossal mystério
Abriu-se, admirae!

 
(SERRA, 1867).
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Considerações finais

A incorporação da região amazônica ao conjunto do Estado nacional 
brasileiro não se resolveu com a adesão das elites do Grão-Pará à independência, 
em 1823. Esta escolha de forma alguma pode ser entendida como definitiva, e 
durante todo o século XIX os responsáveis pela administração imperial tiveram 
de formular, mediante debate, políticas capazes de desenvolver economicamente 
todo o norte do país garantindo sua plena soberania sobre aquele território. O 
processo decisório que decorreu desta necessidade não foi simples nem unifor-
me. Ao longo do período que se inicia em 1826 (data da primeira tentativa de 
introdução da navegação a vapor no rio Amazonas) e termina em 1871 (quando 
a companhia fundada por Irineu Evangelista de Souza em 1852 foi transferida 
para investidores ingleses), vários projetos foram formulados, adotados e poste-
riormente abandonados, em uma sucessão de decisões que caminhou pari passu 
com a consolidação do Estado nacional brasileiro.

É neste sentido que podemos entender o motivo por que a aversão à 
presença de capitais estrangeiros na atividade de navegação, tão forte em todas 
as discussões da primeira metade do século e responsável pelo malogro de várias 
tentativas de introdução de linhas regulares de vapores nos rios amazônicos, 
caiu no debate parlamentar de 1864. O temor de perder a posse sobre tão gran-
de território cedeu ante à necessidade de consolidar e aumentar os ganhos con-
seguidos após anos de navegação subvencionada pelos cofres gerais. É preciso 
considerar, entretanto, que havia uma boa distância entre a lógica irretocável dos 
discursos parlamentares e as possibilidades concretas de execução das propostas 
e teorias desta forma apresentadas. E os deputados e senadores possuíam plena 
consciência disso.

Deste modo, o privilégio de exclusividade, constantemente repelido em 
todos os debates sobre o tema, acabou tendo de ser aceito como uma realidade 
prática inevitável durante o período compreendido entre o início efetivo das 
atividades da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, em 1853, e 
a fundação de suas primeiras concorrentes nacionais em meados da década de 
1860 (GREGÓRIO, 2012). Posteriormente, voltaria a se fazer presente com a 
Amazon Steamship Company, responsável única pelas linhas amazônicas des-
de o início da década de 1870 até a segunda década do século XX (SANTOS, 
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1980). A livre-concorrência, tão defendida por vários parlamentares ao longo de 
todas as discussões, não foi capaz de se estabelecer na navegação da região ama-
zônica durante o Império, o que não impediu que, graças à expansão acelerada 
da extração da borracha, o comércio internacional amazônico atingisse patama-
res nunca antes alcançados a partir da década de 1870 (WEINSTEIN, 1993). 

Ainda nesta linha, a subvenção governamental, defendida como a forma mais 
eficaz de incentivar a introdução da navegação a vapor na região amazônica durante 
a década de 1840, acabou sendo rejeitada pouco mais de vinte anos depois como um 
obstáculo sério ao processo de abertura do rio Amazonas aprovado em 1864. Entre-
tanto, continuou servindo como um dos pilares financeiros das principais empresas 
que realizaram esta atividade ao longo de praticamente todo o período imperial, 
uma vez que os subsídios já aprovados continuaram sendo pagos para as compa-
nhias que os receberam e para as que herdaram posteriormente suas atividades.

O que é perceptível durante todo este processo decisório é uma tendência 
à liberalização nos discursos à medida que o tempo corria e o comércio amazôni-
co passava a apresentar cifras satisfatórias. Entretanto, se isso pode ser verificado 
no campo teórico dos debates parlamentares e medidas governamentais, na prá-
tica cotidiana nem sempre os resultados alcançados foram os esperados. Quando 
a companhia do futuro Barão de Mauá iniciou suas atividades, em 1853, constava 
no rol de vantagens oferecidas pelo governo um privilégio de exclusividade e na 
lista de obrigações a fundação de colônias nas margens do rio Amazonas. O pri-
meiro item caiu na reforma contratual de 1854, e o segundo na de 1857. 

A concorrência que deveria resultar do final da exclusividade não ocor-
reria antes de 1866, e a fundação de prósperas colônias em uma das regiões 
potencialmente mais ricas do país não alcançaria os resultados desejados. Um 
processo cheio de percalços, idas e vindas, debates e decisões. A história do 
desenvolvimento econômico da Amazônia no século XIX sofreu duros revezes e 
correu algumas vezes o risco de ser abortado precocemente. Entretanto, acabou 
resultando na incorporação de um terço do atual território brasileiro ao conjun-
to do Império e contribuindo poderosamente para o processo de consolidação 
do Estado nacional. Isto não significa, entretanto, que todos os problemas da 
região foram resolvidos durante o regime imperial. Significa apenas que, após 
as políticas adotadas nesta época, os moradores da região amazônica puderam 
sentir-se, finalmente, parte da comunidade brasileira.
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O extremo sul da antiga província, depois estado brasileiro de Mato 
Grosso19, fazia parte da vasta área correspondente à porção cen-
tral da bacia platina, onde era nativa a árvore da erva-mate (Ilex 
paraguayensis). O hábito de usar as folhas dessa árvore em uma 

bebida, como uma espécie de complemento alimentar, remonta aos antigos ha-
bitantes dessa região, sobretudo os Guarani. Tendo sido esse hábito adotado pe-
los conquistadores europeus e seus descendentes, formou-se na América ibérica 
um amplo mercado consumidor, inicialmente abastecido pela produção do Pa-
raguai e mais tarde, já a partir do século XIX, também pela produção brasileira 
(GARAVAGLIA, 1983; LINHARES, 1969).

No sul do antigo Mato Grosso (SMT), a exploração teve início, de forma 
mais consistente, após o final da Guerra da Tríplice Aliança (1870), quando se 
consolidou a abertura do rio Paraguai à navegação brasileira – favorecendo, des-
se modo, a ligação entre o SMT e a Argentina, o principal mercado consumidor 
da erva-mate. Esse desenvolvimento inicial da exploração ervateira decorreu 
da iniciativa do empresário brasileiro Tomás Laranjeira – quem, tendo inicia-
do suas atividades na República do Paraguai, ainda na década de 1870, logrou 
obter, a partir de 1882, graças a suas vinculações com os poderes públicos brasi-
leiros, um virtual monopólio do direito de explorar os ervais nativos do SMT20.

Já no início da década de 1890, a empresa individual de Laranjeira foi 
sucedida pela Companhia Mate Laranjeira (CML), uma sociedade anônima 
criada no Rio de Janeiro (então capital da República do Brasil) em setembro de 
1891. O surgimento dessa empresa vincula-se a um momento muito especial 
da história brasileira, correspondente aos anos iniciais do regime republicano 
(instaurado em fins de 1889) – momento esse caracterizado pela enorme multi-
plicação de novos empreendimentos privados, voltados aos mais diferentes seto-
res de atividade21. Embora houvesse nessa “febre” uma enorme dose de simples 
especulação, é reconhecido que muitas das empresas então fundadas possuíam 

19  Como se sabe, a porção meridional do antigo Mato Grosso foi transformada, em 1977, no novo estado de Mato Grosso 
do Sul. Para facilitar a redação e, ao mesmo tempo, evitar o anacronismo, essa porção é referida, neste trabalho, como “antigo 
sul de Mato Grosso”, “sul do antigo Mato Grosso” ou simplesmente SMT.

20  Os ervais estavam situados em terras devolutas, isto é, públicas, de modo que sua exploração dependia de concessões 
específicas por parte dos poderes públicos, a saber, o governo central e mais tarde (após a instauração do regime republicano, 
em 1889) o governo estadual de Mato Grosso.

21  Esse período é conhecido na História do Brasil como “Encilhamento”.
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sólidas bases e assim lograram subsistir por muito tempo (LEVY, 1994). Nessa 
oportunidade, a CML surgiu como parte de uma empresa maior, na verdade 
uma autêntica holding: o Banco Rio e Mato Grosso (BRMT), fundado, também 
no Rio de Janeiro, em janeiro de 1891 (CML, [1891]).

Ao BRMT ligavam-se membros das elites políticas e financeiras tanto da 
capital federal como do estado de Mato Grosso (destacando-se, nesse último caso, 
a família Murtinho22), e – embora seu capital houvesse sido levantado, majori-
tariamente, na praça do Rio de Janeiro – o banco concentrava seus interesses no 
estado de Mato Grosso; a esse respeito, destacava-se um contrato com o governo 
federal23, pelo qual o banco poderia receber gratuitamente em Mato Grosso, para 
fins de colonização, vastas extensões de terras públicas. Desse modo, conforme já 
argumentei em outro trabalho (QUEIROZ, 2010b), a CML aparece, neste mo-
mento, como uma peça a mais no interior do conjunto dos interesses do banco em 
Mato Grosso – cabendo registrar que essa empresa existiu na configuração aqui 
referida até o ano de 1903, quando se deu a liquidação (amigável) do BRMT24.

É importante desde logo assinalar que a CML foi constituída com o vultoso 
capital de 1,5 mil contos de réis (que correspondia, aliás, apenas à metade do 
capital previsto em seus estatutos), manteve sua sede na cidade do Rio de Janeiro 
e, sempre sob a presidência do referido Francisco Murtinho, estruturou-se em 
moldes caracteristicamente modernos, segundo os critérios tornados clássicos por 
Chandler Jr. (2002). Embora eu me reserve para tratar desse assunto, em especial, 
em outra oportunidade, posso adiantar que os documentos da empresa mostram 
que nela estavam presentes as duas “características específicas” da empresa moder-
na, conforme Chandler: a existência de “many distinct operating units”, dirigidas 
“by a hierarchy of salaried executives” – sendo que cada uma dessas unidades possuía, 

22  Durante o curto período de existência do Banco, sua presidência foi exercida primeiro por Joaquim Murtinho (que logo 
viria a ser ministro da Fazenda) e em seguida por seu irmão Francisco (que era também o presidente da CML). Vale notar 
que um terceiro irmão, Manuel, ocupou nessa mesma época a presidência do estado de Mato Grosso (1891-1895).

23  O regime republicano brasileiro adotou princípios federativos. Entretanto, as antigas províncias, agora convertidas em 
estados, somente puderam entrar plenamente no gozo de sua autonomia após a aprovação da nova constituição federal, o que 
ocorreu em fins de janeiro de 1891. Por esse motivo, até então, muitos assuntos de interesse dos estados eram ainda resolvidos 
pelo governo federal.

24  Liquidado o Banco, a CML foi também dissolvida. Seu patrimônio, contudo, passou logo em seguida a uma nova 
empresa, que a sucedeu em todos os negócios: a sociedade Laranjeira, Mendes & Cia., sediada em Buenos Aires e controlada 
por Tomás Laranjeira, Francisco Murtinho e a firma argentina Francisco Mendes & Cia. É importante registrar que a região 
ervateira sul-mato-grossense recebeu, desde fins do século XIX, significativas correntes de povoamento não indígena, o que 
deu origem a diversos novos produtores de erva-mate ( JESUS, 2004). Contudo, os diversos sucessores de T. Laranjeira manti-
veram, em grande parte, suas concessões originais e exerceram um papel dominante nos ervais do SMT até por volta de 1950.
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tal como conceitua o referido autor, “its own administrative office” e era “adminis-
tered by a full-time salaried manager”, de modo que “each could theoretically operate 
as an independent business enterprise” (CHANDLER JR., 2002, p. 1-3). A empresa 
buscou ademais, conforme será visto mais adiante, uma integração vertical de suas 
operações, ainda nos moldes mencionados por Chandler Jr.

Em um trabalho anterior (QUEIROZ, 2010a), já tratei dos esquemas de 
transporte da erva sul-mato-grossense dos locais de produção até os portos de 
exportação. Assim, busco agora, retomando em parte os raciocínios já efetuados, 
privilegiar a análise das estratégias de mercado da CML, englobando a referida 
integração vertical. Cabe notar que, na historiografia sobre a empresa, o tema dos 
transportes tem sido abordado de modo apenas acessório (consultar, por exemplo, 
Corrêa Filho, 1925; Arruda, 1986, 1997; Bianchini, 2000). Já o tema da integração 
vertical, aqui abordado, ainda não foi estudado por nenhum trabalho acadêmico.

Dos ervais aos portos de exportação

Conforme já tive oportunidade de expor em outros trabalhos – sobre-
tudo em Queiroz (2010a) –, os esquemas de transporte da produção ervateira 
aqui estudada foram grandemente condicionados pelas condições geográficas 
relativas à localização tanto dos ervais nativos como do principal mercado con-
sumidor, de modo que tais esquemas vieram a assumir, na prática, um caráter 
autenticamente “transnacional” (ver Anexo, ao final deste texto).

No SMT, os ervais eram especialmente abundantes no quadrilátero grosso 
modo delimitado a leste pelo rio Paraná, ao sul pela chamada serra de Maracaju, a 
oeste pela serra de Amambai e ao norte pelo rio Ivinhema. As “serras” aqui referidas 
(as quais marcam, desde o tratado de 1872, os limites entre o Brasil e a República 
do Paraguai) são, na verdade, os rebordos do planalto sedimentar da bacia do 
Paraná, isto é, uma linha contínua de escarpas (cuestas) que separa o planalto da 
baixada, ou seja, o vale do rio Paraguai (IBGE, 1979)25. Vale notar que esses ervais 
formavam originalmente um todo contínuo, estendendo-se do extremo sul do 
SMT para as áreas limítrofes, isto é, o norte-nordeste da República do Paraguai.

25  Convém não confundir a “serra de Maracaju” com outro segmento da mesma linha de cuestas que tem idêntico nome, 
mas situa-se mais ao norte, em território exclusivamente brasileiro, desde as cabeceiras do rio Apa até ao norte da atual cidade 
de Campo Grande.



88 Sistemas de transportes e formações econômicas regionais

Embora, como se pode ver, os ervais estivessem situados, sobretudo, na bacia 
do Paraná, o transporte da produção, tanto a sul-mato-grossense quanto a paraguaia, 
orientava-se nessa época em direção ao rio Paraguai. O fato é que, desde o período 
colonial, era ao longo desse último rio – plenamente navegável – que se situavam as 
povoações mais importantes de toda essa região (Assunção e Concepción, no Pa-
raguai, e Corumbá, no SMT); ademais, no alto Paraná, a navegação em direção ao 
estuário do Prata era praticamente inviabilizada pelas célebres Sete Quedas.

Os esquemas iniciais de transporte da erva extraída no SMT em dire-
ção aos portos de exportação (de onde era encaminhada ao mercado consu-
midor da cidade de Buenos Aires) foram estabelecidos por Tomás Laranjeira, 
ainda como empreendedor individual26. Desde logo é preciso assinalar que, 
para os negócios da erva, o porto brasileiro de Corumbá situava-se em posição 
totalmente desfavorável, isto é, centenas de quilômetros rio acima, a noroeste 
dos ervais, enquanto os mercados consumidores situavam-se ao sul – uma 
situação, portanto, totalmente oposta à dos portos paraguaios de Assunção 
e Concepción27, que, aliás, já se ligavam aos ervais, desde a época colonial, 
tanto por caminhos terrestres como pela navegação dos rios Jejuí-Guaçu e 
Ipané-Guaçu, afluentes do Paraguai com cabeceiras na serra de Amambai 
(ALVARENGA CABALLERO, 1984, p. 23-24).

Assim, não é de estranhar que Laranjeira tenha adotado, como sede de 
suas operações de exportação e importação, o Porto de Concepción. Ao mesmo 
tempo, estabeleceu um depósito e estruturas administrativas na própria região 
dos ervais, isto é, o local chamado Capivari28, no alto da serra de Amambai – 
alto esse que marcava a fronteira Brasil-Paraguai e era o local de onde partiam 

26  Cabe notar que a infraestrutura de transportes associada à produção ervateira compreendia também, por certo, as vias 
e meios utilizados no interior dos próprios ervais, isto é, uma intrincada rede de trilhas e de vias carreteiras que, partindo dos 
locais de coleta, convergiam para as unidades básicas de produção (os chamados ranchos). Noto também que, concernente ao 
transporte da erva dos portos de exportação, situados no rio Paraguai, até Buenos Aires, infelizmente, não encontrei, até o 
momento, qualquer referência; desse modo, o que deduzo é que tal transporte era realizado por terceiros, visto que já existiam 
empresas de navegação a vapor atuantes no percurso entre Mato Grosso e o rio da Prata.

27  Convém assinalar que, para os (relativamente poucos) habitantes brasileiros do extremo sul da província de Mato Gros-
so, o Porto de Concepción, muito mais próximo que o de Corumbá, representou também, durante várias décadas após o final 
da Guerra da Tríplice Aliança, o principal entreposto mercantil, onde os brasileiros trocavam, principalmente, gado bovino 
por mercadorias importadas da Europa. Assim, Concepción era o núcleo de uma ampla rede comercial, formada por comer-
ciantes paraguaios ou estrangeiros e que mirava, entre outros, o mercado fronteiriço brasileiro (MESA…, 1902; WILCOX, 
1993; ALVARENGA CABALLERO, 1984, p. 60).

28  Relatos memorialistas indicam que este ponto corresponde aproximadamente ao local das atuais cidades gêmeas de 
Ponta Porã (brasileira) e Pedro Juan Caballero (paraguaia) (ROSA, 1962).
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as carretas que, cruzando território exclusivamente paraguaio, conduziam a pro-
dução ao Porto de Concepción (ROSA, 1962, p. 23)29.

Com o advento da República, os poderes públicos brasileiros passaram 
a exigir do concessionário dos ervais que a exportação fosse efetuada por meio 
de um porto situado em território brasileiro, isto é, mato-grossense (Decreto 
federal nº 520, de 23 de junho de 1890). Para tanto, o BRMT, controlador da 
CML, providenciou a criação de um novo porto no rio Paraguai, o qual, ao mes-
mo tempo em que atenderia à exigência contratual imposta à empresa, serviria 
à implantação dos núcleos coloniais que o Banco deveria estabelecer em Mato 
Grosso. Assim surgiu o chamado Porto Murtinho.

Mesmo assim, contudo, a rota exclusivamente estrangeira, estabele-
cida por Laranjeira, desapareceu apenas em parte, numa interessante de-
monstração do triunfo da geografia e dos interesses econômicos imediatos. 
Na verdade, no que se refere especificamente aos negócios da erva-mate, o 
próprio Porto Murtinho (estabelecido no rio Paraguai, cerca de duzentos 
quilômetros ao norte de Concepción) situava-se ainda em posição desfavo-
rável – tanto que, ao que tudo indica, a empresa adiou o quanto pôde o início 
de suas efetivas operações no novo porto, o que só veio a ocorrer entre 1898 
e 1899 (R 1899)30.

Por outro lado, o mesmo decreto anteriormente citado ampliou a área 
concedida à exploração ervateira, a qual passou a incluir os confins do extremo 
sul da província, até então intocados. Desse modo, a CML passa a distinguir, na 
área de sua concessão, duas “zonas”, situadas respectivamente ao norte e ao sul do 
rio Amambai (o mais importante afluente do rio Paraná situado neste extremo 
sul do estado).

Nesse contexto, o Porto Murtinho (que já se situava em posição desfavorá-
vel mesmo em relação aos ervais da “zona norte”) foi totalmente descartado como 
via de escoamento da produção da “zona sul”: mediante um novo arranjo contra-
tual, em 1894, o estado de Mato Grosso autorizou a CML a exportar a produção 

29  É importante observar que esses mesmos esquemas serviam também à importação de suprimentos e demais utilidades 
necessárias ao abastecimento dos trabalhadores e, em geral, ao desenvolvimento da produção ervateira.

30  Para simplificar a redação, os relatórios apresentados pela diretoria da empresa às assembleias de acionistas são aqui 
designados pela letra R seguida do ano em que se realizou a assembleia (ficando claro, portanto, que um relatório assim de-
signado se refere às atividades do ano anterior).
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dessa zona por meio de uma estação fiscal estabelecida para tanto na localidade de 
Ipeum, situada no extremo sul da serra de Amambai (CML, 1894, cláusula 9ª)31.

Assim, partindo do extremo sul do alto da serra de Amambai, nas locali-
dades fronteiriças de Nhu Verá (no local das atuais cidades gêmeas de Coronel 
Sapucaia, MS, e Capitán Bado, Paraguai) e Ipeum (local das gêmeas Paranhos, 
MS, e Ypé Jhu, Paraguai), a erva da zona sul seguia pelo território paraguaio 
até atingir o rio Paraguai nos portos, respectivamente, de Concepción e de 
Assunção – utilizando, nos dois casos, um esquema de transporte misto, isto 
é, terrestre-fluvial:

De Nhuverá, hoje Capitán Bado, baixando a serra, em São Florêncio, até al-

cançar o rio Ipané, o transporte era feito por terra; deste ponto até o rio Pa-

raguai, e por este acima até o porto de Conceição, a erva era transportada em 

pequenas chatas a zinga. De Ipeum, hoje Paranhos, descendo depois o cerro 

Turim até o Panadero, na margem direita do rio Aguaraí; por este abaixo até 

o [rio] Jejuí; descendo este rio até o rio Paraguai abaixo até o porto de Assun-

ção, o transporte era feito em chatas rebocadas por pequenas lanchas a motor 

(SEREJO, 2008, p. 261; destaques meus)32.

É importante assinalar que, para administrar os trabalhos de extração, 
exportação e importação, em todo esse vasto espaço de operações, a CML 
precisou estabelecer uma notável estrutura administrativa. Desde logo existia, 
em simples continuação dos esquemas de Laranjeira, uma gerência na cidade 
de Concepción. Muito cedo, contudo, foi criada uma segunda gerência, insta-
lada na cidade de Assunção em 1894 e logo denominada gerência do sul, para 
distinguir-se da anterior (R 1894, 1895). A gerência do norte seria mais tarde 
transferida de Concepción para o Porto Murtinho. Mas o mais interessante 
a esse respeito é que, alegando a necessidade de concentrar esforços em sua 
“zona sul”, onde se dizia que tudo estava por fazer, a CML logo transformou 

31  Note-se que em 1894 a área arrendada à CML atingiu sua extensão máxima, correspondendo, na prática, a todo o 
quadrilátero ervateiro já mencionado neste texto (CORRÊA FILHO, 1925, p. 30).

32  Cabe notar que, segundo um memorialista, tais esquemas já vinham sendo utilizados por T. Laranjeira antes do advento 
da CML (ROSA, 1962, p. 23). Note-se também que não fica claro, na documentação até aqui consultada, se o estado de 
Mato Grosso chegou a criar uma estação fiscal também na localidade de Nhu Verá.
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a capital do Paraguai em sua verdadeira sede operacional. Além da gerência do 
sul, já ali estabelecida, foi também criada em Assunção uma Superintendência, 
destinada a “não só representar a Companhia no Estado de Mato Grosso e 
[na] República Argentina e do Paraguai, como também superintender todos os 
seus negócios espalhados nos mencionados pontos”. À nova superintendência 
ficavam efetivamente subordinadas não só as duas gerências como também o 
moinho de erva-mate que a Companhia havia adquirido em Buenos Aires (R 
1895), e a função de superintendente foi exercida, ao longo de todo o período 
aqui abordado, por Hugo Heyn – que vinha a ser o “antigo administrador da 
casa Laranjeira” (R 1893).

A colocação do produto nos mercados

Na época aqui considerada, o processo de extração e elaboração da erva 
seguia ainda, apenas com poucos aperfeiçoamentos, os métodos ancestrais uti-
lizados no Paraguai, cujas origens remontavam aos antigos processos indígenas 
e jesuíticos (a esse respeito, ver Garavaglia, 1983). A maioria dos trabalhadores 
era constituída pelos chamados mineros, isto é, aqueles empregados na coleta da 
erva, executada no interior das matas – contingente esse formado por indígenas 
e principalmente por paraguaios, que migravam para o SMT ou eram recrutados 
diretamente no interior do Paraguai33. Logo após a coleta, as folhas passavam, 
ainda na mata (nos chamados ranchos), por um processo de preparação relativa-
mente simples (o chamado cancheamento). Assim preparada, a erva poderia, em 
tese, ser consumida. Para mercados mais exigentes, contudo, era necessário um 
segundo beneficiamento, quando a erva cancheada era moída e acondicionada 
em embalagens apropriadas para a distribuição aos consumidores34.

Para essa última finalidade, parece certo que, desde o início de suas ativi-
dades no ramo ervateiro, Tomás Laranjeira manteve uma associação, seja formal, 
seja informal, com um personagem chamado Francisco Mendes Gonçalves, esta-

33  Segundo os relatos disponíveis, o trabalho dos mineros era extremamente penoso e desenvolvido em condições análogas à escravi-
dão, uma vez que o trabalhador, além de ser engajado mediante um adiantamento, ficava obrigado a abastecer-se nos armazéns da pró-
pria empresa e não podia deixar o trabalho enquanto não saldasse integralmente seus débitos (consultar, por exemplo, Guillen, 2007).

34  “O beneficiamento consiste na escolha e redução a pó das folhas e galhos que são enviados da campanha (erva canche-
ada)” (A INDÚSTRIA…, 1914, p. 255].
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belecido na cidade de Buenos Aires com a firma Francisco Mendes & Cia.35 
No que concerne à natureza dessa associação, destacam-se dois pontos proble-
máticos: 1) Francisco Mendes, em Buenos Aires, cuidava ao mesmo tempo da 
“venda e distribuição” e da “industrialização”, isto é, o preparo final da erva antes 
de sua entrega aos consumidores? 2) Tal associação persistiu, sem alterações, na 
nova fase iniciada com a constituição da CML, em 1891?

Pelo que se observa, a historiografia tende a responder positivamente a 
essas duas questões: “A [Companhia] Matte encarregava-se da exploração e ex-
portação da erva semielaborada para Buenos Aires e Francisco Mendes & Cia. 
da industrialização e distribuição do produto no mercado argentino e outros” 
(BIANCHINI, 2000, p. 92).

Tal concepção integra, na verdade, o “senso comum” historiográfico sobre 
a história ervateira sul-mato-grossense. O exame dos documentos da empresa 
revela, contudo, que o primeiro ponto somente comporta uma resposta intei-
ramente positiva no que concerne ao período correspondente ao empreendi-
mento individual de T. Laranjeira e ao primeiro ano de existência da CML. De 
fato, o primeiro relatório da diretoria da CML, apresentado em 1893, registra 
expressamente que: a) o mate produzido pela companhia era enviado à “acredi-
tada casa dos Srs. Francisco Mendes & C.”, “correspondentes” da empresa em 
Buenos Aires – onde, graças “aos esforços e dedicação” da referida casa, era todo 
o mate “vendido com facilidade e prontidão”; b) até então, era a mesma firma 
Francisco Mendes Gonçalves quem se responsabilizava pelo beneficiamento do 
produto remetido de Mato Grosso: “Presentemente é o nosso produto benefi-
ciado na fábrica dos Srs. Francisco Mendes & C., de Buenos Aires” (R 1893).

Já com relação ao segundo ponto, o que se observa é que, já a partir do 
segundo ano de existência da CML, a relação com Mendes Gonçalves, embora 
longe de ter sido rompida, foi claramente reconfigurada – tendo-se em vista que, 
como veremos adiante, o último transferiu à CML a propriedade de sua “fábrica 
de moer e acondicionar erva-mate”, situada em Buenos Aires. Parece igual-

35  Segundo fontes memorialistas, Mendes Gonçalves, nascido na Ilha da Madeira, havia emigrado para o Brasil ainda 
jovem e teria conhecido T. Laranjeira durante as operações da Guerra do Paraguai, quando ambos exerciam a função de 
comerciantes. Dessa amizade teria então resultado a ideia de “explorar o intercâmbio de produtos agrícolas e extrativos entre 
o Brasil, o Paraguai e a Argentina”; assim, Laranjeira se estabeleceu em Concepción e, por “conveniência do próprio negócio, 
D. Francisco se radicou em Buenos Aires, fundando em 1874 a sociedade comercial Francisco Mendes & Companhia, que se 
dedicou à venda e distribuição dos produtos recebidos do Brasil e do Paraguai” (PANEGÍRICO…, 1941, p. 7).
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mente fazer parte dessa reconfiguração a insistente busca, por parte da CML, 
de novos mercados, além daquele de Buenos Aires – busca essa que, ademais, 
reforçou a tendência à integração vertical dos negócios da empresa, já sinalizada 
pela aquisição da mencionada fábrica em Buenos Aires.

Provavelmente, jamais conheceremos os reais contornos das relações entre 
a CML e Mendes Gonçalves, no período aqui abordado. Contudo, em face do 
conteúdo dos documentos analisados, parece-me lícito avançar a esse respeito al-
gumas hipóteses. Assim, pode-se imaginar, por exemplo, que a CML suportasse 
mal a dependência em relação a Francisco Mendes – um personagem colocado, 
por assim dizer, “à porta de entrada” de seu principal (e, na verdade, quase único) 
mercado consumidor. Nesse sentido, a empresa teria buscado ao longo de sua 
trajetória, desde 1892, alçar voos mais altos de modo a, em algum momento do 
futuro, colocar-se em condições de se emancipar daquela dependência.

Contudo, é importante reafirmar que, até onde se pode deduzir pelos do-
cumentos analisados, tal suposto “antagonismo latente”, por assim dizer, jamais 
chegou a se manifestar em termos de uma ruptura. Antes pelo contrário: a des-
peito de haverem saído do negócio do beneficiamento, mediante a venda de sua 
fábrica à CML, Francisco Mendes Gonçalves & Cia. continuavam claramente 
a desempenhar – na condição de “correspondentes” da empresa brasileira – um 
papel fundamental tanto na colocação dos produtos no mercado bonairense 
quanto nas análises conjunturais desse mercado.

De fato, os documentos deixam clara a preocupação, por parte da CML, 
no sentido de controlar, cuidadosamente, o fluxo de suas remessas de matéria
-prima para Buenos Aires, tendo sempre em conta os preços vigentes nesse mer-
cado (sendo que, para tanto, a empresa cuidava de controlar, desde o início, o pró-
prio montante de sua produção anual). Assim, em 1893, ao anunciar a decisão de 
elevar a produção “ao máximo limite da nossa atual capacidade”, com o alegado 
intuito de ampliar sua contribuição para a receita fiscal do estado de Mato Gros-
so, o presidente da empresa declarava estar ciente de que esse “brusco aumento” 
viria a “influir no preço do produto determinando a sua baixa” (R 1893). Do 
mesmo modo, em 1895, embora registre certa elevação do preço do produto em 
Buenos Aires, o presidente avalia negativamente a situação conjuntural do mer-
cado argentino (“rápidas oscilações do ágio do ouro”, “desânimo” nos negócios 
etc.) e adverte que, em tal conjuntura, não se podia esperar “a mesma elevação de 
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preço para muito maior produção” e que, portanto, “seria imprudência não nos 
acautelarmos contra qualquer surpresa que possa aparecer” (R 1895). Em 1897, 
enfim, o relatório indica, claramente, os intuitos da empresa: “Por enquanto é 
conveniente não aumentar a produção da Companhia, pelo menos [não] antes 
que desapareça a perturbação atual do mercado do mate” (R 1897).

Nesse controle, por outro lado, os relatórios da CML reconhecem, ex-
plicitamente, o importante papel desempenhado por Francisco Mendes & 
Cia. Em 1895, por exemplo, tendo avaliado negativamente a situação conjun-
tural do mercado portenho, o relatório assinala: “Enquanto perdurar este mau 
estado naquela praça devemos contar com a longa prática e conhecimento dos 
nossos correspondentes para indicar-nos a medida em que deve ser ampliada 
a nossa exportação” (R 1895).

Do mesmo modo, os dirigentes da CML são sempre enfáticos ao reco-
nhecerem o trabalho de seus correspondentes no que concerne à colocação dos 
produtos da empresa no mercado bonairense. É o que se lê, por exemplo, no mes-
mo relatório de 1895, em que se atribui a elevação do preço do produto, na Praça 
de Buenos Aires, não só ao “depreciamento do papel argentino” como à “habi-
lidade dos nossos correspondentes na boa colocação do nosso mate” (R 1895).

De fato, parece inegável que, no concorrido mercado bonairense, os gran-
des trunfos da CML eram a qualidade, a inovação36 e a ajuda de Francisco 
Mendes, conforme registrado, por exemplo, em 1898:

Temos confiança que, mesmo nas condições desfavoráveis em que se encontra 

aquele mercado, o nosso produto continuará a obter a mesma aceitação que 

tem tido até agora. Para isso contamos com as qualidades especiais que o têm 

distinguido entre os seus congêneres, com o novo acondicionamento que mui-

to contribuirá para manter-lhe a preferência e finalmente com a habilidade e 

competência de nossos correspondentes (R 1898).

A garantia da qualidade do produto constituía por certo, antes de tudo, 
uma incumbência da CML, visto que isso dependia de cuidados a serem tomados 

36  Trata-se, no caso, de melhoramentos nos sistemas de acondicionamento da erva destinada ao consumo, como se verá 
mais adiante.
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desde o início do processo, ainda no SMT. A credibilidade dos produtos, contudo, 
derivava do fato de que as principais marcas sob as quais era comercializado o 
mate sul-mato-grossense eram associadas pelos consumidores portenhos não só à 
Tomás Laranjeira como também à casa Mendes Gonçalves – a qual, ao longo de 
vários anos, fora, por assim dizer, a “face visível” das referidas marcas na Argentina. 
Indiretamente, aliás, os dirigentes da CML indicam ter plena consciência dessa 
circunstância, pois, em 1898, nos costumeiros agradecimentos pela colaboração de 
Francisco Mendes Gonçalves & Cia., assinalam sua “grande experiência” (R 1898).

 Era, portanto, graças a essa credibilidade, longamente construída, que as 
referidas marcas alcançavam no mercado preços maiores que os de suas concor-
rentes: “As nossas conhecidas marcas T. L. e Cruz de Malta”, escreve-se em 1893, 
“continuam a ser as preferidas nesse importante mercado consumidor e são as que, 
por suas excelentes qualidades, conseguem, em concorrência com igual produto de 
outras procedências, preço mais elevado” (R 1893). A continuada preferência pelas 
referidas marcas é, por sua vez, explicitamente atribuída a Mendes Gonçalves: 

Esse resultado devemos em grande parte à acreditada casa dos Srs. Francisco 

Mendes & C., nossos correspondentes naquela cidade, que têm continuado a 

empregar os mesmos dedicados esforços para manter a justa colocação que o 

nosso produto ali alcançou (R 1894). 

Enfim, de modo ainda mais explícito: 

A casa dos Srs. Francisco Mendes & C., nossos correspondentes, muito tem 

contribuído para o bom êxito que têm tido os nossos negócios. À seriedade e 

dedicação dessa acreditada casa devemos a feliz propaganda das boas quali-

dades do nosso produto, tornando-o preferido no mais importante mercado 

consumidor deste gênero (R 1895). 

Desse modo, os relatórios consignam, invariavelmente, enfáticos agradeci-
mentos a Mendes Gonçalves, segundo uma fórmula que aparece já em 1893 e se 
mantém ao longo dos anos: “É grato à diretoria consignar aqui um voto de agra-
decimento aos seus correspondentes pelo dedicado interesse votado aos negócios 
da companhia, confirmando plenamente a confiança neles depositada” (R 1893).
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 Entretanto, de par com a preocupação em controlar o fluxo de suas 
remessas para o mercado argentino, em função de cada conjuntura concreta, a 
diretoria manifesta enfaticamente sua intenção de ampliar seus mercados con-
sumidores37. Desde logo cabe registrar que a centralidade do mercado bonai-
rense, para a produção da CML, fica sempre bastante clara, sendo referida em 
uma fórmula que pouco variou ao longo do período aqui abordado: “Todo o 
mate produzido pela companhia é, com exceção de insignificante quantidade, 
exportado para Buenos Aires”, diz-se em 1893 (R 1893); “Quase todo o mate 
que exportamos continua a ser vendido na Praça de Buenos Aires, onde ele 
encontra franca aceitação”, registra-se em 1902 (R 1902). Ao mesmo tempo, os 
relatórios registram invariavelmente que toda a produção enviada a esse mer-
cado era facilmente vendida: em 1895, por exemplo, escreve-se que a venda em 
Buenos Aires não havia encontrado “nenhum embaraço”: “todo o mate para ali 
exportado” havia sido “vendido com facilidade e prontidão” (R 1895).

 Mesmo assim, a diretoria da CML insiste na avaliação de que o merca-
do bonairense era – e sempre seria, pelo que se deduz – incapaz de absorver, de 
modo lucrativo, toda a produção que a empresa estava em condições de fornecer. 
Em outras palavras, a ampliação dos mercados, para além da Argentina, consti-
tuiria a única condição capaz de permitir o aumento da produção até os limites 
da capacidade da empresa.

 Em 1896, por exemplo, depois de avaliar que o mercado argentino po-
deria suportar “um razoável aumento de nossa produção”, o relatório pondera: 
“Mas, Srs. acionistas, com a extensão que pretendemos dar aos nossos trabalhos, 
alargando fortemente a elaboração, não devemos contar somente com aquele 
mercado para a exportação do nosso mate. A grande abundância desse gênero 
pode determinar sérias perturbações nas nossas operações comerciais” (R 1896). 
O mesmo seria dito, ainda com maior clareza, dois anos depois: tendo a produ-
ção alcançado já um “certo desenvolvimento”, diz o relatório, 

achamos conveniente voltar nossa atenção para o importante problema 

da criação de novas fontes de consumo, não porque a mesma produção 

37  Contudo, de modo até certo ponto curioso, o que fica claro é que isso não significava, de modo algum, o desejo de 
ampliar o consumo bonairense, ou argentino, mas sim o de conquistar novos mercados em outros países.
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fosse já demasiada para as necessidades atuais, mas porque precisamos de 

maior largueza na saída do produto para aproveitarmos todos os ervais da 

nossa concessão (R 1898). 

Assim, pelo que parece possível perceber, a empresa considerava-se agora 
uma verdadeira “máquina de produzir”, perfeitamente ajustada e ansiosa para 
ampliar a produção e, com isso, os lucros – mas esbarrava na exiguidade do 
mercado consumidor: 

Aparelhada como se achava a Companhia para com facilidade ampliar a sua 

produção, tornava-se necessário procurar a solução do importante problema 

do desenvolvimento do consumo. Por isso todos os nossos esforços têm sido 

voltados para esse lado (R 1900).

Os dados disponíveis sobre a produção e a força de trabalho da empresa 
podem ser vistos nas tabelas 1 e 2.

  Tabela 1 – Companhia Mate Laranjeira:
         produção de erva-mate cancheada (1891-1901)

Anos
Produção física (em kg*) Variação da

produção total 
(%)Zona Norte Zona Sul Total

1891-92 - - - - - - 2.066.400 - - -

1893 - - - - - - 2.984.800 44,4**

1894 - - - - - - 4.135.978 38,6

1895 - - - - - - 4.295.263 3,9

1896 2.480.748 2.662.533 5.143.281 19,7

1897 1.916.536 2.226.861 4.143.397 - 19,4

1898 2.278.155 2.430.000 4.708.155 13,6

1899 1.950.704 2.674.944 4.625.648 - 1,8

1900 2.167.036 2.289.787 4.456.823 - 3,6

1901 2.285.308 2.274.995 4.560.303 2,3

Fonte: Relatórios anuais da diretoria da empresa.

* A produção dos anos de 1891-92 e 1893 é fornecida pelos relatórios apenas em arrobas (castelhanas); a produção dos anos 
de 1894 e 1895 é fornecida em arrobas castelhanas e em kg, observando-se a seguinte relação: 1 arroba castelhana = 11,48 kg. 
Com base nessa relação foram convertidos para kg, nesta tabela, os dados da produção entre 1891 e 1893.

** Convém observar que os dados da linha anterior referem-se a um período superior a um ano.
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  Tabela 2 – Companhia Mate Laranjeira:
         trabalhadores empregados (1896 e 1897)*

Anos
Número de empregados

Zona Norte Zona Sul Total

1896 1.415 1.255 2.670

1897 1.527 1.215 2.742

Fonte: Relatórios anuais da diretoria da empresa.

* Os relatórios não trazem os dados referentes a nenhum outro ano.

Tal insistência permite, certamente, várias leituras – inclusive uma que a 
situe como mais um aspecto do suposto “antagonismo latente”, há pouco men-
cionado, nas relações entre a CML e Francisco Mendes. No entanto, a mesma 
insistência pode também significar simplesmente uma ânsia imediatista por 
lucros extraordinários, os quais, por motivos conjunturais, não podiam ser ofe-
recidos pelo mercado bonairense devido, por exemplo, à sua persistente insta-
bilidade ao longo do período aqui abordado. De fato, já em 1893 a diretoria 
diagnosticava na Argentina uma crise conjuntural:

Infelizmente o negócio da erva-mate não é atualmente o que poderia ser e o 

que esperamos que será em curto prazo de tempo. A tremenda crise que fere 

há dois anos a República Argentina, impedindo o movimento espantoso de 

imigração que nos últimos anos aí se estava dando, veio paralisar o consumo 

crescente do mate e conseguintemente embaraçar qualquer elevação no seu 

preço. Acresce que o mate é vendido a papel argentino, que pelo seu deprecia-

mento reduz ainda o lucro que devíamos tirar (R 1893).

É certo que os prognósticos eram favoráveis: “Esperamos, porém, com 
os elementos de que dispõe aquele futuroso país, que, em pouco tempo, a crise 
terá desaparecido e o nosso negócio entrará em fase de maior prosperidade” 
(R 1893). Não obstante, avaliações mais ou menos negativas das conjunturas 
persistiriam, invariavelmente, até o final do período: 

Infelizmente, por causa das más condições daquela praça [Buenos Aires], 

devido à crise financeira que ainda atravessa a República Argentina, a 
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saída do nosso produto não teve [durante] o ano passado a mesma ani-

mação dos anteriores, havendo-se verificado uma sensível diminuição no 

seu consumo (R 1902).

 Além desses problemas conjunturais, os relatórios apontam também, por 
outro lado, a acirrada concorrência que caracterizava o mercado da erva-mate na 
Argentina. Em 1897, de fato, assinala-se que o preço do mate, que vinha subindo 
nos anos anteriores, dava agora sintomas de baixa devido ao excesso de produto: 

Com os lucros relativamente grandes que essa mercadoria tem produzido nes-

tes últimos tempos, a indústria do mate, quer no Paraguai e quer no Brasil, 

recebeu extraordinário incremento, a ponto de a produção atual ser exagerada 

para as necessidades do consumo [– com o que se produziam] dificuldades da 

venda e consequente baixa do preço (R 1897).

 Seja como for, o fato é que, a partir de 1896, a diretoria passaria a 
defender uma agressiva estratégia de ampliação dos mercados. É interessante 
observar que, ao que tudo indica, tratava-se de uma estratégia de longo prazo:

Mesmo admitindo que nenhuma alteração sofra ali [Buenos Aires] o preço 

atual do produto quando alcançarmos a expansão industrial que ora busca-

mos, é nosso dever tratarmos de melhorar as suas condições comerciais a fim 

de mais vantajosos resultados serem levados aos interesses sociais (R 1896). 

Os novos passos anunciados consistiam, fundamentalmente, em uma 
tentativa de conquistar o próprio mercado nacional brasileiro: 

Cumprindo uma das determinações dos nossos estatutos, a propaganda do 

mate vai ser encetada pelos Estados do Brasil, fundando a diretoria nesta ci-

dade [Rio de Janeiro] uma pequena fábrica e depósito para mais facilmente 

dirigir os seus meios de ação (R 1896). 

O pensamento de longo prazo é confirmado quando se observa que 
a empresa se propunha a dar esses novos passos em um momento em que 
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sua situação econômico-financeira parecia suficientemente segura e ela podia, 
portanto, suportar a espera por resultados: “pensa a diretoria que é chegada 
a ocasião de cuidar deste assunto [ampliação de mercados], mesmo porque 
acha-se a companhia agora em situação de poder esperar pelos resultados dos 
esforços que ora vamos empregar” (R 1896). Dizia-se ainda: 

Não contamos colher resultados imediatos, pois bem sabemos que uma pro-

paganda deste gênero é trabalho lento e demorado antes de produzir os seus 

efeitos. […] O que é preciso é fazer-se desde já alguma coisa nesse sentido se 

quisermos principalmente evitar qualquer surpresa que o aumento da nossa 

exportação pode ocasionar (R 1896).

É interessante notar que, na sequência, a diretoria desdenha de esforços 
similares já feitos por outras empresas brasileiras: 

Como nada de sério se tem tentado neste país [Brasil] a esse respeito, não há 

razão para acreditar que a grande massa de trabalhadores nos Estados [bra-

sileiros] não receba o nosso produto com a mesma aceitação que tem tido na 

classe operária da República Argentina (R 1896).

 Nos anos seguintes, a empresa efetivamente colocou em prática seu 
ousado programa. Já em 1897 se informa que estava em processo de mon-
tagem, no Rio de Janeiro, uma “pequena fábrica e depósito de mate”. Fica 
claro que se tratava de um estabelecimento “montado em pequena escala 
a título de ensaio”, cujos maquinários resumiam-se a “um moinho para a 
erva, sistema Coppola” (remetido, aliás, de Buenos Aires, onde havia sido 
previamente testado), “uma prensa hidráulica para o acondicionamento do 
mate em latas” e “alguns aparelhos para enformar as mesmas latas” (R 1897). 
Tal estabelecimento – qualificado como uma “pequena fábrica” destinada a 
“moer e acondicionar o nosso mate” – foi inaugurado em 26 de setembro de 
1897, com uma festa à qual haviam comparecido “muitos convidados, entre 
os quais representantes da imprensa desta Capital”. A avaliação dos resulta-
dos, contudo, parece bastante fria e essencialmente protocolar: “A fábrica vai 
marchando com regularidade” e seu administrador “tem se esforçado para 
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fazê-la prosperar” (R 1898). Informa-se, de todo modo, que “estamos fazen-
do a propaganda do mate nesta cidade [Rio]” e que “brevemente” ela seria 
estendida a outros estados brasileiros – mas a avaliação dos resultados dessa 
campanha era igualmente cautelosa: “Se até o presente o seu êxito não é com-
pleto, também não é desanimador o resultado que dela temos obtido. Temos 
esperança que em futuro próximo conseguiremos a desejada compensação 
que ora buscamos” (R 1898).

Tais róseas esperanças, contudo, jamais se confirmariam. A preocupação 
com a ampliação dos mercados continua a aparecer nos relatórios, de modo 
muito intenso, até o final do período abordado, mas os resultados concretos das 
ações desenvolvidas parecem cada vez mais desanimadores. Em 1899, declara-
se que o “importante problema da criação de novas fontes de consumo, a fim de 
dar maior elasticidade à produção da Companhia”, continuava a ser a “mais viva 
preocupação” da diretoria. Entretanto, no que concernia ao mercado brasileiro, 
a avaliação, embora ainda cautelosa, já tendia ao pessimismo. Com o passar do 
tempo, de fato, a avaliação da “pequena fábrica” do Rio torna-se francamente 
negativa, ainda que sob um manto protocolar. O problema de fundo era, obvia-
mente, a estreiteza do mercado consumidor: o estabelecimento, diz-se em 1899, 
“marchou com muitas interrupções porque a sua capacidade produtiva é muito 
superior à necessária para o consumo existente” (R 1899). E se ainda então não 
se “jogava a toalha” – “É provável que, com o desenvolvimento da propaganda, 
ela venha [a] nos prestar muito maior serviço”, (R 1899) –, no relatório seguinte 
a avaliação descia mais um degrau: “Infelizmente o consumo do nosso mate 
neste país [Brasil] ainda não está de acordo com a capacidade produtiva daquele 
estabelecimento e enquanto isso não suceder as interrupções terão necessaria-
mente lugar” (R 1900). Desse modo, já no ano seguinte se noticia o fechamento 
da fábrica no Rio de Janeiro e a transferência de seus equipamentos para Porto 
Murtinho, “visto como ali poderemos conseguir, com menor dispêndio, produto 
mais bem preparado para a propaganda neste país [Brasil]” (R 1901).

 Ao mesmo tempo em que lutava contra a esterilidade do mercado bra-
sileiro, a empresa voltava-se para outras direções. A esse respeito, nota-se outra 
informação totalmente inédita, referente à busca por mercado na América do 
Norte – à qual, segundo se diz em 1900, “se está procedendo […] por inter-
médio do nosso ativo agente Sr. Affonso A. Rutis, que conseguiu organizar em 
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Filadélfia uma sociedade com o capital de 100 mil dólares – The Yerba Mate 
Tea Co. – 257 South Fourth Street”. O documento acrescenta que já haviam 
sido obtidos resultados “muito bons”, graças inclusive ao “auxílio” prestado pelo 
representante diplomático brasileiro (R 1900). Esta foi, contudo, a única refe-
rência a esse assunto em toda a documentação analisada – com o que se fica sem 
saber o que efetivamente resultou de tal interessante iniciativa.

 Mais interessante foi outra decisão da empresa, anunciada em 1899: a de 
começar a propaganda de seus produtos no Uruguai, “onde encontraremos mais 
facilidade de sucesso porque o uso do mate está ali introduzido” (R 1899). Neste 
caso, assim como no do Rio de Janeiro, a busca de expansão comercial mais uma 
vez se converte em uma expansão industrial: no Uruguai, escreve a diretoria, o êxito 
dependia de ser o produto colocado “em condições vantajosas de preço”; assim, 
“como o mate beneficiado é taxado naquele país com forte imposto de importação, 
torna-se conveniente estabelecer em Montevidéu uma pequena fábrica destinada a 
preparar a erva ainda bruta, que paga direitos relativamente reduzidos” (R 1899).

 Uma fábrica foi efetivamente instalada em Montevidéu, e os resultados pa-
reciam, de início, promissores: segundo se diz em 1900, enquanto no Brasil “muito 
pouco” havia sido obtido, em termos de mercados, o contrário estava ocorrendo no 
Uruguai, “onde com menores esforços temos conseguido melhores resultados” – isso, 
por certo, em razão do fato “de já se achar ali introduzido o uso do mate, limitando-
se o trabalho em procurar apenas a preferência para o nosso produto” (R 1900).

 A fábrica em Montevidéu, contudo, teve uma existência ainda mais efê-
mera que sua congênere do Rio de Janeiro. Pelo que se informa, o novo estabeleci-
mento – voltado ao “preparo e acondicionamento do mate destinado ao consumo 
da República do Uruguai” – foi inaugurado em 13 de janeiro de 1900. Sua direção 
estava a cargo dos “Srs. Bajac, Fernandez & C., nossos ativos agentes”, os quais 
se mostravam “bastante esperançados quanto ao bom êxito” do empreendimento 
(R 1900). Já no ano seguinte, contudo, registra-se o fracasso da iniciativa com o 
fechamento da fábrica e a transferência de seus equipamentos para a Argentina: 

Não se realizaram, infelizmente, as nossas esperanças quanto ao êxito da pe-

quena fábrica estabelecida em Montevidéu. Verificando-se a dificuldade da 

introdução do uso do nosso mate naquela cidade, decidimos remover os ma-

quinismos da dita fábrica para a República Argentina (R 1901).
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A principal experiência de integração vertical:
a “grande fábrica” de Buenos Aires

 O projeto de integração vertical é claramente formulado já nos dois 
primeiros relatórios que a diretoria apresenta aos acionistas, em 1893 e 1894. 
“Com a grande produção que a companhia está atualmente habilitada a levar 
ao mercado”, escrevia-se em 1893, “é de sentir que não possua ainda todos os 
meios de trabalhar no seu produto antes de entregá-lo ao consumidor. Falta-nos 
para esse fim a fábrica de beneficiamento do mate, como o complemento das 
funções da companhia” (R 1893). De modo ainda mais claro, no ano seguinte, 
afirmava-se que tal fábrica era necessária “a fim de não só aproveitar os benefí-
cios provenientes da grande produção que levamos ao mercado, como também 
integrar as funções desta Companhia com o preparo completo do seu produto 
antes de entregá-lo ao consumidor” (R 1894).

 Na verdade, tendo-se comunicado em 1893 que se pretendia “em 
curto prazo de tempo resolver essa questão” (R 1893), a solução aparecia já 
em 1894. Curiosamente, informa-se que, inicialmente, a diretoria havia co-
gitado de estabelecer a fábrica em “um ponto do território mato-grossense”, 
no caso, Porto Murtinho. A preferência, contudo, havia recaído efetivamente 
sobre Buenos Aires, por duas razões: o fato de que, na Argentina, os direitos 
aduaneiros sobre a importação da “erva em folha [eram] muito menores do 
que os da erva em pó”, e ademais o fato “de ali achar-se a fábrica no centro 
dos consumidores e poder assim mais facilmente atendê-los nas suas justas 
reclamações” (R 1894). Segundo o documento, definida a localização do es-
tabelecimento, a diretoria havia ainda refletido sobre duas alternativas, isto é, 
“a fundação de uma nova fábrica” ou a “aquisição de uma das que existiam” em 
Buenos Aires. Nesse contexto, a decisão da compra precisamente da fábrica 
pertencente a Francisco Mendes Gonçalves & Cia. foi apresentada “como a 
solução mais vantajosa aos interesses” da empresa: 

Com a fundação de um novo estabelecimento, teríamos de despender o mes-

mo capital empregado na compra da atual, e com a séria desvantagem do 

deslocamento do nosso produto do lugar onde até agora tem sido beneficiado 

a contento dos consumidores (R 1894).
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 A fábrica adquirida funcionava em “um magnífico edifício de alvena-
ria, situado na calle (rua) Defensa n. 1.875 e 1.877, e bem próximo do porto”, 
e os “maquinismos” de que dispunha para “moer e acondicionar o mate” eram 
“novos, completos” e se achavam “em boas condições” (R 1894). Vale notar 
que a nova proprietária manteve, na “direção da parte técnica” dos trabalhos, 
precisamente o “antigo administrador e fundador” da fábrica: o Sr. Eduardo 
Gismondi, “que, pelos conhecimentos especiais que possui sobre o assunto, 
constitui segura garantia para a marcha regular desse estabelecimento”. Na 
administração geral, contudo, foi colocada uma pessoa aparentemente ligada à 
CML, Francisco Guimarães (R 1894).

 Nos anos seguintes, e até o final da série documental aqui utilizada, as 
avaliações a respeito dessa fábrica são sempre as melhores possíveis. Ano após 
ano, noticiam-se, quase invariavelmente, o incremento da produção, o aumen-
to dos lucros, a ampliação dos edifícios, a implantação de melhoramentos nos 
métodos de trabalho e a introdução de inovações referentes aos tipos e formas 
dos produtos elaborados (os dados disponíveis sobre produção e lucros encon-
tram-se na Tabela 3).

  Tabela 3 – Companhia Mate Laranjeira:
         produção física e lucros líquidos da fábrica de Buenos Aires (1893-1901)

Anos

Produção física Lucros líquidos

Em kg Variação (%) Em pesos argenti-
nos (papel) Variação (%)

1893-94   3.544.400* - - - 135.370,65 - - -

1895   3.200.628*    - 9,7** 127.563,36     - 5,8**

1896 3.551.102 11,0 129.189,52   1,3

1897 4.072.449 14,7 147.225,04 14,0

1898 4.566.542 12,1 159.424,13   8,3

1899 4.752.224   4,1 - - - - - -

1900 4.781.746   0,6 - - - - - -

1901 4.947.643   3,5 - - - - - -

Fonte: Relatórios anuais da diretoria da empresa.

* Para os anos de 1893-94 e 1895, os dados fornecidos são as médias mensais. Os valores lançados nesta tabela correspondem 
a tais médias multiplicadas por 12, no que se refere a 1895, e por 16, no que se refere a 1893-94.

** Convém observar que os dados da linha anterior referem-se a um período de 16 meses.
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Assim, segundo o relatório apresentado em 1895, os lucros produzidos 
pela fábrica, apenas em seus primeiros dezesseis meses de funcionamento sob a 
administração da CML, representavam “mais de metade do valor pelo qual” ela 
havia sido adquirida (R 1895). O mesmo relatório esclarece, resumidamente, de 
onde provinham os lucros produzidos pela fábrica: 

O resultado colhido por esse estabelecimento é formado pelos lucros prove-

nientes, não só, do preparo e acondicionamento geral do mate, compreenden-

do os acréscimos, como também do preparo e acondicionamento especiais 

desse produto. 

Desse modo, ficavam evidentes os benefícios da integração vertical:

Qualquer aumento em nossa produção, ou qualquer desenvolvimento que se 

verifique nos mencionados negócios especiais, traduz-se imediatamente na 

conta de resultados da Fábrica por uma dupla vantagem: a resultante do be-

nefício e envase do produto e a que provém da redução do custo geral desse 

benefício. Nestas condições compreendereis facilmente o papel saliente que, 

com o desenvolvimento dos nossos negócios, virá esse estabelecimento repre-

sentar na confecção dos lucros da Companhia (R 1895).

 Por outro lado, registra-se com alguma frequência certa falta de regu-
laridade nos trabalhos da fábrica, isto é, pequenas interrupções causadas por 
falta da matéria-prima (erva-mate) em razão de “contratempos” enfrentados no 
transporte da produção (R 1895, 1896).

 As marcas mais mencionadas são a TL (de Tomás Laranjeira) e, es-
pecialmente, a “reputada” Cruz de Malta – “confeccionada com a melhor erva 
recebida dos ervais” (R 1896) e à qual, segundo se informa, se destinava “quase 
a totalidade” das ervas produzidas pela companhia (R 1895, 1896).

 Além disso, no que respeita às formas de embalagem e comercialização 
da produção, menciona-se especialmente uma “classe” de mate denominada “mate 
em caixão” – elaborado com “todo [o] capricho” e acondicionado, na verdade, em 
“latas de 1 e 5 quilos […], cuidadosamente acabadas e decoradas com muito gos-
to” (R 1895). Menciona-se também um “mate de luxo”: “o máximo escrúpulo tem 
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sido usado no preparo do nosso mate de luxo”, diz-se em 1896, “sendo presente-
mente as latas que o acondicionam melhor acabadas e decoradas” (R 1896).

 Registra-se enfim, costumeiramente, a ampla aceitação de que desfruta-
vam, na “Praça de Buenos Aires”, os produtos da empresa, bem como o “grande 
empenho em melhorar cada vez mais o beneficiamento do produto de modo a 
satisfazer melhor aos Srs. consumidores” (R 1895).

 Com relação à produção da fábrica e suas perspectivas, parece haver 
alguma contradição com o discurso genérico sobre as supostas limitações do 
mercado argentino (em função das quais, como foi visto, se preconizava a busca 
de novos mercados etc.). O relatório apresentado em 1896, de fato, observa que 
“a máxima capacidade de trabalho” da fábrica “não foi até agora atingida e ainda 
por muito tempo podemos esperar recompensas maiores à medida que formos 
alargando a nossa produção” (R 1896). Do mesmo modo, no ano seguinte, afir-
ma-se que “recompensas maiores” serão obtidas com a fábrica “à medida que 
formos alargando a nossa produção” (R 1897).

 Melhoramentos técnicos – ligados tanto à qualidade do produto quanto 
à redução dos custos de produção – são constantemente registrados, quase sem-
pre destacando as iniciativas, a tal respeito, por parte do diretor técnico:

À capacidade e dedicação do diretor técnico da fábrica devemos muitos me-

lhoramentos que vêm indubitavelmente aperfeiçoar o beneficiamento do 

produto e ao mesmo tempo reduzir o seu custo de produção. Entre estes con-

vém citar, pelo grande serviço que vai prestar, a máquina Cernidor, instalada 

ultimamente naquele estabelecimento, destinada à eliminação dos paus que 

muito prejudicam as boas condições do nosso mate (R 1896).

 Vale notar que, frequentemente, os melhoramentos técnicos aparecem 
relacionados à necessidade de evitar a falsificação dos produtos da empresa, pelo 
menos da prestigiosa marca Cruz de Malta. Para tanto, ao que parece, a fábrica 
recorria a autênticas inovações: “Com o intuito de confeccionar melhor a nossa 
acreditada marca Cruz de Malta”, diz-se em 1897, “o diretor técnico da fábrica 
[…] descobriu ultimamente um novo envase [itálico do original] de resultados 
práticos que vem de uma vez para sempre resolver o problema que há longo 
tempo preocupava a nossa atenção”, isto é, “evitar as falsificações – e dar ao 
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mesmo tempo à Cruz de Malta mais elegante acondicionamento”. Além disso, 
segundo se informava, o “novo sistema ora inventado” trazia ainda “a conveniên-
cia de acabar com o processo moroso e fatigante dos ensacamentos” (R 1897).

 Os maquinismos relacionados ao novo sistema – aplicado, pelo que se 
percebe, exclusivamente à marca Cruz de Malta – foram “inaugurados” no início 
de 1898. Segundo a descrição fornecida pelo relatório,

o novo acondicionamento consiste em sacos de aniagem de forma cilíndrica 

com 70 centímetros de altura, fechado nas suas extremidades por dois tampos 

circulares de madeira que a ele se ajuntam por meio de arame. Todo o mate 

introduzido no aludido saco é comprimido por meio de prensas hidráulicas 

e o serviço é tão perfeito que, concluída esta operação, todo o seu conteúdo 

aparenta a consistência do ferro (R 1898).

 Buscando explicar os significados desse melhoramento, o relatório re-
pete que ele “modificará de modo sensível as condições do produto no mercado”, 
tanto por seu “formato mais elegante” como pelas “dificuldades que ele oferece a 
toda sorte de falsificação” (R 1898).

 Convém notar que a inauguração da referida inovação, ocorrida em 16 
de janeiro de 1898, foi cercada de grande solenidade, com a presença de autori-
dades e ampla cobertura da imprensa argentina:

Compareceram a essa festa industrial o Sr. Ministro do Brasil, Secretário da 

Legação e vários representantes da imprensa, comércio e indústria daquela Re-

pública. A imprensa de Buenos Aires referiu-se em termos calorosos a essa festa 

de trabalho, e especialmente o antigo e brilhante órgão platense a Nación, que 

consagrou quase cinco colunas editoriais, ornadas de sete gravuras, e minuciosa 

descrição da nossa fábrica e do nosso acondicionamento inaugurado (R 1898).

 Vale notar que, segundo se informa nos anos seguintes, o novo acondi-
cionamento “teve em geral boa aceitação” (R 1899).

 Nota-se também que, para atender ao desenvolvimento da produção, a 
fábrica precisava ser constantemente ampliada. Já em 1897 se noticiavam provi-
dências para a construção, em terreno contíguo à fábrica, de “um novo edifício 
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para o depósito das nossas ervas” – as quais eram, até então, armazenadas na 
Alfândega de Buenos Aires, com grande despesa e “sério risco para a sua con-
servação” (R 1897). Pelo que se deduz, a construção de um depósito, anexo à 
fábrica, liberou, no edifício desta, mais espaço para a instalação de maquinários 
(R 1897). Entretanto, como o edifício da fábrica já se mostrasse, mesmo assim, 
“acanhado”, novas construções foram feitas no terreno contíguo: “dois galpões 
ligados por uma claraboia central, formando em conjunto um só grande arma-
zém”, de modo a ficar a fábrica “com todas as comodidades exigidas pelo seu 
atual desenvolvimento” (R 1898). Deduz-se igualmente que, desde pelo menos 
1897, a fábrica utilizava energia elétrica, uma vez que se noticiava então a aqui-
sição de, entre outros equipamentos, “um dínamo, acumuladores e mais acessó-
rios para a luz elétrica” (R 1897).

 Graças às contínuas ampliações e melhoramentos, segundo se noticia, a 
fábrica adquiria grande destaque:

Atualmente é ela um estabelecimento de primeira ordem e dotado de todos os 

melhoramentos para atender, em grande escala e com perfeição, o preparo do 

produto que exploramos. [...] Os trabalhos [...] aumentaram consideravelmente 

e no entanto ela funcionou com toda a regularidade. O seu edifício está bem 

espaçoso e os seus maquinismos em perfeito estado de conservação (R 1899).

 Como a coroar todos os esforços, o produto da fábrica (a marca Cruz de 
Malta, obviamente) obteve em 1898, na Exposição Nacional em Buenos Aires, 
“a medalha de ouro, primeiro prêmio conferido aos expositores, sucesso este que 
nos encheu de satisfação” (R 1899). Assim, em 1900, o estabelecimento passa a 
ser designado nos relatórios como “a nossa grande fábrica em Buenos Aires”, cuja 
contínua prosperidade fica evidente nas notícias sobre novos melhoramentos no 
produto: “Para facilitar as boas condições de venda” da marca Cruz de Malta, 
“que é geralmente a mais procurada, resolveu a direção da fábrica preparar, além 
dos cilindros de 60 quilos, em que atualmente ela é acondicionada, meios cilin-
dros e os sextos, os quais, desde logo, tiveram boa procura” (R 1900). E mais: 

Com o fito ainda de melhorar as condições do nosso produto, ensaiou a admi-

nistração da fábrica um novo acondicionamento de formato elegante, repre-
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sentando um pequeno fardo [itálico do original] destinado a ser o acondicio-

namento de luxo. A experiência foi satisfatória e já estão ali instalados todos 

os aparelhos necessários à sua fabricação (R 1900).

 O emprego das novas embalagens exigia, por sua vez, nova ampliação 
das instalações: 

Verificando-se a conveniência de ter sempre em depósito certa quantidade de 

cilindros preparados e já não existindo no edifício da fábrica espaço para esse 

fim, resolvemos adquirir um terreno na mesma Rua Patrícios (antiga Defen-

sa), fronteiro à fábrica, para nele construir-se o novo depósito (R 1900).

 Já no ano seguinte foi inaugurado o mencionado edifício “destinado ao 
depósito de cilindros preparados”. Foram também efetuados outros melhora-
mentos, como “o novo motor e caldeiras de sistema moderno assentados para 
substituir os antigos que lá se achavam” (R 1901).

 É importante assinalar enfim que, ainda no último relatório, já ao final 
do período aqui abordado, a situação da fábrica era descrita como “lisonjeira”, 
“em condições de trabalhar em muito maior escala” e ainda produzindo inova-
ções: “Ultimamente foi ali criada uma nova marca de erva-mate acondicionada 
em pequenos fardos, que pela sua boa qualidade promete ter grande saída na 
República Argentina” (R 1902).

Considerações finais

 Pelo que se deduz dos documentos, em 1901 e 1902 os dirigentes da 
CML parecem finalmente desenganados quanto ao esperado êxito de seus esfor-
ços em busca de novos mercados – e, em consequência, passavam a depositar suas 
esperanças no próprio mercado bonairense (ou talvez argentino, em um sentido 
mais amplo). Em 1901, de fato, parece possível notar que, para a tarefa de au-
mentar as vendas em Buenos Aires – onde, devido à crise financeira, as vendas 
haviam diminuído “um pouco” –, a empresa passava a confiar mais em Francis-
co Mendes Gonçalves & Cia.: embora as causas da queda das vendas fossem 
“passageiras”, diz a diretoria, “julgamos necessário empregar novos esforços para 
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aumentar mais o consumo do nosso produto. Para esse fim contamos com a ex-
periência e atividade dos nossos correspondentes, Srs. Francisco Mendes & C.” 
(R 1901). E, de modo ainda mais claro, no ano seguinte:

Apesar de acreditarmos ser passageira aquela causa, contudo julgamos indis-

pensável tratar desde já de procurarmos novos mercados, a fim de aumentar as 

nossas vendas. Para esse fim contamos com os dedicados esforços dos nossos 

correspondentes em Buenos Aires, que, sabemos, esperam quanto antes resol-

ver de modo positivo esta importantíssima questão (R 1902).

 Do trecho citado, o mais importante a notar, a meu ver, é que agora a 
CML parece entregar a solução de seus problemas de mercado à iniciativa e aos 
conhecimentos de Francisco Mendes & Cia. (parecendo ademais que, agora, 
quando fala em “novos mercados”, a CML está na verdade se referindo ao próprio 
mercado argentino, e não ao brasileiro, ao norte-americano ou a qualquer outro).

 Assim, retomando as considerações já efetuadas acerca dos possíveis 
contornos das relações entre a CML e Francisco Mendes Gonçalves, pode-se 
talvez imaginar que, fracassados seus intentos de alçar voos mais altos, voltava 
agora a CML, um tanto cabisbaixa, a esperar que seus correspondentes a au-
xiliassem a ampliar seu mercado na Argentina – o único, enfim, que parecia 
efetivamente seguro…

 Tal hipótese comporta, por certo, algumas variantes. O mal-estar com 
a dependência em relação a Francisco Mendes, por exemplo, poderia limitar-se 
apenas a uma parte dos controladores da empresa (vale dizer, uma parte dos 
acionistas do BRMT). Ainda no terreno das suposições, pode-se, portanto, pen-
sar que, embriagados com a “máquina de produzir” que tinham nas mãos, eram 
tais controladores ansiosos por lucros não só volumosos como também rápidos, 
que pressionavam a diretoria na direção da busca por “novos mercados”. En-
quanto isso, Tomás Laranjeira e Francisco Murtinho, por exemplo, mais ligados 
aos negócios da erva (ainda que o segundo fosse apenas um neófito), provavel-
mente não nutriam grandes ilusões com relação à ampliação do mercado consu-
midor além do rio da Prata.

 Essa variante encontra algum apoio nos fatos se se levar em conta que, 
após a liquidação do BRMT, o “acervo” da agora ex-CML acabou sendo trans-
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ferido, como já foi dito, a uma sociedade controlada precisamente por Tomás 
Laranjeira, Francisco Murtinho e Francisco Mendes Gonçalves. Desse modo, 
a anterior “dependência” em relação a Mendes Gonçalves teria agora seguido 
seu curso “natural”, isto é, transformava-se em uma associação formal pela qual 
esse último passava a integrar o negócio da produção (voltando, ainda, ao ramo 
do beneficiamento). Tal raciocínio não implica, por certo, a admissão de uma 
relação de plena concordância e camaradagem entre os três personagens citados 
(Mendes Gonçalves, Laranjeira e Murtinho). Ao contrário, não seria impos-
sível que, em represália pelos arroubos “independentistas” da CML, Francisco 
Mendes estivesse, nos últimos anos, praticando o que se costuma chamar de 
“corpo mole”, ou seja, “boicotando”, de certa forma e dentro de certos limites, a 
colocação do produto no mercado argentino – com vistas, precisamente, a de-
monstrar o quanto era imprescindível para o sucesso da empresa e, desse modo, 
eventualmente, forçar não só seu retorno ao ramo do beneficiamento como até 
mesmo seu ingresso no negócio da produção, como terminou por ocorrer.
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Anexo

O antigo sul de Mato Grosso e a Bacia Platina
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Sem ter pretensões de esgotar o tema, o objetivo deste capítulo é 
empreender uma análise dos meios de transportes envolvendo a er-
va-mate no estado de Mato Grosso desde o fim do século XIX até 
meados do século XX, buscando encontrar alguns avanços tecno-

lógicos em estradas e portos, como também nos modos de transporte e nos 
veículos utilizados. A partir do caso mato-grossense, busca-se fazer uma re-
flexão comparativa com outros estados produtores, sobretudo Paraná e Santa 
Catarina. O capítulo foi elaborado a partir de análise documental e biblio-
gráfica, procurando demonstrar algumas questões relacionadas à produção e 
exportação de erva-mate, tais como a situação do mercado argentino, prin-
cipal destino do produto brasileiro até a década de 1960. Das fontes primá-
rias analisadas, destaca-se especialmente a documentação atinente à Colônia 
Agrícola Nacional de Dourados (CAND), à Companhia Mate Laranjeira e 
ao Instituto Nacional do Mate (INM).

Inicialmente, pode-se dizer que a erva-mate ganha importância nas ex-
portações de alguns estados produtores do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso) a partir da segunda metade do século XIX, principalmente quando a 
Argentina se torna um de seus principais compradores38. Tanto interna como 
externamente, ela era vendida de duas maneiras: cancheada (semipreparada) e 
beneficiada (industrializada), subdivida em tipos correspondentes ao local de 
destino, à peneira utilizada e à qualidade39. A partir da década de 1880, quando 
os efeitos da Guerra da Tríplice Aliança começaram a se fazer sentir, “isolando” 
o Paraguai da Argentina, abriu-se espaço para a exportação do mate brasileiro 
(LINHARES, 1969). A Argentina, somada ao Chile e ao Uruguai, formava o 
chamado mercado tradicional da erva-mate brasileira. 

A economia ervateira brasileira passa a viver então seus anos dourados, 
que teriam suscitado a formação do parque moageiro do Paraná e de Santa 
Catarina, além do início da produção ervateira no antigo sul de Mato Grosso 
por Thomaz Laranjeira e do empreendimento que o sucedera, genericamen-

38  O Rio Grande do Sul, à parte sua importância inegável, não é aqui considerado em razão de sua situação de exportador 
de erva-mate apenas até a década de 1930, não o fazendo mais regularmente depois desse período, concentrando-se, sobre-
tudo, em seu mercado estadual, passando a absorver o que produzia e em diversos momentos comprando de Santa Catarina 
e Paraná para suprir eventuais carências.

39  Em Mato Grosso, por exemplo, havia dois tipos de cancheada: MB1, exportado para a Argentina, e MB2, para consumo 
no estado; e havia um tipo beneficiado, MN1, para consumo nacional (FIGUEIREDO, 1967, p. 177-178).
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te conhecido como Companhia Mate Laranjeira. Entre altos e baixos, essa 
boa fase, sobretudo para os industriais do mate, representados pelos estados 
de Santa Catarina e Paraná, duraria até a década de 1930, sendo que depois 
dela se acentuaria uma tendência à queda no valor das exportações, que eram 
então pagas em libras – enquanto o valor médio pago na década de 1910 fora 
de £ 29,9, na de 1930 se reduziu a £ 12,2. A queda não é tão significativa em 
termos de quantidade média exportada: 69.116 toneladas na década de 1910 
contra 68.395 toneladas na década de 1930 (IBGE, 2003, p. 1375). A situação 
de queda nos valores se dá, sobretudo, como resultado das vendas para a Ar-
gentina, especialmente por causa do retorno que já começava a ser auferido de 
seus investimentos no cultivo de erva-mate no Território de Misiones. O que 
manteve as exportações em números comparáveis à década de 1910 foi que a 
erva-mate continuou com importância destacada, tendo em vista que a Argen-
tina passou a comprar cada vez mais do tipo cancheado, que era preferido nas 
misturas que agradavam ao paladar dos consumidores argentinos; o que, por 
sua vez, explicaria a queda dos valores, que na cancheada eram bem menores que 
os pagos pela erva-mate industrializada. 

Mudança ainda mais drástica para a economia ervateira tem-se, por 
fim, na década de 1960, quando aconteceu o corte das exportações brasileiras 
para o mesmo mercado argentino, então autossuficiente, desencadeando o 
fim de um longo período de relações econômicas entre Brasil e Argentina 
envolvendo a erva-mate e provocando “estagnação” da produção mato-gros-
sense e redução sensível na produção dos estados do Paraná e de Santa Ca-
tarina (COSTA, 1995). 

Nesse contexto, tomando os estados de Santa Catarina, Paraná e o an-
tigo sul de Mato Grosso (hoje Mato Grosso do Sul), a erva-mate tem seu 
transporte feito, de início, por meios tradicionais, que evoluíram, apesar de 
timidamente e de formas diferentes dependendo da região abordada, com 
o passar dos anos. Foram utilizados não só meios terrestres, quando isso se 
mostrava possível ou rentável, como também estradas de ferro, vias fluviais e 
marítimas – tanto por empresas particulares como por sistemas ferroviários 
e de navegação organizados. A qualidade dos serviços prestados variou um 
pouco dependendo da região considerada, sendo que os estados de Paraná e 
Santa Catarina se sentiram mais bem servidos que Mato Grosso, nas primei-
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ras décadas do século XX, por vias de acesso aos portos, incluindo as estradas 
de ferro. De qualquer forma, mesmo nos dois primeiros estados, as estradas 
existentes eram todas de terra, algumas tendo ganhado pedregulhamento ao 
longo dos anos, a fim de melhorar sua qualidade (GOULARTI FILHO, 
2007, p. 169-172). 

Os transportes da erva-mate em Mato Grosso

Em Mato Grosso os lugares de partida do produto mudaram com al-
guma frequência. Desde o fim do século XIX, com o início das extrações er-
vateiras pela Companhia Mate Laranjeira, tem-se a existência dos ranchitos e 
ranchos maiores40. Já na década de 1910 surgiu a localidade de Campanário. 
Pouco depois surgiu Guaíra, localizada no oeste paranaense, na divisa com o 
então sul de Mato Grosso, como propriedade da Companhia Mate Laranjeira. 
Guaíra se tornaria uma cidade de fato, ao contrário de Campanário, que per-
maneceu como propriedade privada. 

A Companhia Mate Laranjeira, quando deu início à atividade ervateira 
no estado no fim do século XIX, criou uma rede de estradas, portos e pontos 
de escoamento de sua produção (QUEIROZ, 2010) e muito se gabava disso. 
Já com o aumento da importância dos produtores independentes e também 
com a implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, em parte do 
território antes da Companhia Mate, algumas dificuldades começaram a sur-
gir, apesar de restarem algumas benfeitorias já realizadas na região. A CAND, 
criada em 1943 pelo governo Vargas, fez parte da marcha para oeste no âmbito 
das frentes pioneiras. Nela também passou a ser produzida erva-mate por co-
lonos, denominados “colonos ervateiros”, ou por pessoas contratadas por estes 
para a extração do produto. Nessa colônia, que ocupou uma grande área antes 
arrendada à Companhia Mate, o que se viu foram persistências no uso de car-
roças e carroções herdados da cultura paraguaia (paraguaios, aliás, foram mão 
de obra predominante na região, juntamente com indígenas). Com o tempo 
surgiram alguns caminhões, entretanto, eram raros na região.

40  Os ranchitos tinham caráter mais temporário; já os ranchos maiores, com maior permanência em alguns lugares, eram 
caracterizados também como centros de confluência do produto extraído nos ranchitos.
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Algumas dificuldades se mostraram, por exemplo, em relação aos rios 
navegáveis, as quais foram diversas vezes uma das causas da queda na produção 
devido à deficiência apresentada quanto aos equipamentos e embarcações dis-
poníveis. As ligações por terra não seriam muito diferentes, apesar de estradas 
terem sido abertas na CAND desde sua implantação, somando-se às estradas 
carreteiras já existentes, que faziam a ligação com Ponta Porã, principal centro 
de convergência da produção do sul de Mato Grosso41.

Mato Grosso utilizava para o transporte hidroviário principalmente o Porto 
Esperança, secundado pelos portos Mendes e Concepción, além do Porto Ma-
rítimo de Santos, sendo os custos gerais de frete, direitos e outros encargos mui-
to semelhantes entre os quatro portos (levemente mais caro via Santos) (INM, 
out. 1953)42. Porto Esperança localizava-se no rio Paraguai, no ponto atravessado 
pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, sendo que as mercadorias ali chegavam 
por essa via férrea pelo ramal que viria a ser inaugurado em Ponta Porã em 1953 e 
pela linha tronco de Campo Grande a Porto Esperança. Porto Mendes, localizado 
no Rio Paraná, no estado de mesmo nome, ligava-se a Guaíra por uma estrada de 
ferro, sendo que as mercadorias de Mato Grosso chegavam até esta cidade por via 
fluvial e então seguiam pela via férrea – era usado, sobretudo, pela Companhia Mate 
Laranjeira. O Porto Concepción, no Paraguai, por sua vez, recebia a erva-mate via 
Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, cidades gêmeas na fronteira Brasil-Paraguai. 
Em alguns momentos da produção de Mato Grosso, a erva-mate rumou para o 
Porto de Santos, de onde era despachada para os mercados consumidores – neste 
caso, fazendo uso do rio Paraná, seguia até Porto Presidente Epitácio e daí, já em 
território paulista, pela Estrada de Ferro Sorocabana (FIGUEIREDO, 1967).

Pelas tabelas 1 e 2 podemos observar o fluxo de exportações pelos prin-
cipais portos anteriormente apresentados. Interessante destacar a situação do 
Porto de Santos, que, no caso do mate vindo de Mato Grosso, registrou seu pico 
no ano de 1952, com 1.206.300 quilos e não teve mais registros de exportação 
por parte do Instituto Nacional do Mate na década de 1960. 

41  Como exemplo de sua importância, temos que os municípios de Amambai e Ponta Porã contribuíam juntos, em 1967, 
com 70 % da produção de erva-mate do estado (FIGUEIREDO, 1967, p. 251).

42  Nas citações dos relatórios dos presidentes do Instituto Nacional do Mate, usarei a abreviação INM, seguida da data 
de sua apresentação.
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  Tabela 1 – Escoamento do mate de Mato Grosso nos anos 1950,
         segundo os portos de embarque (em quilos)

1952 1953 1954* 1955 1956 1957 1958 1959

Esperança 1.740.900 3.250.740 5.134.624 7.965.642 8.772.738 8.032.200 11.000.000 3.852.000

Concepción 750.000 1.057.560 81.000 – – 300.000 290.000 2.368.000

Mendes 3.454.444 2.325.608 36.000 497.735 800.000 2.540.000 1.654.000 1.382.000

Santos 1.206.300 352.740 775.000 42.000 95.000 148.272 – –

TOTAL 7.151.644 6.986.648 6.026.624 8.505.377 9.668.138 11.020.472 12.945.000 7.602.000

Fonte: Figueiredo (1967, p. 273), exceto onde aparece o *.

* Os dados referentes ao ano de 1954 foram
retirados diretamente do Relatório do Presidente do INM (mar. 1955), Pretextato Taborda Júnior.

  Tabela 2 – Escoamento do mate de Mato Grosso nos anos 1960,
         segundo os portos de embarque (em quilos)

1960 1961 1962 1963 1964

Esperança 8.001.000 7.275.360 – – –

Concepción 2.000.000 3.562.000 5.609.960 6.657.960 6.356.000

Mendes 1.664.000 1.936.000 1.409.960 – –

TOTAL 11.665.000 12.773.360 7.019.920 6.657.960 6.536.000

Fonte: Figueiredo (1967, p. 273).

Em sentido oposto, temos ainda a situação do Porto de Concepción, que, 
de uma reduzida exportação na década de 1950, se comparado com Porto Es-
perança, apresenta um crescimento constante na década seguinte, atingindo um 
pico de 6.657.960 quilos em 1963, consagrando-se a partir de então, “feito porto 
livre por acordo entre esta república [do Paraguai] e a do Brasil” (FIGUEIRE-
DO, 1967, p. 269). Já Esperança, por sua vez, acaba desaparecendo dos registros 
de exportação do INM a partir de 1962.
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A Companhia Mate Laranjeira, desde 1946, havia conseguido auto-
rização do governo federal para funcionar como empresa de navegação de 
cabotagem, através do Decreto nº 21.378, de 8 de julho, tendo pedido con-
firmação à Comissão da Marinha Mercante para atuar nas seguintes linhas: 
Guaíra-Porto Epitácio (rio Paraná), Guaíra-Porto Mercedes (rio Dourados, 
estrada para laguna Caarapã, além dos rios Ivinhema e Paraná), Guaíra-Porto 
Felicidade (no rio Amambai), Guaíra-Porto Esperança (rios Paraná e Pirajuí), 
Guaíra-Porto Liberal (rios Paraná e Bocajá), Guaíra-Porto Iguatemi-Ijohy 
(essas três linhas pelo rio Paraná, nos afluentes Iguatemi e Ijohy), Guaíra-Por-
to Loza (rios Paraná, Ivinhema e Guiraí), Guaíra-Porto Curupaí-Tuyá (rios 
Paraná, Ivinhema e Curupaí), Guaíra-Porto Bocayá (nos rios Brilhante, Pa-
raná e Ivinhema), Porto Epitácio-Deseado (do interior de São Paulo até o rio 
Dourados, antes passando pelos rios Paraná e Ivinhema) e Porto Mendes-Foz 
do Iguaçu (ligado a Guaíra, como vimos) (REQUERIMENTO…, [194-?]). 

Outro fato importante relacionado aos transportes fluviais mato-grossen-
ses foi a criação do Serviço de Navegação da Bacia do Prata (SNBP), pelo decre-
to-lei nº 5.252, de 16 de fevereiro de 1943, cuja sede ficava em Corumbá. Essa 
autarquia federal subordinada ao Ministério de Viação e Obras Públicas substi-
tuiu o Lloyd brasileiro na navegação dos rios Paraná e Paraguai e seus afluentes. 

Apenas dez meses depois da criação dessa autarquia, foi a vez da Com-
panhia de Navegação São Paulo-Paraná – uma subsidiária da Companhia Mate 
Laranjeira que fazia o transporte nos demais rios, especialmente o Amambai 
e o Iguatemi – ter seu acervo encampado pelo SNBP, através do decreto-lei 
nº 6.118, de 16 de dezembro de 1943. Ainda em relação à Mate Laranjeira, 
através do decreto-lei nº 6.428, de abril de 1944, o SNBP encampou também a 
Estrada de Ferro Guaíra-Porto Mendes, construída por ela. Essa última encam-
pação incluía “todo o seu material e instalações fixas, as instalações portuárias 
[...] e todas as dependências julgadas necessárias à exploração dos respectivos 
serviços” (BRASIL, 1944, parágrafo único), sendo que a Companhia Mate foi 
indenizada, depois de feita avaliação por uma comissão de técnicos designados 
para este fim pelo ministro da viação e obras públicas (artigo 4º). 

Vale dizer também que, antes ou mesmo depois do SNBP, os que utili-
zaram os rios tiveram problemas com preços, com a qualidade dos materiais ou 
com a demora no transporte. Os interessados no transporte de erva-mate em 
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Mato Grosso utilizaram a Viação São Paulo-Paraná, por vezes, como segunda 
opção, por sofrer com demoras absurdas, que duravam “às vezes meses”, com 
prejuízos, especialmente devido à umidade local, o que não mudou muito com 
o SNBP, sendo que este transporte era apontado pelo presidente do INM como 
sendo “caro e demorado” (INM, out. 1953). 

Os problemas de navegação levavam ao acúmulo de erva-mate sem meio 
de saída em Mato Grosso, o que pode ser percebido, por exemplo, quando olha-
mos para o aumento do estoque nos armazéns e portos do estado, contando 
cerca de quatro milhões de quilos em 1953, somente até agosto, lembrando que 
no ano de 1952 o total era de apenas 51 mil quilos43 (INM, out. 1953). Isso fazia 
com que fosse necessária a busca de formas alternativas de entregar seu mate 
em novas bases de preços – caso da abertura de caminhos através da floresta, às 
margens do rio Paraná, e mesmo o transporte para Guaíra, que era feito nessa 
época pelo SNBP, utilizando, como foi visto, parte do material e instalações 
antes pertencentes à Companhia Mate Laranjeira (out. 1952). 

Já em 1952, algumas das linhas de transporte fluvial vinham sendo aban-
donadas devido ao “desinteresse do único comprador que é a Companhia Mate 
Laranjeira S. A. que ultimamente vem deixando de transportar o mate armazenado 
à margem dos rios” (INM, out. 1952). Por causa disso, os moradores da região de 
Iguatemi, que dependiam do transporte através do rio Paraná, vinham fazendo 
contribuições entre si e conseguindo auxílios do Estado, sendo que, já no início 
de 1954, trabalharam na abertura de duas estradas, cortando os espigões de ambas 
as margens do rio de mesmo nome: “a primeira partindo de Porto 1º de Outubro 
demanda Porto Izabel às margens do rio Paraná e a segunda partindo de Vila Igua-
temi se dirige para Porto Morombí, também às margens do Paraná” (mar.  1954). 
Segundo o presidente do INM, Taborda Júnior, os moradores de Iguatemi es-
peravam, através das mencionadas estradas, transportar toda a produção ervateira 
da região, “embarcando-a no rio Paraná com destino a Guaíra, de onde esperam 
exportar por intermédio da Federação Amambai” (mar. 1954). 

Em relação a Guaíra, em 1954, a Companhia Mate Laranjeira, que ainda 
transportava erva-mate nesse porto, apesar de ter perdido muitas de suas insta-

43  Claro que a demora nos transportes não foi o único fator para o aumento dos estoques de Mato Grosso, havendo 
ainda o problema dos preços e a procura por parte dos compradores argentinos, mas a morosidade com certeza contribuiu 
consideravelmente.
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lações, anunciou que deixaria de exportar por ali, o que obrigou os produtores 
dependentes a procurar alternativas para remediar a retirada de todas as frotas 
de navegação da empresa. O mesmo ocorreu com a linha de navegação do rio 
Amambai até Porto Felicidade, também parada nesse período devido ao aban-
dono por parte da mesma companhia (INM, mar. 1954). 

De maneira geral, a situação das estradas que levavam aos portos e pontos 
de escoamento no estado também sempre se mostrou problemática, tendo em 
vista, por exemplo, a precariedade das estradas de ligação que levavam a Ponta 
Porã, de onde a erva-mate partia para Porto Esperança ou Concepción, no Pa-
raguai. Essa situação perdurou até a fim da década de 1960, pelo menos. Segun-
do dados levantados pela Federação das Cooperativas de Produtores de Mate 
Amambai (Copema), sediada em Ponta Porã, em 1969, ainda se via que “todas 
as estradas são de terra”, sendo as federais, de melhor conservação, pedregulha-
das, permitindo o tráfego o ano todo, com destaque para a atual BR-463, que 
liga Dourados a Ponta Porã, e a atual BR-376, que liga Dourados a Ivinhema. 
Já as estradas estaduais ligando a região de Ponta Porã às localidades existentes 
no sul do estado, no mesmo ano, encontravam-se “mais ou menos precárias” 
(COPEMA, 1969).

Por causa da situação das estradas, os produtores ervateiros de Ponta Porã 
e região aguardaram ansiosos pela chegada do ramal da Estrada de Ferro No-
roeste do Brasil (NOB). O início das obras se deu em 1938, mas só viriam a 
ser concluídas, em caráter “provisório”, em 1953 (QUEIROZ, 2004, p. 65-67). 
Ainda assim, a abertura do tráfego em geral, em 1953, melhorou as condições 
de exportação, economizando tempo e baixando os custos dos fretes, sendo que 
com isso as exportações por Concepción começaram a ser abandonadas, voltan-
do-se, sobretudo, para Porto Esperança44. 

Antes do ramal da NOB em Ponta Porã, segundo o presidente de Mato 
Grosso, Anibal de Toledo, o mate era levado “quase todo em caminhões de 
Ponta Porã para Campo Grande, donde é conduzido pelos trens da Noroeste 
até Porto Esperança e aí embarcado para o Rio da Prata. Embora não seja esse o 
caminho mais curto, é o preferido por ser o mais econômico” (apud QUEIROZ, 

44  Como já apontado, a situação se inverteria anos depois, quando o Porto de Concepción assumiria o lugar do Esperança 
(Tabelas 1 e 2).
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2004, p. 420). A Companhia Mate Laranjeira também iniciou suas exportações 
por Porto Esperança, em lugar do Porto Guaíra, o qual ela havia abandonado 
no início do ano de 1953; a Copema, por sua vez, assumiria as exportações por 
esse último porto (INM, out. 1954). 

Mesmo sendo um alento imediato aos exportadores, a NOB também 
deixou transparecer suas limitações, especialmente quanto à deficiência do ma-
terial ferroviário e suas edificações, problemas recorrentes desde o começo do 
século XX, quando teve início o seu tráfego entre Bauru, interior de São Pau-
lo, e Porto Esperança, Mato Grosso (QUEIROZ, 2004). Para a população de 
Dourados e da CAND, esse alento era relativo também, porque não favorecia 
a totalidade da população e dos colonos, tendo em vista a distância a percorrer 
até o ponto de ligação, a Estação de Itaum – essa era a estação mais próxima da 
CAND, distando sessenta quilômetros de Dourados. 

Em 1955, a NOB possuía um pequeno armazém em Porto Esperança, 
mas que, em situações de urgência e de aumento do fluxo de produtos, não 
dava conta da demanda. Por vezes, também, fazia-se necessário “o transporte 
urgente de comboios com mate a fim de completar a carga” por não possuir a 
NOB máquinas suficientes, deixando esses comboios estacionados “semanas, 
em diversos desvios, acarretando prejuízos” (INM, out. 1955). Esse problema 
se agravava pelo fato de os avisos de abertura de créditos aos compradores 
argentinos chegarem “às mãos dos interessados [brasileiros] já em vésperas de 
seus vencimentos”, acarretando a necessidade de embarques imediatos, im-
pedidos pela “exiguidade dos armazéns existentes em Porto Esperança e a 
dificuldade de transporte rápido pela Estrada de Ferro NOB” (mar. 1956). 

Ainda em 1955, o Instituto Nacional do Mate apontou outra dificuldade 
recorrente que os produtores mato-grossenses tinham para exportação: a baixa 
do rio Paraguai. Esse problema persistiu, em parte, mesmo com o ramal da 
NOB em Ponta Porã, levando a reduções nas quantidades exportadas (INM, 
mar. 1956). Na reunião da diretoria do INM de 9 de novembro de 1955, o 
diretor Vandoni de Barros dizia que aguardava uma documentação solicitada 
ao Serviço de Navegação da Bacia do Prata e à Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil para o início das obras do armazém a ser construído em Porto Esperança 
(INM, 9 nov. 1955), que, segundo o presidente Souza Artigas, no início de 1957, 
achavam-se em vias conclusivas (INM, mar. 1957).
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As enchentes periódicas do rio Paraguai também exigiam cuidados espe-
ciais, o que fez o instituto votar em reunião, em outubro de 1956, uma verba de 
seiscentos mil cruzeiros, para resolver o problema, e também buscar apoio do 
governo federal, com uma solicitação de um milhão e quinhentos mil cruzeiros, 
no intuito de executar uma obra completa em Porto Esperança, como comple-
mento ao armazém, que incluiria: atracação, porto de desembarque, instalações 
automáticas de carga e descarga, motores próprios para esse trabalho, além de 
outros detalhes. Em outubro do mesmo ano o presidente da República aprovou 
a construção da ponte de embarque, com a entrega da verba necessária ao INM 
através do departamento de portos, rios e canais (INM, mar. 1957). 

Assim, dos problemas apontados (da NOB, do acesso e escoamento por 
Porto Esperança, etc.), alguns foram superados, outros nem tanto. Em relação à 
CAND, por exemplo, tal situação nos leva a concordar com Ana Paula Menezes 
(2008), que, parafraseando Casali (2002), concluiu que: 

Desse modo, […] logo o transporte rodoviário assumiria o papel principal 

no que tange à economia da CAND. Esse meio possibilitou um menor cus-

to no transporte da produção da colônia, principalmente quando esta foi se 

expandindo para o interior (isto é, no rumo leste, em direção a São Paulo), 

pois assim não mais compensava o transporte da carga até Itahum se pode-

riam fazê-lo por outra via mais curta e mais rápida e, portanto, menos custosa 

(MENEZES, 2008, p. 18).

De qualquer forma, como nos demonstra Queiroz (2004, especialmente 
no capítulo 3), a NOB, por sua vez, representou para muitos a esperança de 
mudanças sociais e econômicas não só no estado de Mato Grosso, como tam-
bém no trecho paulista da estrada (p. 321). Nesse sentido é que Virgílio Correa 
Filho, importante historiador mato-grossense, nos diz que, subitamente, “como 
tocado por varinha de fada, o sertão começou a vibrar e florescer, articulado 
com os núcleos civilizados, cujos anseios de progresso acompanhou” (1969, p. 
600-602, apud QUEIROZ, 2004, p. 328). Entre 1918 e 1956, “foram sanadas 
muitas das mencionadas carências [da NOB] – restando delas, todavia, ainda 
o suficiente para ser largamente lamentado e criticado por inúmeras fontes” (p. 
42). Por fim, ainda sendo utilizada por alguns produtores ervateiros e mesmo 
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para o escoamento de outros produtos, em 1957 a Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil foi integrada à rede ferroviária federal (RFFSA), tendo suas ativi-
dades no ramal de Ponta Porã sobrevivido até 2002, quando foram cessadas 
(QUEIROZ, 2004, p. 27-28).

Mato Grosso na década de 1960

Iniciada a década de 1960, observam-se algumas mudanças nos transpor-
tes de erva-mate do estado de Mato Grosso. Em outubro de 1961, por exemplo, 
a situação da produção era considerada “normal”, mas continuavam as dificul-
dades para as exportações, devido à falta de navios do SNBP, problema este que, 
como vimos, de novo não tinha nada (INM, out. 1961). A proposta de constru-
ção de um armazém em Guaíra, autorizada pela diretoria do INM, daria uma 
opção aos produtores mato-grossenses de escoarem erva-mate via rio Paraná45, 
no entanto, em março de 1962, o Instituto Nacional do Mate, ainda objetivando 
melhorar as condições das exportações por esse rio e, ao que parece, não conse-
guindo levar adiante tal construção, anunciou que havia adquirido um armazém 
que pertencia à Companhia Mate Laranjeira, isso “já tendo como certo o afas-
tamento da empresa das atividades ervateiras” (mar. 1962). 

Nos anos que se seguiram, o INM diria que as vias de transporte, tanto 
fluviais quanto rodoviárias, começavam, com algumas restrições, a “funcionar 
a contento”, passando quase toda a erva-mate de Mato Grosso a ser exportada 
pelo Porto Livre de Concepción, no Paraguai, tornando-se inativo o arma-
zém de Porto Esperança (INM, mar. 1965). Entretanto, o estudo já citado 
promovido pela Copema (1969) em relação às estradas nos diz algo diverso, 
alegando que a situação dos transportes no sul de Mato Grosso, como um 
todo, até 1969, ainda se mostrava bem precária, predominando estradas de 
terra em praticamente todas as regiões ervateiras, incluindo aí as rodovias que 
davam acesso a Ponta Porã, de onde o produto rumava para Concepción e em 
seguida para a Argentina.

Por fim, por terra, além de Ponta Porã, havia como principais pontos 
de ligação da produção de erva-mate, as cidades de Amambai, Dourados 

45  Essa opção por Guaíra se limitaria aos moradores das localidades mais próximas e a alguns poucos casos (INM, out./1961).
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e Campo Grande. Alvanir de Figueiredo dá conta ainda de outro trajeto 
por terra que foi utilizado pela Companhia Mate Laranjeira: a localidade de 
Ipehum (hoje Paranhos, MS), de onde seguia com destino a Posadas, na Ar-
gentina, passando próximo a Amambai – caminho que, assim como o Porto 
Murtinho, foi substituído pelo Porto Felicidade, que rumava a Guaíra, de 
onde seguia para Porto Mendes (FIGUEIREDO, 1967, p. 269). Figueiredo 
não inclui Dourados nas suas rotas da década de 1960. No entanto, pelas 
informações que se tem, o mate desse município seguia por Ponta Porã, com 
destino a Concepción. 

Um olhar sobre os transportes de erva-mate nos 
estados do Paraná e Santa Catarina

Mesmo que brevemente, torna-se interessante a observação de dois ou-
tros estados produtores/exportadores de erva-mate: Paraná e Santa Catarina. 
Neles, onde as pequenas se mesclavam com grandes propriedades de cria-
dores de gado, temos um caráter mais permanente da extração e produção 
ervateira, que em diversos casos apareciam, lado a lado, com a extração da 
madeira. Nesse ambiente agiam compradores, exportadores e industriais, além 
dos intermediários. Além disso, um comparativo com os estados do Paraná 
e Santa Catarina se justifica, à parte das especificidades, por haver algumas 
semelhanças em suas trajetórias em relação à história ervateira do antigo sul 
de Mato Grosso. 

O caso paranaense

No Paraná, segundo Costa, “o mate foi elemento modernizador do esta-
do. Para escoar a produção foi construída a estrada da Graciosa e a ferrovia entre 
Curitiba-Paranaguá”, esta última ainda na época do Império brasileiro e contou 
com as participações diretas do Visconde de Nacar e do Barão do Cerro Azul 
(COSTA, 1995, p. 9). A Estrada da Graciosa, a mais antiga do estado (atual 
BR-410), foi concluída em 1873, a fim de possibilitar “o transporte da erva
-mate, café e madeira para os portos até meados da década de 1960” (DALLA 
COSTA; ATHIA, 2011, p. 364). 
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Ainda segundo Costa (1995), “as principais mudanças e melhoramentos 
[...] se verificaram em função do ‘rush’ ervateiro”, sendo que a primeira ferrovia 
do Paraná, a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, construída em apenas cin-
co anos (1880 a 1885), “surgiu por urgente imposição do intenso comércio de 
exportação polarizado pelas atividades ervateiras”; ferrovia que “surgiu de pre-
cários recursos técnicos e numa região extremamente acidentada, entre o litoral 
marítimo e o primeiro planalto, separado pelos contrafortes abruptos e íngremes 
da Serra do Mar” (p. 21). 

Outra ferrovia paranaense também surgiria sob a influência dos interes-
ses do mate, desta vez ligando o estado de Mato Grosso ao Paraná. Trata-se 
da já mencionada estrada de ferro construída pela Companhia Mate Laran-
jeira, ligando, por terra, Guaíra a Porto Mendes, ao longo das margens do rio 
Paraná. A atual cidade de Guaíra era originalmente um entreposto dessa em-
presa. À semelhança do que ocorreu na história da NOB, também se mostrou 
precária a situação dessa ferrovia, tendo em vista que o Serviço de Navegação 
da Bacia do Prata, instituição governamental que a encampou na década de 
1940, determinou em 1955 a suspensão dos seus serviços ferroviários, tendo 
sugerido ao ministro da Viação o “abandono definitivo da estrada de ferro 
em questão” (INM, out. 1955). Nesse sentido, o Instituto Nacional do Mate 
dizia que “a região [divisa entre Mato Grosso e Paraná] se achava em franca 
expansão e, dia a dia, mais se ressentia desse serviço ferroviário, que deveria 
ser melhorado e ampliado para atender às exportações de mate, madeira e 
posteriormente de café” (mar. 1956). 

Essa via férrea era a única ligação que contornava as cachoeiras das Sete 
Quedas (percurso nada fácil, diga-se), achando-se em péssimas condições, o 
que, somado a fatores administrativos, fez enfim cessar seu tráfego. No entan-
to, enquanto não se resolvia o problema, os interessados fizeram o transporte 
mediante acordo com os funcionários da estrada de ferro que ali permaneciam, 
“aliás com boa vontade, pois que exigiam somente as despesas com lenha, etc.”. 
Entretanto, a via férrea “sem qualquer conservação e o material rodante sem 
assistência, logo tornou-se imprestável, cessando então o tráfego dos comboios” 
(INM, mar. 1956). Com isso, o governo do estado do Paraná se voltou para a 
construção de uma estrada de rodagem, com apoio da então prefeitura de Guaí-
ra e dos interessados, que, concluída, se tornou o ponto de ligação no transporte 
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de erva-mate entre esta localidade e Porto Mendes, apesar do preço elevado nos 
anos iniciais (mar. 1956). 

No início do século XX, tem-se a inauguração da Estrada de Ferro 
São Paulo-Rio Grande (1905), que também serviu, prioritariamente, para o 
transporte de erva-mate, além de outros produtos, como madeiras. Segundo 
Dalla Costa e Athia, ela havia sido idealizada já em meados da década de 
1880, quando o governo imperial “estava promovendo a colonização do país 
e estabelecendo imigrantes em áreas de terras devolutas” (DALLA COSTA; 
ATHIA, 2011, p. 369). Embora a construção da estrada de ferro tenha trans-
corrido muito lentamente até o ano de 1907, a partir daí a companhia já vinha 
sendo incorporada por uma empresa holding norte-americana, a Brazil Rai-
lway Company (BRC) (ESPIG, 2008, p. 133). Esta holding formava um siste-
ma econômico que cobria, segundo levantamento de 1915, pelo menos 57 % 
dos caminhos ferroviários dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, mais de dez mil quilômetros de linhas, 40 % do total bra-
sileiro (p. 129-130). “Nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul a empresa gozava [neste período] de um monopólio absoluto, enquanto 
em São Paulo controlava ‘apenas’ um quarto das ferrovias” (MOLITOR, 1915, 
apud ESPIG, 2008, p. 133). 

Entre 1906 e 1913, ocorreu uma fase de expansão da Brazil Railway 
Company através da incorporação de empresas e de concessões. Já entre 1914 e 
1918 – tendo nesse tempo o fim da Guerra do Contestado, que por sua vez en-
volveu diretamente a Brazil Railway, então proprietária da ferrovia –, ela e suas 
subsidiárias entraram em um período de crise e reorganização, com intervenção 
judiciária em sua organização (SAES, 1988, apud ESPIG, 2008, p. 134). Na dé-
cada de 1920, a BRC só mantinha duas empresas ferroviárias sob seu controle: 
a Norte do Paraná e a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (EFSPRG). Até 
1930, o governo continuou a pagar “garantias de juros; quando Vargas subiu 
ao poder, entretanto, a situação conheceu modificações: o governo ocupou as 
linhas, suspendeu o pagamento de juros e propôs um resgate” (ESPIG, 2008, p. 
135). É assim ainda que, para resolver problemas de ordem jurídica e financeira, 
em 1942, foi instituída com personalidade própria de natureza autárquica a rede 
de viação Paraná-Santa Catarina (GOULARTI FILHO, 2011, p. 401). Márcia  
Espig, por sua vez, complementa:
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Entre 1940 e 1944 o governo federal formou a Rede de Viação Paraná-

Santa Catarina (RVPRSC), que resultou da incorporação ao patrimônio 

da união das ferrovias destes estados, incluindo a EFSPRG (em 8 de mar-

ço de 1940), a Estrada de Ferro do Paraná, a Estrada de Ferro Norte do 

Paraná, a Estrada de Ferro São Paulo-Paraná e a linha de São Francisco, 

formando uma rede com 2.593.845 quilômetros com bitola de um metro 

(ESPIG, 2008, p. 135, nota 34). 

Das estradas de ferro para a navegação fluvial, tomando especificamente 
o caso dos rios Paraná, Iguaçu e Negro, navegação hoje praticamente extinta, 
diga-se que também foram parte desse “surto de esplendor ervateiro” que deu 
lugar a numerosos portos, depois núcleos urbanos:

No rio Iguaçu, desde Porto Amazonas até Porto Vitória, além do Porto União 

da Vitória – hoje cidades germinadas da divisa do Paraná e Santa Catarina – 

foram vários os ancoradouros e pontos de escala que se transformaram em 

vilas e cidades (COSTA, 1995, p. 21-22).

Já em relação à navegação marítima no estado do Paraná, temos os portos 
de Paranaguá e Antonina, com uma importância maior do segundo no chamado 
“ciclo ervateiro paranaense”, pois ficava mais dentro da baía, ou seja, mais próximo 
das comunicações terrestres com o planalto de Curitiba. Estes portos se desen-
volveram e aparelharam baseados nas exportações de erva-mate, “movimentando 
armazéns e trapiches, escritórios de despachantes, consulados argentino, uruguaio 
e chileno e, principalmente, a primeira linha regular de navegação de longo curso 
entre esta parte da costa do Brasil e os países do Prata” (COSTA, 1995, p. 22). 

Além disso, segundo Dalla Costa e Athia, a preferência pelo Porto de An-
tonina se deu também em consequência da construção da Estrada da Graciosa, a 
qual por sua vez “deslocou o intenso comércio de erva-mate – o principal produ-
to paranaense da época – para o porto de Antonina ‘que, em 1885, era por alguns 
considerado o entreposto marítimo da Província’” (DALLA COSTA; ATHIA, 
2011, p. 370). A partir da década de 1930, à medida que diminuía a importância 
de Antonina, aumentava a importância do Porto de Paranaguá (p.  371).
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O caso catarinense

Os estados do Paraná e de Santa Catarina, quando nos referimos à er-
va-mate, “constituíram, em regra, uma só área, com interesses comuns e com-
plementares” (COSTA, 1995, p. 44), o que não exclui especificidades locais, 
evidentemente. Desde pelo menos o final do século XIX até a década de 1930, 
quando o padrão de crescimento da economia brasileira se baseava no capital 
mercantil agrário exportador, destacando-se os estados de São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, este último era o único que “não dispunha 
de um sistema de transporte integrado” (GOULARTI FILHO, 2011, p. 384). 
Além disso, o “padrão de crescimento da economia catarinense, nesse período, 
era lento e baseado na pequena produção mercantil, em que cada microrregião 
se especializava numa atividade econômica” (p. 384-385).

Sendo uma indústria originária de Santa Catarina, a erva-mate se con-
centrava no Alto Vale do Rio Uruguai e no planalto norte, onde a extração 
teve início no fim do século XIX, vindo a se destacar nos municípios de Mafra, 
Canoinhas e Porto União, além de Itaiópolis e Papanduvas (GOULARTI FI-
LHO, 2011, p. 389). As cidades de Mafra, na margem esquerda do rio Negro, e 
Porto União, na margem esquerda do Rio Iguaçu, surgiram como extensão das 
cidades paranaenses vizinhas, Rio Negro e União da Vitória, e estavam incluídas 
na estratégia de ocupação de territórios catarinenses contestados pelo governo 
do Paraná, desde sua emancipação de São Paulo, em 1853 (EHLKE, 1973, apud 
GOULARTI FILHO, 2012, p. 183). Além disso,

a erva-mate foi responsável, em boa medida, pela fixação inicial dos imigrantes 

de Joinville e São Bento do Sul, pela construção da Estrada Dona Francisca e 

do ramal ferroviário da EFSPRG, ligando Porto União ao Porto São Francis-

co do Sul (Linha São Francisco) (GOULARTI FILHO, 2011, p. 389-390).

Em outro texto, Goularti Filho (2012) nos diz que, com o florescimento 
das atividades madeireira e ervateira, a partir do final do século XIX, a vida 
material e a divisão do trabalho foram pouco alteradas, afinal, o corte e o bene-
ficiamento da madeira e da erva-mate eram feitos por técnicas rudimentares e 
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demandavam poucos instrumentos de trabalho46. A situação só começou a ser 
mudada “com a intensificação do processo de colonização, com a chegada de 
novos imigrantes europeus [...] e com o deslocamento de imigrantes da primei-
ra e da segunda geração, provenientes do norte catarinense e do Vale do Itajaí” 
(p. 5). Foi então que, nas primeiras décadas do século XX, surgiram inúmeras 
oficinas, casas comerciais, marcenarias, selarias, pequenas fábricas e engenhos 
voltados para o complexo ervateiro (GOULARTI FILHO, 2012). 

Em matéria de sistema ferroviário, Santa Catarina não possuía estradas 
integradas, mas contava com algumas ferrovias nas principais regiões produto-
ras, nos diversos setores econômicos. No caso da erva-mate do planalto norte, 
que se somava à extração da madeira, contava com a mencionada Estrada de 
Ferro São Paulo-Rio Grande, que partia do interior de São Paulo e seguia pelos 
estados do Paraná, Santa Catarina e terminava no Rio Grande do Sul – seu 
trecho catarinense, entre o rio Iguaçu e o Uruguai, foi entregue ao tráfego em 
outubro de 1910. Tinha como destino os portos de São Francisco do Sul e 
Paranaguá, uma vez que era integrada à Estrada de Ferro do Paraná (EFP), 
tendo neste caso a madeira como a mercadoria mais transportada, seguida da 
erva-mate e dos cereais (GOULARTI FILHO, 2011). 

Em Santa Catarina também era utilizada a navegação fluvial nos rios 
Iguaçu e Negro, entre Porto União e Mafra. Entre Joinville e o Porto de São 
Francisco do Sul havia a navegação no rio Cachoeira e na lagoa Saguaçu (GOU-
LARTI FILHO, 2011, p. 403). No planalto norte, dentro do complexo ervateiro, 
a navegação dos rios Iguaçu e Negro em direção ao Porto de São Francisco do 
Sul foram depois substituídas pela Linha São Francisco da EFSPRG (p. 409).

Tal movimento ervateiro em terras catarinenses transformou Joinville num 
centro de comercialização e exportação, tendo se formado “um corredor do mate 
entre as cidades de São Bento do Sul e Joinville, ambas subordinadas à Praça 
de Curitiba, que gerenciava grande parte dos negócios locais” (GOULARTI FI-
LHO, 2011, p. 390). Neste ponto, talvez seja válido citar que algo começou a mu-
dar nas relações Paraná-Santa Catarina, em relação à erva-mate, especialmente 

46  Em um texto apresentado em Curitiba no IX Congresso Brasileiro de História Econômica/X Conferência Internacio-
nal de História de Empresas, em 2011, voltando os olhares para o século XIX e a questão de haver ou não o uso de escravidão 
nos ervais, já pudemos destacar, com Temístocles Linhares (1969, p. 239), que “havia um traço pouco compatível com a 
situação do escravo: a sua inconstância”. Seria mais correto falar em servidão, trabalho forçado ou compulsório.
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no final da década de 1920, quando se tem a criação dos Institutos Regionais do 
Mate nos dois estados, com sede em Curitiba e Joinville, respectivamente.

Por fim, deve-se dizer que a economia ervateira catarinense tem seu pico 
produtivo em 1928, com 32.503 toneladas produzidas, a partir de quando passa a 
sofrer declínio, com algumas variações para mais, sobretudo até 1944. Na balan-
ça comercial da província e depois estado de Santa Catarina, entre 1894 e 1942, 
tem-se a seguinte participação média da erva-mate: 20 % no fim do século XIX; 
em torno de 15,5 % nas décadas de 1910 e 1920; caindo para 2,52 % em 1942. 
Segundo Goularti Filho (2012, p. 10), “essa reversão é explicada pelas mudan-
ças de estratégias da Argentina na produção de erva-mate e pelo aumento das 
exportações catarinenses de madeira” . Em relação à erva-mate especificamen-
te, temos a questão argentina de importar erva-mate brasileira industrializada, 
como vinha fazendo até a década de 1920, ou cancheada (semipreparada); isso 
porque aumentaram progressivamente as pressões dos produtores de cancheada 
daquele país sobre o seu governo, no sentido de valorizar o produto nacional, o 
que surte efeito entre os produtores catarinenses de mate industrializado, que 
vendiam seus produtos já prontos e embalados.

Nas décadas seguintes, de 1950 e 1960, assim como aconteceu nos de-
mais estados produtores e exportadores de erva-mate (Paraná e Mato Grosso), 
a produção e exportação se manteve em índices menores e na luta com os preços 
que passaram a ser assunto cada vez mais constante e conflitante nas pautas do 
Instituto Nacional do Mate. 

Considerações finais

Mesmo não tendo como objetivo esgotar a análise, buscou-se neste capí-
tulo tratar sobre a história dos transportes da produção ervateira de Mato Gros-
so, procurando relacioná-la com outras fontes e outros contextos, como os dos 
estados de Santa Catarina e Paraná. Assim, em relação aos dois últimos, nota-se 
o caráter pouco aprofundado do texto, ao contrário do antigo sul de Mato Gros-
so, que recebeu maior atenção. Uma consideração a se fazer é que as dificuldades 
enfrentadas com os transportes de erva-mate parecem não ter sido um privilégio 
de Mato Grosso, tendo padecido semelhantemente os demais estados produ-
tores ao longo do período abordado. Nesse sentido, atentando para a situação 
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das estradas do Paraná, Dalla Costa e Athia (2011) nos dizem que, em meados 
do século XX, no Brasil, que contava com uma economia agrário-exportadora, 
a população se concentrava no campo e os meios de transportes eram precários. 
Exemplificando a situação, dizem estes mesmos autores que “a primeira estrada 
asfaltada ligando as duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, só 
foi inaugurada no [fim do] governo Dutra, em 19 de janeiro de 1951” (p. 363). 
Portanto, seguindo esse raciocínio, vivendo o Paraná, por exemplo, sob a econo-
mia da erva-mate, da madeira e do café, não possuía nenhuma estrada asfaltada 
ligando os centros produtores com os locais de consumo e exportação; além do 
fato de as estradas existentes ficarem “praticamente intransitáveis nos perío-
dos de chuva, dificultando ainda mais a circulação de mercadorias e serviços” 
(DALLA COSTA; ATHIA, 2011). Ainda com os autores:

como era exportada pelos portos de Paranaguá e Antonina, fazê-la chegar até 

o litoral era o grande desafio, só superado definitivamente com a construção 

da Estrada da Graciosa e da ferrovia ligando Curitiba ao litoral (DALLA 

COSTA; ATHIA, 2011, p. 364).

Parece-nos mais sensato não exagerar o caráter abrangente desse surto 
de “progresso” promovido pela economia ervateira paranaense e ainda catari-
nense, assim como se deve ter cautela em relação à sua abrangência nos demais 
estados produtores. Afinal, deve-se pensar nas muitas situações que envolviam 
não apenas o “parque moageiro” mas também os pequenos produtores, diretos 
ou indiretos.

Por fim, em relação ao antigo sul de Mato Grosso, como produtor qua-
se que exclusivamente de erva-mate no formato cancheado (semipreparado), 
ao contrário dos demais estados que tinham uma predominância do tipo in-
dustrializado, viu-se desde o século XIX dependente dos transportes fluviais, 
que eram ligados por estradas carreteiras e picadas abertas na mata. Poste-
riormente se percebeu sua ligação através das estradas de ferro, sobretudo a 
Noroeste do Brasil (QUEIROZ, 2004), e, só mais tarde, na metade do século 
XX, viu-se aumentar o fluxo de caminhões e ampliarem-se suas estradas de 
rodagem, que pelo menos até meados da década de 1960 ainda eram de terra 
(COPEMA, 1969).
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L a Patagonia era una tierra de frontera, marginal y poco conec-
tada con el resto del país en las primeras décadas del siglo XX; 
estaba casi despoblada y contaba con una economía dominada 
por la explotación extensiva del lanar. En ese marco el transporte 

marítimo y algunas líneas férreas fueron el nexo con el resto del país y con 
los mercados internacionales, siendo objeto de políticas públicas del gobierno 
nacional. Se proyectaron una serie de obras públicas para facilitar la conec-
tividad, entre ellas la construcción de los Ferrocarriles del Estado (FCE) 
que comenzaron a construirse entre 1908 y 1910 y sufrieron los avatares de 
las finanzas estatales y de la economía internacional. Al inicio de la Primera 
Guerra Mundial se habían construido unos 283 kilómetros del Ferrocarril 
de Puerto Deseado a Colonia Las Heras y unos 197 kilómetros de la línea 
que partía de Comodoro Rivadavia y alcanzaba Colonia Sarmiento, una vez 
concluidos estos tramos fueron entregados a la Administración General de 
los Ferrocarriles del Estado. En tanto el Ferrocarril de San Antonio Oeste 
al Lago Nahuel Huapi continuaba su construcción y para la misma época 
llevaba construido 430 kilómetros47 (ARGENTINA, 1909, p. 54; 1910, p. 
20; 1915, p. 26 y 27). Aunque cada línea tenía como cabecera un puerto 
del Atlántico, sólo se concluyó la que unía San Antonio Oeste con el Lago 
Nahuel Huapi, incidiendo en el desempeño dispar de las líneas. Elsa Bar-
bería (1995, p. 64) critica el trazado del Ferrocarril de Puerto Deseado a 
Colonia Las Heras porque corre paralelo a la costa unos 200 kilómetros y 
otros 85 kilómetros de su recorrido final lo hace paralelos al otro Ferrocarril 
de Fomento que se construyó en la misma época, de Comodoro Rivadavia a 
Colonia Sarmiento.

En este trabajo nos proponemos hacer un cruce de los datos estadísticos 
ferroviarios y portuarios para conocer las características de los movimientos de 
cargas de los ferrocarriles y de los puertos de la Patagonia que eran cabeceras 
de rieles; partimos de la hipótesis que a pesar de lo poco significativo del movi-
miento de los puertos y de los ferrocarriles en la región comparados con el total 

47  En el mismo sentido, Susana Torres, Graciela Ciselli y Adrián Duplatt (2004, p. 80-95) sostienen que el ferrocarril 
no tuvo una gran incidencia en el poblamiento y la economía de su zona de influencia, dedican un extenso análisis a las 
características de las estaciones intermedias y la evolución de su población al ritmo de la construcción y funcionamiento 
del ferrocarril.
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nacional, tuvieron incidencia en la economía regional y cada uno con caracte-
rísticas particulares.

Para este estudio contamos con las fuentes estadísticas como el 
Anuario Estadístico Nacional, los Anuarios referidos al movimiento por-
tuario, que adoptó diferentes nombres, como el Anuario del Movimiento 
de los Puertos de la República Argentina y la Anuario de la Dirección 
General de Navegación y Puertos y de las Estadísticas de los Ferrocarriles 
en explotación.

La primera constancia de avistamiento de la Patagonia por los europeos 
fue en el viaje de Magallanes y desde entonces se conocieron intentos de ocupa-
ción. El nombre proviene de la descripción que hizo Pigafetta de la población 
originaria. Las dificultades en la permanencia de los primeros asentamientos 
alimentaron las leyendas en torno a la Patagonia.

Los viajeros aportaron información sobre el territorio, los primeros en 
recorrerla fueron algunos sacerdotes y, con el tiempo, los hombres de ciencia 
y los enviados del gobierno para establecer los límites con Chile. Los relatos 
de los viajeros despertaron el interés por esas tierras tan alejadas pero los 
cambios económicos y la necesidad de materias primas así como el aumen-
to del poder estatal impulsaron la ocupación de este territorio sin tener en 
cuenta la situación de las poblaciones originarias, pues se partía del concepto 
de “áreas vacías”48. 

Infraestructura

Las primeras infraestructuras que surgieron fueron los puertos, se 
aprovecharon los sitios naturales adecuados para el refugio de los barcos. 
Con el tiempo si hicieron obras mínimas para que permitieran la operación 
de carga y descarga.

La navegación fluvial fue más complicada y durante los primeros tiempos 
se practicó en el río Negro y en el lago Nahuel Huapi donde la navegación per-
mitió la comunicación a través del mismo. 

48  Cardoso y Pérez Brignoli, (1984, p. 63-65) y Bandieri (2000, p. 129) se refieren a “vacío de civilización”; en Bandieri 
(2011) hay un amplio panorama de la historia de la región.
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El ferrocarril fue el principal instrumento para facilitar las comu-
nicaciones. El primer ferrocarril que recorrió la región fue el Ferrocarril 
Central del Chubut, perteneciente a la empresa relacionada con los colo-
nos, en 1884 se le concedió a los Sres. Jones y Cía la autorización para la 
construcción y la explotación del ferrocarril que comunicaría las colonias ya 
establecidas con la costa. El primer tramo de 70 kilómetros fue puesto en 
funcionamiento en 1885 entre Trelew y Puerto Madryn a cargo de la Com-
pañía del Chubut que tuvo por sede la primera localidad, en la gobernación 
de Chubut (ARGENTINA, 1894, p. 47 y 61).

Años después, a pedido del gobierno nacional y con el financiamiento 
de éste, el Ferrocarril Sud construyó y administró la línea entre Bahía Blanca 
y Neuquén que después alcanzó Zapala. Esta línea respondía a cuestiones 
estratégicas militares ante el riesgo de una guerra con Chile. Una vez que se 
superó ese riesgo con la firma de los Pactos de Mayo en 1902, la empresa del 
FCS buscó generar cargas para que fuera rentable. En principios, alentó la 
producción frutícola en el alto valle del Río Negro con el establecimiento de 
una estación experimental en Cinco Saltos y el transporte de petróleo cuando 
se llevó a cabo su explotación en Plaza Huincul en las proximidades de Zapala 
(RÖGIND, 1937, p. 543-550 y 660-661).

El gobierno nacional recuperó proyectos previos e impulsó una se-
rie de obras públicas con el fin de impulsar las regiones de reciente in-
corporación al ámbito del Estado nacional. Así en 1908 se aprobó la ley 
nº 5.55949, conocida como de Fomento de los Territorios Nacionales. Entre 
otras medidas preveía obras para la mejora de los puertos patagónicos y la 
construcción de los Ferrocarriles de Fomento en esa región. Preveía una red 
ferroviaria que comunicaría los puertos con el interior y la unión de todos 
los ramales con otro que correría casi paralelo a la cordillera hasta llegar 
al lago Nahuel Huapi. Todas las obras se financiarían con la venta de las 
tierras públicas una vez que se hubieran realizado las mismas, aunque en los 
hechos las obras se llevaron a cabo con recursos aportados por el gobierno 
y el financiamiento externo.

49  Ley nº 5559, sancionada el 28 de agosto de 1908 y promulgada en setiembre de 1908 (PRETTO, 1926, p. 
19-27).
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Con el objetivo de promover el fomento de las regiones más aleja-
das, el gobierno nacional promovió la aprobación de diversas obras y se 
habían dado concesiones ferroviarias a los peticionantes particulares, sin 
embargo, posteriormente el gobierno aunó muchos de esos proyectos y 
otros nuevos en una ley de Fomento de los Territorios Nacionales, la ley 
nº 5559 del año 190850. Esta ley preveía una serie de obras, el tendido de 
ferrocarriles, vías telegráficas, obras en las vías fluviales para garantizar su 
navegabilidad, la recuperación y mejoras de los puertos fluviales y maríti-
mos, obras de irrigación, entre otras, todas con el objetivo de promover su 
aprovechamiento económico.

Desde el Ministerio de Agricultura, el ministro Ramos Mexía impul-
só el proyecto de ley de Fomento de los Territorios Nacionales que defendió 
más tarde desde la cartera de Obras Públicas. La misma preveía un extenso 
listado de obras hidráulicas, portuarias y de transporte naval en la Patago-
nia, pero en particular, se destacaba por la construcción de nuevas líneas fér-
reas en esos Territorios, además de otras obras en los Territorios del Chaco. 
Tal vez las más significativas eran las obras de infraestructura para mejorar 
el transporte y las comunicaciones, en particular los ferrocarriles. Poco des-
pués de la aprobación de la ley de Fomento de los Territorios Nacionales 
comenzaron las obras de construcción de las líneas en la Patagonia51. El 
ministro Ramos Mexía tuvo dificultades en conseguir el apoyo del Con-
greso ya en 1912 y poco después las restricciones de la guerra frenaron las 
obras. Las líneas con cabecera en Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado 
no avanzaron más allá de lo que se construyó en esta primera etapa, mien-
tras que la línea de San Antonio Oeste al lago Nahuel Huapi fue concluida 
después de la guerra.

Por falta de fondos, el proyecto original sufrió modificaciones y par-
te de las líneas aprobadas en la Patagonia no se concluyeron pero en todos 
los casos partieron desde los puertos como se había previsto. Las líneas 

50  Los Territorios Nacionales fueron creados en 1884 y eran los Territorios de los Andes, de Formosa, Chaco, 
Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; ver Censo de los Territorios 
Nacionales (1920, p. 9).

51  Las Memorias del Ministerio de Obras Públicas dan información del avance de las mismas, en tanto, Susana 
Torres, Graciela Ciselli y Adrián Duplatt (2004) hacen un buen análisis del ferrocarril de Puerto Deseado a Colonia 
Las Heras.
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patagónicas fueron la que unió el puerto de San Antonio Oeste al lago 
Nahuel Huapi (Bariloche) que recorría el Territorio de Río Negro de este 
a oeste que se concluyó a principios de la década del treinta. Aunque el 
servicio entre ambos puntos se cumplía desde mediados de la década an-
terior mediante el uso de automóviles que cubrían los tramos en que no 
estaba concluida la vía férrea para que los intrépidos turistas pudieran 
llegar hasta los bellos paisajes cordilleranos desde Buenos Aires combi-
nando el Ferrocarril estatal y el Ferrocarril Sud. Las otras líneas previstas 
no se concluyeron y quedaron como ramales truncos que no llegaron a 
conectarse entre sí, se trató del Ferrocarril desde el puerto de Comodoro 
Rivadavia a Colonia Sarmiento (Territorio del Chubut) y el Ferrocarril de 
Puerto Deseado a Colonia Las Heras (Territorio de Santa Cruz). Aunque 
se mantuvo la idea de completarlas e incluso de unirlas para conformar 
una red ferroviaria patagónica.

Los Ferrocarriles de Fomento representaban entre el 4 y algo más 
del 6 % de la red estatal e incluía además las dos líneas del Chaco. En tanto 
los puertos patagónicos también tenían una mínima participación en el 
total nacional.

A raíz de los problemas económicos atravesaba la empresa propie-
taria del Ferrocarril Central de Chubut, que recorría el valle del río ho-
mónimo desde la costa en dirección oeste, en un sentido general, partía 
de Puerto Madryn y conectaba con el resto de las colonias galesas de la 
zona. Primero el Estado lo arrendó en 1922 y luego lo adquirió en 1934 
(DUMRAUF, 1993).

Las actividades económicas de la Patagonia

Sin contar las prácticas de subsistencia, producción y consumo indí-
genas, las primeras actividades económicas que se desarrollaron en la re-
gión fueron extractivas, desde la caza de especies marinas que después se 
acondicionaban en la costa a la extracción de oro en el extremo sur. Desde 
la segunda mitad del siglo XIX la población europea y chilena fue ocu-
pando diferentes lugares de la Patagonia que se dedicaron a la agricultura 
y a la ganadería. Los colonos galeses se establecieron con la autorización 
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del gobierno argentino durante la presidencia de Mitre que lo hicieron 
reconociendo la soberanía del Estado argentino. A mediados de la década 
de 1860 llegaron los primeros grupos de galeses que se establecieron en 
el valle inferior del río Chubut y dieron origen a Rawson, en homenaje al 
ministro de Mitre que autorizó la instalación de los galeses, y Gaiman. Una 
década después otros grupos de colonos fundaron Trelew y Puerto Madryn, 
siguiendo al ferrocarril, más adelante fundaron Colonia 16 de Octubre, hoy 
Trevelín, en la zona cordillerana. Mientras algunos chilenos establecieron 
explotaciones ganaderas con la autorización de los pueblos indígenas; e 
incluso alemanes llegaron desde el vecino país se instalaron en cercanías 
del Nahuel Huapi para dedicarse a la explotación forestal, aún antes de la 
llegada de los galeses (BANDIERI, 2000, p. 120-175).

Años después, a medida que se fue construyendo la infraestructura de 
transporte mínima y se fueron adoptando nuevos hábitos en la sociedad, las 
regiones lacustres del norte de la Patagonia, en particular el lago Nahuel Haupi, 
se convirtieron en un centro de atracción del turismo.

Desde fines del siglo XIX, las actividades económicas estuvieron do-
minadas por la explotación extensiva del ganado ovino, del que obtenían 
la lana que se exportaba sucia a los mercados europeos desde los mismos 
puertos patagónicos o desde el puerto chileno de Punta Arenas a donde se 
llevaba la producción de la región austral, conocida después como Santa 
Cruz, también se llevaba a Buenos Aires como puerto intermedio antes del 
destino final en los centros europeos.

Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego y el sur de Chile conformaban una región integrada a 
pesar de la precariedad de los medios de transportes, la mayor parte de 
la producción ovina se enviaba a Punta Arenas y de allí se exportaba, del 
mismo modo recibían los productos esenciales. Este circuito explica los 
fuertes lazos comerciales entre las casas chilenas y las del sur argentino 
(BARBERÍA, 1995, p. 65). 

La cría del ovino fue la principal actividad de la Patagonia en las primeras 
décadas del siglo XX. En la región de influencia del Ferrocarril de Comodoro 
Rivadavia había algo más de un millón y medio de cabezas de ganado ovino 
durante los años veinte. 
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  Cuadro 1 – Exportaciones de lanas y derivados del ovino por los    
         puertos patagónicos, promedios anuales y totales acumulados, 
         período 1920-1932

Puertos 
Patagónicos

Exportaciones

Período
Cueros 
lanares
Pelados

Cueros 
lanares
Sucios

Lana 
sucia

Carneros
Congelados

Total
acumulado

Toneladas

Puerto San 
Antonio

Promedio 1920-24 --- 1 2.830 --- 14.152

Promedio 1925-29 5 347 3.935 --- 21.431

Promedio 1930-32 --- 376 4.354 --- 19.563

Total acumulado 
1920-1932

43 4.574 83.128 --- 97.845

Puerto 
Madryn

Promedio 1920-24 --- 32 1.366 --- 6.959

Promedio 1925-29 8 212 1.534 --- 8.757

Promedio 1930-32 7 564 4.573 --- 15.417

Total acumulado 
1920-1932

38 2.877 28.218 --- 31.133

Puerto
Comodoro 
Rivadavia

Promedio 1920-24 --- 24 1.035 --- 5.274

Promedio 1925-29 34 348 2.747 --- 15.264

Promedio 1930-32 16 402 4.148 --- 9.110

Total acumulado
1920-1932

153 2.296 27.206 --- 29.648

Puerto 
Deseado

Promedio 1920-24 --- 25 246 --- 1.354

Promedio 1925-29 --- 90 367 789 5.924

Promedio 1930-32 --- 287 2.725 1.351 13.075

Total acumulado
1920-1932

--- 1.148 11.243 7.209 20.353

Fuente: Argentina (1932a).
Nota: Las cifras han sido redondeadas para favorecer la lectura.

A medida que la economía mundial fue dejando atrás la crisis de la pri-
mera posguerra, los precios y los volúmenes de las materias primas se fueron 
recuperando. La economía argentina experimentó un mayor crecimiento desde 
mediados de los años veinte, que también se reflejó en la actividad lanera de la 
Patagonia. La lana era el principal producto de exportación y el puerto de San 
Antonio Oeste fue la puerta de salida de la mayor cantidad de lanas sucias del 
período analizado en el Cuadro 1. Mientras que por los puertos de Madryn y 
Comodoro Rivadavia salió una cantidad similar de lana sucia y en último lugar 
quedó Puerto Deseado, aunque desde 1926 contó con el frigorífico cuya faena 
estaba destinada a la venta externa.
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La introducción del ferrocarril y a raíz de una serie de medidas del gobier-
no argentino, orientaron la salida de la producción por los puertos del Atlántico, 
aún cuando no tuvieran un gran movimiento. Así podemos observar que en la 
década del veinte las exportaciones de las lanas y los cueros ovinos salían por 
puertos patagónicos. A fines de la década del veinte comenzó a funcionar el 
frigorífico en Puerto Deseado, donde se faenaban los carneros destinados direc-
tamente a la exportación. Entre 1926 y 1932, el frigorífico faenó unos 75.000 
de ovinos anuales, incluyendo carneros, borregos, ovejas y corderos, en 1931 
se alcanzaron a faenar más de 107.000 animales (ARGENTINA, 1932a). Del 
total de los ovinos que llegaban al frigorífico, entre el 50 y el 70 % llegaban por 
el ferrocarril (TORRES; CISELLI; DUPLATT, 2004, p. 108).

A partir del descubrimiento de petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia 
se convirtió en una actividad que le dio un nuevo dinamismo a la economía y al 
crecimiento demográfico de Comodoro Rivadavia. Se desprende de los Cuadros 6, 
7 y 8, en particular de éste último, que el petróleo de Comodoro Rivadavia y de Pico 
Truncado de la línea del Ferrocarril de Deseado, cuyos pozos se abrieron más tarde, se 
transportaba por otros medios y no tanto por ferrocarril. Más adelante, el Ferrocarril 
del Sud transportó la producción de crudo de la cuenca de Neuquén por ferrocarril.

  Cuadro 2 – Comodoro Rivadavia, entradas y salidas no ganaderas,    
         promedio anual y total acumulado, período 1920-1932

Promedio anual Entradas 
totales Salidas totales

Total
acumulado

Período
Mercaderías 
generales y 

varios

Mercaderías 
generales

Petróleo y 
derivados

Exportaciones 
Total

Toneladas

1920-24
(promedio anual) 40.604 1.405 347.071 353.286 1.969.450

1925-29
(promedio anual) 94.390 1.101 1.010.779 1.019.513 5.569.510

1930-32
(promedio anual) 62.372 489 1.303.154 1.315.723 4.134.292

Total acumulado 1920-32 862.088 9.781 10.698.712 10.811.161 11.673.252

Fuente: Argentina (1932a). 
Nota: En la fuente citada se utiliza los conceptos de exportación e importación, aunque no hay certezas que realmente les 

cabe
esa categoría, por tal motivo hemos utilizado los conceptos de entradas y salidas.
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Durante la Primera Guerra Mundial fue difícil el abastecimiento de car-
bón mineral y tiempo después, con la crisis de 1930, resultaba onerosa la adqui-
sición de carbón en el exterior, por lo que comenzó a tomar impulso el consumo 
de petróleo de origen local, incluso los ferrocarriles llevaron a cabo una paulati-
na reconversión de sus locomotoras. El consumo de petróleo y de sus derivados 
creció aún más con la demanda del transporte automotor.

Mientras en 1920 y 1921 la producción petrolera estaba alrededor de las 
200 mil toneladas, en los tres años siguientes duplicó a unas 400 mil toneladas, 
en 1925 la producción fue apenas superior a las 500 mil toneladas y a partir de 
1926 creció al doble, pasando el millón de toneladas (ARGENTINA, 1932a). 

Movimiento de mercancías por los puertos y ferrocarriles

El puerto de Buenos Aires fue el punto de entrada de la mayor parte de 
las importaciones que llegaban al país. Mientras las exportaciones se distribuían 
entre el mismo puerto de Buenos Aires, manteniendo la supremacía sobre los 
demás, Rosario, La Plata y Bahía Blanca. Antes del inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, el movimiento de cargas por los puertos del país alcanzó los 45 millo-
nes de toneladas. El 85 % correspondía al movimiento de los puertos de ultra-
mar, por donde pasaban las exportaciones e importaciones; el 8 % era la carga 
que se movilizaba por los puertos fluviales y el 7 % por los puertos de la costa 
atlántica, en ambos casos con mercancías nacionales o nacionalizadas destinadas 
al mercado interno (ORTIZ, 1946, p. 103-105). 

Aún cuando el movimiento de los puertos patagónicos representaba un 
porcentaje poco significativo en el total nacional, sin embargo cobraban otro 
valor en su propio contexto. En vista de la desconexión que tenían por vía ter-
restre con las demás provincias y territorios, el transporte marítimo resultó el 
único medio para comunicarse con el resto del país y el mundo por mucho 
tiempo. Recién el Ferrocarril de San Antonio Oeste a Bariloche pudo romper 
el aislamiento junto con los primeros vuelos en la Patagonia (THE REVIEW 
OF THE RIVER PLATE, 9. out. 1931, p. 27), el escritor francés Saint Exupery 
fue piloto de esos aviones que recorrían los territorios sureños. Por tal motivo, 
el cuadro siguiente debemos leerlo teniendo en cuenta estas consideraciones.
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  Cuadro 3 – Promedio anual de las cargas en los puertos patagónicos,    
         período 1920-1932

Puertos Año
Entradas Salidas Totales Entradas Salidas Totales

Toneladas $ m/n

San Antonio
Oeste

1920-24 14.870 3.030 17.900 2.554.407 2.938.835 5.493.242

1925-29 5.293 4.908 10.201 437.141 5.012.613 5.449.754

1930-32 9.942 6.573 16.515 173.684 2.362.590 2.536.274

Madryn

1920-24 11.826 1.392 13.218 2.755.200 1.353.445 4.108.645

 1925-29 3.137 1.751 4.888 987.297 1.983.634 2.970.931

1930-32 1.746 5.525 7.271 362.627 2.496.898 2.859.525

Comodoro
Rivadavia

 1920-24 11. 567 1.055 12.622 2.710.133 1.060.953 3.771.087

1925-29 37.804 3.053 40.965 7.359.077 3.562.956 10.921.433

1930-32 11.179 3.081 14.260 5.367.083 2.890.803 8.270.886

Deseado

1920-24 3.918 229 4.147 1.206.634 223.677 1.432.311

1925-29 3.123 1.376 4.499 1.088.957 858.711 1.867.748

1930-32 1.819 2.614 4.432 639.648 1.520.282 2.159.930

Fuente: Argentina (1932a).
Notas: Para San Antonio Oeste no se consignan cargas importadas para los años 1920, 1921, 1925 y 1927;

sin embargo figuran los montos importados en esos años, salvo 1921.  

Del Cuadro 3 se desprende que la relación entre exportaciones e impor-
taciones eran variables. Entre las importaciones estaban los bienes de consumo 
y en algunos casos puntuales se registran el ingreso de bienes de capital, como 
material ferroviario para la construcción de las mismas líneas o equipos para la 
explotación petrolera, entre otros, éstos últimos llegaban al puerto de Comodo-
ro Rivadavia. Las cifras de importación de los años 1922,1923, 1925, 1928, 1929 
y 1930 se corresponden a la importación de material ferroviario sin especificar, 
las del año 1926 se refieren a locomotoras.

Las cargas de los ferrocarriles patagónicos eran variadas, llama la atenci-
ón el transporte de agua en la línea de San Antonio Oeste a Nahuel Huapi, por 
su falta en algunos lugares de su trayecto; alfalfa y pastos en la línea de Puerto 
Madryn y en la de Comodoro Rivadavia, en ésta último, aparece el fuel oil, por 
la explotación que se realizaba (ARGENTINA, 1932, p. 97). 

Los puertos de la Patagonia, en una comparación con los demás puertos 
del país, eran verdaderos complejos ferro-portuarios. En el litoral marítimo 
patagónico, los FCE no tenían competencia de otras empresas ferroviarias, 
aún cuando existía un sistema de líneas férreas en los puertos para el servicio 
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de éstos. En la década del treinta comenzó a notarse la competencia de los 
camiones en el traslado de las cosechas de cereales y lino a los puertos en 
los puertos de San Antonio Oeste, Madryn, Comodoro Rivadavia y Deseado 
(ORTIZ, 1946, p. 103-105). 

Mientras en el Cuadro 3 se reflejan las estadísticas aportadas por la 
Dirección General de Navegación y Puertos, en el siguiente, el Cuadro 4 
partimos de las cifras dadas por la Dirección General de Ferrocarriles Na-
cionales, que se refiere al movimiento de mercancías que llegaba al puerto 
en ferrocarril y salía por este mismo medio, según podemos observarlo en el 
siguiente cuadro:

  Cuadro 4 – Movimiento de cargas en las estaciones portuarias
         de los Ferrocarriles del Estado

Estaciones
en los Puertos

Carga

Despachada Recibida

1929 1939-40 1942-3 1929 1939-40 1942-3

Toneladas

San Antonio Oeste 17.751 16.370 16.971 31.143 16.848 10.925

Madryn 5.494 17.521 14.140 7.742 13.235 15.043

Comodoro Rivadavia 7.626 6.800 8.590 38.940 18.033 9.893

Deseado 7.875 5.672 6.565 11.667 8.586 13.421

Fuente: Argentina (1929, 1940, 1943).

La carga despachada se denominaba a los bienes que arribaba en tren 
hasta el puerto, en tanto la carga recibida era la que se descargaba de los buques 
y se cargaba en el tren para su distribución en distintas localidades que recorría 
el ferrocarril y destinada al consumo de los pueblos cercanos al ferrocarril.

Al puerto de Comodoro Rivadavia las lanas llegaban por el Ferrocarril del 
Estado que llegaba hasta Colonia Sarmiento y por el Ferrocarril de las Obras 
Portuarias, en ambos las lanas representaban un 75 % del total de las cargas que 
transportaban al puerto. Mientras las cargas derivadas del petróleo tenían un 
15 % del total, aproximadamente (ARGENTINA, 1932a, p. 209).

Las entradas por los puertos estaban dominadas por las mercancías ge-
nerales, destinadas al abastecimiento de los pueblos. En ese caso los ferrocarriles 
fueron un medio eficaz para su distribución. El resto de las cargas que ingresaban 
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eran variadas, pero el material de construcción ferroviaria fue significativo en las 
épocas en que se estaban construyendo las respectivas líneas. A su vez, los equipos 
para la actividad petrolera fueron representativos en las cargas que llegaban a Co-
modoro Rivadavia y después se trasladaban por medio del ferrocarril.

Resulta interesante compararlo con el siguiente cuadro que está confec-
cionado a partir de las fuentes portuarias:

  Cuadro 5 – El comercio interno y externo en los Puertos Patagónicos,
         promedios anuales, 1933-1934 y 1936-1937

Puertos
Comercio nacional Comercio exterior

Total comercio
nacional e

internacional
Entrada Salida Total Totales

Toneladas % Toneladas % Toneladas Toneladas %

San Antonio 13.212 57 7.502 33 23.232 23.232

Madryn 17.528 43 14.231 35 31.758 9.184 22 40.943

Comodoro Rivadavia 82.080 4 1.670.970 76 1.753.050 448.400 20 2.201.449

Deseado 11.830 56 6.709 31 18.539 2.729 13 21.268

Fuente: Argentina (1933, 1934, 1936, 1937).

  Cuadro 6 – Exportaciones e importaciones de mercancías
         por las estaciones portuarias exclusivas de los FCE,
         promedio anual período 1938-1942

Puertos
Importaciones Exportaciones

Toneladas $ m/n Toneladas $ m/n

San Antonio 0,8 733 656 600.830

Madryn 367 249.373 1.847 1.900.783

Comodoro Rivadavia 1.023 613.614 972 1.014.345

Deseado 1.953 627.123 1.160 712.880

Fuente: Argentina (1945). 
Nota: Las cifras están tomadas según como figuran en el Anuario del Movimiento de los Puertos de la República Argentina 

sin aplicarse un mecanismo de deflación.

Resulta interesante observar que la relación del peso de la carga y el valor 
de las mismas eran inversamente proporcionales52.

52  Para un análisis más particular se puede observar el Cuadro 1A del Apéndice.
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  Cuadro 7 – Comercio exterior e interior en los puertos de ultramar
         y de cabotaje durante el año 1942

Puertos

Comercio exterior Comercio interior
Totales

En relación 
con el total 

del paísImportaciones Exportaciones Entrada Salida

Toneladas %

Buenos 
Aires 3.909.529 27.788.635 4.610.060 859.355 12.157.579 41,59

San Antonio 
Oeste --- --- 4.765 1.492 6.257 0,02

Madryn 681 --- 20.215 14.521 35.417 0,12

Comodoro 
Rivadavia 360 --- 77.368 2.375.279 2.453.007 8,40

Deseado 2.871 2.269 14.992 9.856 29.988 0,10

Fuente: Argentina (1945).

Conclusiones

Mediante los FCE, el gobierno nacional se propuso el fomento de las 
regiones más alejadas y de reciente ocupación en la segunda mitad del siglo 
XIX y a principios del siglo XX y ese objetivo también guió la conexión 
de aquellas regiones con las más dinámicas del país. Con ese propósito, 
buscaron la conexión con los puertos mediante vías propias, que llevó a los 
FCE a tener cabeceras en varios de ellos aún cuando se trataban de puertos 
secundarios; mientras a Rosario y Buenos Aires recién llegaron a fines de 
la década del treinta. 

En la Patagonia, los Ferrocarriles estatales recorrían las regiones que 
producían preferentemente lanas destinadas al mercado interno. Sin con-
trariar este esquema, el Puerto de Comodoro Rivadavia se caracterizó por 
las exportaciones de los derivados de la producción ovina y por la salida 
del petróleo para su utilización en el mercado nacional. Aún así, las líneas 
estatales unían y comunicaban las ciudades y las regiones más alejadas o 
de reciente ocupación, como en el caso de los Territorios Nacionales del 
Chaco y Formosa y los que se extendían en la Patagonia, con las zonas más 
ricas del país. 
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Apéndice

  Cuadro 1A – Exportaciones e importaciones de mercancías
         por las estaciones portuarias exclusivas de los FCE, años 1938-1942

Comercio exterior
Importaciones Exportaciones

Toneladas Valor en $ m/n Toneladas Valor en $ m/n

Puerto San Antonio Oeste

1938 1.476 1.312.339

1939 4 3.664 1.503 1.314.556

1940 53 64.165

1941 250 313.091

1942

Puerto Madryn

1938 430 300.958 3.700 3.525.709

1939 177 141.649 2.728 2.513.156

1940 347 337.932 1.265 1.493.053

1941 205 202.752 1.335 1.681.011

1942 675 263.575 208 290.988

Puerto de Comodoro Rivadavia

1938 1.474 731.130 1.296 1.661.795

1939 679 448.721 1.654 1.378.316

1940 1.260 847.727 639 432.501

1941 1.192 726.208 1.269 1.599.057

1942 510 314.282 --- 57

Puerto Deseado

1938 4.026 793.548 1.552 1.323.966

1939 741 559.327 1.028 595.636

1940 856 787.340 948 517.122

1941 1.193 632.702

1942 2.951 362.700 2.274 1.127.674

Fuente: Argentina (1945).
Nota: Las cifras están tomadas según como figuran en el Anuario del Movimiento de los Puertos de la República Argenti-

na sin aplicarse un mecanismo de deflación.
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 Figura 1

Fuente: Adapatado de Argentina (1931).
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L a grave crisis que afecta a la red ferroviaria argentina comenzó a 
cobrar relevancia durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-
1962) donde se produjeron una serie de hechos emblemáticos den-
tro de la historia ferroviaria ya que se dio inicio al proceso de racio-

nalización y desmantelamiento de la red. 
En trabajos anteriores hemos analizado y descripto las principales políti-

cas en materia ferroviaria adoptadas por el gobierno de Frondizi para solucionar 
la difícil situación que atravesaba el sector. Durante los primeros años de manda-
to los intentos de solucionar la crisis ferroviaria se centraron en la modernización 
del material rodante, incorporación de nuevas tecnologías y reestructuración en 
las áreas de gestión (ORTEGA, 2009, 2010). Sin embargo, el fuerte impulso 
económico del proyecto desarrollista no pudo evitar que a mediados de 1959 el 
país volviera a sufrir los efectos de una estampida inflacionaria y el presidente 
se viera presionado a implementar políticas de ajuste que en materia ferroviaria 
estarían caracterizadas por el inicio del proceso de racionalización de personal y 
cierre de los primeros ramales que tendrán en el ministro de Obras y Servicios 
Públicos, Arturo Acevedo a su principal mentor (ORTEGA, 2011c).

Sin dudas uno de los temas centrales de aquella época en referencia a la 
crisis ferroviaria era el cuantioso déficit que ocasionaba en las cuentas públicas, y la 
imposibilidad de hallar soluciones para el problema ferroviario si antes éste no se 
reducía drásticamente. El objetivo de este trabajo es analizar la fuerte campaña gu-
bernamental que a partir de la década de 1960 comenzó a difundirse a través de la 
opinión pública y la prensa escrita acerca de la imperiosa necesidad de reducir drás-
ticamente el déficit ferroviario como única solución para modernizar el servicio. 

Para ello analizaremos una serie de documentos reservados, elaborados por la 
Secretaria de Prensa de Frondizi donde se gestaron las ideas destinadas a justificar ante 
la sociedad las políticas de racionalización que se aplicarían en materia ferroviaria que 
tendrían como consecuencia el despido de miles de trabajadores y culminarían con la 
gran huelga de octubre de 1961, una de las más extensas y violentas de nuestra historia. 

Introducción

Arturo Frondizi, líder de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) 
asumió la Presidencia de la Nación en mayo de 1958, gracias a la ayuda de una 
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heterogénea coalición que incluía a radicales, peronistas, nacionalistas, sectores 
trabajadores y empresarios. Sin embargo, muy pronto quedó en evidencia la 
fragilidad de dicho acuerdo incapaz de resistir las numerosas amenazas políti-
cas con las que debió enfrentarse. En materia política, el apoyo electoral que le 
brindó el proscrito peronismo se transformó en un pesada “deuda” que Frondizi 
debía pagar en algún momento. A ello había que sumarle la permanente y fron-
tal oposición de su antiguo partido, la Unión Cívica Radical del Pueblo y las 
presiones que imponían los sectores militares, sumamente fortalecidos desde 
1955, que mediante los denominados “planteos” hostigaron permanentemente 
al presidente antes de derrocarlo en marzo de 1962. 

Pese a no poder escapar a la inestabilidad y presiones que diferentes sec-
tores sociales y políticos le realizaron a lo largo de su mandato, pudo lograr el 
crecimiento acelerado de nuevas ramas industriales como la del petróleo, acero, 
celulosa, petroquímica y automotriz.

En materia de transporte, el gobierno de Frondizi tenía grandes desa-
fíos que resolver: un parque automotor escaso, una red vial poco desarrollada 
y una red ferroviaria obsoleta con un déficit que comprometía cada vez más 
las cuentas públicas y con gravísimos problemas estructurales. Las vicisitudes 
que enfrentó su presidencia motivaron permanentes “golpes de timón” en 
los cuales se pasaban de políticas claramente expansivas a otras de drástico 
ajuste. Estos vaivenes también pueden apreciarse al examinar las políticas 
ferroviarias realizadas durante su gestión, donde un análisis de la documenta-
ción manejada por el entorno de Frondizi permite observar estas diferencias 
en donde pueden encontrarse dos grandes etapas: la primera hasta mediados 
de 1959 donde la solución al problema de los ferrocarriles pasaba por la mo-
dernización del material rodante, incorporación de nuevas tecnologías y re-
estructuración en las áreas de gestión como vías esenciales para la reducción 
del déficit. En esta etapa, cuyas medidas fueron impulsadas por el Secretario 
de Transporte Alberto López Abuín, no se proponen enfáticamente cierre de 
ramales y en cuanto al personal se plantea reorganización de tareas, más que 
el despido de los mismos. 

Durante esta etapa y dado que uno de los más graves problemas que 
había que resolver en el corto plazo era el deterioro y la antigüedad del material 
rodante, se profundizó la política de compras de locomotoras diésel que se había 



163“El Tren que debe y el Tren como se debe…” El gobierno de Frondizi y la difusión de la crisis ferroviaria ante...

iniciado en años anteriores. Durante el gobierno de Frondizi fueron adquiridas 
más de 450 locomotoras diesel, se compraron cerca de 500 coches motor, más 
de 200 coches para servicio eléctrico y una importante cantidad de vagones 
tanto de pasajeros como de carga para ir reemplazando el material rodante más 
deteriorado, aunque hay que aclarar que parte de las compras de material ro-
dante realizadas por Frondizi en realidad fueron puestas en funcionamiento por 
gobiernos posteriores. De la misma forma, Frondizi puso en servicio locomo-
toras que había adquirido el gobierno anterior. Situación que puede explicarse 
en parte por los plazos de entrega graduales que suelen establecer las firmas 
proveedoras de material rodante ante pedidos de importancia, a lo que hay que 
sumarle las dificultades que suele tener Argentina para cumplir en tiempo y 
forma con los pagos establecidos lo que suele dilatar aún más los tiempos de 
entrega pautados originalmente. 

No obstante, la magnitud de las compras realizadas durante su manda-
to, sólo igualada en cantidad por la renovación producida a principios de los 
70, permitió por ejemplo duplicar el parque de locomotoras diésel existentes 
y lograr que hacia 1965 el Ferrocarril Sarmiento sea el primero en alcanzar la 
dieselización total. 

El lado negativo de este proceso estuvo dado en que dichas com-
pras se realizaron de manera un tanto “anárquica” reflejada en la variedad 
de máquinas de distinto tipo, origen, marca y tecnología que se adquirieron 
entre las que se encuentran marcas como: GENERAL MOTORS, GENE-
RAL ELECTRIC, ALCO (E.E.U.U), ENGLISH ELECTRIC (Inglater-
ra), COCKERILL OUGREE (Bélgica), MONTREAL (Canadá), FIAT 
(Italia), KAWASAKI ( Japón), GANZ MAVAG (Hungría) entre otras, he-
cho que dificultaba su mantenimiento posterior ante la falta de repuestos 
adecuados, motivando la permanente queja tanto de legisladores como del 
personal ferroviario.

Como puede verse en la Imagen 1 el gobierno fue publicitando en la 
prensa escrita las medidas de modernización que se estaban tomando para me-
jorar el sistema ferroviario53.  

53  Paradójicamente los coches motor adquiridos por Frondizi en aquella época son los mismos que 50 años mas tarde 
todavía funcionan con gran deterioro en el Ferrocarril Sarmiento y son los que protagonizaron en enero de 2012 el trágico 
accidente en la estación Once que tuvo como saldo 51 muertos y decenas de heridos.
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  Imagen 1 – Publicidades anunciando llegada de coches motor
         para el Ferrocarril General Sarmiento

 Fuente: Clarín (jul. 1961).

Una de las claves para la puesta en marcha del proyecto de industrializa-
ción desarrollista planteado por Frondizi era contar con un masivo flujo de ca-
pitales extranjeros que invirtiera en las ramas consideradas prioritarias. Sin em-
bargo, dada la inestabilidad política, atraerlos no era una cuestión sencilla, por lo 
cual el impulso inicial del programa fue financiado en gran medida a través de 
la emisión monetaria agravando el problema del déficit público y acelerando el 
proceso inflacionario que llegó al 113 % anual. Con este panorama, presionado 
por los sectores militares, Frondizi gestionó un pedido de ayuda financiera al 
FMI que culminó con el famoso “Plan de Estabilización” de 1959, que se tradu-
jo en la llegada al Ministerio de Economía de dos figuras emblemáticas del libe-
ralismo y la ortodoxia económica: Álvaro Alsogaray desde 1959 y Roberto Ale-
mann desde 1961. Algunos autores sostienen que la implementación original 
del Plan de Estabilización no era incompatible con las políticas desarrollistas 
ya que era otra medida más para generar confianza en los inversores externos. 
No obstante, a medida que los resultados del plan no fueron los esperados se 
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generó un conflicto que transformaría mutuamente en incompatibles esos dos 
objetivos: la estabilización o el desarrollo (SIKKINK, 2009). 

Es indudable que este giro económico condicionó muchos de los proyec-
tos futuros de Frondizi y dado que tres cuartas partes del déficit estatal podían 
explicarse por las pérdidas que ocasionaba el sistema ferroviario, no es de sor-
prender que se iniciara una segunda etapa hacia fines de 1959 en que la prédica 
gubernamental a favor de la reestructuración y racionalización de los ferrocar-
riles fuera en constante aumento. A partir de ese momento el eje central para 
solucionar la crisis ferroviaria pasó a ser la reducción del déficit a toda costa. 
Por lo cual se tornaba imprescindible el inicio del proceso racionalización de 
personal, la actualización de tarifas, la privatización de actividades periféricas al 
explotación ferroviaria y el cierre de aquellos ramales considerados antieconó-
micos, medidas que tendrán en el ministro de Obras Públicas, Arturo Acevedo 
a su principal impulsor. 

El déficit operativo de los ferrocarriles se venía incrementando constante-
mente a partir de la nacionalización como consecuencia de una suma de factores: 
en primera estancia el peronismo adoptó una política de escasa actualización de 
tarifas frente a la inflación motivando que estas quedaran con un desfasaje cre-
ciente que con el correr del tiempo sería cada vez más difícil de corregir54. A corto 
plazo esta política de precios fue beneficiosa para los millones de pasajeros que 
del interior del país pudieron trasladarse a los principales centros urbanos donde 
se generaban las nuevas fuentes de trabajo industriales o realizar el llamado “tu-
rismo social” que fomentó el gobierno peronista. No obstante, dado que la infra-
estructura ferroviaria llevaba décadas de desinversión no estaba en condiciones de 
responder satisfactoriamente a este aumento de la demanda, lo que motivó que se 
recurriera a la sobreutilización del material rodante. Situación que incrementó los 
costos de mantenimiento y contribuyó a agravar el deterioro general de la red al 
no compensarse con aumentos de tarifas en el largo plazo (WADDELL, 2007). 

 A su vez, el proceso migratorio incrementó notablemente la demanda de 
servicios en el área suburbana concentrándose en el sector de pasajeros. Esta es 
una de las razones que permiten explicar el aumento de la dotación de personal 

54  Uno de los problemas que dificultaban los incrementos de tarifas durante el peronismo fue que las líneas ferroviarias 
presentaban antes de la nacionalización diferentes valores tarifarios y el armonizarlas fue un proceso complejo.  
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que de 158.000 en 1947 alcanzaría un record de 220.000 en 1959 durante el 
gobierno de Frondizi, por lo cual un porcentaje cada vez mayor de los ingre-
sos ferroviarios debían utilizarse para el pago de salarios al punto que la razón 
salarios sobre ingresos de explotación pasara del 79,5 % en 1953 al 134 % en 
1958, quedando cada vez menos recursos económicos para la renovación y mo-
dernización de la red. Asimismo, el tráfico de cargas, sector que proporcionaba 
a los ferrocarriles sus mayores ganancias, estaba en constante retroceso desde la 
crisis del 30, pasando de un promedio anual de 50 millones en los años previos 
a la crisis, a 25 millones de toneladas durante los primeros años del gobierno de 
Frondizi. Esta tendencia decreciente tiene varias explicaciones de las cuales la 
competencia del transporte automotor, que especialmente en distancias cortas 
es más rápido y eficiente es de las más destacadas. Esta competencia obligó a 
que el ferrocarril pese al creciente aumento de sus costos de explotación tuviera 
que mantener bajas las tarifas también en el sector de cargas (ver Cuadro 1).

 Cuadro 1: Estadísticas ferroviarias (1948-1962)

Año
Pasajeros 

transportados
(millones personas)

Carga
transportada

(millones toneladas)

Personal Déficit en
dólares

Cotización del 
dólar*

1948 350,6 34,2 173.206 48.087.368 9.50

1949 470,1 31,6 184.418 32.715.443 15.80

1950 490,9 32,8 188.568 31.259.272 16.50

1951 524,2 32,9 184.734 31.838.407 27.00

1952 531,2 29,6 200.065 27.586.090 23.15

1953 541 30,5 198.871 32.611.144 20.10

1954 572,2 31 204.336 35.109.438 26.70

1955 578,6 28,7 209.854 39.624.000 34.25

1956 605,1 27,7 214.698 86.245.000 35.78

1957 618,5 26,8 218.513 77.885.000 40.20

1958 622,5 25,3 219.917 113.161.000 48.04

1959 604 26,7 220.591 105.872.000* 79.19

1960 579,8 26,1 200.590 117.199.000* 83.00

1961 445 21,9 152.153 157.549.000* 83.00

1962 449,2 17,2 157.705 135.732.000* 113.00

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial de Ferrocarriles Argentinos. *Durante la presidencia de Frondizi, 
el déficit no está tomado en año calendario sino en base a los ejercicios contables 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62. 

*La cotización del dólar, corresponde a la cotización oficial promedio de cada año. 
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Antes de analizar con mayor detalle la campaña publicitaria con la cual el 
gobierno de Frondizi difundiría las medidas para enfrentar la crisis ferroviaria, 
haremos una breve descripción de las principales funciones y características de 
la Secretaria de Prensa, organismo gestora de la misma.

La Secretaria de Prensa de Frondizi

A partir de la campaña que lo llevaría a la presidencia en 1958, Frondizi 
se rodeó de un estrecho grupo de colaboradores de su más extrema confian-
za que conformarían la “intelligentzia” del Frondizismo durante su mandato. 
Algunos llegaron a ejercer una enorme influencia en el gobierno de Frondizi 
como el caso emblemático de Rogelio Frigerio, principal asesor económico del 
presidente. Otros ocuparían lugares “menos visibles” por lo menos para el gran 
público como es el caso de Isidro Odena (Secretario General), Juan Ovidio 
Zavala (Secretario Técnico), Juan José González Arigós (director legal de YPF) 
y Dardo Cúneo ( Jefe de Prensa) entre otros. Gran parte de este grupo de inte-
lectuales estuvo involucrado en el Centro de Estudios Nacionales (CEN), insti-
tución fundada por el propio Frondizi en 1957 o en la revista “Qué” uno de los 
principales órganos difusores de las ideas “desarrollistas” en Argentina55.   

Justamente, el escritor y periodista Dardo Cúneo tendría a su cargo la 
reorganización de la Secretaria de Prensa de Frondizi durante el primer año de 
su mandato56. Posteriormente el cargo de Jefe de Prensa sería ocupado por el 
doctor Héctor Daniel Miró y finalmente por el periodista Juan Carlos Taboada 
quien ocuparía dicho puesto hasta la caída del presidente en 1962.

Según el documento constitutivo de 1958 (CEN, jun. 1958) entre las 
principales funciones de la Jefatura de prensa de la Presidencia de la Nación se 
encontraba manejar las relaciones públicas del presidente y actuar como vocero 
del mismo cuando éste lo considerara conveniente. La jefatura estaba a cargo 
de la organización de conferencias de prensa, difusión en los medios de comu-
nicación (prensa, radio, televisión) de las actividades y opiniones presidenciales. 

55  Otros intelectuales destacados que formaron parte de este grupo son: Nicolás Babini, Marcos Merchensky, Osiris 
Troiani, Noé Jitrik, Aldo Ferrer y Horacio Garzón, entre otros.  

56  Desde mayo de 1959, Cúneo dejaría la Secretaria de Prensa para ocupar, por pedido expreso de Frondizi, el cargo de 
representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA).  
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También tenía a su cargo la realización de impresión de documentos públicos 
de la presidencia, establecer vínculos con los directores de los principales diarios 
nacionales y con los corresponsales de la prensa extranjera designados a cumplir 
funciones en nuestro país, coordinar la información oficial correspondientes a 
ministerios y reparticiones. Otra de las funciones de la secretaria era la elabo-
ración de una síntesis diaria de las informaciones y opiniones periodísticas pu-
blicadas en los medios de comunicación acerca de las políticas adoptadas por el 
gobierno. De este modo, la secretaria tenía el objeto de tener permanentemente 
informado al presidente y su equipo acerca de la evolución que la opinión públi-
ca poseía ante la gestión gubernamental. Por último tendría a su cargo la reali-
zación de campañas especiales de difusión sobre diferentes temas, de las cuales 
la relativa al problema ferroviario es la que analizaremos en nuestro trabajo.

En cuanto a su estructura organizativa la Jefatura de Prensa del gobierno de 
Frondizi contaba con una secretaria general y seis secciones: Archivo y Biblioteca, 
Redacción, Impresiones, Campañas Especiales, Lectura de prensa y síntesis in-
formativas y Aspectos Administrativos. Esta conformación provenía desde 1957 
y era resultado de una serie de reestructuraciones y desmembramientos que ese 
organismo había sufrido por parte de la Revolución Libertadora desde 1955. 

En este marco, resulta interesante analizar el memorándum de carácter 
“reservado” que en agosto de 1959 le envía Juan Carlos Taboada, jefe de prensa 
a Frondizi planteando la necesidad de hacer una “revisión” de algunos aspectos 
de su funcionamiento. Para Taboada la Secretaria de Prensa tenía que sacarse 
de encima el “fantasma de Apold” que motivaba que ese organismo tuviera un 
“espíritu pasivo” y sufriera el complejo de la susceptibilidad pública ante todo lo 
que sea acción difusora del estado57. Si bien destacaba las carencias económicas 
que impedían que dicho organismo contara con todos los recursos materiales y 
humanos que se necesitaban para cumplir un servicio de prensa ideal como el 
que merecía tener nuestro país, Taboada se mostraba optimista respecto de la 
posibilidad de optimizar al máximo los recursos disponibles para que la Secretaria 
adopte una concepción más ágil y un espíritu de iniciativa mayor en las funciones 
que debía cumplir. Para el funcionario era fundamental lograr una mayor coor-

57  Taboada hace referencia a la figura de Raúl Apold, Jefe de Prensa durante las presidencias de Juan Domingo Perón 
cuya característica más recordada fue la utilización indiscriminada de la propaganda política y una fuerte censura de prensa 
a los medios opositores al peronismo. Muchos antiperonistas de la época bautizaron a Apold como el “Goebbels” argentino.  
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dinación con otras dependencias oficiales como por ejemplo la SIDE, oficinas 
de prensa de otros órganos del Estado, legisladores nacionales, etc. En materia 
de medios de comunicación aconsejaba estrechar los lazos de la Secretaria con la 
radio y televisión que se encuentra en manos de la administración oficial y con 
aquellos diarios favorables al gobierno. De la misma forma proponía intensificar 
las relaciones públicas con los corresponsales extranjeros como también con los 
principales periodistas nacionales. Taboada aconsejaba la necesidad de incorporar 
dos o tres personas capacitadas y de confianza para que actuasen como “Asesores 
de Prensa” y realicen tareas o campañas especiales que permitan incrementar la 
acción difusora de las acciones del gobierno. Para finalizar el memorándum, se 
le sugería a Frondizi que este autorizase al Jefe de Prensa (en este caso el propio 
Taboada) para que realice la tarea de difundir el “trascendido” o las versiones “ex-
traoficiales” sobre aquellos asuntos que al gobierno le interesa comunicar ante la 
opinión pública de una manera más indirecta (CEN, agosto 1959).

Bases para una campaña de difusión

A medida que se deterioraba la situación económica del gobierno de 
Frondizi las posibilidades de realizar las inversiones planteadas por los proyec-
tos modernizadores fueron tornándose cada vez más utópicas, por lo que el 
gobierno de la UCRI fue abandonando la idea de desarrollar una política de 
mejoramiento ferroviario e intentó aplicar planes de racionalización como la 
única alternativa viable para solucionar el problema del déficit ferroviario.

Es posible que Frondizi sabiendo que las medidas racionalizadoras iban 
a generar una gran resistencia entre los trabajadores, adoptó en Febrero de 1961 
una de las últimas medidas concretas para intentar “cooptar” a los sindicatos fer-
roviarios, haciéndolos partícipes de la elaboración de proyectos de solución para la 
problemática ferroviaria. Según el decreto nº 853/61, la dirigencia de La Fraterni-
dad como la de la Unión Ferroviaria formaría parte junto con EFEA, de una serie 
de comisiones (técnica, administrativa, etc.) creadas con el objetivo de recopilar 
información sobre la crisis de la red, para que en un plazo no mayor a los 120 días 
realizaran un informe proponiendo las soluciones que consideraran convenientes. 

Paralelamente a la constitución de las comisiones mencionadas los fer-
roviarios iniciaron una ofensiva para solicitar aumentos salariales largamente 



170 Sistemas de transportes e formações econômicas regionais

postergados, que implicaban en caso de ser otorgados una erogación adicional 
para el Estado de 10.500.000 pesos anuales. Cifra de enorme magnitud que no 
tenía en cuenta el posible incremento en viáticos y otros estipendios que suelen 
incluirse en las discusiones salariales (CEN, mayo 1961).

El Plan Acevedo  

La solicitud de aumentos salariales ferroviarios coincidió con una nueva 
crisis política dentro del gobierno de Frondizi. Este hecho que motivó la renuncia 
de varios ministros entre los que se encontraban el de Economía, Álvaro Alsoga-
ray, que sería reemplazado por Roberto Alemann y el de Obras y Servicios Públi-
cos, Alberto Constantini, cuyo cargo sería ocupado por el ingeniero Arturo Ace-
vedo. Ex presidente de la empresa siderúrgica ACINDAR Acevedo era una figura 
que irritaba notablemente a los ferroviarios por considerarlo un acérrimo defensor 
de los intereses del transporte automotor y por representar el ala más “dura” dentro 
del gobierno: la que sostenía que la única solución para la problemática ferroviaria 
era la implementación inmediata de drásticos planes de racionalización58. 

Como primer paso se produjo la negativa gubernamental a considerar los 
pedidos de aumento salarial, provocando que la Unión Ferroviaria y La Frater-
nidad declararan una huelga de 24 horas el día 15 de mayo. La respuesta del 
gobierno a esta medida de fuerza no se haría esperar y el 19 de mayo de 1961, 
a través del decreto nº 4.061 el presidente Frondizi tomó la decisión de poner 
en marcha el más importante plan de racionalización propuesto hasta ese mo-
mento que se conocería en la época como “Plan Acevedo”, ya que había sido 
elaborado por el ministro de Obras y Servicios Públicos.

Entre las principales medidas a adoptar se encontraban: 

•	 Declarar congelado el déficit de explotación de los ferrocarriles nacio-
nales, a cuyo efecto todo aumento en los costos de explotación debería 
ser compensado con una disminución de otros gastos o por aumento de 
ingresos provenientes por mayor tráfico.

58  Acevedo el funcionario más claramente “antiferroviario” del gobierno de Frondizi, paradójicamente era el único que había sido 
ferroviario, ya que durante su juventud en los años 20 había cumplido diferentes funciones en la empresa Ferrocarriles del Estado.  
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•	 Todo aumento de salarios que no estuviera compensado con un aumento corre-
lativo de la productividad, debería trasladarse automáticamente a las tarifas me-
diante un sistema de ajuste que deberá implementar la Secretaria de Transporte.

•	 No se autorizarían nuevas inversiones, ni se gestionarían nuevos créditos 
para la adquisición de bienes, mientras no se constate un mejoramiento 
en la explotación ferroviaria que asegure la adecuada utilización de esos 
bienes. Sólo se autorizarán aquellas inversiones que resulten indispensa-
bles para el mejoramiento aludido propuestas en el Plan de Emergencia 
elaborado por el Grupo de Planeamiento de los Transportes.        

•	 Se deberán suprimir servicios de transporte considerados antieconómicos con 
el consiguiente levantamiento de vías e instalaciones, siempre que en dicho 
lugar  no se requiera otro medio de transporte o  ya haya otro sustituto en fun-
cionamiento. Estas supresiones deberán alcanzar los 4.000 kilómetros de vías.

•	 Transferencia a la actividad privada de servicios o actividades comple-
mentarias no consideradas específicamente ferroviarias como servicios de 
confiterías, restaurantes, coches comedores, comercialización de cargas, 
locales comerciales, etc.

•	 Se iniciarían los estudios necesarios para establecer la posibilidad técnica 
y económica de privatizar  total o parcialmente los talleres de reparacio-
nes ferroviarias.

•	 Establecimiento de un plan elaborado por el Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos con la intervención según sea pertinente de EFEA, de ra-
cionalización del personal ferroviario de forma de asegurar su utilización 
eficiente y su productividad. 

•	 Se le otorgaría al ministro de Obras y Servicios Públicos facultades de 
emergencia para que puedan llevarse a cabo estas medidas de reestructu-
ración del sistema ferroviario en el menor plazo posible (ARGENTINA, 
30 mayo 1961) 
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Conjuntamente con la implementación del Plan Acevedo, el gobierno 
lanzaría una muy importante campaña de difusión ante la opinión pública los 
que se reflejarían en una serie de avisos publicitarios que comenzarían a pu-
blicarse en los principales matutinos varios días por semana y a lo largo de 
todo 1961. En este contexto resulta sumamente interesante analizar un informe 
(CEN, mayo 1961) de carácter “reservado” al presidente, donde la Secretaria de 
Prensa haría un análisis de la situación y establecería las bases y estrategias que 
debían implementarse en la campaña de difusión. En primer término, el orga-
nismo reconoce que el problema ferroviario tiene “mala atmosfera” por los focos 
de resistencia que se irán generando. Entre los principales focos se menciona a:  

a) Los gremios ferroviarios: Según la secretaria de prensa, los sindicatos a su 

tradicional lucha por el salario, le sumaran el combate por evitar los despidos y la 

supresión de trabajos y tareas que se transfieran al campo de la iniciativa privada. 

Destacaban que había que tener muy en cuenta que los sindicatos nacionales 

interpretan el derecho de huelga con una amplitud que casi no reconoce límites. 

b) La oposición política: Esta trataría de capitalizar el descontento obrero, el 

descontento de los usuarios, el de las poblaciones afectadas por el cierre de ra-

males etc. La Secretaria de prensa consideraba ingenuo esperar de la oposición 

muestras de equilibrio y ponderación.

c) Los usuarios: Además de tener que soportar un muy mal servicio, deberían 

sufrir los inevitables aumentos de tarifas superiores al 50 % que debían imple-

mentarse con los proyectos de racionalización.

d) Los afectados por el levantamiento de vías y estaciones: Este grupo se sentiría 

despojado de algo que consideran parte de su vida diaria y protestarán en 

todos los tonos. Que se les desciende del nivel de progreso alcanzado, que son 

parias, etc., etc. Según el informe la clásica animosidad contra Buenos Aires, el 

“antiporteñismo” histórico renacerá vigorosamente (CEN, mayo 1961).

La Secretaria de Prensa advertía a Frondizi que uno de los puntos que 
más polémica causaría sería la supresión de talleres que se proyectaba en los 
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planes de racionalización, ya que la medida daría lugar a que los opositores 
acusen al gobierno de “cegar las fuentes de trabajo nacional a favor del capitalis-
mo internacional,” y acusen a los funcionarios de armar negociados. Justamente 
uno de los principales argumentos utilizados por los gremios ferroviarios para 
atacar al gobierno fue denunciar las vinculaciones del ministro Acevedo con la 
empresa Acindar.

Por tal motivo en el informe se aconsejaba iniciar una fuerte “contrao-
fensiva” lanzando una espectacular campaña pública de esclarecimiento sobre 
los problemas implicados en la “cuestión” de los ferrocarriles. Se destacaba que 
el gobierno había escogido presentar “en bloque” tanto el problema como las 
soluciones simultáneamente y se había optado por realizarlo “sin un debate pre-
vio” con la firme convicción de salir airoso del debate “a posteriori” que se iría 
produciendo a medida que las soluciones se fueran implementando, estrategia 
que había resultado exitosa durante la “batalla del petróleo” de 1958.

Es justo destacar que la estrategia “contraofensiva” propuesta por la Se-
cretaria de Prensa es perfectamente coherente con una de las características 
del accionar de Frondizi durante su mandato como fue abrir varios “frente de 
batalla” de manera simultánea. Desde su asunción presidencial, es posible que 
Frondizi fuera consciente que la aplicación de su proyecto “desarrollista” gene-
raría gran oposición entre los diferentes actores sociales y por tal motivo lan-
zando numerosas iniciativas políticas y económicas al mismo tiempo provoca-
ría que las fuerzas adversas se anularan unas otras, debido a la heterogeneidad 
de las alianzas opositoras que se formarían ante los diferentes proyectos a 
implementarse (SIKKINK, 2009). No obstante, como iremos desarrollando a 
lo largo del trabajo si con esa estrategia Frondizi había librado exitosamente 
desde 1958 las llamadas “Batallas del petróleo” y en menor medida la “Batalla 
del acero”, luego de estas perdió prácticamente todo el apoyo que la clase 
obrera le había dado para lograr su triunfo en 1958, por lo cual enfrentó el 
problema de la crisis ferroviaria con un menor margen de maniobra y con una 
oposición más articulada.

 Retomando el análisis del informe mencionado, este planteaba que 
había que “venderle” al público las soluciones, lo cual significaba defender-
las reforzando los argumentos demostrativos de su coherencia e inevita-
bilidad. A modo de ejemplo se citaba el tema del “levantamiento de vías” 
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recomendando que se iniciase el proceso por aquellos ramales cuya escasa 
utilidad fuera más que evidente, de este modo se buscaba mostrar lo indis-
pensable de la aplicación de dicha medida y se iban creando los precedentes 
favorables para proseguir con aquellos casos que pudieran causar mayores 
objeciones o resistencias. 

En segundo lugar se destacaban las siguientes estrategias comunicacionales: 

Hacer una “Campaña de predicación”: Ya que cuantos más predicadores su-

pieran y difundan su “catecismo” mejores resultados se lograrían.

Sensacionalizar el problema ferroviario por todos los medios y durante bas-

tante tiempo. La atención pública debía ser atraída durante el plazo necesario 

para ejecutar las medidas previstas, debido a que medida que “duela” se for-

marían “ampollas” de oposición tanto de origen obrero como de la política. 

Divulgar sistemáticamente los datos que forman parte del problema. La divul-

gación debía ser clara, en el idioma del hombre de la calle. Las explicaciones 

debían ser comprendidas tanto por las amas de casa como por los estudiantes.

Al igual que lo que ocurre con las propagandas de marcas tradicionales era 

fundamental REPETIR, REPETIR y REPETIR.

Hacer propaganda es semejante a tocar el tambor. Y el tambor tiene poca 

variación tonal. Las variantes de redoble son escasas: DÉFICIT, MAL SER-

VICIO, MATERIALES VIEJOS E INSUFICIENTES, DESAJUSTES 

DE TARIFAS, DEMANDA DE CARGAS INSATISFECHA, EXCESO 

DE AGENTES… Conceptos que había que explicar y repetir una y otra vez 

(CEN, mayo 1961, cap. III).

El documento también destacaba la necesidad de que el presidente 
Frondizi diera un gran apoyo a la campaña de difusión lo que prestigiaría su 
investidura. A su vez le aconsejaba al presidente: invitar a una rueda de pren-
sa (en lo posible televisada y trasmitida por radio) a propietarios de canales 
de TV y radio, directores de diarios, representantes de la prensa del interior 
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y extranjera donde se explicase la necesidad imperiosa y los alcances de las 
medidas propuestas para solucionar la crisis ferroviaria. El informe resaltaba 
la conveniencia de que el presidente recalcara la importancia del periodismo 
como “difusor democrático de un gran problema nacional como el de los fer-
rocarriles”. De esta forma se lograría “comprometer” a los medios de comu-
nicación frente al gran público y denunciar a aquellos medios que hacen el 
complot del silencio.

“Cuesta Creerlo Pero Esto Es Así”:
la campaña publicitaria

  Imagen 2 – Primeros avisos de la campaña de 1961
         a favor de la reestructuración ferroviaria

     
Fuente: Clarín; La Nación (jun. 1961).

A partir de la difusión del Plan Acevedo, el gobierno comenzaría a inten-
sificar la campaña publicitaria sobre la crisis ferroviaria en los principales medios 
de prensa. A grandes rasgos la metodología utilizada por el gobierno puede sin-
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tetizarse de la siguiente forma: publicación de avisos publicitarios describiendo 
diferentes aspectos de la crisis ferroviaria (magnitud del déficit, problemas con 
las cargas, deterioro del material rodante, etc.) en los principales medios gráficos 
(Clarín, La Nación, Noticias Gráficas entre otros) y las eventuales propuestas 
gubernamentales para solucionarlos.

La publicación de estos avisos tenía una frecuencia diaria o de varias 
veces a la semana, y se incrementaba o eventualmente reducía su frecuencia 
de acuerdo a la evolución del conflicto ferroviario. Ante una huelga o alguna 
medida trascendental (Ej.: Batalla del Transporte) los avisos se incrementa-
ban, mientras que en periodos de relativa estabilidad disminuían59. A ello 
hay que sumarle, editoriales, informes y notas especiales realizadas por los 
principales matutinos durante todo 1961 en donde se solían transcribir en 
forma casi textual, las cifras, datos y ejemplos que manejaba en sus informes 
la Secretaria de Prensa.

El ejemplo más representativo de esta situación es la serie de spots diarios 
que publicó durante los meses de junio y julio de 1961 el diario Clarín bajo el 
título: “Cuesta creerlo… pero esto es así!”. 

Una de las primeras medidas de racionalización propuestas por el plan 
Acevedo fue la privatización de las confiterías las terminales ferroviarias, acción 
que motivó que el repudio sindical fuera inmediato, desatándose una serie de 
medidas de fuerza que se iniciaron el día 24 de mayo cuando estalló una huelga 
en el ferrocarril San Martín ante la privatización de dichas confiterías.

Resulta interesante en este contexto analizar que sugerencias daba la 
Secretaria de Prensa acerca del problema de las confiterías. En primer término 
se destacaba que en las mismas, ubicadas en las terminales de Constitución, 
Retiro y Once trabajaban alrededor de 350 trabajadores, los cuales a pesar 
de ser cocineros, mozos, etc. no pertenecían al gremio gastronómico como 
debería corresponder, sino que por el simple hecho de que su lugar de trabajo 
estaba ubicado dentro de las instalaciones ferroviarias, eso los transformaba 
en empleados ferroviarios a pesar de no tener ninguna vinculación profesio-
nal con los mismos. Esta desubicación gremial que por años pasó totalmente 

59  Por lo general, el gobierno publicaba dentro la semana los mismos avisos en los matutinos utilizando distintos días: Ej.: 
el lunes aparecía en Clarín, el martes salía en La Nación, miércoles en Noticias Gráficas etc. De esta manera, se aseguraba que 
prácticamente todos los días hubiera alguna publicidad sobre el tema ferroviario en la prensa. 
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inadvertida, se haría visible en el momento en que los gremios ferroviarios la 
tomen como bandera para la agitación que iniciarían cuando se anunciasen las 
medidas de privatización propuestas. (Éxito que efectivamente se produjo.) 
La Secretaria de Prensa ironizaba en el documento que cada mes cerraban o 
abrían sus puertas decenas de restaurantes y confiterías y el movimiento de 
personal de un negocio a otro no constituía ningún problema nacional, sin 
embargo el único “confitero” y “cocinero” eterno como las “pirámides de Egip-
to” que no podía cerrar su negocio ni desprenderse de sus empleados, aunque 
el negocio diera una pérdida anual de 28 millones de pesos era el gobierno. 
Según el documento, el estado era el único que no podía ejercer el derecho 
constitucional de administrar una industria lícita y tener el derecho de des-
pedir a los trabajadores pagando la indemnización correspondiente en el caso 
que la misma no fuera rentable. Y finalizaba preguntándose si acaso el gremio 
ferroviario no había reformado la Constitución sin que la opinión pública se 
enterase (CEN, mayo 1961, p. 15).  

  Imagen 3 – Serie de spots sobre la crisis ferroviaria

  
Fuente: Clarín (jun.-jul. 1961)
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Tomar en cuenta el problema de las pérdidas en el sector confiterías 
dentro del marco de la grave crisis que afectaba a los ferrocarriles podría pa-
recer irrelevante, sin embargo no lo es por una serie de factores. En primer 
término, ya desde el año 1959 la Secretaria de Transporte le había planteado 
a Frondizi la necesidad de una revisión integral de todos los contratos de lo-
cación de espacios, locales comerciales y galpones que se ubicaban dentro del 
área ferroviaria y en su mayoría estaban vencidos o abonaban alquileres a pre-
cios irrisorios. A modo de ejemplo se citaba los ejemplos de viviendas que se 
alquilaban por 60 pesos mensuales cuando su valor de mercado era de 10.000 
pesos o locales comerciales que pagaban 2.000 pesos cuando el valor real era 
de 50.000 pesos. Según dichos informe, la regularización de dichos contratos 
permitiría a los ferrocarriles incrementar sus ingresos en cerca de 500 millones 
de pesos, sumamente necesarios para ir disminuyendo el déficit. En segundo 
término, la privatización de las confiterías fue la primera medida del Plan 
Acevedo en aplicarse de manera concreta y como se ha visto la importan-
te serie de huelgas ferroviarias que caracterizaron al año 1961 se iniciaron a 
partir de este suceso. En tercer lugar, entre los primeros avisos publicitarios 
realizados por el gobierno con el fin de concientizar a la opinión pública se 
hizo mucho hincapié sobre el hecho de que el colapso en el que se hallaba el 
sistema ferroviario era tan grande que hasta en áreas poco ferroviarias como 
las mencionadas confiterías se perdía dinero. A su vez, las pérdidas existentes 
en este sector era muy difíciles de justificar hasta para los propios gremios fer-
roviarios, quienes más allá de defender las fuentes de trabajo no tenían mayo-
res argumentos para defender el mantenimiento de la gestión estatal en dicho 
sector60. Lo cierto es que en una de las pocas medidas de racionalización en 
las cuales el gobierno pudo atribuirse un claro “triunfo” fue en este sector, ya 
que en el mes de agosto de 1961 se licitaron las concesiones de restaurantes y 
confiterías por la cual el gobierno obtuvo 20 millones de pesos, tal como fue 
difundido en un aviso de dicho mes61.   

60  Uno de los argumentos utilizados por la Unión Ferroviaria para justificar el déficit en las confiterías era que el personal 
superior cometía abusos y no solía pagar por lo que consumía. Según el gremio, las pérdidas se reducirían notablemente si los 
jefes fuesen: “más sobrios en comer y menos mezquinos en pagar”. 

61  Tal como había prometido el gobierno, algunos de los locales concesionados quedaron en manos de empleados ferrovia-
rios que se acogieron a las políticas de retiros voluntarios implementadas ese año por Frondizi.  
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  Imagen 4 – Avisos destacando problema de confiterias

      
Fuente: Clarín (jun.-ago. 1961)

La prédica y la campaña publicitaria en favor de la reestructuración fer-
roviaria se incrementarían sustancialmente tras el célebre discurso del 5 de junio 
de 1961 donde Frondizi dio por iniciada la llamada “Batalla del Transporte”, 
cuyos principales objetivos eran: 

Liquidar el déficit de las empresas ferroviarias mediante el cambio de estruc-

tura de todo el sistema y su adecuada racionalización; asegurar una fluida 

intercomunicación entre todas las regiones de nuestra extensa geografía, eli-

minar vías inútiles y antieconómicas y remover el material;

proporcionar al país un sistema coordinado de comunicaciones que promueva 

sus riquezas, unificando el mercado nacional tal como lo demandan produc-

tores y consumidores (FRONDIZI, 1961). 
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 No caben dudas que para la época el eje de la crisis económica pasaba por ver 
como las cuentas públicas estatales eran afectadas por el déficit ferroviario. Pero para-
dójicamente su magnitud hacía que nadie pudiera afirmar con real exactitud a cuán-
to ascendía, lo que fue motivo de fuertes polémicas entre los sectores involucrados. 

Según el gobierno, el déficit operativo de los ferrocarriles ascendía para el 
ejercicio 1960/1961 a 23.000 millones de pesos, lo que representaba el 75 % de 
la totalidad del déficit público del Estado y si se sumaba el otorgamiento de au-
mentos solicitado por los gremios se incrementaría a los 33.500 millones de pesos. 

  Imagen 5 – Publicidad anunciando la magnitud del déficit ferroviario

Fuente: La Nación (jul. 1961) 

Como los sindicatos no pudieron cumplir con su promesa de realizar es-
tudios propios que mostraran otras cifras más fehacientes sobre el déficit, utiliza-
ban cómo válida y obviamente porque eran menores las dadas por EFEA en su 
balance de 1960/61, que arrojaban una pérdida operativa de 13.000 millones de 
pesos. Esta diferencia de 10.000 millones de pesos menos de déficit de explotaci-
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ón se debía a que según el gobierno el desorden administrativo de los ferrocarri-
les era tan grande que hasta los balances de EFEA estaban plagados de errores y 
omisiones, por lo que también dicho organismo debía ser reestructurado. De este 
modo, el gobierno no sólo tuvo que enfrentarse en sus intentos de racionalización 
con los sindicatos sino también con la dirigencia de EFEA62. 

 En referencia a la campaña de prensa el gobierno realizaría varios avisos inten-
tando graficar que cosas podían hacerse con esos 23.000 millones de pesos. A modo 
de ejemplo puede verse un aviso de junio de 1961 donde el gobierno informa que con 
esa suma que pierden los ferrocarriles se construirían 500 hospitales de 1.000 camas 
cada uno. Otros ejemplos de equivalencias que figuran en los documentos donde se 
realizaba la campaña de prensa eran: construcción de 1.200 escuelas o 50.000 depar-
tamentos, lo que sería el equivalente a dos nuevas ciudades de 100.000 habitantes o 
en su caso 250 fabricas que podrían dar trabajo a 125.000 obreros (Ver Imagen 6).

  Imagen 6 – Publicidad destacando la magnitud del déficit

Fuente: Clarín (jul. 1961)

En otras publicidades también se hacía referencia a todo el material rodante 
que podría adquirir con esa suma: 110 locomotoras nuevas, 3.000 vagones de carga, 
450 coches de pasajeros, reconstrucción de 8.000 vagones, 500 millones de pesos en 
repuestos para talleres, 450 millones en maquinas herramientas etc. Justamente, la 

62  El anuncio de Acevedo de un amplio plan de reestructuración en las gerencias de los ferrocarriles y en la 
organización de EFEA provocó la renuncia del interventor de dicha empresa, Augusto Cadot y del secretario de 
Transportes, Guido Belzoni.
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antigüedad y el pésimo estado de la infraestructura ferroviaria que impedía la posibi-
lidad de realizar un servicio eficiente era otro de los ejes de la campaña publicitaria. 
Resulta evidente que todos los datos manejados por la Secretaria de Prensa sobre la 
situación de la infraestructura donde gran parte de los rieles tenían más de 40 años, 
mientras que el 75 % de las locomotoras y el 50 % de los vagones se encontraban en 
muy malas condiciones, habían sido tomados del Plan Larkin que se estaba elabo-
rando en aquellos momentos y que recién se presentaría en forma oficial en 1962.

 “Cuesta creerlo pero esto también es cierto”:
la defensa de los ferroviarios.

A medida que el conflicto ferroviario se profundizaba, un sector de la 
prensa adoptaría una posición de fuerte oposición al gobierno de Frondizi y la 
campaña publicitaria que se estaba llevando a cabo. Entre esos medios oposito-
res podemos destacar dos semanarios políticos: “Principios”, publicación dirigida 
por el escritor y dramaturgo Leónidas Barletta, uno de los intelectuales de iz-
quierda más importantes de aquellos años63. Y muy especialmente, el diario “La 
Vanguardia”, emblemático órgano de prensa del Partido Socialista argentino. Si 
el gobierno de Frondizi utilizó los principales matutinos “Clarín” y “La Nación” 
como fuente de difusión para la posición oficial, los sindicatos ferroviarios “Unión 
Ferroviaria” y “La Fraternidad” utilizaron los medios opositores como principal 
fuente para difundir ante la opinión pública su postura ante la crisis. 

Dado que la perspectiva del personal ferroviario ante la crisis será eje un traba-
jo futuro, nos limitaremos aquí hacer una breve síntesis de algunos aspectos puntuales 
del discurso opositor. En general la postura que los medios opositores y los trabajado-
res ferroviarios tomaron ante la crisis del sector fue la de acusar al presidente Frondizi 
y sus funcionarios de querer desmantelar la red ferroviaria para priorizar el transporte 
automotor debido a la presión que (según ellos) ejercieron los capitales norteameri-
canos sobre el gobierno desarrollista. Según los opositores, Frondizi desmantelaba 
el ferrocarril por el cuantioso déficit que ocasionaba en las cuentas públicas pero 
no dudaba en otorgarle amplias facilidades y beneficios impositivos a gran parte de 

63  Barletta había sido uno de los integrantes fundadores del célebre grupo de “Boedo” agrupación literaria e intelectual 
iniciada en la década del 20 cuyos textos se caracterizaban por su temática social y su deseo de vincularse con los sectores 
populares y el movimiento obrero utilizando una perspectiva de izquierda.
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las veintiún terminales automotrices (la mayoría empresas multinacionales) con que 
contaba el país a mediados de los 60. En general, las teorías conspirativas si bien pue-
den ser muy populares y difundidas suelen tener pocos visos de realidad. Una muy 
buena respuesta a estas críticas las menciono en aquél momento Juan Ovidio Zavala, 
especialista en transportes y secretario técnico del gobierno de Frondizi: 

Si construir caminos era supeditarse a los intereses norteamericanos, no cons-

truirlos podría ser supeditarse a los intereses británicos y a la oligarquía agro-

exportadora, que la izquierda y el nacionalismo que hoy nos critica asta hace 

pocos años también condenaban… (ZAVALA, 1963, p. 140) 

La posición de Barletta en torno de la crisis ferroviaria puede resumirse 
transcribiendo algunas de sus opiniones en el editorial que escribió en su sema-
nario tras el discurso dado por Frondizi anunciando la “Batalla del transporte”: 

El presidente no ha hecho otra cosa que describir el estado de los ferrocarriles 

y el transporte. No hacía falta. El lo sabe de oídas, es la gente la que lo sufre 

cotidianamente. Lo que debió leer no es un acto del drama ferroviario sino la 

solución argentina y digna que debe dársele al problema. El gobierno tuvo tres 

años de tiempo para elaborar un plan que se cumpliera, como todos los planes 

bien meditados, en diversas etapas y en distintos estadios, en un lugar de un 

plan Consultores extranjeros ajenos al interés nacional. Ese plan de tres años de 

gobierno debió presentar el señor presidente, en vez de hablar de soluciones de 

urgencia que solamente se permiten y justifican cuando el problema a resolver es 

inesperado y ha escapado a todas las previsiones (PRINCIPIOS, 10 jun. 1961).       

Por otro lado, los gremios ferroviarios lanzarían una serie de solicitadas 
intentando contrarrestar la campaña de prensa lanzada por el gobierno64. Ambos 
sectores entablarían en los medios de comunicación un verdadero “diálogo de sor-
dos” plagado de “chicanas” políticas donde cada uno de los involucrados trataba de 
hacer hincapié en aquellos puntos débiles que el otro no pudiera rebatir.   

64  El principal órgano de difusión de las mismas fue el semanario La Vanguardia, algo lógico teniendo en cuenta que la 
vinculación de este medio con el Socialismo, partido que a su vez encabezaba la conducción de La Fraternidad. 
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A modo de ejemplo puede analizarse las 10 preguntas que la Unión Fer-
roviaria realizó al gobierno el 14 de junio de 1961 para que este le respondiera 
a la opinión pública.

1. Por qué el gobierno en su proyecto de reducción del déficit planteaba 
el levantamiento de vías y no contemplaba la suspensión del tráfico en 
las mismas.

2. Cual iba ser el costo que el estado iba a pagar por este levantamiento y por qué 
no se invertía ese monto en compra de material rodante, herramientas, etc.

3. A quienes se beneficiaría con los caminos que se trazarían en los sectores 
donde se levantarían las vías. 

4. Si es cierto que según el gobierno existen 75.000 empleados sobrantes, 
porque en muchas áreas los empleados deben cumplir horas extras de la-
bor que se pagan al ciento por ciento y se deben miles de días de licencia 
al personal tal cual lo demostraban las propias estadísticas oficiales.

5. Si el exceso existe porque en los ferrocarriles San Martín y Mitre se han des-
cuento jubilatorio, salario familiar y no forman parte del escalafón ferroviario.

6. Si el objetivo es la reducción del déficit porque el gobierno quiere entregar a 
talleres privados la reparación de trenes cuando los gremios hemos demostrado 
que el costo de las reparaciones es sensiblemente inferior en los talleres estatales.

7. Porqué el gobierno confunde a la opinión pública acusando al personal 
ferroviario de todos los inconvenientes que se producen en los servicios 
en lugar de reconocer que con un 49 % de locomotoras de vapor que 
datan de antes de 1910 y un 21 % incorporadas entre 1911 y 1920 es 
imposible brindar un servicio rápido, seguro y eficiente.

8. Si el gobierno pretende eliminar el personal del ferrocarril con el pretexto 
que es sobrante porque no explica que entre 1958 y 1960 el personal de 
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EFEA se ha incrementado cerca de un 20 % contribuyendo a aumentar la 
tremenda burocracia administrativa que es característica de dicha empresa.

9. Porqué no se aclara a la opinión pública que si viaja mal o de manera incomo-
da se debe a que el 50 % de los coches en uso tiene entre 40 y 50 años de uso.

10. Se acusa al personal obrero de una baja productividad en los talleres pero no 
se menciona que no se le proporciona las maquinas herramientas adecuadas.

La solicitada de la Unión Ferroviaria concluía con la contundente frase: Lea 
y medite el usuario que a diario soporta “slogans” intencionados y faltos de verdad 
y sabrá quién es el verdadero responsable del déficit ferroviario que hoy pretende 
cargarse sobre las espaldas del hombre del riel. El pueblo tiene derecho a conocer la 
verdad sin disfraces ni segundas intenciones (LA VANGUARDIA, 14 jun. 1961).

Lógicamente, el gobierno no hizo eco de la mencionada solicitada y con-
tinuó su campaña golpeando a los ferroviarios donde menos argumentos de 
defensa tenían como lo era por ejemplo las irregularidades que presentaban los 
reglamentos de trabajo ferroviario, que el gobierno no podía modificar por la 
resistencia de los trabajadores65. 

Parodiando la serie lanzada por Clarín, los ferroviarios lanzarían su propia serie 
de spots publicitarios criticando al gobierno bajo el título: “Cuesta creerlo pero esto tam-
bién es cierto”. En uno de ellos, la Unión Ferroviaria denunciaba que mientras el go-
bierno insistía en reducir el déficit nacional, designaba a un funcionario para que pro-
ceda a la liquidación de la empresa Villalonga Furlong al que se abonaría la suma de 
100.000 pesos mensuales, y se designaron 3 asesores con sueldos de 30.000 pesos cada 
uno y eso se pagaba con dinero del pueblo (LA VANGUARDIA, 22 jun. 1961)66. 

En otra, se criticaba al ministro Acevedo porque le había tomado solo 48 
horas disponer del levantamiento de vías, privatizar confiterías y talleres y anunciar 
la cesantía de 75.000 trabajadores lo que demostraría su profundo conocimiento 

65  Algunos artículos presentes en el reglamento de trabajo de aquella época les permitía a ferroviarios que amparándose 
en una “grieta” existente en un artículo sobre bonificaciones por horas extras les fuera más conveniente que los trenes llegasen 
“con retraso” que puntualmente. 

66  Villalonga Furlong era una empresa de distribución y logística asociada al ferrocarril que había sido nacionalizada por 
Perón y el gobierno de Frondizi había decido volver a privatizarla.
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del problema ferroviario. Sin embargo, solicitaba al Parlamento aplace la interpela-
ción prevista sobre este problema para poder obtener la documentación e informa-
ción necesaria para afrontar la misma (LA VANGUARDIA, 17 jun. 1961). 

En varios de las solicitadas donde los ferroviarios respondían públicamente 
las acusaciones que el gobierno le atribuía al sector acerca de la crisis se resaltaba 
la siguiente frase que según los trabajadores era el “verdadero” pensamiento que el 
gobierno no se atrevía a reconocer ante la sociedad: 

Construiremos caminos y destruiremos los ferrocarriles, no porque sea conve-

niente para el pueblo sino para servir a los intereses extranjeros, para fabricar 

mercados para la industria automotriz, para las empresas camineras y para el 

petróleo argentino que empresas extranjeras nos venden en dólares en nuestro 

propio suelo (LA VANGUARDIA, 21 jun. 1961).

La Gran Huelga de octubre de 1961

Tras una serie de medidas de fuerzas, el gobierno y los gremios firmaron 
un acuerdo el 26 de agosto de 1961 por el cual se frenaban temporalmente al-
gunas medidas de racionalización. Sin embargo, la fragilidad del mismo quedó 
pronto al descubierto, ya que los gremios denunciaron incumplimientos de par-
te del gobierno y declararon una huelga de 48 horas a fines de octubre de 1961. 
La represalia no se hizo esperar y el gobierno decretó el 27 de octubre la clau-
sura de varios ramales y ocho talleres ferroviarios67. Un día después, los gremios 
ferroviarios decretaron la huelga por tiempo indeterminado que se extendió a lo 
largo de 42 días (DI SANTO, 1999). 

El conflicto desatado se transformó en una verdadera “Batalla del trans-
porte” por los niveles de violencia que adquirió la huelga, lo que motivó que 
Frondizi adoptara la medida de militarizar los ferrocarriles, tal como había 
acontecido durante una huelga acontecida en 1958. Al igual que lo sucedido 
durante la movilización del 58, el personal ferroviario fue movilizado “a punta de 
pistola” para que cumpliera con sus obligaciones. Durante la huelga de 1961 se 

67  Fueron clausurados los talleres de Cruz del Eje, Santa Fe, Rosario, La Plata, Strobel, Alianza, Liniers y San Antonio Oeste.
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produjo una gran magnitud de detenciones que motivó que no hubiera prisión 
que alcanzase para alojar a los miles de detenidos68. 

Pese a la persecución y la represión ejercida, los trabajadores estuvieron 
mejor organizados y teniendo en cuenta la experiencia de 1958 pudieron rea-
lizar una resistencia mucho más eficaz69. Con el objetivo de normalizar lo más 
rápidamente el sistema ferroviario y quebrar el movimiento sindical se llegó 
a ofrecer a los maquinistas que no se plegaran a la huelga, una remuneración 
extraordinaria de 1.000 pesos diarios (el sueldo mensual de un maquinista era 
de 9.600 pesos). Ante la negativa de la mayoría de ellos, el gobierno no dudo en 
utilizar “krumiros” (rompehuelgas) para que hicieran circular los trenes, hecho 
que provocó que en muchos casos se pusiera a conductores inexpertos al coman-
do de locomotoras lo que provocó varios descarrilamientos y accidentes.

En cuanto a la campaña de prensa, el gobierno publicaría una serie de 
avisos publicitarios descalificando abiertamente a los trabajadores ferroviarios y 
haciéndolos únicos responsables del conflicto.

  Imagen 7 – Publicidades criticando a los huelguistas

Fuente: Clarín (oct.-nov. 1961)

68  Además de las prisiones militares, cuarteles y comisarías, debieron ponerse nuevamente en servicio la cárcel de la calle 
Las Heras ubicada en la ciudad de Buenos Aires que estaba a punto de demolerse, el penal de Ushuaia cerrado desde 1947 e 
inclusive el navío vapor “ Bruselas”.

69  Cuentan las crónicas periodísticas de la época que los principales dirigentes sindicales y buena parte de los trabajadores 
se ausentaban diariamente de sus domicilios para evitar las requisiciones ordenadas por el personal policial.  
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Sin dudas, el hecho más emblemático de la resistencia ejercida por los tra-
bajadores, fueron los sucesos ocurridos el 11 de noviembre en Laguna Paiva (San-
ta Fe) donde las propias mujeres y niños de los ferroviarios se interpusieron ante 
el personal militar con el fin de evitar que fueran reprimidos los huelguistas que 
pretendían detener un tren conducidos por grupos de rompehuelgas. Como saldo 
de la represión, dos trabajadores resultaron muertos y hubo decenas de heridos. 
Pese a los múltiples actos de sabotajes realizados por los ferroviarios, la represión 
policial y el agotamiento de los trabajadores ante la extensión de la huelga motivó 
que los servicios ferroviarios fueran restableciéndose gradualmente70.

Con el fin de pacificar la situación, la Iglesia se ofreció como mediadora 
del conflicto que finalizó con un acuerdo el 10 de diciembre de 1961. Tanto los 
sindicatos como el gobierno se proclamaron vencedores del conflicto, aunque 
debemos decir que esa victoria fue “pírrica”. Los gremios del sector, la Unión 
Ferroviaria y La Fraternidad lograron frenar muchas de las medidas propuestas 
en los planes de racionalización, obtuvieron la libertad de todos los huelguistas 
detenidos y consiguieron un incremento salarial, aunque no de la magnitud que 
habían solicitado originalmente. Medidas que impulsaron la renuncia de Arturo 
Acevedo y el ministro de Economía, Roberto Alemann, los dos funcionarios 
que más irritaban a los gremialistas. El gobierno de Frondizi por su parte logró 
que los casi 50.000 trabajadores cesanteados con indemnización durante ese 
año no fueran reincorporados y las políticas de reducción de personal a través 
de “retiros voluntarios” se mantuvieran vigentes. Los ramales clausurados no se 
reabrieron y algunas modificaciones en los reglamentos ferroviarios se mantu-
vieron. Sin embargo, como consecuencia de la huelga el presidente quedó aún 
más debilitado a nivel político y sería derrocado pocos meses más tarde en 1962. 

Conclusiones 

La historia ferroviaria siempre identificará a la presidencia de Arturo Fron-
dizi, como aquella en la que con el despido de miles ferroviarios y el cierre de 
los primeros ramales dio inicio al proceso de desmantelamiento de la red férrea 

70  Para debilitar aún más al movimiento obrero, Frondizi aumentó la cantidad de dinero ofrecido en carácter de indemni-
zación a todos aquellos trabajadores que optaran por el retiro voluntario.  
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nacional. En trabajos anteriores, a través del análisis de sus políticas en materia 
ferroviaria realizadas especialmente durante los primeros años de gestión hemos 
intentado matizar el marcado perfil antiferroviario con el que ha sido estigmati-
zado su gobierno y que la historiografía ferroviaria tradicional ha contribuido a 
reforzar centrándose únicamente en las medidas de racionalización adoptadas a 
partir de 1961 (ORTEGA, 2009, 2010). Durante sus primeros años de gobierno 
intentó modernizar y sacar a los ferrocarriles del largo proceso de deterioro en 
que se encontraban. Prueba de ello es que gracias a la cantidad de material ro-
dante adquirido durante su gestión, el sistema ferroviario argentino pudo paliar 
en parte durante las décadas del 60 y 70 los niveles de obsolescencia tecnológica 
que se arrastraban desde décadas anteriores. Quizás, la confianza que le brindaron 
los primeros éxitos de su programa desarrollista como lograr en poco tiempo el 
autoabastecimiento de petróleo, algo que parecía imposible, lo llevó a pensar que 
también podía “resucitar” los ferrocarriles. Sin embargo, cuando la inestabilidad 
política y económica que caracterizó su gobierno conspiró para que su proyec-
to desarrollista llegara a buen puerto, hay que reconocer que Frondizi no dudó 
en utilizar a los ferrocarriles y la pesada carga económica que implicaban como 
“chivo expiatorio” y de traba para su proyecto y priorizar otras alternativas como 
el fomento de la industria automotriz cuyos réditos podían lograrse en mucho 
menor tiempo. De hecho, el 80 % del crecimiento industrial logrado durante su 
presidencia se debió a la industria automotriz. Sin embargo, a diferencia por lo 
sostenido permanentemente por los ferroviarios tanto de aquella época como de 
la actualidad, no hay la suficiente evidencia empírica que demuestre que de todas 
las “presiones” que Frondizi tuvo que sufrir durante su mandato, hayan existido 
presiones “concretas” de parte del capital norteamericano ligado al automotor que 
impulsara a Frondizi para que este se viera obligado a adoptar las políticas de ra-
cionalización ferroviarias que se intentaron aplicar durante su mandato. 

Las múltiples marchas y contramarchas que tuvo Frondizi en la última 
etapa de su mandato intentando solucionar la crisis ferroviaria terminó provo-
cando que el gobierno terminara teniéndose que enfrentar con todos los sec-
tores involucrados, lo que se tradujo en la imposibilidad de que se obtuvieran 
resultados positivos. 

A la luz de los acontecimientos resulta indudable que la llegada al gobier-
no de Arturo Acevedo como ministro de Obras y Servicios Públicos y ponerlo 
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al frente del problema ferroviario no fue la decisión más acertada. Al profundo 
rechazo que generaba su figura entre los ferroviarios, sumado a sus estrechas 
vinculaciones con la industria automotriz (que Acevedo nunca pudo desmentir) 
se le sumó una notable intransigencia dentro de las múltiples mesas de negocia-
ciones que se produjeron durante su gestión71. 

Debido a su accionar, Acevedo sería el principal responsable del legado 
de “antiferroviario” con el que quedaría para siempre identificada la figura de 
Frondizi. En cuanto a la campaña de prensa objeto de nuestro análisis pode-
mos concluir que fue un fiel reflejo de lo acontecido durante todo el gobierno 
de Frondizi: genero más expectativas de las que efectivamente pudo cumplir. 
Como hemos analizado, gran parte de los anuncios de soluciones para la crisis 
ferroviaria quedaron sin efecto tras la finalización de la huelga, ya que gran parte 
de los planes de racionalización dejaron de aplicarse tras la caída de Frondizi y la 
crisis que afectaba al sistema ferroviario continuaría agravándose en las décadas 
siguientes. En cambio, podemos considerar la campaña como relativamente exi-
tosa si su objetivo fue incentivar a que la opinión pública considere al ferrocarril 
como un medio de transporte “obsoleto” cuya ausencia no traería aparejado para 
la sociedad mayores problemas. No debemos olvidar que en aquellas décadas 
Argentina no escapaba a un fenómeno que se estaba dando a nivel mundial, 
como lo era el apogeo que estaba experimentando el transporte automotor que 
era percibido como una excelente imagen del “progreso y desarrollo” de un pujan-
te siglo XX que se buscaba promover, en detrimento del ferrocarril, medio de 
transporte asociado a un pasado que ya se consideraba superado72.   

También hay que destacar (aunque sea “políticamente incorrecto” hacer-
lo) que los propios ferroviarios de aquél entonces poco hicieron para ayudar a los 
ferrocarriles. Es posible que no hayan comprendido que el modelo ferroviario 
tal cual ellos lo conocían pertenecía a un pasado al que ya no se podía volver. 
Con justificación o sin ella, pusieron trabas a los intentos de modernización ad-
ministrativa e inclusive tecnológica que se propusieron y defendieron a ultranza 

71  Hecho que motivaba que Frondizi prefiriera que las negociaciones con los ferroviarios las llevara adelante un funciona-
rio de rango inferior pero claramente más moderado como Juan Ovidio Zavala.  

72  Salvando las distancias, un fenómeno similar a nivel internacional en aquellos años puede verificarse en el auge generado 
por la Televisión que estaba consolidándose como principal medio de comunicación en detrimento de la Radio tradicional 
que por aquél entonces se vio obligada a iniciar un proceso de reconversión.  
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algunas “grietas” que contenían las reglamentaciones laborales elaboradas déca-
das anteriores y que conspiraban con la introducción de mejoras que le hubieran 
dado mayor productividad al sistema73. Es posible que la aplicación de muchas 
de estas medidas en tiempo y forma hubieran evitado el agravamiento de la cri-
sis que continuó devastando el sistema ferroviario. De este modo, muchos de los 
ferroviarios terminaron siendo partícipes junto con los funcionarios de turno del 
descontrol y la corrupción imperante, contribuyendo a que el ferrocarril quedara 
cada vez más desprestigiado frente a la pujanza que representaba el transporte 
automotor que continuaría ganando cada vez mayor terreno dentro de la estruc-
tura de transporte argentina. 

Hay que recordar que otra de las consecuencias de la huelga de 1961 
fue la consolidación definitiva del colectivo como medio de transporte masivo 
en el ámbito urbano. El conflicto ferroviario favoreció la irrupción de cientos 
de colectivos, que al ser conducidos por sus propietarios eran funcionales a los 
intereses del gobierno quien quería evitar el surgimiento de otro sindicato fuerte 
en el ámbito del transporte y por la misma razón habían eliminado ese año la 
red de tranvías (SCHVARZER, 2007). 

Es probable que una de las razones por las cuales es tan difícil y complejo 
comprender la crisis que viene afectando al sistema ferroviario se deba a que se 
conocen cuales son los problemas que hay que solucionar pero todos los actores 
involucrados se desligan de sus responsabilidades, prefiriendo acusar a la otra 
parte, tal como ocurrió durante el gobierno de Frondizi. Para la línea gerencial 
los responsables del mal funcionamiento de los ferrocarriles eran los trabajado-
res. Para los trabajadores la responsabilidad se debía a la deficiente gestión de los 
gerentes. El Estado responsabilizaba a ambos sectores. Ambos sectores respon-
sabilizaban al Estado por falta de políticas de inversión, etc. El gran problema 
era que todas las posiciones tenían parte de razón, lo que hizo imposible que se 
llegase a un acuerdo y empezaran a aplicarse las soluciones correctas. 

Como hemos analizado una de las principales causas del déficit puede 
explicarse por los gravísimos problemas en la gestión que han afectado al sistema 
ferroviario argentino. Sin embargo, desde el gobierno de Frondizi en adelante, 

73  El rechazo a la incorporación de máquinas diésel de parte de los foguistas es un buen ejemplo de lo mencionado.
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las mejoras en la gestión comercial y administrativa prácticamente no han sido 
tomadas en cuenta en los planes de racionalización que se aplicarían en las dé-
cadas siguientes donde se priorizarían permanentemente políticas de reducción 
drástica del gasto y desmantelamientos antes que otras que elaboren estrategias 
comerciales que impulsen un crecimiento de los ingresos ferroviarios. Hecho que 
resulta doloroso, ya que en numerosas fuentes oficiales se afirmaba que el ferro-
carril dejaba sin transportar más de un 56 % de las cargas por no contar con la 
infraestructura en condiciones; lo que pone de manifiesto el potencial económico 
que aún tenía (y todavía tiene) el ferrocarril, que de ningún modo justifica la 
magnitud del desmantelamiento que se produjo en la red en las últimas décadas.     
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En la provincia de Jujuy, en el extremo noroccidental de la República 
Argentina, el cultivo de la caña de azúcar y su industrialización en la 
región de los valles subtropicales o yungas – al oriente de la provincia – 
tuvieron una importante etapa de “despegue” hacia la década de 1880 a 

partir de la incorporación de tecnología que implicó superar la fase de la hacienda. 
Un obstáculo importante a este proceso de modernización lo constituía la precarie-
dad de los medios de transporte, haciéndose imperiosa la necesidad de contar con 
caminos adecuados y, cada vez más, con las inconmensurables ventajas del ferrocarril. 

A fin de solucionar el problema que ocasionaba el acarreo de la producción 
desde los ingenios hasta la Estación Perico – punto de embarque más cercano 
del ferrocarril – en 1904 el Central Norte llegó a Ledesma, dando cauce – en 
combinación con otros factores – a la paulatina inserción de esta región azucarera 
al mercado nacional. Pretendemos con la presente investigación analizar las ac-
ciones desplegadas por la dirigencia política y empresarial en pos de gestionar la 
prolongación del Ferrocarril Central Norte a la región de los valles subtropicales 
jujeños durante el último tercio del siglo XIX y primeras décadas del XX, pres-
tando especial atención a la gravitación de la opinión pública en estos procesos. 

Características del espacio:
los valles subtropicales en la segunda mitad del siglo XIX

Los valles subtropicales del oriente de la provincia de Jujuy están surcados de 
sur a norte por el río San Francisco, el cual irriga el valle homónimo y recibe, entre 
sus afluentes, a los ríos Negro, Ledesma, San Lorenzo y Sora, para luego internarse 
en la provincia de Salta donde desemboca en el río Bermejo. Este valle está flanque-
ado, por un lado, por las serranías de Zapla y de Zenta y, por el otro, por las Sierras 
de Santa Bárbara. La región recibe también la denominación de “El Ramal” – en 
alusión al ramal ferroviario – comprendiendo los departamentos de Ledesma, San-
ta Bárbara y San Pedro en la provincia de Jujuy, y los de Gral. José de San Martín y 
Orán en Salta (ARÁOZ, 1979). En la región de los valles orientales, se propició la 
explotación de cultivos subtropicales como la caña de azúcar, café, algodón y maní; 
los cítricos como naranjo, limoneros; también la vid, el guayabo y el plátano. 

En tiempos de la colonia y durante buena parte del siglo XIX, la región 
funcionaba como frontera de los pueblos indígenas del Chaco, instalándose en 
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ella, fuertes, misiones y haciendas, siendo las más prósperas entres estas últimas 
las de San Pedro, Ledesma, Río Negro, San Lorenzo y Sora. Desde el siglo XVIII, 
en esa región se cultivaba la caña de azúcar (TERUEL; LAGOS; PEIROTTI, 
2006, p. 438-447), así lo hacía por ejemplo, desde 1778 Gregorio de Zegada en 
su hacienda San Lorenzo, quien había accedido a estas tierras por merced real74.

Hacia mediados del siglo XIX, las haciendas del valle de San Francisco 
proveían al mercado jujeño de ganado y azúcar, la cual era elaborada a través 
de métodos rudimentarios (LAGOS, 1993, p. 112). Asimismo para esa época 
los hacendados de Jujuy y Salta tenían en el Altiplano y Litoral de Bolivia los 
principales mercados para la comercialización de sus ganados (CONTI, 2002). 
A partir de 1880, las haciendas se irán transformando en modernos ingenios
-plantaciones generando un cambio en la economía provincial. 

Estos cambios estuvieron vinculados a la propiedad de la tierra, a la incor-
poración de capital y tecnología y al acceso a vías de comunicación que hicieron 
posible el “despegue” de estas unidades productivas, las cuales nucleaban a la fá-
brica moderna y a la propiedad agrícola productora de materia prima a gran escala 
(TERUEL, 1993, p. 139-140). Los ingenios fueron propietarios de grandes ex-
tensiones de tierra no sólo en los departamentos del Oriente jujeño sino además, 
en localidades de los valles centrales como San Antonio y El Carmen, donde se 
destinaban hectáreas para la plantación cañera (TERUEL, LAGOS, 2006).

Ya para fines del siglo XIX, el cronista francés Jules Huret, en su viaje por 
el interior del país, relataba:

[…] Hemos llegado a la parte regada de la provincia. Los campos son de un 

verde húmedo y agradable. Manadas de animales, gruesos, pastan avena en abun-

dancia, antes de ser llevados a Chile. Todos los años salen de este valle, para 

atravesar los andes, 25.000 bueyes. En 15 días, á razón de 35 kilómetros diarios, 

llegan á Antofagasta, donde son embarcados para los puertos del Perú y de Chile. 

Pero el cultivo de la caña es lo principal en el valle (HURET, 1986, p. 237).

74  Para la época la denominación de “frontera” aludía aquellas tierras lindantes con el Chaco, las cuales se disputaban a los indígenas 
en el proceso de colonización (TERUEL, 2008, p. 264). En 1756 se fundó la reducción de San Ignacio de los Tobas, proveedora de 
mano de obra aborigen a las haciendas de San Lorenzo, Ledesma, Río Negro, San Pedro y San Lucas (SICA; ULLOA, 2006, p. 67-68).
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Aunque el avance de las líneas férreas en la región andina, en las décadas 
de 1880 y 1890, marcó la reducción de la demanda de mulas y asnos; no sucedió 
lo mismo con el ganado vacuno, ya que la demanda del mismo para consumo 
de la pampa salitrera fue en aumento hasta 1930; época en que este modelo 
productivo encuentra su colapso (CONTI, 2002).

De la “hacienda” al ingenio

A mediados del siglo XIX, los propietarios de las haciendas azucareras y 
tras el ansia de conformar unidades productoras complejas y de organización 
empresarial, buscaron asociar sus capitales (TERUEL; LAGOS; PEIROTTI, 
2006, p. 446). Algunas de estas haciendas productoras de azúcar, se transfor-
maron en tres de los ingenios más importantes de la provincia: “Ledesma” en 
el actual departamento de Libertador General San Martín; “La Esperanza” y 
“La Mendieta” en el departamento de San Pedro, todos ubicados en el valle 
de San Francisco75. 

El primero de ellos data de 1830 cuando José Ramírez Ovejero González, 
de familia oriunda de la provincia de Salta, instala una fábrica de azúcar en su 
hacienda de Ledesma. A su muerte, sus hijos Sixto y Querubín Ovejero76, van 
a comenzar con la etapa de modernización de la fabrica contratando para ello al 
técnico inglés Roger Leach, quien había llegado a la provincia en 1876 junto a 
los ingenieros Samuel Vickers y Guillermo J. Hill, éste último en representación 
de las casas importadoras inglesas de maquinaria azucarera, como por ejemplo, 
Fawcett, Preston y Cía. e instalaron trapiches de hierro y centrífugas a vapor. 

En 1889 y habiendo muerto Querubín Ovejero, la compañía fue adqui-
rida a sus herederos por la suma de 644.000 $m/n por una sociedad compuesta 
por Ángel Zerda, David Ovejero (hijo de Sixto) y el propio Sixto bajo la firma 
de “Ovejero y Zerda”. A comienzos del siglo XX se sumó a la sociedad Fé-

75  Para 1855 la zona de los valles subtropicales formaba parte del departamento de Río Negro hasta 1866 en que el mis-
mo es dividido, creándose dos nuevos departamentos en la provincia: el de Ledesma, al Este de la provincia, dividido en 9 
distritos: Ledesma, San Lorenzo, Reducción, San Antonio, Banda de San Francisco, Palos Blancos, Candelaria, Normanda y 
Río Negro.; regado por 4 arroyos y lo cruza el río San Francisco de Sud a Norte; y el de San Pedro al Sudeste de la provincia, 
dividido en 6 distritos: San Pedro, Lavayén, Santa Clara, Santa Bárbara, Maíz Gordo y San Lucas, regado por los ríos Grande 
y Lavayén y 14 arroyos (URIEN; COLOMBO, 1905, p. 530).

76  Sixto Ovejero fue gobernador de la provincia de Salta desde 1867 a 1869.
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lix Usandivaras, constituyéndose en 1908 la “Compañía Azucarera Ledesma”. 
Tres años después el total de las acciones fueron vendidas a Henri Wollmann y 
Charles Delcasse, formándose la “Nueva Compañía Azucarera Ledesma” trans-
formada en 1914 en “Ledesma Sugar Estates and Refining Company Limited” 
(SCHLEH, 1945, p. 265-266). 

Por su parte, el ingenio “La Esperanza, en el departamento de San Pedro, 
encuentra sus raíces en la hacienda adquirida en 1844 por Juan N. Fernández 
Cornejo a Luis de Otero, por la suma de 10.000 $m/n. Fernández Cornejo ini-
cia allí la explotación azucarera, continuando con la actividad su cuñado, Miguel 
Francisco Aráoz, quien en 1878 modernizó la fábrica con la incorporación de 
maquinarias procedentes de Inglaterra. Para ese año Roger Leach instaló nuevas 
máquinas en el ingenio San Isidro (Salta) propiedad de Pedro Cornejo y Pío 
Uriburu. Vinculado Leach con los productores de Jujuy y Salta constituyó una 
sociedad en 1882 junto a Miguel Francisco Aráoz, Ángel Ugarriza, Wenceslao 
Lobo y los hermanos Juan Antonio y Pío Uriburu, con la finalidad de ampliar y 
modernizar la fábrica de San Pedro; la sociedad se denominó “Aráoz, Ugarriza, 
Uriburu y Cía.”. En 1884 se realizó la primera zafra del moderno ingenio deno-
minado “La Esperanza”, y a partir de 1886 y tras la muerte de Miguel Francisco 
Aráoz, Roger Leach se hizo cargo del ingenio arrendando las partes de sus so-
cios. En 1888 se formó la compañía integrada por los hermanos Leach (Roger, 
William, Walter, Sthepen, Frank y Norman) y los hijos de Miguel Francisco 
Aráoz bajo la denominación “Aráoz and Leach”. En 1893 asociados los herma-
nos Leach (Roger había fallecido) con Samuel Taylor, fundaron la firma “Le-
ach Hnos & Cía.”77, constituyéndose, con sede en Londres, a partir de 1910 la 
compañía “Leach´s Argentine Estates Limited.” (SCHLEH, 1945, p. 267-268).

El último de los ingenios en constituirse es de 1892 cuando Faustino 
Alvarado y los hermanos Wilhelm y Julius Müller fundan el ingenio “El Porve-
nir”, denominándose a partir de 1897 con el nombre de “La Mendieta” a cargo 
de la firma “Müller Hnos.” (TERUEL; LAGOS, 2006). La fábrica, diseñada y 

77  El contrato social primitivo fue celebrado en la cuidad de Jujuy el 10 de noviembre de 1893 y fue sucesivamente pror-
rogado hasta el 30 de noviembre de 1935, la última prórroga se efectuó el 7 de noviembre de 1925 ante el escribano Alberto 
Ovejero Paz en San Pedro de Jujuy. El capital inicial de la Sociedad Leach fue de 300.000 $ moneda legal, dividido en cinco 
acciones de igual valor aportado en idénticas proporciones por cada socio, habiendo sido elevado por escritura del 8 de no-
viembre de 1915 a 600.000 $ moneda legal. (ATJ: Legajo N° 8, año 1935, exp. N° 156. Testimonio sucesorio de Francisco 
Leach, folios 45 a 48).
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construida con planos de la compañía francesa “Cail et Cie.”, según relata David 
Moffat (1950, p. 1-3) quien más tarde será administrador del ingenio, tenía una 
pequeña destilería de alcohol. Debido a dificultades financieras la fábrica se cer-
ró durante ocho años, dedicándose los dueños a la cría de hacienda, explotación 
de bosque y agricultura.

En 1904 el ingenio fue vendido en remate público por el Banco Hipo-
tecario Nacional y fue comprado por los suizos Guillermo Arning (hijo) y su 
cuñado Pablo Hasberg, quienes tenían residencia en Buenos Aires, formando 
una nueva compañía denominada “La Mendieta S.A.”. Los nuevos dueños do-
taron al establecimiento de un aserradero con la finalidad de explotar la madera 
del monte y, para 1909 el ingenio pasó a denominarse “Río Grande”, tomando 
un nuevo impulso la entidad industrial al ser dotada con maquinaria moderna. 

Avatares de la modernización azucarera:
el problema del transporte 

Como ya mencionamos, entre los factores que posibilitaron el despegue 
de la industria azucarera en la provincia se encontraban los cambios en la pro-
piedad de la tierra, la incorporación de capital y tecnología externas, y la exis-
tencia de adecuados medios y vías de comunicación para la comercialización de 
lo producido en la región. Daremos cuenta aquí de los obstáculos que debieron 
sortear los industriales azucareros en el camino hacia la modernización de las 
unidades productivas, centrándonos en los inconvenientes que presentaba el sis-
tema de comunicación y transporte.

Los departamentos en los que se localizan los tres ingenios azucareros, 
están ubicados en la faja subtropical de la selva tucumano-oranense que se des-
pliega en el Este de la provincia. En la zona del valle del río San Francisco de 
clima cálido subtropical, con abundantes precipitaciones y temperaturas eleva-
das durante todo el año, la falta de caminos, la inadecuación de los ya existentes 
y la labilidad de los medios de transportes, dificultaba el transporte de maquina-
rias y producción. Estos obstáculos, fueron también causantes del encarecimien-
to de los productos de la región.

Las primeras máquinas inglesas que se trajeron a los ingenios, fueron 
transportadas desde el puerto de Rosario hasta Tucumán por medio del Ferro-
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carril Central Córdoba. Desde Tucumán hasta los ingenios, eran conducidas en 
carros tirados por mulas y bueyes, lo que demandaba un ingente trabajo. Así por 
ejemplo, lo recordaba el inspector Zavalía enviado al ingenio “La Esperanza” 
por el Departamento Nacional del Trabajo:

De Tucumán a Jujuy hay una serie de ríos y arroyos, los que, aumentando su 

caudal de agua por las lluvias, ofrecían dificultades grandísimas poniendo a 

prueba al hombre de mayor carácter. Cada zanja, cada bache, ofrecía un serio 

inconveniente y hubo días, muchos días, en que un carro cargado con una 

caldera o con un cilindro de los grandes trapiches, no recorría más distancia 

de 200 metros, no obstantes que estos carros eran tirados por 12 bueyes y 

hasta 24 mulas, llevando numerosos peones para las reparaciones del camino 

recorrido casi paso a paso (ARGENTINA, 1915, p. 4-5). 

El Código Rural de la provincia, sancionado en 1893, clasificaba a los 
caminos públicos en generales, departamentales y vecinales. Los caminos gene-
rales eran aquellos que partían de la capital de la provincia con dirección a Salta 
y Bolivia. Los segundos, establecían comunicación directa entre dos pueblos 
cabeceras de departamentos; mientras que los caminos vecinales servían para 
comunicar un centro de población con otro y con propiedades rurales, y de estas 
entre sí. (AHLJ, 1893)78. Eran repetidas las denuncias sobre desviaciones e in-
terrupciones de los caminos públicos por parte de algunos propietarios, quienes 
sin recabar previa autorización del Poder Ejecutivo o Municipal, ni sujetarse a 
lo establecido en las leyes para tales casos, ocasionaban perjuicios a la viabilidad 
(EL PROGRESO, 11 mar. 1894)79.

Si bien, el Código Rural y otras reglamentaciones hacían referencia a la 
tipología y usos de los caminos; en la región de los valles subtropicales, como 
en los restantes departamentos de la provincia, las condiciones materiales de 

78  También, el Código Rural reglamentaba las medidas de los caminos, teniendo los caminos generales 30 mts. de ancho 
en los lugares despoblados, 20 mts. en los lugares cultivados o cerrados, y 15 mts. en los poblados. Para los caminos departa-
mentales, el ancho variaba de 20 mts. para los despoblados y 15 mts. en los poblados y cercados; mientras que para los caminos 
vecinales la medida era de 10 mts. de ancho.  

79  Una condición importante que estipulaba el Código Rural, era la prohibición de desviar, estrechar o cerrar camino ge-
neral o departamental sin permiso del Ejecutivo provincial, quien podía acordarlo previo informe de los comisarios de policía 
y de las municipalidades. En cuanto a la apertura, desviación o clausura de un camino vecinal, eran las respectivas municipali-
dades las que tenían la facultad de concederlo siempre que el informe elevado por comisario de policía lo creyera conveniente.



203Transportes e economia ervateira: um breve ensaio

los mismos era precaria. Teniendo en cuenta que la economía de la región era 
predominantemente agrícola, la deficiencia de los caminos se acrecentaba en 
épocas de lluvias, afectando no sólo a los propietarios de los ingenios azucareros 
sino también al resto de los pobladores. De estas dificultades la prensa local daba 
continuamente a conocer:

No hay caminos públicos, algunos departamentos como San Pedro, se muere 

de ser la hacienda, en la parte Este del Departamento, debido a la mala distri-

bución de las aguas, pues, por el lado Oeste, las acequias rebalsan inundando 

los caminos (EL INDUSTRIAL, 18 mar. 1894).

Cabe mencionar que por el valle del San Francisco corría el camino na-
cional a Orán, a través del cual se realizaba el comercio de la región del Bermejo 
y el sud de Bolivia, camino que en épocas de lluvias y a falta de puentes para 
sortear los ríos que lo atravesaban, se tornaba intransitable tanto para vehículos 
como para cabalgaduras. La empresa “Leach y Cía”. del ingenio La Esperanza, 
ante la necesidad de transportar su producción, se hizo cargo de la construc-
ción del camino desde la Estación Pampa Blanca hasta San Lorenzo, con una 
“extensión de 25 leguas, dándole un ancho de 20 metros, todo perfectamen-
te desmontado, teniendo ocupados en ese trabajo hasta 1.500 hombres” (EL 
INDUSTRIAL, 16 out. 1907), faltando completar el mismo hasta Orán. Será 
recién para 1918, durante el gobierno de Horacio Carrillo, en que la provincia 
de Jujuy contará con caminos con obras de arte, desagües y cunetas. Durante 
su administración, con fondos del erario provincial y del aporte de los Leach, 
se construyó el camino que recorría la banda del río Grande hasta San Pedro 
(VILLAFAÑE, 1944, p. 243).

Pero además de conectar la región por tierra mediante el ferrocarril, los 
industriales del azúcar estudiaban también la posibilidad de apertura de otra 
ruta de comunicación comercial, a través de una vía fluvial que conectara con los 
mercados de la región litoral del país; y también buscaban bajar el costo de flete 
del ferrocarril que llegaba a 40 km. de la estación Pampa Blanca. Para ello, en 
1899 dos de los propietarios del ingenio “La Esperanza”, Walterio y Esteban Le-
ach, junto al director del hospital de esa localidad el Dr. Guillermo C. Paterson, 
emprendieron una expedición sobre el río Bermejo a fin de comprobar la factibi-
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lidad de su navegación. La expedición fluvial demandó un año de programación 
para equipar a la misma de todos los bienes y recursos necesarios. Parte de los 
gastos fueron afrontados por los hermanos Leach quienes pusieron a disposici-
ón sus instalaciones para la fabricación de dos botes; mientras que otros fueron 
enviados por el gobierno nacional a través del Ferrocarril Central Norte (FCN) 
hasta la estación Pampa Blanca y desde allí en carros hasta los ríos San Pedro 
y San Francisco. Esta expedición duró 35 días. Después de un siglo de intentos 
– desde la expedición de Fernández Cornejo a fines del siglo XVIII y la de los 
hermanos Leach a finales del XIX –, el Bermejo como vía navegable aparecía 
como un modelo de comunicación frustrado (LAGOS; SANTAMARÍA, 2008).

Otro de los inconvenientes a los que tuvieron que hacer frente los in-
dustriales azucareros, como consecuencias derivadas de la falta de transporte 
férreo, fueron los reclamos de propietarios en cuanto a los contratiempos pro-
vocados por el paso anual de los indígenas del Chaco quienes eran conduci-
dos a través de las haciendas vecinas para trabajar en los ingenios de Jujuy. 
Los reclamos en tal sentido provenían de los propietarios de las localidades de 
Santa Bárbara y Maíz Gordo. Así, Dámaso Salmoral peticionaba al gobierno 
provincial manifestando: 

somos víctimas de los robos de ganado, asalto a las casas, ataques á las personas 

y otros actos de barbarie de la indiada salvaje, que para el laboreo del ingenio 

azucarero “La Esperanza” hacen traer de los Chacos de Salta los Señores Le-

ach Hnos. (AHLJ, 1897)80. 

Quince años después, y habiendo arribado ya la línea del Central Norte, 
Salmoral volvía sobre lo mismo, pero esta vez solicitando se adoptaran las me-
didas necesarias para ordenar a los propietarios de los ingenios transportar a los 
indios a través del ferrocarril (AHLJ, 24 feb. 1912, letra L), quienes marchaban 
a pie hasta la localidad de Limones y desde allí eran conducidos a la estación 
Pichanal para luego ser embarcados en el FCCN hasta la estación San Pedro 
(BDNT, 1915, p. 38-39).

80  Por ley de 13 de noviembre de 1899 se creó el Departamiento de Santa Bárbara, constituyendo capital provisoria del 
mismo la antigua población del Fuerte. (AHPJ, 1899).
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De esta manera, el ferrocarril fue siempre pensado como el motor que 
pondría en marcha la economía de la región subtropical de la provincia; en refe-
rencia a ello exteriorizaba en 1883 el gobernador Eugenio Tello:

De las tres zonas en que puede dividirse la Provincia, indudablemente la de 

San Pedro y Ledesma es la mejor, por sus producciones vegetales y fuentes 

petrolíferas de reconocidas importancia. Es incuestionable la ventaja de cons-

truir el Ferro Carril en la región más rica que tenemos (AHLJ, 6 dic. 1883).

Ya para ese año, Mauricio Pennano presentaba a la Legislatura jujeña, 
la solicitud de construcción y explotación de un ferrocarril de trocha angosta, 
que empalmando con la línea del FCCN de Tucumán a Jujuy se dirija a Orán 
(provincia de Salta), pasando por San Pedro, Ledesma y San Lorenzo (AHLJ,  
15 dic. 1883). Será en 1895 cuando el senador jujeño Cástulo Aparicio eleva al 
Congreso de la Nación, un proyecto de ley solicitando se realizaran los estudios 
de la línea férrea desde la estación Pampa Blanca o Perico hasta Ledesma.

El “Ramal” en debate

El proyecto presentado por Aparicio en la sesión de 4 de junio, fue san-
cionado el 30 de octubre de 1895 como ley nº 3.277, mediante la cual el gobier-
no nacional mandaba a efectuar los estudios de un ramal del Ferrocarril Central 
Norte que partiendo desde las localidades de Pampa Blanca o Perico llegara a 
Ledesma y a Perico del Carmen. El ramal a Ledesma tenía por objetivo poner 
en contacto la región de los valles subtropicales mediante la red ferroviaria esta-
tal, ya que el mismo debía llegar a Orán y Embarcación en la provincia de Salta 
para en un futuro conectar a Bolivia por el Oriente.

Corría el año de 1896 y la dirigencia jujeña reclamaba el hecho de que 
el Poder Ejecutivo nacional no diera cumplimiento a la mencionada ley; como 
también protestaba por la actuación del ministro del interior Benjamín Zorrilla 
en cuanto a los estudios del ferrocarril a Ledesma. La pretensión de Zorrilla era 
modificar la ley nº 3.277, disponiendo que los estudios de la línea proyectada 
tuviesen como punto de partida la Estación Güemes en la provincia de Salta, a 
pesar de que el Senado de la Nación había ratificado la decisión de que los mis-



206 Sistemas de transportes e formações econômicas regionais

mos partieran de las estaciones Pampa Blanca o Perico. Ante esta situación, el 
senador por Jujuy Domingo T. Pérez solicitó la presencia del ministro Zorrilla a 
la próxima reunión de la Cámara para dar respuesta sobre varios puntos relacio-
nados a política ferroviaria, que involucraba no sólo a Jujuy sino también a otras 
provincias del interior de la República, puntos que ya habían tenido resolución 
legislativa pero que sin embargo se trataba de revertir.

En sesión del 21 de mayo de 1896, entre las preguntas formuladas por el 
senador jujeño al ministro del interior se indagaba sobre las razones que llevaron 
al Poder Ejecutivo Nacional a disponer que los estudios del ramal del FCCN a 
Ledesma se hiciera partiendo de la estación Güemes y no desde Perico o Pampa 
Blanca como lo había determinado la ley del Congreso (ARGENTINA, 19 mayo 
1896). Zorrilla argumentaba que: 1) la distancia de Ledesma para dirigir su pro-
ducción al litoral era menor desde Güemes que llevando los productos a Perico o 
Pampa Blanca; 2) contando la Estación Güemes con talleres y depósitos de carga, 
no era conveniente establecer en Pampa Blanca (a tan sólo 16 km. de Güemes) 
otra estación dotada asimismo de talleres y depósitos pues constituía para la admi-
nistración una erogación innecesaria; 3) la distancia comprendida entre Güemes 
y Ledesma era menor, siendo además Ledesma uno de los puntos obligados de 
arribo del ferrocarril hasta Patquía (ARGENTINA, 21 mayo 1896).

A su turno, el senador Pérez aludía a las razones que habían llevado al 
Ejecutivo Nacional a decretar la modificación de los estudios, contraviniendo lo 
dispuesto por el Congreso: la resolución tenía origen en una nota emitida por el 
Departamento de Obras Públicas – que contó con la adhesión de la Oficina de 
Ferrocarriles – basada en un informe elevado por el Departamento de Ingenieros, 
que aconsejaba la modificación del punto de arranque del proyectado ramal, fijan-
do el mismo en la Estación General Güemes, en la provincia de Salta. Según el se-
nador jujeño el proceder del Departamento de Obras Públicas no era de extrañar:

Tratándose de una repartición que todos los días incurre en errores de esta 

naturaleza, en obras públicas que ejecuta la Nación, al extremo de que bien 

merecería la pena que el Congreso se preocupara de averiguar la organi-

zación de esta oficina, y si acaso sería mejor su supresión (ARGENTINA, 

21 mayo 1896, p. 36-37).
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La crítica del senador se centraba en que el Departamento había ele-
vado un informe aconsejando tal modificación sin antes haber realizado los 
estudios técnicos necesarios. Algunas de las argumentaciones de Pérez se 
centraban en que: 1) la ley hacía referencia a otro ramal que, en dirección 
al oeste, debía unir a la línea del Central Norte con la población de Perico 
del Carmen; este punto de bifurcación hacia el oeste, podría ser el mismo 
de bifurcación hacia el este para llegar a las poblaciones e ingenios de San 
Pedro y Ledesma con su futura proyección hacia Orán, en la provincia de 
Salta; 2) desde Güemes a Pampa Blanca atravesaban los ríos Saladillo y La 
Pavas, existiendo ya los puentes ferroviarios por los que atravesaba la línea del 
FCCN en dirección a la ciudad de Jujuy; partiendo desde estación Güemes 
en dirección al oriente de la provincia se tendrían que construir nuevos puen-
tes lo que demandaría mayores gastos; 3) partiendo la línea desde Güemes, 
los departamentos del oriente de la provincia quedarían a mayor distancia de 
la ciudad capital encareciendo de esta manera los fletes, acarreando además 
dificultades de orden administrativo. 

A fin de demostrar la conveniencia del recorrido por donde debía 
arrancar la línea, Pérez se basaba en los antecedentes sobre estudios de 
máximas realizadas por los ingenieros Agostini y Candiani desde el año 
1885, como así también en estudios posteriores efectuados por una empre-
sa extranjera en función de la explotación de petróleo en las provincias de 
Jujuy y Salta, que resaltaban la importancia clave de contar con vías fér-
reas accesibles. Todos estos estudios aconsejaban conectar la región de los 
valles subtropicales a la línea del FCNN, partiendo desde Pampa Blanca 
o Perico. 

Pérez no sólo cuestionaba el proceder de los Departamentos de Obras 
Públicas y el de Ingenieros, sino también el del propio Ejecutivo nacional, 
al señalar que: 

no es éste el recurso constitucional que tiene el Poder Ejecutivo cuando 

encuentra que una ley del Congreso envuelve dificultades […] la manera 

de proceder es, vetar esa ley en el momento que ella ha sido dictada, […] 

o mandar a hacer los estudios con arreglo a la ley dictada por el Congreso 

(ARGETINA, 21 mayo 1896, p. 39-40).
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Aludiendo a la actitud del ministro Zorrilla la prensa jujeña manifestaba:

el estado patológico en que se encuentra el señor ministro, nos explica así 

mismo que, para justificar en el Congreso la enormidad del ukase que le valió 

la interpelación del senador Pérez, haya acudido a la luna para transpolar al 

valle de San Francisco las montañas del pálido planeta y presentarlas como 

un invencible obstáculo que se opone, según él, al cumplimiento de la ley que 

manda practicar los estudios de la traza del ramal desde los puntos que ella 

misma determina con toda claridad y precisión (EL NORTE, 25 jun. 1896).

Posterior a un silencio de varios años, será recién en 1902 – por ley nº 4.064 
– en que se consigna parte de los fondos producto de la venta del ferrocarril Andino 
para la construcción de la línea que prolongará el Central Norte a Bolivia por la 
quebrada de Humahuaca y la traza Perico a Ledesma. Para esta última línea, de 87 
km de extensión se destinó un presupuesto de 1.730.740 $ oro, siendo realizada su 
construcción por la administración del Ferrocarril Central Norte. 

Comienzo de las obras

En enero de 1903 quedaba inaugurada el inicio de las obras de las líneas 
Jujuy a Bolivia y Perico a Ledesma. Para tan ansiada ocasión, se hizo presente 
en la provincia el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Emilio Civit, 
quien fue recibido con algarabía por los industriales del azúcar, por la dirigen-
cia política provincial y por el pueblo jujeño. Civit expresaba que la obra que 
se inauguraba viene: 

á ayudar al desenvolvimiento de las industrias implantadas por los pioneros 

del trabajo en este far north, los Zerda, los Ovejeros, los Leach, suprimiendo 

la lucha que esforzadamente sostienen contra las deficiencias del transporte y 

la carestía del flete, que llegará seguramente en breve tiempo, á convertirse en 

principal arteria de tráfico de importancia nacional (6 enero 1903)81.

81  Para la inauguración del comienzo de las obras del ferrocarril, se autorizó a la municipalidad de Ledesma la inversión 
de 600 $m/n para los gastos del evento (AHLJ, 25 jun. 1904). 
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Prestando servicios de carácter provisorio, la línea con dirección al Orien-
te de la provincia quedó totalmente concluida hasta Ledesma en 1904 (Cua-
dro 1), incorporándose definitivamente al movimiento ferroviario las estaciones 
de La Mendieta, San Pedro, Quemado, Fraile Pintado y Ledesma (Decreto 
Poder Ejecutivo Provincial 01705/1905).

  Cuadro 1 – Ferrocarril Central Norte (Tramo Perico/Ledesma)

Tramo Ley Concesión Apertura del 
servicio Compañía constructora

Perico - La Mendieta
nº 4.064

24/01/1902
20/07/1903 Ferrocarril Central Norte

La Mendieta – San Pedro
nº 4.064

24/01/1902
10/02/1904 Ferrocarril Central Norte

San Pedro – Fraile Pintado
nº 4.064 

24/01/1902
22/07/1904 Ferrocarril Central Norte

Fraile Pintado - Ledesma
nº 4.064

24/01/1902
24/08/1904 Ferrocarril Central Norte

Fuente: elaboración a partir de datos de Argentina (1906).

Puesto en marcha el ferrocarril, el impacto del moderno medio de trans-
porte podía dimensionarse a partir de los siguientes testimonios:

El ingenio “La Esperanza” transportaba la caña de azúcar hasta la fábrica a 

través de una red decauville, que recorría todos sus cañaverales, de sesenta cen-

tímetros de trocha con 30 km de vías fijas y 30 km de vía portátil, a la vez 

contaba con siete locomotoras y más de 600 wagones (BDNT, 1910, p. 521). 

Así, en chatas del ferrocarril Central Norte, en carros y en las vagonetas 

del dacauville, la caña de azúcar de los cañaverales de San Lorenzo, Río 

Negro y el Quemado llegaban directamente de los lotes a las balanzas 

(BDNT, 1915, p. 9-10). 
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Por su parte el Ingenio Ledesma realizaba el tráfico de su producción 
por ferrovías decauville, compuesto por 105 kilómetros de vía estable y 75 de 
vía portátil. El servicio de tren rodante estaba conformado por 1.800 vagone-
tas y doce locomotoras (MOLINS, 1925, apud CAMPI, 1999, p. 263). Con la 
llegada del ferrocarril la empresa Leach’s Hnos y Cía., en el departamento de 
San Pedro, reactivó la destilería, que tiempo atrás, había sido desmantelada por 
problemas de transporte (AHLJ, 1906). 

El ramal ferroviario continuó su expansión, activándose el 15 de octu-
bre de 1907 los trabajos para librar la sección Ledesma a Río de las Piedras al 
servicio público; para 1909 llegar a la localidad de Yuto como última estación 
en la provincia anexada a la línea del Central Norte, de esta manera se vin-
culaba la más promisoria zona productora al centro del consumo nacional, a 
través del azúcar (FANDOS; BOVI, 2011, p. 150). El tramo Ledesma-Em-
barcación se habilitó al servicio público el 28 de noviembre de 1911; para la 
construcción de este tramo los hermanos Leach y Pablo Denti, ceden terrenos 
de su propiedad (EL INDUSTRIAL, 16 oct. 1907). Finalmente esta línea 
que desde sus orígenes tenía como objetivo internarse al Oriente boliviano, a 
través de Yacuiba hasta llegar a Santa Cruz, se concretará entre las décadas de 
1940 y 1950 (ESCUDÉ; CISNEROS, 2000c). 

Conclusiones

En las últimas décadas del siglo XIX las haciendas azucareras comen-
zaron el proceso de crecimiento y transformación tecnológica, convirtiéndose 
posteriormente en grandes ingenios, para pasar a ser en la década de 1920 la 
actividad económica más importante de la provincia. El ciclo azucarero modi-
ficó gran parte de la estructura económica de la provincia de Jujuy debido a los 
cambios que implicaban la instalación de ingenios, la inversión de capitales en 
maquinaria moderna, y la creación de determinadas condiciones que hicieran 
viable la producción azucarera, siendo una de ellas el tendido de las líneas férreas 
hacia la región de los valles orientales, lugar donde se radicaban las agroindus-
trias azucareras jujeñas. 

Para lograr estos cometidos, los industriales azucareros enfrentaron una se-
rie de dificultades relacionada con el sistema de comunicación y transporte, que en 
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conjunto con la dirigencia política provincial buscaron los medios de subsanar esas 
limitaciones. El papel desempeñado por los legisladores jujeños, ante la impronta 
de un programa de construcciones ferroviarias implementado por la Nación, se 
reflejó en sus actuaciones, quienes desde el último tercio del siglo XIX hasta la 
primera década del siglo XX, instalaron en la agenda del Congreso de la Nación la 
necesidad de la construcción de un ramal ferroviario al Oriente de la Provincia. El 
ferrocarril vino a cumplir como instrumento de modernización, la conexión de la 
región de los valles subtropicales con su producción de azúcar, al mercado nacional.

Anexo

   Fonte: Adaptado de Fundação 
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