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ÁGUAS E MÁGOAS 

 
Está secando o velho Chico. 

Está mirrando, está morrendo. 
Já não quer saber de lanchas-ônibus 
nem de chatas e seus empurradores. 

Cansou-se de gaiolas e literatura encomiástica e mostra o leito pobre, 
as pedras, as areias desoladas 

onde nenhum minhocão 
ou cachorrinha-d’água, 

cativados a nacos de fumo forte, 
restam para semente 

de contos fabulosos e assustados. 
 

(...) 
 

Não vem resposta de Chico, 
e vai sumindo seu rastro 

como rastro da viola 
se esgarça no vão do vento. 

E na secura da terra 
e no barro que ele deixa 

onde Martius viu seu reino, 
na carranca dos remeiros 

(memória de outras carrancas, 
há muito peças de living), 

nas tortas margens que o homem 
não soube retificar 

(não soube ou não quis? paciência), 
de pontes sobre o vazio, 

na negra ausência de verde, 
no sacrifício das árvores 
cortadas, carbonizadas, 

no azul, que virou fumaça, 
nas araras capturadas 

que não mandam mais seus guinchos 
à paisagem de seca 

(onde o tapete de finas gramíneas, 
dos viajantes antigos?), 

no chão deserto, na fome 
dos subnutridos nus, 

não colho qualquer resposta, 
nada fala, nada conta 

das tristuras e renúncias, 
dos desencantos, dos males, 

das ofensas, das rapinas 
que no giro de três séculos 

fazem secar e morrer 
a flor de água de um rio. 

 
 

Discurso de Primavera e Algumas Sombras - 1978 
Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 
 
 
O processo de modernização ocorrido no século XIX influenciou as estruturas 

econômicas ao redor do mundo. Ao longo da segunda metade do século XIX, o 

Império brasileiro organizou projetos para construção de estradas de ferro, 

melhorias no sistema de navegação, reaparelhamento de portos e outros projetos 

modernizantes como meio de criar facilidades de comunicação através do 

território, e, com isso, intensificar o comércio. Para estudo e execução dos 

empreendimentos Imperiais, contrataram-se cientistas e engenheiros nacionais e 

estrangeiros que realizaram ações individuais ou desenvolveram seus trabalhos 

em comissões, dentre as quais destaca-se a Comissão Hidráulica do Império – 

CHI (1879-1880). A presente tese tem por objeto a CHI, constituída para estudar 

e propor melhoramentos para o porto de Santos e o sistema de navegação através 

do rio São Francisco. No texto, são abordados aspectos referentes à formação dos 

engenheiros no Brasil e os empreendimentos anteriores organizados para realizar 

obras no porto e no rio, com o intuito de analisar quais foram as circunstâncias 

que levaram à organização da CHI, bem como estudados os critérios de 

organização, a composição e os trabalhos realizados pela Comissão. Após a 

análise da CHI, foram feitas considerações sobre os encaminhamentos e 

investimentos que ocorreram depois o término dos trabalhos da mesma e pode 

concluir que as obras ocorridas no porto de Santos e no rio São Francisco 

decorreram diretamente dos estudos e propostas apresentadas pela CHI para 

essas regiões.  

 

Palavras-chave: Comissão Hidráulica do Império, porto de Santos, rio São 
Francisco, engenharia, melhoramentos.  
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The process of modernization that took place in the nineteenth century influenced 

the economic structures worldwide. Along the second half of the nineteenth 

century, the Brazilian Empire organized projects for construction of railroads, 

improvement of navigation system, reequipping of ports and other modernizing 

projects as a means of creating communication facilities through the territory, 

and, thereby enhance trade. The implementation of the Imperial, projects 

demanded the hiring of domestic and foreign scientists and engineers, who 

worked alone or in commissions, among which stands out the Hydraulics 

Commission of the Empire - CHI (1879-1880). This thesis aims at the CHI, 

composed to study and propose improvements to the port of Santos and to the 

navigation system through the São Francisco river. In the, text are addressed 

aspects related to the training of engineers in Brazil and the previous actions 

organized to carry out works in the harbor and the river, in order to analyze what 

were the circumstances that led to the organization of CHI, and study the criteria 

of organization, the composition and the work done by Commission. After the 

analysis of CHI, were considerations are made about the referrals and 

investments that took place after endings of the work and the same cam be 

concluded that work occurred in the port of Santos and São Francisco river took 

place as a direct result of the studies and proposals presented by CHI for these 

regions. 

 
 
 
Keywords: Hydraulics Commission of the Empire, port of Santos, São Francisco 
river, engineering, improvements. 
 



 

 

XIX 

Introdução 
 
  

A segunda metade do século XIX foi marcada por mudanças significativas para o Império. O fim 

do tráfico negreiro (1850), a abolição da escravatura (1888), início da implantação do sistema 

ferroviário (1852) foram alguma delas. Aliado às mudanças políticas e de infraestrutura, a criação 

de instituições que, posteriormente se transformaram em associações científicas, contribuiu, nas 

palavras de Heloisa Domingues, para “explorar a natureza e lançar as bases da nação”1, visando o 

progresso do país. Nesse âmbito, destaca-se a atuação da Sociedade Velosiana de Ciências Naturais 

(1850), que investigava os aspectos da história natural do Brasil; ainda na primeira metade do 

século XIX: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838), ligado à pesquisa da história e 

geografia do Brasil; e a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (1825), constituída para 

promover melhoramentos nas indústrias. O país começava a se estabelecer diante dos avanços da 

modernidade. A mudança do sistema de transporte - de carro de boi pelas ferrovias - e a 

generalização do uso do navio a vapor aconteceram em paralelo com o crescimento da demanda do 

café no mercado internacional, gerando a especialização da produção e estimulando a produção e o 

comércio interno2.  

 

As estradas de ferro e a navegação a vapor se tornaram fatores importantes na vida social e 

econômica do país, pois contribuíram para o transporte de mercadorias e a mobilidade da 

população em geral, beneficiando cidades e vilas. A vida social, em meados do século, se 

modificava, dentre outros fatores, em decorrência das transformações no meio de comunicação. As 

cidades marítimas, fluviais ou servidas pela estrada de ferro cresciam em população e progrediam 

economicamente e socialmente3. Com a implantação dos meios de comunicação, aumentava a 

mobilidade urbana: a população, aos poucos, migrava para os grandes centros requerendo maior 

infraestrutura para atender suas demandas como calçamentos, iluminação, hotéis, escolas, etc. 

 

Para pôr em prática os empreendimentos ligados à modernização, os engenheiros foram 

requisitados para trabalhar em obras de infraestrutura de vias férreas, reaparelhamento de portos, 
                                                 
1 DOMINGUES, Heloisa Bertol. A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e as Ciências Naturais no Brasil 
Império. In: DANTES, Maria Amélia M. (org). Espaços da Ciência no Brasil: 1800-1930. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2001, p. 85. Há estudos que mostram a constituição das associações no século XIX e XX, ver no mesmo título. 
2 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo: Fundação da UNESPE, 1999, 
p. 252. 
3 FREYRE, Gilberto. Vida Social no Brasil nos meados do século XIX. São Paulo: Global, 2008, pp. 75-77. 
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construção de estradas, ampliações urbanísticas, entre outros.  Os cursos de engenharia, 

paulatinamente iam se modificando a fim de preparar mão de obra qualificada que, posteriormente, 

seria absorvida nessas obras. Engenheiros estrangeiros e nacionais foram contratados para 

levantamento de dados, apresentação e execução dos projetos, sozinhos ou em comissões.  

 

O território era objeto de produção de conhecimento e as comissões tiveram papel importante no 

estudo e intervenção do país. A participação dos engenheiros nas comissões contribuiu para o 

desenvolvimento da técnica em obras ferroviárias, demarcação de fronteiras, estudos e 

melhoramentos de portos, na geografia e cartografia dos rios. Dentre as principais comissões, 

podem-se citar: na fronteira com a Argentina, sob o comando do engenheiro Guilherme Schüch de 

Capanema; estudos do Rio Paraíba do Sul, pelos engenheiros José e Francisco Keller; no campo da 

cartografia, destacou-se a Comissão da Carta Geral do Império, chefiada pelo engenheiro Visconde de 

Beaurepaire-Rohan; a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo nos trabalhos de obtenção de 

informações sobre a geografia e geologia, as riquezas minerais e as vias de comunicação da região 

de São Paulo, dentre outras. De modo geral, conhecer e realizar intervenções no país eram questões 

relevantes ao Império.  

 

As comissões (e instituições) tornaram-se tema de estudos pelos historiadores, revelando a 

importância das mesmas na construção do Brasil. Esforços de pesquisadores possibilitaram a 

compreensão de algumas questões, como: o estudo do processo de institucionalização das ciências 

no Brasil; a valorização de instituições locais; o entendimento sobre o que seria produzido 

universalmente e sua adaptação localmente; a circulação de ideias e sua apropriação nos contextos 

locais; o debate sobre ciência básica e ciência prática; e o entendimento de ciência como 

instrumento modernizador4. Entretanto, ainda há muito que estudar no âmbito das comissões e 

instituições que envolvem a participação de botânicos, geólogos e engenheiros5.  

                                                 
4 

Sobre o tema ver: DANTES, Maria Amélia, Op. Cit.; FIGUEIRÔA, Silvia Fernanda de Mendonça. As Ciências 
Geológicas no Brasil: uma história social e institucional, 1875-1934. São Paulo: Hucitec, 1997, 270p; LOPES, Maria 
Margaret. O local musealizado em nacional – aspectos da cultura das ciências naturais no século XIX, no Brasil. São 
Paulo: Hucitec, 1997, 369p. Em 2009 foi publicado o livro Comissão Científica do Império, 1859-1861, texto 
organizado por Lorelai Brilhante Kury no qual se reúne textos e imagens da Comissão celebrando os 150 anos da 
expedição. KURY, Lorelai Brilhante et al. Rio de Janeiro: Andréa Jakobsson Editorial, 2009, 269p.  
5 Não se pode esquecer, porém, do trabalho de Maria Inez Turazzi, que apesar de não estudar comissões, destaca a 
relevância do papel dos engenheiros nas obras de melhoramentos no século XIX e observa o uso da fotografia como 
instrumento de registro que será, posteriormente, objeto de memória: TURAZZI, Maria Inez. As Artes do Ofício: 
fotografia e memória da engenharia no século XIX. 1997. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 1997. Outro trabalho relevante é a pesquisa de 
Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro Marinho sobre o Instituto Politécnico Brasileiro, apresentando um panorama da 
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As comissões também contribuíram para o conhecimento do país e no desenvolvimento da malha 

viária6. Seu estudo permite compreender discussões científicas e técnicas na adequação dos meios 

de transportes as cidades. A participação dos engenheiros nas comissões favoreceu a mediação 

técnica no processo de modernização do país tema da presente Tese, cujo objeto de estudo é 

Comissão Hidráulica do Império – CHI (1879-1880), Comissão que propôs melhoramentos para o 

Porto de Santos e o rio São Francisco.  

 

A Comissão Hidráulica do Império foi organizada por iniciativa do Conselheiro João Lins Vieira 

Cansanção de Sinimbu, então Ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e 

chefiada pelo engenheiro americano William Milnor Roberts. Tinha o objetivo de estudar o porto de 

Santos, em São Paulo, e as condições de navegabilidade através do rio São Francisco, além de 

preparar profissionais para realizarem as atividades de melhoramentos.  

 

A CHI iniciou as atividades primeiramente pelo porto de Santos, o qual já havia sido objeto de 

estudo, porém pouca intervenção havia ocorrido para implementar comércio e melhorar o sistema  

sanitário. A CHI realizou esses estudos e propôs projetos de adequação do porto ao crescimento do 

país. Após os trabalhos no porto de Santos, a CHI iniciou a expedição através do rio São Francisco 

da foz até a cidade de Pirapora, em Minas Gerais, cujo objetivo dos trabalhos era identificar os 

obstáculos que impedissem a navegação pelo rio e apontar soluções para os referidos problemas. Os 

trabalhos no rio São Francisco foram estendidos para a Bahia, a fim de identificar a capacidade 

produtiva da região, pois, caso houvesse o melhoramento do rio, a região compreendida pela 

Chapada Diamantina e alguns outros lugares do sertão baiano se tornariam tributários ao vale do 

São Francisco.  

 

A navegação e a construção de portos preocupavam o país desde a vinda da Família Real para o 

Brasil. O interesse pelo comércio através dos portos foi iniciado a partir da abertura dos portos para 

o exterior através da Carta Régia de 28 de janeiro de 1808. A Carta permitia o comércio nas 

                                                                                                                                                                  
atuação dos engenheiros junto ao Instituto MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro. Engenharia Imperial: 
Instituto Politécnico Brasileiro (1862-1880). (Mestrado em História) – Faculdade de História, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. 2002. 278p. 
6 MARINHO, Op. Cit. Ampliando o Estado Imperial: os engenheiros e a organização da cultura no Brasil oitocentista, 
1874-1888. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 
2008, p. 78. 
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“Alfândegas do Brasil7” de todos os gêneros de mercadorias agrícolas, bebidas e azeites nacionais 

ou estrangeiros, mediante pagamento previamente estabelecido. Também autorizava a exportação 

dos gêneros com exceção do “pau-brasil”8. Tais ações seriam para melhorar o país e incentivar o 

progresso, conforme o pensamento da época.  

 

Decorridos vinte anos da abertura dos portos, D. Pedro I, em 29 de agosto de 1828, sancionou a lei 

que estabelecia “regras para a construção das obras públicas, que tiverem por objeto a navegação de 

rios, abertura de canais, edificação de estradas, pontes, calçadas ou aquedutos”9. O Decreto dava 

continuidade ao ato de Abertura dos Portos de 1808 e demonstrava o interesse do Governo Imperial 

por obras de melhoramentos. O movimento de entrada e saída do Brasil era através do mar. Por esse 

meio, as pessoas chegavam e partiam, funcionava o comércio e era feita a proteção do território. 

Assim, os portos surgiram da movimentação de pessoas e de produtos. 

 

Os portos eram relevantes para a exportação e importação dos gêneros produzidos pelo Império, e, 

além do melhoramento da navegação pelos rios, facilitariam o escoamento das mercadorias do 

centro para os portos e para o exterior. Assim, o Império criaria uma malha comercial pelo mar, rios 

e rodovias. A navegação fluvial, através do rio das Velhas, em Minas Gerais, e do rio São 

Francisco, que passa pelos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas seria 

uma opção para se fomentar o comércio dos grandes centros com o mar, criando uma malha que 

incluiria a via férrea de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia atrelada à navegação pelos 

rios. 

 

O rio foi visitado e estudado por um número considerável de viajantes e cientistas, entre os quais 

podem-se citar: o engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld, nos anos de 1852, 

1853 e 1854, que descreveu e analisou o curso fluvial das águas para oferecer ao Império um 

panorama do estado da navegação; o astrônomo francês Emmanuel Liais, contratado pelo Governo 

Imperial para fazer a exploração hidrográfica do rio São Francisco em 1861, desde a nascente até a 

foz do rio das Velhas. Em 1868, o engenheiro Carlos Krauss foi encarregado a examinar o rio São 

                                                 
7 As Alfândegas do Brasil eram organismos da administração fazendária, responsável pela arrecadação e fiscalização 
dos tributos provenientes do comércio de importação e exportação. Para mais detalhes, consultar o Arquivo Nacional e 
a História Luso-Brasileira. A abertura dos portos, disponível em: http://www.historiacolonial.arquivonacional. 
gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home. Acesso em 4 de set. 2010. 
8 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. 1808.  
9 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Lei de 29 de agosto 1828.  
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Francisco do porto de Piranhas, em Alagoas, até a cachoeira de Sobradinho para realizar estudos 

sobre a possibilidade de uma via de comunicação terrestre entre o curso do rio acima da cachoeira 

de Paulo Afonso, na Bahia, e a seção inferior da cachoeira. Todos esses estudos buscavam meios de 

melhorar a navegação e o transporte através do rio, que consistiam em identificar os obstáculos que 

impediam a franca navegação através do rio São Francisco e propor soluções para o problema.  

 

A presente Tese analisa as atividades da CHI nos dois locais onde foram realizados os estudos: o 

porto de Santos e o rio São Francisco, com o intuito de afirmar que as obras de melhoramento 

nesses locais aconteceram devido aos estudos realizadas pela CHI no âmbito da engenharia 

hidráulica. Sem essas atividades não se teriam parâmetros para realizar ou sugerir soluções que 

proporcionassem melhores condições de infraestrutura e, consequentemente, permitissem o 

aumento do setor econômico no porto e no rio. O estudo está estruturado em 4 capítulos, nos quais é 

analisada a Comissão Hidráulica do Império e alguns aspectos que lhe são anteriores e posteriores, 

com a pretensão de apresentar um panorama sobre a importância dos trabalhos da comissão. 

 

No capítulo 1 são tratadas as transformações no ensino da engenharia, com ênfase na incorporação 

da matéria hidráulica, os problemas na profissionalização do engenheiro, na contratação de 

profissionais habilitados para obras de melhoramento, nas principais obras ocorridas e o papel dos 

profissionais estrangeiros para realizarem medidas de crescimento econômico. Também são tratadas 

as transformações do ensino da engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, voltadas para a 

melhoria da técnica, a fim de formar engenheiros aptos para trabalhar nas obras de melhoramentos.  

Ao final, apresenta a estrutura organizacional da Comissão bem como sua composição, enfatizando 

o perfil profissional dos seus membros. 

 

O foco do capítulo 2 são as atividades da Comissão no porto de Santos bem como os projetos 

sugeridos pela mesma para a reforma e modernização do porto. Anteriormente, porém, discute-se a 

situação dos principais portos do Império antes da lei de 1869, que regularizou os incentivos para as 

reformas nos portos marítimos. Na sequência, são apresentados os projetos que antecederam os 

estudos realizados pela CHI para melhoramento do porto de Santos, analisando quais eram as 

soluções apresentadas e quais as causas que dificultaram a implantação dos mesmos. Após esta 

análise, apresentam-se os estudos realizados pela CHI no porto de Santos, observando os modos de 
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realização e os meios utilizados para a execução, e finalmente, são apresentados os projetos 

propostos pela CHI para o porto de Santos. 

 

Após explanar sobre as iniciativas de melhoramentos no porto de Santos bem como os estudos e 

projetos da Comissão, o capítulo 3 trata dos trabalhos da Comissão Hidráulica do Império através 

da expedição pelo rio São Francisco. O capítulo é centrado na segunda atividade - a viagem pelo rio 

São Francisco da foz até as cabeceiras - cujo objetivo era verificar as condições de navegabilidade 

do rio. A princípio, abordam-se as expedições ocorridas no rio São Francisco através dos projetos 

do engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld, do astrônomo Emmanuel Liais e do 

engenheiro Carlos Krauss, viajantes que estiveram no rio com o mesmo intuito da CHI: estudar as 

possibilidades de navegação. A questão da navegabilidade estava atrelada à intenção do Governo 

Imperial de criar um sistema de escoamento da produção vinculando centros econômicos a 

mercados produtores e consumidores. Tanto o porto de Santos (navegação marítima) quanto o rio 

São Francisco (navegação fluvial) estavam interligados pela necessidade de modernizar os sistemas 

de transportes e a viabilização do sistema de transporte no São Francisco iria possibilitar o 

escoamento da produção do vale para os grandes centros e para o exterior assim pensava o 

Governo. Neste capítulo são apresentados os estudos realizados pela CHI, os locais identificados 

para os melhoramentos, as condições geológicas e topográficas do vale, as condições agrícolas, o 

perfil da população e os produtos que eram produzidos no vale, dados que deveriam ser 

considerados para se fomentar o comércio na região. 

 

Depois de realizar um estudo dos acontecimentos anteriores à CHI no porto de Santos e rio São 

Francisco, e de apresentar os estudos e soluções da CHI, o último capítulo (4) discute as ações que 

ocorreram após os trabalhos da Comissão. O capítulo aborda de onde partiram as primeiras 

iniciativas para a realização das obras no porto e no rio, e analisa se o que foi proposto pela CHI 

para ambos os locais foi aceito pelo Governo e então aplicados, ou se nada foi aproveitado. O 

capítulo contemplará as atividades no porto de Santos de 1880 o término das atividades da CHI, até 

1892, data de inauguração do primeiro trecho das obras no porto. O recorte permite observar as 

primeiras transformações no porto, as mudanças da técnica comparadas aos primeiros projetos e 

como República se apropriou das reformas iniciadas pelo Império. Também descreve os 

melhoramentos após as atividades da Comissão Hidráulica do Império no rio São Francisco, a partir 

do estudo da Comissão de Melhoramentos do rio São Francisco (CMRSF), criada para pôr em 
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prática os melhoramentos no mesmo. O capítulo trata da composição, objetivos e atividades da 

Comissão de 1883, ano em que as obras começaram, até 1897, ano em que a CMRSF foi extinta. 

 

Por fim, conclui-se apresentando as atividades realizadas pela Comissão Hidráulica do Império que 

foram fundamentais para que houvesse os melhoramentos no porto de Santos e no rio São 

Francisco, demonstrando a sua importância junto aos empreendimentos do século XIX, não só pelo 

profissionalismo do grupo de engenheiros que a compunha, mas pela qualidade dos estudos e 

experimentos realizados.  

 

Nos anexos encontram-se trechos do diário de Theodoro Sampaio referentes ao porto de Santos, e 

do diário de Milnor Roberts sobre o rio São Francisco, que vão demonstrar o profissionalismo do 

grupo, detalhes dos andamentos dos serviços e do dia a dia da Comissão, bem como a preocupação 

em realizar estudos com técnica e precisão. 

 



 
 
 
 

Imagem 1: Fragmento do Diário de Milnor Roberts. In: Collection 783 – Montana Staty University, 
187910.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Fragmento extraído de uma das cadernetas do engenheiro Milnor Robert, pertencente ao arquivo da 
Universidade de Montana –USA - Collection 783 – William Milnor Roberts Papers. 
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Capítulo 1 - A Comissão Hidráulica do Império (1879-1880) 
 

1.1  Apresentação 
 

A Comissão Hidráulica do Império (CHI) foi organizada através do Aviso nº. 5 de 14 de 

fevereiro de 1879, por iniciativa do Conselheiro João Lins Vieira Cansanção de 

Sinimbu, então Ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. O 

objetivo da CHI era estudar os possíveis melhoramentos a serem realizados no porto de 

Santos e as condições de navegabilidade do rio São Francisco. Visava também preparar 

profissionais brasileiros para, posteriormente, participarem das atividades de 

melhoramentos dos problemas identificados pela expedição e obras de crescimento 

nacional11. Para Ademir Pereira dos Santos, a CHI se inseria no “contexto histórico do 

planejamento territorial, origem distante do urbanismo moderno no Brasil, cuja 

motivação também se relaciona à adoção de sistema de transporte a vapor, característica 

da primeira Revolução Industrial”12, cujo processo assinalaria investimentos 

tecnológicos expandindo os mercados. Este contexto aliava o planejamento territorial ao 

planejamento urbano na busca de melhoramentos da infraestrutura de vida social e do 

sistema de viação, unindo rios, estradas e portos, a fim de permitir o escoamento da 

economia do país do centro para o litoral, e do litoral para outros Estados, províncias 

e/ou países. O mesmo processo também acontecia de forma inversa: na entrada de 

pessoas e produtos do litoral para o centro.  

 

Os aprimoramentos das vias de comunicação configuram-se como as mais importantes 

obras da engenharia no século XIX13. Suas questões permitiram a profusão das 

discussões científicas e técnicas para adequar os sistemas de transportes ao crescimento 

das cidades e o aumento das importações e exportações, principalmente nos portos do 

Rio de Janeiro e Santos. 

 

A CHI iniciou as atividades primeiramente pelos estudos no porto de Santos, SP, em 

resposta ao Aviso de 2 de abril de 1879. O porto já havia sido objeto de estudo de outros 

                                                 
11 SAMPAIO, Theodoro Fernandes. O rio São Francisco e a Chapada Diamantina. Salvador: Imprensa 
Gráfica da Bahia: 1998, p.5. 
12 SANTOS, Ademir Pereira dos. Theodoro Sampaio: nos sertões e nas cidades. Rio de Janeiro: Versal 
Editores, 2010, p.77. 
13 MARINHO, 2002. Op. Cit., p. 78. 
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empresários e engenheiros, mas pouco fora realizado para melhorar o comércio e suas 

condições sanitárias. Coube à CHI realizar novos estudos, identificar os problemas e 

propor novos planos para que pudessem ocorrer os melhoramentos adequados ao porto. 

Ao término dos estudos no porto de Santos, atendendo ao Aviso de 29 de junho de 

1879, a CHI iniciou a expedição através do rio São Francisco, da foz, no oceano 

Atlântico, até a cidade de Pirapora, em Minas Gerais. O objetivo dessa etapa dos 

trabalhos da Comissão era identificar os obstáculos que impediam a franca navegação 

pelo rio e propor soluções para os problemas identificados. Os estudos do rio São 

Francisco começaram no dia 12 de agosto de 1879, e se estenderam até 22 de dezembro 

do mesmo ano. Esta parte dos trabalhos teve a presença do geólogo Orville Adalbert 

Derby, designado pelo Governo para realizar estudos geológicos do vale.  

 

Na viagem pelo rio São Francisco, o engenheiro baiano Theodoro Fernandes Sampaio, 

um dos membros da Comissão, demonstrou, segundo um biógrafo, “segurança de 

conhecimentos técnicos e científicos”14 diante de situações nunca defrontadas por ele, 

comportando-se como um profissional experiente. Tal postura e segurança 

impressionaram o engenheiro americano William Milnor Roberts que, ao chegar à vila 

de Carinhanha, na Bahia, determinou a separação de Theodoro Sampaio da Comissão 

para que ele realizasse a travessia pela Chapada Diamantina e os sertões baianos “para 

anotar-lhe os aspectos naturais e também colher informações mais gerais sobre a 

capacidade produtiva e a população”15. O objetivo do trajeto pelos Sertões da Bahia 

residia no fato de que, ocorrendo os melhoramentos do rio, aquela região se tornaria 

naturalmente tributária do Vale do S. Francisco16. Theodoro Sampaio concluiu sua 

viagem em março de 1880. Assim, a CHI atuou entre janeiro de 1879 e março de 1880. 

 

O presente estudo abordará que, sob a égide do Governo Imperial, as atividades 

desenvolvidas pela CHI foram fundamentais para que pudessem ser realizadas as obras 

no porto de Santos e no rio São Francisco, e, sem tais estudos, a implantação de ações 

de melhoramentos nos locais poderia tomar outros rumos ou outros desdobramentos. 

Para iniciar os estudos será abordado aspectos da ciência hidráulica no século XIX, a 

                                                 
14 SILVA, J. Romão da. Vida e obra do sábio Theodoro Sampaio. In: Revista do Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia. 1955. Salvador, vol.79, p. 41. 
15 SAMPAIO, Theodoro Fernandes. O rio São Francisco e a Chapada Diamantina. Organização José 
Carlos Barreto de Santana. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 14. 
16 ROBERTS, W. Milnor. Relatório da Comissão Hidráulica sobre o exame do Rio S. Francisco desde o 
mar até a cachoeira de Pirapora. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1880, p. VIII. 
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institucionalização do ensino na engenharia no Brasil, a caracterização das comissões, 

os meios para a profissionalização de engenheiro e, por fim, a organização e 

composição da Comissão Hidráulica do Império. 

 

1.2  O entendimento sobre a ciência hidráulica no século XIX 
 

Os estudos realizados pela Comissão Hidráulica do Império se inserem nas atividades 

relacionadas com as obras hidráulicas, consideradas como as primeiras realizações da 

Engenharia no país17. Os primeiros estudos sobre a ciência hidráulica aconteceram na 

Renascença: as pesquisas de Leonardo da Vinci, Girolamo Cardano, Giovan Battista 

Benedetti, entre outros, contribuíram para formação dos fundamentos da hidráulica. 

Com o passar do tempo, os tratados sobre hidráulica e o conhecimento sobre a matéria 

se multiplicaram, ampliando para estudos sobre hidrostática e hidrodinâmica. No final 

do século XVIII e início do XIX, os estudos e as pesquisas se intensificaram, resultando 

na publicação de vários tratados, livros, ensaios sobre temas relacionados à hidráulica e 

suas aplicações à engenharia. Trabalhos como os de Pons-Joseph Bernard, Príncipes 

d´Hidraulique; Baron de Prony, L´ecoulement des fluides incompressibiles, Theorie des 

eaux courantes, Nouvelle Architecture hydraulique e Bernard Forest de Belidor, 

Architecture hydraulique, contribuíram para a difusão do tema na comunidade científica 

e na prática dos engenheiros18.  

 

Os empreendimentos hidráulicos no século XIX englobavam atividades da agricultura, 

obras de saneamentos, reformas ou construções de portos, projetos de abastecimento de 

água, construção de barragens, tratamento de água e esgoto, construção de açudes, 

melhoria da navegação, construção de canais e diques, melhoramento de vias 

navegáveis, ou seja, todas as atividades relacionadas à engenharia e ao progresso 

material do país, cuja evolução aconteceu desde a colônia, na construção de chafarizes e 

aquedutos, até a construção de hidrelétricas. 

 

                                                 
17 AZEVEDO NETTO, José M. de. Notas sobre a evolução da hidráulica no Brasil. In: Revista DAE. São 
Paulo: Vol 46, nº. 144 – mar 1886, p. 39. 
18 CORRADI, Massimo. From the «Architecture hydraulique» to the «Science des ingénieurs»: 
Hydrostatics and Hydrodynamics in the XIXth century. In: Proceedings of the First International 
Congress on Construction History, Madrid, 20th-24th January 2003, ed. S. Huerta, Madrid: I. Juan de 
Herrera, SEdHC, ETSAM, A. E. Benvenuto, COAM, F. Dragados, 2003, p. 635. 



 

 

30 

 

A palavra hidráulica origina-se do grego, da união de hydra = água e aulos = condução, 

e introduzida na linguagem científica internacional a partir do século XIX19.  Segundo o 

dicionário de Moraes, hidráulica correspondia à parte da “Física Matemática que 

ensinava a conduzir, e levantar as águas, e fazer máquinas que servem para as elevar, 

por meio de vapor, e outras potências moventes”20, ou seja, fazia parte dos estudos 

relacionados com o movimento das águas.   

 

De acordo com Azevedo Netto, foram os holandeses que executaram as primeiras obras 

hidráulicas no Brasil nas construções de diques, obras de drenagem, execução de canais 

e ancoradouros21. A atuação dos portugueses aconteceu através dos trabalhos 

desenvolvidos pelos engenheiros enviados para a Colônia e as principais obras 

hidráulicas desse período eram destinadas a “suprir as cidades com água através de 

aquedutos e chafarizes públicos”22. No Império, com os melhoramentos, iniciaram-se 

também os estudos e a construção das obras de saneamento, produção naval, sistema de 

navegação e reaparelhagem dos portos. Dentre os principais empreendimentos 

hidráulicos do séc. XIX selecionados por Azevedo Neto, podem-se citar:  

1857: Primeiras obras hidráulicas em São Paulo realizadas pelo Sr. 
Achilles Martin d´Estadens; 
1857: Início do sistema de esgotos sanitários no Rio de Janeiro; 
1861: Contratada a Cia. Hidráulica Porto Alegrense para explorar os 
serviços de água encanada em Porto Alegre; 
1863: Criada a companhia “The City os Rio de Janeiro Improvements 
Co”, concessionária dos serviços de esgotos sanitários do Rio de 
Janeiro; 
1870: Primeiros estudos para o aproveitamento de mananciais 
distantes do Rio de Janeiro pelo eng. André Rebouças; 
1879: O engenheiro norte-americano William Milnor Roberts foi 
encarregado pelo governo brasileiro de realizar estudos e desenvolver 
projetos de Porto e Sistemas de Água Potável em diversas cidades; 
1883: Executada a primeira instalação hidrelétrica em Diamantina; 
1892: Ampliação e melhoramento do porto de Santos; 
1905: Contratação do eng. Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, 
pelo Governo do Estado de São Paulo para cuidar da drenagem e 
esgotamento sanitário de Santos23. 

 

                                                 
19 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira. 2º. Edição. 2001.  
20 SILVA, Antonio de Morais. Diccionario da Lingua Postugueza, composto por Antonio de Moraes 
Silva. 7 ed. TOMOS I e II. Lisboa: Imprensa Regia. 1877. 
21 AZEVEDO NETTO, 1886. Op. Cit., p. 39. 
22 Ibid., p. 39. 
23 Ibid., pp. 42-43. 
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Estes e outros empreendimentos fizeram com que a hidráulica se destacasse e 

alcançasse um patamar relevante nas obras do século XIX, demarcando seu território e 

determinando suas especificações na prática da engenharia e da arquitetura.  

 
O primeiro livro adotado no Brasil na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro sobre 

hidráulica foi o “Architecture Hydraulique”, publicado em 1737-1753, com 4 

volumes24. A publicação orientou os primeiros estudos sobre hidráulica e individualizou 

as áreas de atuação desta ciência nos meios científicos. O termo arquitetura hidráulica 

tinha sua especificidade dentro dos estudos dos engenheiros brasileiros: a sua função 

deveria ser diferenciado da Arquitetura e Arquitetura Civil, como ressalta o engenheiro 

Pedro D´Alcântara Bellegarde, em 1848:  

O Fim da Architectura he a construção de Edifícios, Estradas e 
Pontes, Canaes, Fortificações, Navios, & A Architectura civil abrange 
a confeição de Templos, Palácios e Casas de todo o gênero: a 
Architectura hydraulica comprehende a construção das 
communicações; a 1ª. he a scienca do Architecto, a 2ª. do Engenheiro 
civil. Quando ás outras construções enumeradas, fazem o objecto da 
Arquitetura Militar e da Arquitetura Naval25. (sic) 
 

A definição de Bellegarde demarca as especificidades da arquitetura, da arquitetura civil 

e da arquitetura hidráulica, cada qual com seu campo de atuação. A divisão de função 

entre o arquiteto e o engenheiro civil acontecia numa época em que não havia a exata 

regulamentação dessas profissões. O engenheiro, na maioria das vezes, atuava nas três 

áreas e realizava, a contento ou não, todos os tipos de construções de arquitetura.  

 

O dicionário de arquitetura civil e hidráulica de Augustin-Charles d´Aviler, também em 

uso na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, destaca a função da arquitetura 

hidráulica nas construções de comunicações, como afirmou Bellegarde. Segundo 

Augustin-Charles d'Aviler, o objetivo da arquitetura hidráulica era a construção de 

pontes, estradas, docas, diques, aquedutos, eclusas, moinhos. Nota-se, então, que a 

hidráulica ou arquitetura hidráulica englobava as obras de comunicações nos variados 

                                                 
24 BELIDOR, Bernard Forest de. Architecture hydraulique. 4 vols. Paris: Charles-Antoine Lombert.  
1737-1753. 
25 BELLEGARDE, Pedro D´Alcântara. Compendio de Architectura Civil e Hydraulica. Rio de Janeiro: 
Typ. De M. A. da Silva Lima. 1848. p. 1.  (ortografia original). Bellegarde foi engenheiro militar formado 
pela Academia Real Militar. Atuou no Imperial Corpo de Engenheiro e exerceu na função de Lente da 
Escola Militar da Corte, em 1858. 
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sistemas, com ênfase nas atividades relacionadas às águas, a serem desenvolvidas por 

engenheiros26.  

 

No decorrer do século XIX, passou-se a utilizar o termo engenharia hidráulica27.  

Segundo Pardal, até meados do século XIX, os termos arquitetura e engenharia eram 

sinônimos e, através dos decretos e estatutos que deram origem à Escola Politécnica, o 

termo evoluiu de uma especialização militar para um curso de Engenharia Civil, sendo 

que, até a reforma de 1858, “as cadeiras especializadas deste curso ainda se 

denominavam 'Arquitetura Hidráulica' e 'Arquitetura Civil', por força da tradição”28.  O 

ensino técnico, iniciado com os cursos regulares das ciências exatas, e de suas 

aplicações na ciência militar nos diversos ramos de engenharia civil29 contribuiu para o 

maior desenvolvimento dos estudos voltados para a engenharia hidráulica, bem como na 

formação de profissionais para atuarem na área.  

 

1.3   Breve panorama sobre a engenharia imperial e o ensino da 
hidráulica 

  

O descobrimento trouxe para o Brasil a engenharia dos colonizadores pela ciência da 

navegação. Através dos conquistadores, a cosmografia e a cartografia aqui se fizeram 

presentes propiciando “as primeiras cartas geográficas, que valeram na ciência por uma 

certidão de batismo das novas terras descobertas”30. A participação dos engenheiros 

portugueses na colonização foi fundamental para a construção de fortificações, 

edificações urbanas e mais tarde, a delimitação do território:  

As longínquas distâncias percorridas pelas expedições da Engenharia 
portuguesa, através de terrenos agrestes e desconhecidos, apoiavam-se 
nos pontos fortes da civilização que, pouco a pouco, elas próprias 
foram estabelecendo nas praias do Brasil, com recursos trazidos do 
ultramar. (...) a ele (o engenheiro militar português) cumpria, ao 

                                                 
26 D'AVILER, Augustin-Charles. Dictionnaire d'architecture civile et hydraulique et des arts qui en 
dépendent, Paris, Charles-Antoine Jombert, 1755. 
27 A palavra engenharia aparece somente na 2ª. edição do Dicionário da Língua Portuguesa de Antonio 
Morais da Silva, em 1813. Vale lembrar que o termo engenharia remota do século XIX, diferente do 
engenheiro que já era usado desde o século XVI.  
28 PARDAL, Paulo. Brasil, 1792: Início do Ensino da Engenharia Civil e da Escola de Engenharia da 
UFRJ. Rio de Janeiro: Ed. Companhia Brasileira de Projetos e Obras & Construtora Norberto Odebrecht, 
1985, p. 74. 
29 JARDIM,  Jerônimo R. de Moraes. Origem e desenvolvimento do ensino técnico no Brasil. In: Revista 
do Clube de Engenharia. Rio de Janeiro:  Anno I, vol II, Fev 1888, p. 12.  
30 SAMPAIO, Theodoro Fernandes. A engenharia e a sua evolução no século da Independência da Bahia. 
In: Diário Oficial do Estado da Bahia.  Salvador, 2 de Julho de 1923, p.26. 
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mesmo tempo, fortificar e defender o litoral contra as ações de 
pirataria ou de conquista, como prover as necessidades mínimas dos 
centros populares que, por isso mesmo, iam surgindo, através de 
edificações essenciais, de obras públicas, de igrejas, casa de pólvora, 
chafarizes, estradas, estaleiros, armazéns, residências e quartéis31.  

 
A fim de suprir a colônia de pessoal qualificado para realizar as atividades de defesa e 

expansão, iniciou-se o processo de implantação do ensino no país. Os primeiros cursos 

regulares de engenharia foram a Aula de Fortificações no Rio de Janeiro (1647), e a 

Aula de Fortificações e Artilharia em Salvador (1710). A Aula de Fortificações visava 

“suprir na própria colônia americana a demanda existente por oficiais aptos a realizarem 

mapas, plantas e vistas, a ordenarem vilas e a construírem fortalezas e edificações 

públicas”32. Em 1767, a Aula passou por transformações, e recebeu a denominação de 

Aula do Regimento de Artilharia do Rio de Janeiro, ampliando-se, no ano de 1774, para 

incluir conteúdos sobre arquitetura militar, e passando a se chamar Aula Militar do 

Regime de Artilharia, cuja finalidade era de “formar artilheiros e preparar oficiais 

técnicos de engenharia”33. 

 

Com o aumento da necessidade de engenheiros no Brasil, tornava-se conveniente 

constituir núcleos próprios de ensino, principalmente para diminuir o envio de técnicos 

estrangeiros. Então, foi criada a Aula de Artilharia, no Rio de Janeiro, em 173834. Essa 

Instituição, mais tarde, transformou-se na Real Academia de Artilharia, Fortificação e 

Desenho da Cidade do Rio de Janeiro (1792), com caráter de instituto superior. Em 

1810, já com a presença da Família Real em terras brasileiras, a Real Academia foi 

substituída pela Academia Real Militar35. Esta Instituição passou a abranger o ensino 

das matemáticas e ciências, “não só útil a aplicações militares no sentido atual dessa 

expressão, mas também o destinado a profissionais de atividades de engenharia 

tipicamente civil, de serviço público”36, e seguia o modelo Ilustrado. As primeiras 

                                                 
31 TAVARES, Aurélio de Lira. A engenharia militar portuguesa na construção do Brasil. Rio de Janeiro: 
Biblioteca do Exército, 2000, p. 22.   
32 DÓRIA, Renato Palumbo. Entre o Belo e o útil: manuais e práticas do ensino do desenho no Brasil do 
século XIX. São Paulo, 2004, 220 p. Tese (doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, p.15. 
33 TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da engenharia no Brasil (séculos XVI e XIX). Rio de 
Janeiro: Clavero, 1994, p. 86. 
34 TAVARES, 2000. Op. Cit., p. 40. 
35 A Carta de Lei estabelecia cursos mais elevados, superiores aos da própria metrópole, mas que 
correspondiam a uma réplica de destacado Real Corpo de Engenheiros, existente na metrópole e que fora 
transferido para a colônia. 
36 BARATA, Mário. Escola Politécnica do Largo de São Francisco: berço da engenharia brasileira. Rio 
de Janeiro: Associação dos Antigos Alunos da Politécnica, 1973, p. 46. 
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formações de engenheiro e oficiais para o Exército do Brasil se deram a partir da 

criação da Academia Real Militar, “constituindo-se em centros aglutinadores de jovens 

interessados em estudos científicos, notadamente da matemática e das ciências físicas e 

químicas”37. A instituição buscava suprir a necessidade de engenheiros no exército e na 

Corte, além de formar engenheiros aptos para construir estradas, pontes e portos, 

assumindo, assim, uma dupla destinação: “escola militar e escola de engenharia”38.  

 

Em 1832, a Academia Real Militar passou a se chamar Academia Militar e de Marinha, 

agregando o curso militar aos cursos de Matemática, Pontes e Calçadas, e de 

Construção Naval. A reforma incorporou as aulas de desenho de Arquitetura Civil, 

Militar, Hidráulica e Naval, ministradas diariamente. A reformulação da Academia 

também permitiu a formação de engenheiro geográfico e do engenheiro construtor 

naval, e pela primeira vez foi concedido o título do engenheiro e não de oficial 

engenheiro39. Com a incorporação dos novos cursos, o conteúdo voltou-se também para 

aspectos da arquitetura urbana e de melhoramento urbano, mas ainda não havia 

programas diferenciados para a formação dos engenheiros e dos oficiais das armadas40. 

 

Desde o início da atuação da Academia, foi-lhe recomendado o ensino, no terceiro ano, 

na primeira cadeira, dos princípios da Mecânica (Estática e Dinâmica) e da Hidráulica 

(Hidrodinâmica e Hidrostática), este último através da obra de Gaspard de Prony (Baron 

de Prony). Para o Curso de Pontes e Calçadas41, criou-se uma cadeira onde se 

estudavam materiais empregados em construções hidráulicas era o curso que mais se 

aproximava da engenharia, e contemplava as seguintes disciplinas: 

 

1º. Ano – Propriedades gerais das madeiras, terras, pedras, cal, tijolos, 
areia, ferro e argamassas, empregada na construção de pontes, 
calçadas portos, diques, fontes, aquedutos e canais navegáveis, 
determinação da resistência e elasticidade daquelas substâncias; 
nivelamento, escolha e reconhecimento dos terrenos para a 
determinação das estradas e canais. 

                                                 
37 DANTES, Maria Amélia M. & HAMBURGER, Amélia Império. (Org.). As Ciências, os Intercambio e 
a História da Ciência: Reflexões sobre a Atividade Científica no Brasil. In: As ciências nas relações 
Brasil-França (1850-1950). HAMBURGER, Amélia Império. (Org.). São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo; Fapesp, 1996, p. 19. 
38 MOTTA, Jehovah. Formação do Oficial do Exército (Currículos e regimes na Academia Militar). Rio 
de Janeiro: Companhia Brasileira de Artes Gráficas, 1976, p. 18.  
39 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto de 9 de março de 1832. 
40 TELLES, 1994. Op. Cit., p. 102. 
41 Curso Inspirado na Escola Central Ècole dês Ponts et Chaussées, da França. 
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Lição diária de Desenho de Arquitetura civil e Hidráulica. (grifo 
nosso) 
 
2º. Ano – Construção dos estacamentos e engradamentos dos 
alicerces, construção das abóbadas, pontes, estradas, fontes, 
aquedutos, portos, diques e canais navegáveis: explicação do uso das 
máquinas42.  

 

Destaca-se nessa reforma a criação de uma classe de engenheiros específica para obras 

de pontes, calçadas e hidráulicas, a inclusão do ensino da hidráulica atendendo pelo 

nome de Arquitetura Hidráulica e “confirmando a tendência crescente para estudos 

especializadamente civis”43.   

 

A Academia Militar e de Marinha foi substituída em 1839 pela Escola Militar da Corte, 

e implantou um novo Estatuto, no qual ressaltava a valorização do ensino técnico-

profissional se desdobrando ao longo de cinco anos de curso, lado a lado com o ensino 

de Matemática e de Ciências. Esta reforma militarizou o curso ao adotar um regime 

mais rigoroso, de instrução militar44. O decreto de 1839 deu nova organização, 

dividindo a Instituição em 2 cursos: de Infantaria e Cavalaria, com duração de 2 anos; e 

de Artilharia, de Engenheiros Militares e do Estado Maior, com duração de 5 anos45. 

Retomou-se assim, o formato de curso em 7 anos para formação em engenharia. Entre 

outras mudanças, destaque para o uso do termo “Cadeira” para especificar as disciplinas 

que outrora eram chamadas de “Matérias”, além da criação da cadeira de Arquitetura 

Civil, Hidráulica e Militar, no 7º. ano46.   

 

Na reforma de 1842, o 7º. Ano ficou exclusivo para as disciplinas de Arquitetura, 

Hidráulica, Construções, Montanhística, Metalurgia e Desenho, correspondentes ao 

curso de Engenharia47.  O plano de ensino também se alargava “tendo-se em vista não 

somente a instrução das classes do exército, mas também a formação de pessoal idôneo 

para ser aplicado aos melhoramentos materiais do país quer em serviço do Governo, 

                                                 
42 BRASIL, 1832. Op. Cit. 
43 BARATA, 1973, Op. Cit., p.56. 
44 Situação revertida pela reforma de 1842. 
45 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 25 de 14 de janeiro de 1839. 
46 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 140 de 9 de março de 1842. 
47 Mais um regulamento foi aprovado em 1845, mas houve poucas mudanças. 
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quer de iniciativa particular”, como afirma Jardim48, ampliando-se, então, para um novo 

modelo de ensino. 

 

À medida que ocorriam as reformas nos Estatutos e nos currículos, a Escola crescia e se 

consolidava, mas também demonstrava a impossibilidade de manter dois ensinos 

diferenciados num só currículo – o de engenharia e o de formação de oficiais para o 

Exército, como ressalta Marinho: 

Apesar de em março de 1842 ter sido instituído o curso de engenharia 
civil, o ensino da Escola Militar da Corte não era satisfatório, pois 
ainda era insuficiente a quantidade de engenheiros civis formados para 
a demanda de grandes obras. Havia uma verdadeira campanha para 
criação de um curso exclusivamente civil49. 

 

Barata também reforça essa dificuldade em função da tendência pelo ensino científico 

mais profundo, juntamente à necessidade de especializações confirmadas pelo “surto 

econômico propiciado pelo café e consequente ou paralela expansão ferroviária e 

urbana”50. Segundo Figueirôa, esse cenário favoreceu à “demanda por engenheiros e 

técnicos de vários tipos, acentuando-se a necessidade de separação entre o ensino civil e 

o militar”51.  

 

Em 1855, o Decreto nº. 1.536 determinou a transferência dos estudos teóricos e práticos 

de assuntos militares para a Escola de Aplicação do Exército, a ser instalada na 

Fortaleza da Praia Vermelha, ficando na Escola do Largo de São Francisco somente os 

cursos de Matemática, Ciências Físicas e de Engenharia52. Em 1858, reformou-se a 

Escola de Aplicação do Exército, dividindo-a em Escola Militar da Praia Vermelha e a 

Escola Central, ambas ainda sob o controle do Ministério da Guerra. A Escola Central, 

conforme artigo 2º. do Decreto, era destinada ao ensino das Matemáticas e Ciências 

Físicas e Matemáticas, e também das doutrinas próprias de Engenharia Civil53. O ensino 

da Escola Central ficou constituído de dois cursos: o fundamental, de quatro anos, e o 

suplementar de Engenharia Civil, dois anos. O ensino suplementar era dividido da 

seguinte forma:  

1º. ano  

                                                 
48 JARDIM, 1888. Op. Cit., p. 19-20. 
49 MARINHO, 2002. Op. Cit., p. 47-48. 
50 BARATA, 1973. Op. Cit., p.59. 
51 FIGUEIRÔA, 1997. Op. Cit., p. 97. 
52 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 1.536 de 23 de janeiro de 1855. 
53 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 2. 116 de 1 de março de 1858.  
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1ª. Cadeira: mecânica aplicada. Arquitetura Civil, construção de obras 
de pedra, madeira e ferro; estudos dos materiais correspondentes e 
suas aplicações. Abertura, calçamento, conservação e reparação de 
estradas. Vias férreas. Aterros e dessecação de pântanos.  
2ª. Cadeira: montanhística e metalurgia. Aula de desenho de 
arquitetura e execução de projetos  
 
2º. ano  
1ª. Cadeira: canais navegáveis, estudo dos materiais empregados nesta 
espécie de obras. Regime e melhoramento de portos, rios e barra, e 
sua desobstrução. Derivação e encanamento de águas. Aquedutos, 
fontes e poços artesianos. Construções relativas a marítimos, molhes, 
diques, faróis, obras de segurança das costas contra a força e 
velocidade dos ventos e das águas. Aula de desenho de construção e 
de máquinas hidráulicas54.  
 

De modo geral, no 1º. ano, o enfoque era a construção civil e o primeiro curso de 

estradas de ferro; no 2º. ano, destacava-se o estudo sobre os melhoramentos dos portos e 

rios, ou seja, assuntos relacionados com à expansão do país, reflexo da “época da 

estrada de ferro, do telégrafo, da navegação a vapor, isto é, no mundo da engenharia e 

dos engenheiros”55, matérias que interessavam vivamente ao país, além do uso pela 

primeira vez da expressão Engenharia Civil. 

 

Com o regulamento de 1863, a Escola Central passou a se preocupar especificamente 

com o ensino das matemáticas, ciências físicas e naturais. Não seria mais frequentada 

por alunos destinados à formação em Infantaria, Cavalaria ou Artilharia. Os engenheiros 

militares apenas complementariam na Escola Central os estudos realizados na Praia 

Vermelha. Para Motta, esse foi o “primeiro passo para o processo que levaria a Escola a 

desligar-se do Exército56. Nesse mesmo período, o Ministro da Guerra, Visconde do Rio 

Branco (lente da Escola Central), sustentava “a necessidade de concentrar os estudos 

militares numa só escola e a conveniência de se liberar os estudos de engenharia das 

imposições militares”57. A necessidade de estabelecer os estudos teóricos e a urgência 

da ampliação do corpo de engenharia civil no país impulsionaram Rio Branco a buscar 

uma solução brasileira da Escola Politécnica, que, apesar de adotar o nome da existente 

de Paris, tinha organização e propósitos diferenciados, concentrados nos interesses 

nacionais, transformando-se, assim, na Escola Politécnica do Rio de janeiro, em 1874. 

Pelo Decreto, o curso seria composto de um curso geral e mais 6 cursos especiais:  

                                                 
54 Ibidem., p. 110.  
55 MOTTA. 1976. Op. Cit., p. 150. 
56 Ibid., p. 158. 
57 Ibid., p.163. 
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1º. Curso de Ciências Físicas e Naturais; 
2º. Curso de Ciências Físicas e Matemáticas; 
3º. Curso de Engenheiros Geográficos; 
4º. Curso de Engenharia Civil; 
5º. Curso de Minas; 
6º. Curso de Artes e Manufaturas58. 

 

O Curso de Engenharia Civil ficou concentrado em 3 anos de duração, dividido nas 3 

principais necessidades da época: construções arquitetônicas, estradas de ferro e obras 

hidráulicas, como se observa: 

1º Ano  
1ª Cadeira - Estudo dos materiais de construção e de sua resistência. 
Tecnologia das profissões elementares. Arquitetura civil. 
3ª Cadeira - A 3ª do 1º ano de Ciências Físicas e Matemáticas: 
Geometria descritiva, aplicada a perspectiva, sombras e estereotomia. 

Aula. - Trabalhos gráficos e concursos. 
 

2º Ano 
1ª Cadeira - Estradas ordinárias; estradas de ferro; pontes e viaduto. 
2ª Cadeira - A 2ª do 3º ano de Ciências Físicas e Matemáticas: 
Mecânica aplicada. 

Aula. - Trabalhos gráficos e concursos. 
 

3º Ano 
1ª  Cadeira - Estudo complementar da Hidrodinâmica aplicada. 
Canais. Navegação de rios. Portos de mar. Hidráulica agrícola e 
motores hidráulicos. 
2ª Cadeira - Economia política. Direito administrativo. Estatística59. 
Aula. - Trabalhos gráficos e concursos60. 
 

Nos 3 anos, os estudos eram exclusivos de temas que se relacionavam com as obras de 

melhoramentos do país. O curso se caracterizou pela ênfase ao ensino das ciências 

matemáticas, físicas e naturais, e a especialização dessas ciências na profissão de 

engenharia, tendo a engenharia hidráulica entendida como o estudo dos meios de 

comunicação, ensinada nos dois últimos anos. Destaca-se também a inclusão da 

Hidráulica Agrícola. 

 

Com essa reforma, o Curso de Engenharia Civil passou a preparar profissionais para 

exercerem atividades referentes a obras públicas urbanas e férreas, além de atividades 

voltadas a estudos dos portos e navegação. Claramente o curso visava formar 

engenheiros capacitados para resolver os problemas nacionais voltados ao progresso e à 

                                                 
58 BRASIL, Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 5600 de 25 de abril de 1874. 
59 A cadeira de “Economia política. Direito administrativo. Estatística” já existia na reforma de criação da 
Escola Central (1858).  
60 BRASIL, 1874. Op. Cit. 
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modernidade. Enfim, as transformações do ensino da engenharia no Brasil contribuíram 

para estabelecer as bases do curso de Engenharia, organizar a profissão de engenheiro e 

preparar profissionais para atuar nas obras nacionais, muitos atuando em comissões 

como os que participaram da CHI. Os estudos hidráulicos se estabeleceram no âmbito 

dos estudos voltados para os meios de comunicação, contemplando obras ligadas a 

portos marítimos e fluviais. Decorre desse entendimento o nome Comissão “Hidráulica” 

do Império.  

 

1.4 As Comissões e os melhoramentos 
 

Através dos currículos, observa-se que a engenharia hidráulica foi adquirindo espaço 

dentro do curso de engenharia através das sucessivas reformas institucionais, atendendo 

à demando do país na realização de obras que promovessem melhorias. Os 

melhoramentos se mostravam necessários para a construção da nação moderna; logo, a 

imagem de D. Pedro II ficou associada à realização das obras públicas para a promoção 

da “civilização” e do “progresso material” da nação, capaz de mapear o território e 

identificar as riquezas do país, garantindo ao Estado o conhecimento e o controle que se 

faziam necessários à administração das riquezas e dos negócios do Império61”.  

 

Turazzi salienta a frequência do uso do vocábulo ‘melhoramento’ no período, e 

esclarece que este era o substituto para o termo “benfeitoria”, tornando-se 

“desenvolvimento” no século XX62. Tais benfeitorias se intensificaram a partir de 1870 

com o “crescimento do comércio em escala mundial”, além de marcarem a expansão da 

exportação no setor da agricultura e ‘modernização’ dos núcleos urbanos” 63. Segundo 

Monteiro, as concepções imperiais de “progresso” e “civilização”, oriundas da ideia de 

modernização, combinavam-se com a “imagem que estes procuravam construir e exibir 

aos países da Europa e aos Estados Unidos” para imprimir a mensagem de país 

civilizado rumo ao progresso através da ordem adequando-se aos interesses da classe 

dominante no incremento do comércio, em geral, subordinado à produção dessa 

classe64. Os engenheiros eram parte de um projeto do Governo Imperial que consistia na 

                                                 
61 TURAZZI, Maria Inez. Op. Cit., p. 148. 
62 Ibid., p. 212.  
63 MARINHO, 2002. Op. Cit., p. 131. 
64 Ibid., pp. 82-83. Para saber mais ver: MATTOS, Ilmar Rohloff. O tempo Saquarema. A formação do 
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formação de uma nova ordem, centrada nos valores de progresso e civilização cuja 

concepção era a promoção do domínio da natureza, demarcações de fronteiras, 

construção de meio de comunicação e urbanização65.  

 

Diante dessa nova perspectiva organizacional na qual os engenheiros assumiam o papel 

de executores dos projetos do Governo Imperial na implementação do progresso 

material, preconizava-se o reconhecimento e aproveitamento dos recursos naturais e a 

organização dos meios urbanos. Ao mesmo tempo, a situação contribuía para a 

consolidação da profissão do engenheiro. Logo, a Comissão Hidráulica do Império foi 

organizada visando aos melhoramentos de portos, especificamente do porto de Santos, 

para aumentar o comércio de exportação e importação, e o trânsito de pessoas, aliado ao 

melhoramento do sistema de navegação fluvial, através da expedição do rio São 

Francisco, a fim de utilizá-lo como meio de escoamento dos produtos agrícolas e de 

ligação do centro do país ao Atlântico. Como já foi mencionado, as atividades da CHI, 

além de proporem os melhoramentos, contribuíram para formar profissionais e 

apresentar e/ou aperfeiçoar técnicas de estudo para serem aplicadas em obras 

semelhantes, combinando a formação intelectual, oriunda da faculdade, ao processo de 

expansão modernista servindo e contribuindo para a formação do todo social.  

 

Antes dos incentivos do Segundo Reinado em explorar as possibilidades das regiões, o 

país já havia sido objeto de pesquisas para cientistas estrangeiros. No início do século 

XIX, O barão Wilhelm Ludwig von Eschwege esteve no Brasil, a serviço de Portugal, 

estudando o pontencial mineralógico e geológico. Na oportunidade examinou, entre 

outras regiões, o Alto São Franciso, em Minas Gerais, a ilha Grande, o interior do Rio 

de Janeiro e os Sertões de São Paulo, resultando na obra Pluto Brasiliensis. Em 1815, a 

expedição do príncipe Maximiliano von Alexandre Philip Von Wied-Neuwied 

caracterizou a primeira expedição científica do século XIX, percorrendo o litoral do Rio 

de Janeiro até a Bahia. Após visitas a aldeamentos indígenas, organizou vocábulos das 

línguas dos Patachós, Piriri e Macunis, entre outros, reunidos numa obra de dois 

volumes chamada Reise in Brasilien. Praticamente no mesmo período do príncipe 

Maximiliano, chegou ao Rio de Janeiro, em 1816, o botânico francês Auguste de Saint-

Hilaire junto com a Missão Artística Francesa. Durante o período, viajou por Minas 

                                                                                                                                               
Estado Imperial. São Paulo: Hicitec, 1990. 
65Ibid.  
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Gerais, Goiás, Espírito Santos, Rio de Janeiro, Bahia e região costeira. Em direção a 

Goiás, passou por Minas Gerais, onde visitou as nascentes do rio São Francisco, do qual 

descreveu a geografia e os aspectos naturais e sociais da região. Saint-Hilaire 

permaneceu no Brasil até 1822 realizando estudos sobre a fauna e flora. Da mesma 

forma que o príncipe Maximiliano, Saint-Hilaire também realizou investigações 

voltadas para estudos das línguas selvagens contribuindo, também, para estudos na 

geografia e história.  

 

A aliança dos impérios austríaco e brasileiro, decorrente da união da Duquesa Carolina 

Josefa Leopoldina com o príncipe Dom Pedro I, em 1817, favoreceu a organização de 

uma expedição para reunir informações sobre o Brasil no intuito de criar um museu 

brasileiro em Viena, conhecida como Missão Austríaca. Nessa Missão, vieram diversos 

cientistas e artistas europeus que se distribuíram em vários grupos e percorreram 

diferentes regiões do país. Dos participantes que mais se destacaram estão o paisagista 

Thomas Ender; dois pintores, Johann Buchberger e Franz Früebeck, além dos 

naturalistas da Baviera, Johann Batista von Spix e Carlos Frederico Filipe von Martius 

e Johann Natterer 

 

Entre os anos de 1817 e 1820, os bávaros Spix e Martius percorreram as províncias do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e 

Amazonas estudando a fauna e a flora brasileiras. Saíram do Rio de Janeiro em direção 

a Minas Gerais e passaram pelo rio São Francisco, onde se impressionaram com às 

variedade de aves da região dedicando-lhe inúmeras páginas e desenhos no seu diário 

sobre o tema. A produção dos bávaros contempla a taxonomia, botânica, estudos sobre 

plantas medicinais brasileiras observações fitogeográficas. Também “estudou 

etnografia, assuntos linguísticos, o costume dos indígenas brasileiros, além dos 

incontáveis desenhos de cenas da fauna, da flora e do povo ribeirinho”66. 

 

Algumas dessas viagens objetivavam-se nos estudos mineralógicos e geológicos 

(Eschwege); outras, em inventariar a flora e fauna, identificar a população, a língua, os 

costumes, a geografia e os aspectos naturais através de descrições e imagens (príncipe 

Maximiliano, Auguste de Saint-Hilaire, Missão Austríaca). Aos poucos, no decorrer do 

                                                 
66 BRASIL, Vanessa Maria. Tantas águas quantas histórias, diferentes narrativas – o São Francisco dos 
viajantes. In: Textos de História, vol. 17, nº 1, 2009, pp. 22-23. 
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século XIX, as expedições modificaram seus objetivos para atender às novas 

necessidades do país.  

 

A criação de Comissões para realizar expedições sempre foi uma prática comum nos 

períodos colonial e imperial; já a palavra ‘melhoramento’ era utilizada, inclusive, para 

compor nomes das comissões. Inicialmente, as expedições ou comissões eram 

constituídas de um ou um grupo de cientistas e tinham objetivo de explorar a natureza, 

catalogando e coletando espécimes da flora e da fauna para abastecer museus, 

principalmente nos seus países de origem67. Algumas expedições também se 

preocupavam em identificar e estudar os hábitos e os costumes da população local. 

Outras, em explorar a riqueza mineral do país e o estudo de fósseis. Em geral, a 

natureza era o foco das expedições68.  

 

Em meados do século XIX, algumas expedições acrescentou outros focos de pesquisas, 

se comparadas às viagem científicas iniciadas no período Colonial69. A exploração da 

natureza através da coleta e catalogação foi implantada pela necessidade de conhecer e 

realizar intervenções para a melhoria dos locais e crescimento da nação. Através de 

concessões, o governo imperial “promovia e dava suporte para o crescimento das 

atividades econômicas do país”70. Dentro do projeto político e ideológico da 

manutenção e expansão dos  interesses econômicos das elites e na condução dos 

                                                 
67 Os mais conhecidos viajantes que estiveram no país no período colonial foram: o barão Wilhelm 
Ludwig von Eschwege (1777 – 1855); o príncipe Maximiliano von Alexandre Philip von Wied-Neuwied 
(1782 – 1867); o botânico francês Auguste de Saint-Hilaire (1779 – 1853), da Baviera os naturalistas, 
Johann Batista von Spix (1781 – 1829) e Carlos Frederico Filipe von Martius (1794 – 1868); o médico 
alemão Georg Heinrich von Langsdorff (1774 – 1852), não podendo deixar de lembrar do brasileiro 
Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815). Para saber mais: BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O 
Brasil dos viajantes. Vols. I, II, III, São Paulo: Metalivros, 1994. MELO-LEITÃO, Cândido de. História 
das expedições científicas no Brasil. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1941, 360p.  
68 Comissão e expedição eram quase sinônimos da mesma empreitada: a comissão era formada por um 
grupo de viajantes ou cientista, já a expedição poderia ser realizada por um ou mais membros. Na 
composição de algumas expedições era solicitada a participação de desenhistas e/ou pintores de 
paisagens para representar os animais e a natureza. As imagens compunham os relatórios apresentando a 
visão dos artistas e dos cientistas sobre a realidade local. Nomes como o austríaco Thomas Ender (1793 – 
1875), pintor alemão Johann Moritz Rugendas, o artista francês Aimé-Adrien Taunay (1803 – 1828), 
italiano Antoine Hercule Florence (1804 – 1879), o artista francês Jean Baptiste Debret (1768 – 1848) 
contribuíram na representação do país cujas pranchas são objetos de pesquisa e análises por estudiosos.  
69 As expedições no período Colonial, de modo geral, eram expedições de exploração e dominação. A 
segunda metade do XIX foi marcada por obras, construções e reformas de portos e estradas, 
reestruturação do traçado urbano, implantação do sistema de abastecimento de água e iluminação pública, 
construções de linhas férreas, entre outras obras que ocorreram com frequência Império e nortearam a 
formação de comissões.  
70 TURAZZI, 1997. Op. Cit., p. 207.  
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negócios políticos e administrativos do Estado Imperial71, a Comissão Hidráulica 

também se inseria nessa conjuntura de promover o crescimento do país, tendo em vista 

que os melhoramentos do porto de Santos e do rio São Francisco eram objetos de 

interesse do Governo.  

 

1.5 Ampliação das perspectivas de estudo pelas comissões 
 

Quando o médico e botânico inglês George Gardner chegou ao Brasil, em 1837, já se 

percebia o reflexo da ampliação nos objetivos das viagens científicas.  No período em 

que permaneceu no país, Gardner, de 1837 a 1841, acompanhou mudanças políticas e 

sociais: já havia sido promulgada uma Constituição (1824), foi criado o colégio Pedro 

II (1837) e fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838), ou seja, o país 

começava a se estabelecer diante dos avanços da modernidade e da ciência. Gardner 

explorou as matas da Tijuca no Rio de Janeiro e da Serra dos Órgãos, em Teresópolis. 

Percorreu Pernambuco, Bahia, Alagoas, Piauí, Maranhão, Goiás e Minas Gerais 

coletando material botânico, realizando observações sobre a fauna e flora, reunindo 

informações sobre usos e costumes do povo e informações geográficas e históricas72.  

 

Durante suas viagens, Gardner realizou uma pequena incursão através do rio São 

Francisco. Ele pretendia fazer uma expedição da Foz até as Cachoeiras de Paulo 

Afonso, mas não conseguiu sequer chegar a Piranhas, por motivo de doença. Mesmo 

assim, indicou no seu relato o interesse do Governo em estabelecer a navegação a vapor 

entre a costa e as províncias centrais do Brasil, através do rio São Francisco. Segundo 

Gardner, a proposta do Governo consistia numa  

comunicação fluvial, fácil e barata, embora algo sinuosa pode ligar o 
mar dos confins da Província de Pernambuco às terras ricas e 
relativamente bem povoadas das zonas interiores de mineração e 
diamantes, que estão separadas dos grandes mercados do Rio e Bahia 
por altas barreiras montanhosas, sempre de acesso difícil e onde os 
meios de transporte são cansativos73.   

 

                                                 
71 Ibidem., p. 215.   
72 FERRI, Mario Guimarães. In: GARDNER, George. Viagem ao interior do Brasil principalmente nas 
províncias do Norte e nos distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1841. Tradução de 
Milton Amando, apresentação de Mário Guimarães Ferri. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Da 
Universidade de São Paulo, 1975, p. 9. 
73 Ibid., p.73. 



 

 

44 

 

O interesse pelo rio São Francisco não se resumia somente pela sua fauna e flora, mas 

pelo estabelecimento da franca navegação para que se pudesse ampliar o comércio e 

reduzir os transtornos do transporte das mercadorias. Gardner tinha suas dúvidas sobre 

a viabilização do empreendimento: primeiro, por achar difícil para os navios navegarem 

na barra do rio; segundo, pelo número considerável de “corredeiras e quedas” existentes 

no percurso do rio, principalmente pela Cachoeira de Paulo Afonso; terceiro, pelo 

número reduzido da população, sem possibilidade de crescimento devido à “natureza 

inóspita da maior parte do interior”, servindo mais para a criação de gado74. Tais 

questões inviabilizariam o comércio em grande quantidade, o que resultaria no fracasso 

financeiro da obra. Pelo relato de Gardner, observa-se o interesse do Governo ainda no 

Primeiro Reinado em realizar melhoramento no rio São Francisco para viabilizar a 

navegação, mesmo identificando que não havia estudos, pessoal qualificado e 

tecnologias suficientes para implantar os melhoramentos necessários a essa navegação. 

Quanto às três questões levantadas por Gardner, o Governo tentou solucionar através de 

estudos posteriores, já no Segundo Reinado 

 

No caso da viagem de Gardner, realizada num período em que os avanços tecnológicos 

começavam a ser sentidos nos país, apesar de apresentar resultados semelhantes aos de 

viajantes que inventariavam a fauna e flora, percebe-se que Gardner tinha 

conhecimento das obras de melhoramentos no país e buscou identificar as questões 

ligadas à navegação através do rio São Francisco numa perspectiva de intervenção 

local. Além dessa sutil mudança que tomou corpo principalmente em meados do século 

XIX, outra mudança percebeu-se: a formação de comissões com a participação de 

instituições que se consolidaram no decorrer do século, e com a inserção de um número 

maior de brasileiros.  

 

Das Comissões criadas a partir da segunda metade do século XIX, uma das mais 

importantes foi a Comissão Científica de Exploração – CCE (1859 – 1861), patrocinada 

pelo Imperador e idealizada pelo IHGB. A CCE foi uma viagem de exploração pelo 

Nordeste do Brasil, principalmente o Ceará. Participavam da Comissão o médico 

Francisco Freire Alemão, o engenheiro Guilherme Schüch de Capanema, o engenheiro 

Giacomo Raja Gabaglia, o poeta Antonio Gonçalves Dias e o pintor José dos Reis 

                                                 
74 Ibidem., p.74. 
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Carvalho. A Comissão contribui para o “delineamento das estratégias de construção de 

uma ciência nacional vinculada à criação de identidades regionais na segunda metade do 

século XIX75”; para a formação da comunidade científica brasileira; além de fornecer 

material para aumentar o acervo do Museu Histórico Nacional. Outro destaque da 

expedição reside no fato de ser a primeira composta por brasileiros.  

 

Depois da expedição feita pela CCE, realizou-se em 1865 – 1866 a expedição do 

americano Jean Louis Rodolphe Agassiz, denominada de expedição Thayer76. A 

expedição Thayer estimulou outra expedição americana em terras brasileiras, a chefiada 

pelo Geólogo Charles Frederic Hartt77, chamada de expedições Morgan, em 1870 e 

1871. Por iniciativa de Hartt, criou-se a Comissão Geológica do Brasil (CGB), em 1875, 

considerada “como a primeira iniciativa institucional, de abrangência nacional, no 

âmbito específico das ciências geológicas no Brasil78”. Subordinada ao Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, a Comissão Geológica visava ao 

reconhecimento do território para oferecer melhorias de infraestrutura (estradas de ferro, 

armazéns, portos, etc.), que atendessem as necessidades voltadas para a agricultura, e 

para assentar a mão de obra imigrante que vinha trabalhar nas lavouras, “favorecendo 

que o governo e as elites percebessem a oportunidade de se estabelecer no Brasil a 

exploração regular e sistemática do território”79 para modernizar o país. 

 

Os engenheiros tiveram ampla participação em comissões durante o Império, na 

perspectiva do conhecimento e intervenções80. Nesse período, foram organizadas, pelo 

menos, as seguintes comissões de demarcação de fronteira: a Comissão de 1864, 

chefiada pelo engenheiro João Martins da Silva Coutinho, na fronteira com o Peru; 

Comissão de 1871, para a fronteira com a Bolívia, chefiada pelo Comandante Antônio 

Cláudio Soído, depois pelo General e Engenheiro Rufino Enéas Galvão e, 

                                                 
75 KURY, Lorelai Brilhante. A Comissão Científica de Exploração (1859-1861). In: Ciência, civilização e 
império nos trópicos. Rio de Janeiro: Access, 2000. p. 40. Ver também: PINHEIRO, Raquel. As Histórias 
da Comissão Científica de Exploração (1856) na correspondência de Guilherme Schüch de Capanema. 
Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade de Campinas, 
Campinas, São Paulo. 2002, 205p. 
76 O nome do seu patrocinador, Nathaniel Thayer.  
77 Sobre Hartt ver: FREITAS, Marcus Vinicius de. Charles Frederick Hartt, um naturalista no império de 
Pedro II. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. 
78 FIGUEIRÔA, 1997. Op. Cit., p. 150. 
79 Ibid., p. 150 e 151.  
80 A maioria das atividades realizadas pelos engenheiros era chamada de comissões por serem formadas 
por grupos de pessoas divididas em funções específicas, também em função do termo ter se tornado mais 
comum para designar as atividades desenvolvidas pelos mesmos. 
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posteriormente, pelo Major e engenheiro Francisco Xavier Lopes de Araújo; e a 

Comissão para a fronteira com a Argentina, chefiada pelo engenheiro Guilherme 

Schüch de Capanema81.  

 

Engenheiros também trabalharam na geografia e cartografia dos rios, como o Tocantins, 

Parnaíba, Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Iguaçu, Itapecuru, Mearim, 

Amazonas e o São Francisco. Fizeram reconhecimento de rios os engenheiros Ernest J. 

C. Vallée, Antônio Florêncio Pereira do Lago e o engenheiro H, Coudreau; e os estudos 

sobre o Rio Paraíba do Sul foram feitos pelos engenheiros José e Francisco Keller. Os 

engenheiros Keller, que estudaram os rios Paraná, Iguaçu e Paranapanema, também se 

destacaram nos trabalhos de exploração e melhoria de rios para a navegação fluvial, 

promovidos pela Companhia Paulista e pela Companhia Moginiana. No campo da 

cartografia, destacaram-se a Comissão da Carta Geral do Império (CCGI), chefiada pelo 

engenheiro Visconde de Beaurepaire-Rohan, que pretendia elaborar um novo mapa 

geral do Brasil; a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (CGGSP), nos 

trabalhos de obtenção de informações sobre a geografia e geologia, as riquezas minerais 

e as vias de comunicação da região de São Paulo, chefiada pelo geólogo Orville Derby; 

e a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, que realizou o estudo das 

condições topográficas, climáticas e hidrológicas locais, sob a chefia do engenheiro 

Luis Cruls82.  

 

Engenheiros nacionais e de várias partes do mundo eram contratados para levantamento 

de dados, levando consigo instrumentos e cadernetas de campo onde eram feitas as 

anotações técnicas e memórias de viagem. Realizar as atividades em campo era um 

desafio diante do país ainda pouco explorado, das condições precárias de transportes e a 

iminência do contato com doenças. Segundo Pinheiro, haveria três fases de constituição 

para a realização das viagens: a primeira seria uma fase preparatória, seguida pelo 

momento da viagem propriamente dita e, por fim, o trabalho posterior às atividades de 

campo, onde os momentos da viagem seriam sistematizados a partir dos dados 

recolhidos nas explorações pelos naturalistas83, tendo como resultado a produção de 

variados documentos, como: memórias, diários, desenhos, mapas, relatórios, coleções, 

                                                 
81 TELLES, 1994. Op. Cit., p. 541-582. 
82 Ibid. 
83 PATACA, Ermelinda Moutinho; PINHEIRO, Raquel. Instruções de viagem para a investigação 
científica do território brasileiro. In: Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, jan. / jun. 2005, p. 10. 
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literatura de viagem, instruções, ofícios e correspondências diversas. Tais documentos 

constituem-se fontes sobre a natureza e história brasileira, podendo ser estudados por 

historiadores e/ou interessados nos variados segmentos científicos abordados nas 

viagens, como arquitetura, zoologia, botânica, mineralogia, antropologia e geografia, 

entre outros. 

 

A comunicação entre os membros da Comissão e os órgãos patrocinadores era realizada 

através de instruções e correspondências. O uso de instruções era comum nas viagens de 

campo. As instruções de viagem eram, por exemplo, “instrumentos de controle 

essenciais para a produção do conhecimento científico da época, pois tornavam possível 

o acompanhamento das viagens de dentro dos gabinetes europeus84”. Miguel de Teive e 

Argollo, ao publicar o “Formulário do Engenheiro”, ressaltou a importância das 

instruções para engenheiros em trabalho de campo. Segundo Argollo, era “muito 

difficil, senão impossivel é conduzir um engenheiro em certos trabalhos affastados das 

cidades, ou ao menos de sua residencia, todos os livros de que tem necessidade” (sic)85. 

Para ele, a prática de campo amparada pela ciência contribuiria na formação do 

engenheiro, substituindo os “hábeis mecânicos” por “homens da ciência”86. 

 

Nas correspondências, constituídas por cartas e ofícios, podiam-se “constatar as 

negociações que envolvem a escolha dos nomes dos naturalistas integrantes da viagem, 

o seu destino e outras particularidades, além das encomendas de equipamentos e 

livros87”. Ou seja, as instruções e correspondências apresentavam as negociações 

necessárias para a formação da equipe, determinavam os objetivos da viagem, 

organizavam roteiros, solicitavam equipamentos e dinheiro, etc., elementos que faziam 

parte do planejamento e da ação da viagem.  

 

Pelo exposto, verifica-se que as comissões tiveram papel importante no estudo e 

intervenção do país. O território era passível para a produção de conhecimento, 

integralizando o país com a civilização ao abordar aspectos geográficos, geológicos e 
                                                 
84 PINHEIRO, 2002. Op. Cit., p.14. Ver também: KURY, Lorelai Brilhante. Les instructions de voyage 
dans les expeditions scientifiques françaises (1750-1830). In: Revue d´histoire dês sciences. Press 
Universitaire de France: France, Jancier-Mars, 1998, pp.  65-91. No texto a autora discute a importância 
das instruções de viagem entre os naturalistas no fim do século XVIII na França. 
85 ARGOLLO, M. de Teive. Formulário do Engenheiro. Rio de Janeiro: Typ. Universal de Leammert, 
1875, p. V-VI. 
86 Ibid., p. V. 
87 Ibid., p.17. 
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antropológicos. A participação dos engenheiros nas comissões contribuiu para o 

desenvolvimento da técnica e, em meio à profusão de reformas e construções, em 

setores variados de infraestrutura, abriu-se espaço para atuação do engenheiro para, por 

exemplo, em obras no “fornecimento de gás, transportes urbanos e interurbanos feitos 

por meio de vias férreas e navegação de cabotagem”, modificar a utilização da 

engenharia de fins militares para “aplicação (...) de fins civis” ganhando “status” nas 

transformações urbanas88. A necessidade da mão de obra em engenharia requereu uma 

melhor regulamentação da profissão, inicialmente fortemente ligada ao setor militar. Os 

setores administrativos necessitavam, portanto, se adequar à demanda crescente dos 

melhoramentos urbanos e organizar a atuação do engenheiro nas obras públicas, como 

se ver na sequência.    

 

1.6 Profissionalização dos engenheiros: um longo caminho 
 

No século XIX, uma das principais fontes empregadoras dos engenheiros era a 

burocracia imperial nas obras de melhoramentos. Alves observa esse fato como algo 

positivo na formação dos engenheiros, o que veio a conferir ao profissional legitimar 

seus conhecimentos e ascensão intelectual: 

O saber técnico, com ênfase nas ciências básicas, é o campo no qual 
se movem novos personagens, que vão lutar por sua legitimidade que, 
de uma forma ou de outra, se liga ao exercício de funções públicas e 
ao poder conferido pelo Estado por meio do diploma. Corresponde 
também à ascensão de novas camadas médias e da elite intelectual, 
marcada pelos novos ideais de racionalidade e da perspectiva 
científica que se impõem nas práticas do ensino superior e boa 
intervenção na vida pública. Esse aspecto a ser considerado: o caráter 
público da ação dos engenheiros89. 

 

Nessa perspectiva, as principais atividades dos politécnicos eram as construções de 

edifícios, estudos e projetos de portos, projetos e construção de estradas de ferro, entre 

outros. 

 

A formação em engenharia voltava-se para a preparação de mão de obra que seria 

absorvida nas obras de engenharia civil e arquitetônica, resultantes da demanda dos 

                                                 
88 MARINHO, 2002. Op. Cit., p 133. 
89 ALVES, Isidoro Maria da S. Modelo Politécnico, Produção de saberes e a Formação do Campo 
Científico no Brasil. In: As ciências nas relações Brasil-França (1850-1950). HAMBURGER, Amélia 
Império. (Org.). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Fapesp, 1996, p. 71. 
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transportes, impulsionados pela cultura cafeeira e do adensamento demográfico nos 

grandes centros” 90. A engenharia também se aliava à indústria na “tarefa de transformar 

radicalmente a natureza brasileira, objeto de intervenção científica, submetido às razões 

progressivas da civilização91. Com a profissionalização do campo, os engenheiros 

tornaram-se uma categoria de especialistas do “olhar competente”, como salienta Maria 

Alice Carvalho: 

Seriam portadores dos atributos indispensáveis à organização do 
factual sob a forma acessível de “impressões” ou de “relatórios” e que, 
por isso, puderam substituir na função descritiva do Brasil, o registro 
dos viajantes europeus em passagem pelo trópico. Um olhar 
“nacional”, porém cosmopolita, pois a ciência com que contava era 
uma linguagem universal92. 

 
Nesse caso, tem-se a construção do Estado Nacional conforme a percepção dos 

engenheiros cuja relevância profissional era marcada pela relação entre técnica e sua 

adaptação à realidade local para atender à modernidade do país93, o que mostra a 

importância do papel da ciência no “processo de apropriação do território, com seus 

recursos naturais e humanos”94.  

 

Através da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas (MACOP), buscou-se administrar e controlar a maioria das obras públicas95. 

Projetada por Sérgio Teixeira de Macedo como aparelho administrativo do Império, a 

Secretaria, criada em 1860, foi organizada para comportar 4 repartições: 1ª. Diretoria 

                                                 
90 COELHO, Edmundo, Campos. As Profissões Imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de 
Janeiro, 1822 -1930. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 192-223. 
91 CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Quatro vezes cidade. 1º. ed. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, 
p.66. 
92 Ibid., p.86. 
93 Segundo Milton Vargas, no decorrer da história da humanidade “a técnica veio a compreender o 
conjunto de regras, invenções, operações e habilidades, correlacionadas às construções de edifícios, 
estradas e postes, à fabricação de instrumentos e utensílios, à agricultura, à extração e preparação de 
materiais de construção ou fabricação, ensinada pelos mestres e seus aprendizes”. VARGAS, Milton. 
(Org.) História da Técnica e da Tecnologia no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 
Paulista: Centro de Educação Tecnologia Paula Souza, 1994, pp. 15-16.  A disciplina com nome 
Tecnologia só apareceu na segunda metade do século XIX, com a distinção entre o estudo das técnicas e 
da engenharia. De acordo com Rui Gama tecnologia passou a ser entendida como a sistematização 
científica dos conhecimentos relacionados com as técnicas, ou seja, tecnologia não se confunde com 
técnica. GAMA, Ruy. História da Técnica no Brasil Colonial. In: História de técnica e da tecnologia no 
Brasil. VARGAS, Milton. (Org.). São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Centro Estadual 
de Educação Tecnológica Paula Souza, 1994, p. 51.   
94 FIGUEIRÔA, Silvia F. de M. ‘Batedores da ciência’ em território paulista: expedições de exploração e 
a ocupação do ‘sertão’ de São Paulo na transição para o século XX. In: História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos, Rio de Janeiro, v.15, n.3, p.763-777, jul.-set. 2008. 
95 Os decretos que constituíram a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas foram: o Decreto de criação nº. 1067, de 28 de julho de 1860 foi de criação, o Decreto execução 
nº. 2747, de 16 de fevereiro de 1860 e o decreto de organização nº. 2.748, de 16 de fevereiro de 1861.  
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Central e dos Negócios da Agricultura, Comércio e Indústria; 2ª. Diretoria das Obras 

Públicas e Navegação; 3ª. Diretoria das Terras Públicas e Colonização; 4ª. Diretoria dos 

Correios. Cada diretoria era composta de diretor, chefe de seção, oficiais, além de 

possuir encargos comuns e específicos. A 2ª. Diretoria teria um "Corpo de Engenheiros, 

e os auxiliares precisos para o exame, inspeção, execução e fiscalização das Obras 

Públicas”96. Dois anos após a sua criação, foi sancionado o Decreto que criava o Corpo 

de Engenheiros97.  

 

O Decreto de execução da Secretaria apresentava os campos de realização dos 

melhoramentos e a diversidades dos interesses, contemplando desde o desenvolvimento 

de ramos industriais, o ensino profissional e o estabelecimento de indústrias agrícolas, 

até a catequese e civilização dos Índios, e missões de aldeamentos dos indígenas, além 

da implantação de linhas férreas e telégrafos98. A preocupação com instituições como o 

Jardim Botânico, Instituto Agrícola e a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

também fazia parte do cabedal administrativo da MACOP. Os serviços que estariam sob 

os encargos da Diretoria das Obras Públicas e Navegação eram as atividades 

relacionadas às estradas de ferro, de rodagem e às empresas ou companhias 

encarregadas de sua construção, conservação e custeio, bem como e os negócios 

relativos à navegação fluvial e às paquetes99. Também se compunha das obras públicas 

gerais no Município da Corte e nas Províncias, e quaisquer outras feitas por conta do 

Estado, ou por ele auxiliadas. A Secretaria acumulava a responsabilidade de organizar 

as riquezas do país e os melhoramentos urbanos para a construção de uma nação 

“moderna” e “civilizada”, inserida no conjunto urbano voltado ao “progresso”100, campo 

de interesse do Governo, cujos setores estavam diretamente ligados às reformas 

urbanistas. Segundo Marinho, era comum a pluralidade de temáticas a cargo de um 

único Ministério na administração da época, refletindo a heterogeneidade dos assuntos 

que tratavam o Império101. 

 

                                                 
96 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 2.748, de 16 de fevereiro de 1861.  
97 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 2.922, de 10 de maio de 1862. 
98 Decreto nº. 2748, 1861. Op. cit.  
99 Paquetes eram antigos navios de luxo de grande velocidade, normalmente movidos a vapor. 
100 Segundo Antonio de Moraes Silva, moderno seria o novo; civilizar significava fazer civil o povo, a 
nação, os costumes; por civil se entendia, entre outras coisas, que pertence à Cidade, ou sociedade de 
homens; progresso se referia ao adiantamento em proveito, ou efeito: fazer progresso nas Artes, Ciências. 
SILVA, 1877. Op. Cit. 
101 MARINHO, 2002. Op. Cit., p. 130. 
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O Decreto que organizava as atividades dos engenheiros era assim estruturado: o 

capítulo I do regulamento se referia ao corpo técnico de engenheiros civis, que se 

constituiria de 2 inspetores gerais, 6 engenheiros de 1ª. classe, 12 de 2ª. classe, 20 de 3ª. 

classe, 20 condutores de 1ª. classe e 20 condutores de 2ª. classe. O capítulo II tratava da 

criação de um Arquivo das Obras Públicas, junto à Secretaria de Estado. As atividades 

de inspeções eram descritas no capítulo III que, por sua vez, completava-se pelo 

capítulo IV, que determinava um depósito para arrecadação e fiscalização. O capítulo V 

tratava das execuções das obras, as quais teriam de ser previamente orçadas por 

Engenheiros e aprovada pelo Ministro. Por fim, apresentava o capítulo VI, com as 

disposições gerais. Ainda, segundo o Decreto, a primeira nomeação de engenheiros 

deveria ser feita de livre arbítrio pelo Governo entre os indivíduos que apresentassem 

habilitações necessárias para os cargos. Para exercer os cargos de Inspetores Gerais e 

Engenheiros teriam de possuir formação pela Escola Central ou pelas antigas Academia 

e Escola Militar. Os estrangeiros também poderiam exercer cargos desde que 

devidamente comprovadas as habilidades, aptidões e os reconhecimentos merecidos, 

tendo as mesmas vantagens que os nacionais. Os serviços que competiam ao Corpo de 

Engenheiros civis foram distribuídos da seguinte maneira: 

1º. Dois Inspetores Gerais incumbidos da direção do arquivo central 
das obras públicas, e o outro encarregado de percorrer e inspecionar as 
diferentes obras e departamentos; 
2º. Os Engenheiros de 1º. classe seriam destinados a serem chefes das 
inspeções departamentais e fiscais das empresas subvencionadas ou 
protegidas pelo Governo; 
3º. Os Engenheiros de 2º. classe atuariam nas chefias das inspeções 
departamentais ou das seções que estivessem divididas as inspeções; 
4º. Os Engenheiros de 3ª. classe seriam empregados em serviços 
auxiliares as classe superiores, poderiam também participar de 
comissões especiais;  
5º. O Governo poderia encarregar qualquer dos Engenheiros das três 
classes em qualquer serviço; 
6º. Os condutores da 1ª. e 2ª. classes exerceriam o serviço de detalhe e 
de acompanhar a execução das obras, fiscalizando a qualidade e o 
emprego dos materiais, assim dirigindo o trabalho dos operários. 
Poderiam ser chamados para ajudar os Engenheiros nos trabalhos de 
campo e de gabinete102.  

 

No ano seguinte, à regulamentação do Corpo de Engenheiros, a Segunda Diretoria da 

Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, chefiada 

pelo então Ministro Pedro de Alcântara Bellegarde, apresentou relatório no qual 

                                                 
102 Ibidem.  
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reclamava da falta de execução do Decreto103. Segundo o Ministro, a falta dos 

engenheiros nomeados para dirigir e fiscalizar as obras do Ministério dificultava os 

trabalhos do setor, e somente com o seu funcionamento o Governo poderia enviar 

agentes habilitados para as províncias, onde poderiam ser realizadas obras públicas. No 

mesmo documento, o Ministério solicitava a direção dos melhoramentos nos portos 

tendo em vista que as obras nos rios que desembocavam nos portos já eram atividades 

do Ministério e, portanto, não deveriam ficar entregues dois melhoramentos (Marinha e 

Agricultura) que se complementavam, a duas autoridades diferentes104. Eram de 

competência da Secretaria da Agricultura as obras nos rios, pontes e outras, exceto 

obras nos portos, que estavam sob a direção do Ministério da Marinha. A Secretaria de 

Agricultura desejava concentrar todas as obras públicas do Império com exceção das 

realizadas pelo Ministério da Guerra, pois esse Ministério teria o próprio corpo de 

engenheiros. 

 

No ano de 1864, o novo Ministro da Agricultura, Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá, 

também apresentou relatório ressaltando a necessidade da criação de um corpo regular 

de engenheiros civis para a direção, fiscalização e execução das obras públicas. O 

Ministro salientava a falta de organização da atuação dos profissionais dentro do 

Governo, além da necessidade de se fazer em algumas alterações no decreto, como o 

aumento do quadro de engenheiros e a criação de uma classificação por especialidades 

para melhorar a divisão do trabalho105. 

                                                 
103 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 1862 
apresentado a Assembléia Geral Legislativa na 3ª. sessão da 11ª. Legislatura. Rio de Janeiro. 
Typographia – Perseverança, 1863, p. 6.  
104 Em 1879, o Ministério da Marinha ressaltava a necessidade de rever o regulamento de 19 de maio de 
1846, decreto que regulamentava os serviços das capitanias, tendo em vista que já haviam sido 
transferidas as atribuições dos capitães dos portos para os Ministérios da Fazenda e da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas. Segundo Alcides Goularti Filho, durante o período colonial, os portos 
brasileiros eram de responsabilidade das Câmaras Municipais. Nesse mesmo período, através do Decreto 
de 13 de julho de 1820, declarou-se de competência da Repartição da Marinha todos os portos espalhados 
pela costa brasileira. Ainda de acordo com Goularti Filho, a partir da Independência, em 1822, e com 
uma nova organização administrativa, os portos passaram a ser de responsabilidade da Intendência dos 
Arsenais da Marinha, dentro do Ministério da Marinha. Em 1845, foi criada a Capitania dos Portos, que 
se tornou responsável pelo policiamento e melhoramento dos portos. Após insistência do Ministério da 
Marinha, a responsabilidade sobre os portos passou, em 1873, para o Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, que dividiu o litoral em seis distritos e, em 1890, criou as Inspetorias de 
Distritos dos Portos Marítimos. Com a divisão do Ministério da Agricultura, os portos ficaram com o 
Ministério da Viação e Obras Públicas. GOULARTI FILHO, Alcides. Melhoramentos, reaparelhamentos 
e modernização dos portos brasileiros: a longa e constante espera. In: Economia Sócial. Campinas,  v. 
16,  n. 3, dez.  2007, pp. 455-456. 
105 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório Apresentado à Assembleia 
Geral Legislativa na 3ª. sessão da 12ª. Legislatura pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negócio da 
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Quatro anos após ser criado o Decreto, o Corpo de Engenheiros Civis ainda não estava 

funcionando. A situação acarretava prejuízos para os engenheiros militares, pois, sem o 

Corpo de Engenheiros, o Ministério da Agricultura dependia do Ministério da Guerra 

para execução das obras. Tal situação forçava o pedido de demissão por parte de alguns 

engenheiros vinculados ao Ministério da Guerra para continuarem a prestar serviços nas 

comissões civis em que se achavam, perdendo as vantagens que poderiam adquirir com 

as patentes militares.  

 

Somente em 1871 foi expedido o novo regulamento para o corpo de Engenheiros Civis. 

Sobre o novo regulamento, o relatório ministerial trazia a recomendação do Ministro, 

José Fernandes da Costa Pereira Junior sobre a importância dos engenheiros nas 

comissões do Governo Imperial: 

Sendo as obras públicas um dos ramos mais importantes do Ministério 
da Agricultura, a falta de centro habilitado para examinar as questões 
de engenharia é serio embaraço à boa marcha do serviço. Sem esse 
centro, ao qual ficassem subordinados os engenheiros incumbidos de 
diferentes comissões, não podia haver fiscalização e uniformidade nos 
trabalhos, variando as bases de execução, conforme vontade do 
executor106.  

 

O Ministro também demonstrava sua preocupação sobre a atuação do Corpo de 

Engenheiros nas obras públicas e sobre a permanência dos engenheiros a serviço do 

Governo: 

É impossível asseverar desde já que o novo regulamento satisfará 
todas as necessidades do serviço: só a prática poderá demonstrá-lo. 
(...) Se for preenchido o quadro do regulamento, a despesa se elevará 
(...) em consequência do aumento dos vencimentos abonados aos 
engenheiros, aumento reclamando pelas conveniências do serviço e 
necessidade de oferecer incentivos para atrair e reter no serviço 
público engenheiros de merecimento, os quais sem esse estímulo 
procurarão emprego em empresas particulares, como já tem 
acontecido107. 

 

                                                                                                                                               
Agricultura Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: Typographia  Universal de Leammert. 1864, p. 
29-30. 
106 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório Apresentado à Assembleia 
Geral Legislativa na 2ª. sessão da 15ª. Legislatura pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: Typographia  Commercial. 1873, p. 3. 
107 Ibid., p.4. 
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Com o novo Decreto, a Secretaria almejava regulamentar as atividades dos engenheiros 

e assegurar a permanência dos mesmos nas obras realizadas pelo Império através da 

melhoria dos salários e vinculando-os a mão de obra ao Estado.  

 

O Decreto de 1871 apresentava algumas modificações se comparado ao de 1862. A 

primeira foi o aumento no número de engenheiros inspetores e de 1ª. classe para 3 

engenheiros e 10 respectivamente; já os de 2ª. e 3ª. classes foram reduzidos para 10. O 

número de engenheiros ajudantes de 1ª., 2ª. e 3ª. classes ficaria determinado conforme a 

necessidade da obra executada. Os Condutores foram excluídos do quadro. Para os 

cargos de Engenheiros Inspetores e Engenheiros de 1ª. classe exigiam-se, pelo menos, 5 

anos de experiência; e para os de 2ª. e 3ª. classes, 3 anos de prática na direção e 

execução de obras ou em trabalhos de exploração no Brasil. A primeira nomeação dos 

cargos continuava sendo preenchida por indicação do Governo e, depois do 

estabelecido, as vagas seriam preenchidas mediante concurso público108.  

 

Através do Decreto, também se criou a Diretoria Geral de Obras Públicas, cuja função 

era servir de centro técnico de todos os serviços de obras públicas que pertencerem ao 

Ministério da Agricultura ou fossem pelo Governo subvencionadas109. O setor seria o 

responsável pelo gerenciamento das obras. A direção geral do órgão era de competência 

de um Engenheiro Inspetor, a vice-diretoria de um Engenheiro de 1ª. classe e os demais 

empregados não pertenceriam ao Corpo de Engenheiros Civis. Dentre as competências 

da Diretoria, destacam-se as seguintes: 

1. Examinar e verificar planos e orçamentos de todas as obras de 
importância que tiverem de ser feitas por conta ou com o auxílio do 
Ministério; 
2. Formular as bases de concessões de privilégios de explorações de 
minas, construção de estradas e outros relativos a melhoramentos 
materiais; 
3. Inspecionar, fiscalizar ou dirigir os trabalhos em andamento 
executados por conta ou com o auxílio do Ministério; 
5. Coligar todos os dados e esclarecimentos para informar o Governo 
sobre o estado e andamento dos trabalhos públicos e empresas 
privilegiadas;  
6. Coligir amostras dos materiais de construção e de quaisquer 
produtos que interessassem à Engenharia, a fim de organizar-se um 
museu técnico; 
8. Propor melhoramentos que exigirem as necessidades do país em 
relação às obras públicas e à indústria;  

                                                 
108 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Decreto 4.696 de 16 de fevereiro de 1871.  
109 Ibid. 
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9. Reunir os elementos para um plano geral de viação, compreendendo 
os rios navegáveis e as estradas de ferro; 
10. Servir de órgão e intermediário do Governo na transmissão das 
ordens aos Engenheiros; 
11. Propor Engenheiros para as comissões110. 

 

As competências apresentam a amplitude dos encargos do Corpo de Engenheiros Civis. 

O setor participava diretamente das obras de melhoramentos, desde o orçamento do 

projeto até a execução e fiscalização do serviço, e também seria o contato dos 

Engenheiros com o Ministério, exercendo a função de interlocutor entre a categoria e o 

Governo.  

 

Com o Decreto reestruturado, o Governo projetou os melhoramentos agora de forma 

mais sistematizada.  Prevendo obras em todo o país, dividiu-o em 14 Distritos e 

designou para cada um deles Chefes acompanhados de Engenheiros e auxiliares. Os 

trabalhos abarcavam as obras públicas, cartas topográficas, geológicas, itinerárias, o 

estudo de gêneros de produção agrícola e fabril, estudo e exploração da madeira das 

localidades, estudo dos bosques, rios, lagos, montanhas, terrenos metalíferos e mais 

partes do território cujo conhecimento interessasse à indústria e à ciência.  

 

As atividades deveriam ser realizadas isoladamente ou através de comissões 

prontamente criadas pelo Ministério. Na realização dos projetos, os engenheiros eram 

uma das peças fundamentais para transformar o Império num país “civilizado” e 

“moderno” alinhando-se às correntes modernistas provindas da Europa. A mão de obra, 

aos poucos, foi se profissionalizando, e as técnicas evoluindo e se adaptando à realidade 

local. Os engenheiros passaram a se organizar em Clubes e Institutos, demonstrando-se 

coesos e preocupados com o avanço das técnicas a serviço do bem comum para 

melhores condições de vida da população.  

 

Contudo, em 1879, a Revista de Engenharia ainda fazia referência ao Decreto de 1869. 

Primeiro, afirmando não ter sido até então posto em prática o Decreto 10 anos depois da 

sua promulgação (não se refere ao Decreto de 1871); segundo, opondo-se à contratação 

de engenheiros estrangeiros para exercerem a função de chefes nas obras. De acordo 

                                                 
110 Ibidem. 



 

 

56 

 

com o artigo, a falta de regulamento para a classe de engenheiros não militares resultava 

na nomeação indiscriminada de estrangeiros para cargos do Governo, conforme citação: 

Vem da Europa ou dos Estados Unidos, disposto a ser industrial, a 
negociar, a montar uma fábrica; não tem capital, não encontra crédito, 
desanima; recorre ao governo, à Secretaria da Agricultura... não dá-se-
lhe terras, não dá-se-lhe recursos para começar a vida; entrega-se-lhe a 
nomeação de chefe de seção de uma estrada de ferro!!  
E assim nomeia-se a qualquer indivíduo sem mais exame, sem a 
menor investigação: não é profissional, mas é estrangeiro111. 

 
O texto chama os profissionais estrangeiros de “pseudo-engenheiros” e afirma 

categoricamente que, se houvesse a regulamentação da profissão, não haveria tanto 

estrangeiro “ilegalmente empregado, e tanto brasileiro formado sem ter o que fazer”112. 

De fato, havia uma política de valorização do profissional estrangeiro; inclusive, 

constava uma cláusula específica no decreto para amparar essas contratações, questões 

amparadas pela falta de profissionais com experiência no país. Contatou-se, também 

que alguns estrangeiros possuíam uma postura arrogante e desprezavam os profissionais 

brasileiros. Mas, não se pode negar que a engenharia e os engenheiros brasileiros 

também se beneficiaram com a chegada dos profissionais estrangeiros. A CHI, por 

exemplo, apesar de ter seguido uma prática comum da época: engenheiros estrangeiros 

nomeados pelo Governo para chefiar obras nas quais muitos dos engenheiros, sob seus 

comandos, eram brasileiros, teve um diferencial concentrado na competência e 

generosidade do seu chefe, o engenheiro americano William Milnor Roberts, que, além 

de trazer para o Brasil sugestões de melhoramentos mais práticos e de baixo custo, 

também contribui para formar um grupo de profissionais especialistas em hidráulica de 

portos, rios e canais, como afirmou Theodoro Sampaio, um dos membros da 

Comissão113. Vale lembrar que o país ainda não dispunha de número suficiente de 

técnicos com experiência em obras de engenharia. 

 

A engenharia e os engenheiros estrangeiros participaram vivamente dos 

empreendimentos brasileiros, principalmente os ingleses e americanos. Nos países de 

origem desses profissionais, as mudanças de infraestrutura iniciaram-se anteriormente 

ao Brasil, forçando a prática do ofício e a criação de instituições para atender à 

demanda. Inicialmente, o ensino da engenharia na Inglaterra e nos Estados Unidos 

                                                 
111 A Engenharia no Brasil.  In: Revista de Engenharia. Rio de Janeiro: Anno I, n. 3. Setembro de 1879, 
pp. 1-2. 
112 Ibid. 
113 SAMPAIO, 1923. Op. Cit., p. 26-34. 
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baseava-se na prática da profissão. Na Europa, já havia ocorrido grande número de 

obras resultantes da Revolução Industrial; logo, tinham maior prática do que os demais 

países. Assim, os ingleses acabaram tendo maior visibilidade e um número maior de 

profissionais exportados.  

 

No Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, com a necessidade de serviços 

especializados, passou-se a contratar profissionais estrangeiros para a direção e estudo 

de obras públicas, como: estradas de ferro, portos, da navegação fluvial, e a exploração 

das riquezas do subsolo. A “engenharia nacional quase toda saída da antiga Academia 

Militar, já não era bastante para as exigências da era nova; foi mister receber o que da 

Europa nos enviaram as empresas contratantes de grandes obras públicas ou os seus 

empreiteiros (...), a engenharia civil, a européia ou a americana, começa assim entre 

nós”114, afirma Sampaio. Mesmo após a criação da Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, ainda se concentravam no estrangeiro as obras públicas para as direções dos 

serviços.  Como era então a formação desses profissionais estrangeiros na época? 

 

1.7 A engenharia inglesa e a americana 
 

A engenharia britânica era a mais proeminentemente prática até meados do século XIX. 

Poucos engenheiros britânicos tinham instruções militares da Royal Engineers, ou da 

Royal Military Academy, ou em cursos franceses. A maioria dos engenheiros adquiria 

conhecimentos na prática da engenharia, com experiência no campo, na prancheta ou na 

mesa de trabalho. Para eles, este tipo de instrução era muito mais importante do que 

qualquer forma específica de instrução teórica115.  

Apesar de pravalecer a engenharia prática, os engenheiros britânicos não foram 

totalmente desprovidos do conhecimento teórico antes de 1850. Segundo Buchanan, 

existiam relações estreitas entre muitos engenheiros e os filósofos naturais do século 

XVIII, como John Smeaton116 e James Watt117. As obras de autores franceses e alemães 

                                                 
114 Ibidem., p. 31. 
115 BUCHANAN, R. A. The Rise of Scientific Engineering in Britain.  In: The British Journal for the 
History of Science, Vol. 18, Jul. 1985, p. 219. Sobre a engenharia na Grã-Bretanha ver também: 
GUAGNINI, Anna. La formation des ingénieurs em Grande-Bretagne à la fin du XIXe. Siècle. In: 
Culture Tecnique, nº. 12, 1984, pp. 292-303. 
116 

John Smeaton (1736-1819): o primeiro homem a se chamar um engenheiro civil começou como um 
fabricante de instrumentos. Em 1771, fundou a Society of Civil Engineers (agora conhecida como a 
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sobre hidrostática, hidrodinâmica e metalurgia foram amplamente divulgadas, e havia 

animados intercâmbios com os químicos continentais, como Lavoisier118. No século 

XIX, a relação entre engenheiros e homens de ciência foi mais desenvolvida através de 

experimentos e interesses pelo conhecimento teórico, pricipalmente pela atuação do 

engenheiro Isambard Kingdom Brunel119. 

Em meados do século XIX, houve o reconhecimento da necessidade de modificar a 

formação de engenheiros a fim de incorporar mais conhecimento teórico à profissão e 

nas universidades. A iniciativa não agradava os membros do Institution of Civil 

Engineers, que viam com desconfiança o desenvolvimento acadêmico da engenharia: o 

grupo achava que o estudo teórico “representava uma ameaça aos métodos tradicionais 

de instrução, cuja formação poderia inundar o mercado com uma enxurrada de 

engenheiros teoricamente qualificados para os quais não haveria emprego suficiente”120.  

Apesar dos esforços para se institucionalizar o ensino da engenharia civil britânica,  

somente na década de 70 estabeleceu-se uma base teórica na Grã-Bretanha121. No 

mesmo período foi “reconhecido por algumas universidades como disciplina científica, 

restando, ainda, desprender algum esforço para aceitar o valor da teoria científica como 

parte integrante do componente na instrução de engenharia”122. A questão somente se 

resolveu no final so século XIX, devido, entre outros motivos, à crescente pressão da 

opinião pública, decorrente da apreensão em relação à concorrência estrangeira, e o 

sucesso de uma pequena elite de acadêmicos de engenharia em aproveitar as 

                                                                                                                                               
Smeatonian Society). Seu objetivo era reunir engenheiros, empresários e advogados para promover a 
construção de grandes obras públicas, como canais e posteriores (ferrovias). Suas reuniões foram 
realizadas durante as sessões parlamentares, a sociedade segue esse costume até hoje. Encyclopaedia 
Britannica.: micropaedia. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1986.  
117 James Watt (1736-1819): fabricante de instrumentos escocês e inventor, cujo motor a vapor contribuiu 
substancialmente para a Revolução Industrial. Foi eleito membro da Royal Society de Londres em 1785. 
Ibid. 
118 

BUCHANAN, 1985. Op. Cit., p. 219. 
119 

I. K. Brunel (1806-1859): engenheiro civil e mecânico britânico, filho de um engenheiro francês ilustre 
(Marc Brunel Isambard), que teve a formação teórica em alguns anos de ensino formal em temas 
mecânicos na França. Brunel construiu pontes e estaleiros, incluindo a construção da ferrovia primeira 
Grã-Bretanha, a Great Western Railway. Contruiu um série de navios a vapor, incluindo o primeiro 
transatlântico a vapor, além de inúmeras pontes e túneis importantes. Seus projetos revolucionaram o 
transporte público e da engenharia moderna. Encyclopaedia Britannica, 1986, Op. Cit.  
120 BUCHANAN, 1985. Op. Cit., p. 221. 
121 Houve algumas iniciativas nas Universidades de Edimburgo e Durham; Kings College, University 
College, e do Colégio para Engenheiros Civis em Londres, mas somente os cursos na University College 
e King's College, London, tiveram alguma permanência. 
122 BUCHANAN, 1985. Op. Cit., p. 227. 
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oportunidades oferecidas para a incorporação de práticas de laboratório e de pesquisa, 

em  contrapartida à instrução teórica em desenvolvimento das escolas de engenharia123. 

No final do século XIX, os colégios de Londres reafirmaram a sua liderança no ensino 

de engenharia unindo prática e teoria, além de ofercerem o campo de pesquisa e 

estrutura acadêmica para os estudantes: “a mudança crucial para a profissão foi o 

reconhecimento do ensino teórico, testado pelo exame, como condição para o acesso às 

principais instituições124. Nesse período, a engenharia britânica já tinha consideráveis 

práticas profissionais, e conseguiu manter o conhecimento teórico sintonizado com os 

requisitos práticos da engenharia. A engenharia inglesa se desenvolveu mais lentamente 

do que a francesa. A França “tomara a dianteira durante o período da revolução com a 

Escola Politécnica”, criada para propiciar a formação inicial dos engenheiros125, cujo 

modelo influenciou as escolas brasileiras 

A engenharia americana também originou-se da atividade prática. A profissão de 

engenharia teve seu começo na América através da construção de fortalezas, arsenais e 

estradas. Pela necessidade de projetos civis e militares, fundou-se, por Thomas 

Jefferson, a Academia Militar de West Point, em 1802, para formar um corpo de 

engenheiros civis.  Até aquele momento, não havia praticamente nenhum norte-

americano nascido engenheiro civil. Os responsáveis pelos projetos das obras públicas, 

como canais e sistemas municipais de abastecimento de água, eram os europeus, que 

trouxeram com eles a sua formação e a tecnologia europeia126.  

Antes de 1815, havia uma necessidade urgente de desenvolver meios de transporte no 

novo país; no entanto, não se obteve sucesso pela falta de formação de engenheiros nos 

Estados Unidos127. Registros indicam que apenas cerca de 30 engenheiros ou quase-

engenheiros estavam nos Estados Unidos em 1816. A maioria deles eram inspetores, 

embora alguns fossem construtores ou empreiteiros, latifundiários e especuladores que 

tinham algum conhecimento de engenharia ou agrimensura. Engenheiros, arquitetos, 

construtores, artistas e mecânicos faziam parte de uma mesma categoria geral de 
                                                 
123 Ibidem. 
124 Ibidem., p. 229. 
125 MARINHO, 2008. Op. Cit., p. 78. 
126 Committee on the Education and Utilization of the Engineer. National Research Council.  The Role of 
Engineering in América. In: Engineering Education and Practice in the United States. National Academy 
Press: Washington, D.C. 1995, p. 25.  
127 Depois de 1815, além de West Point, formação escolar para engenheiros foi fornecida pelas escolas 
Alden Partridge e Rensselaer Polytechnic Institute. 
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devisers of physical objects, ou seja, a figura do engenheiro surgiu quando o homem 

desenvolveu a capacidade de inventar maneiras inteligentes ou espertas de fazer as 

coisas128. 

 

A expansão do país através da ferrovia e dos portos, da construção de estradas e do 

aumento da população fez com que houvesse um grande mercado para bens de todos os 

tipos, bem como a necessidade de aumentar o sistema de comunicações. Para atender a 

estas e outras questões, o Governo Americano começou, em 1862, a apoiar o ensino 

superior. Criou-se então a Lei Morrill129, para dar subsídio ao sistema universitário, 

dando grande impulso ao ensino da engenharia, e se iniciando uma abordagem mais 

científica para problemas técnicos. Como resultado, a profissão começou a diversificar. 

Além da engenharia civil, cresceu a engenharia de mineração e a engenharia 

metalúrgica. A expansão das escolas de engenharia nos Estados Unidos também foi 

resultante da rápida colonização do Oeste do país, gerando necessidade de transportes e 

comunicações130.  

 

A engenharia americana serviu de base para os projetos realizados pela Comissão 

Hidráulica do Império, não só por ter sido chefiada por um engenheiro americano, mas, 

também, por recomendação dos que conheciam as obras em portos nos Estados Unidos 

como será apresentado adiante. 

 

1.8 Comissão Hidráulica do Império: organização  
 
Para chefiar a CHI, foi contratado o engenheiro militar americano William Milnor 

Roberts pelo período de três anos, nos quais se dedicaria ao estudo do sistema fluvial do 

Brasil e, ao final, deveria indicar meios “práticos e econômicos” de integrar os rios ao 

sistema de comunicação entre o centro do país e a costa marítima131. A contração foi 

celebrada não só pela experiência do engenheiro, mas, também, pela possibilidade de 

                                                 
128 Ibid., pp. 142-143. De acordo com Calhoun, as escolas de engenharia demoraram a surgir porque a 
demanda por habilidades de engenharia foi lenta para se desenvolver. 
129 Segundo TUCKER, a Lei Morrill ordenava que cada Estado vendesse áreas de terras federais e usasse 
o dinheiro para estabelecer colégios técnicos e agrícolas, oferecendo pela primeira vez em séculos um 
sistema de educação superior que oferecesse treinamento prático. TUCKER,  Priscilla M. O Programa de 
Liderança no decorrer do tempo. In: Revista NICE. Journal Ano 4 -  Junho 2002, p. 13. 
130 PARDAL, Op. Cit., pp. 79-80.  
131 O Sr. Milnor Roberts. In: Jornal do Comércio.  Rio de Janeiro, 27 jan 1879. 
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estreitar as relações com os Estados Unidos132. W. M. Roberts já havia estado no Brasil 

entre 1857 e 1865, trabalhando na Estrada de Ferro D. Pedro II, acompanhado por 

outros engenheiros americanos contratados pelo Eng. Christiano B. Ottoni para executar 

as obras da Segunda Seção da Ferrovia da Estrada de Ferro D. Pedro II.  

 

A Primeira Seção da Estrada de Ferro D. Pedro II havia sido executada em parceria com 

engenheiros europeus que empregavam a tecnologia férrea de cremalheira133 ou a 

funicular134 na construção dos trilhos. Contudo, o engenheiro Ottoni acreditava que a 

tecnologia adequada para a subida da Serra do Mar, trecho da Segunda Seção, seria a da 

aderência135, tecnologia já utilizada nos Estados Unidos. Para a construção foi realizada 

uma concorrência internacional, com anúncios em jornais do Brasil, Europa e Estados 

Unidos. Ao final, venceram os empreiteiros americanos William M. Roberts, George 

Harvey, Roberts Harvey, Jacob Humbird, M. M. Wats e J. S Harrab da empresa 

Roberts, Harvey & Co. A contratação também foi sugerida pelo Conselheiro Francisco 

de Sales Torres Homem, o Visconde de Inhomirim, por reconhecer a importância dos 

sócios nas construções de estradas nos Estados Unidos. Esse episódio mostra o interesse 

pela tecnologia americana em substituição à inglesa. 

 

Segundo Telles, uma das vantagens na contratação dos engenheiros americanos em 

substituição aos ingleses para a Segunda Seção da Estrada de Ferro residia no fato de 

que, nos Estados Unidos, havia poucas plantas topográficas, as regiões não eram muito 

povoadas e as florestas dificultavam os estudos, situações semelhantes as do Brasil. 

Logo, os americanos estavam mais adaptados a realizarem os trabalhos por aqui, e esta 

                                                 
132 Segundo o Jornal do Comércio, o emprego de W. Roberts em trabalhos que ele estava tão habilitado 
para desempenhar era mais uma prova do apreço que os estadistas do Brasil davam as obras e aos homens 
do seu progressista vizinho do norte, na esperança de que o Sr. Roberts continuaria a promover o 
desenvolvimento dos sentimentos de amizade entre os dois grandes países do continente ocidental, 
sentimentos estes que seriam tão dignamente implantados pelos professores Agassiz e Hart. Ibid.  
133 Cremalheira: sistema de tração usado em certas estradas de ferro, nos trechos de rampa muito íngreme. 
Barra de ferro dentada, assentada entre os trilhos, na qual uma roda motora da locomotiva, também 
dentada, se engancha, em movimento de rotação, impulsionando o trem. Estrutura dotada de reentrâncias 
para o apoio dos dentes desfavoráveis, provocando limitações à tração na seção considerada. Glossário do 
Setor Ferroviário: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de transportes - DNI. Disponível em: 
http://www.brastan.com.br/downloads/Glossario%20Ferrovias.pdf. Acesso em: janeiro de 2012. 
134 Linha de tração funicular: aquela que é dotada de equipamentos fixos sobre a via, destinados à 
movimentação de cabos que tracionem os veículos. Ibid. 
135 Aderência: resistência que se opõe ao escorregamento. É o atrito entre a roda e o trilho que impede a 
patinação das rodas motoras e permite o deslocamento do trem. Ibid. 
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parceria também iria trazer “novos métodos de locação e de trabalho, mais rápidos e 

mais apropriados às nossas condições”136. 

 

Além disso, a contratação de engenheiros estrangeiros estava assegurada pelo Decreto 

que criava o Corpo de Engenheiros Civis, no qual se admitiam para exercer a função de 

Inspetor Geral e Engenheiros, de qualquer das classes, os indivíduos que tivessem o 

curso de Engenharia civil pela Escola Central ou pelas antigas Academia e Escola 

Militar, ou aqueles que apresentassem títulos de escolas estrangeiras acreditadas, os 

quais mostrem ter habilitações iguais às daqueles137.  O mesmo decreto também 

permitia a contratação de engenheiros estrangeiros que tivessem a necessária aptidão e 

reconhecido merecimento, tendo eles então as mesmas vantagens que os nacionais138.  

 

O novo Decreto, nº. 4696, não mencionava os estrangeiros e, além da contratação de 

engenheiros com a formação já mencionada no Decreto anterior, passou a admitir a 

contratação dos “que tiverem o curso da extinta Academia ou da atual Escola de 

Marinha e prestarem prova especial de habilitações como engenheiros civis”. Em 1880, 

outro Decreto exigia a apresentação dos diplomas aos “Engenheiros Civis, Geógrafos, 

Agrimensores e os Bacharéis formados em matemáticas, nacionais ou estrangeiros, para 

tomar posse de empregos ou comissões de nomeação do Governo”139.  Ou seja, tentava 

regulamentar através do diploma a profissão, mas sem observar a falta de escolas de 

engenharia na Inglaterra, grupo que mais atuava nas obras do país. Ao perceber o 

problema, o então Ministro da Agricultura Manoel Buarque de Macedo recebeu 

consulta através do Decreto n. 8159, de 1 de Julho de 1881, na qual afirmava140:  

Si, não havendo na Inglaterra escolas de engenharia que confiram 
diplomas oficiais, pode o Governo Imperial, à vista do que prescreve o 
citado art. 1º da Lei n. 3001 de 9 de Outubro de 1880, aceitar como 
título científico de capacidade dos Engenheiros ingleses o diploma de 
membro ou sócio do Instituto dos Engenheiros Civis de Londres.  

 
Então, o Ministro respondeu da seguinte forma: 

                                                 
136 TELLES, 1994. Op. Cit., pp. 256-257.  
137 BRASIL. 1862. Op. Cit.,  Artigo 1, alínea 4. 
138 Ibid., Artigo 1, alínea 5. 
139 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto de 9 de outubro de 1880. 
140 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Decreto n. 8.159, de 1 de Julho de 1881: Atendendo 
a que não há na Inglaterra escolas de engenharia que confiram diplomas oficiais, hei por bem, de acordo 
com a Minha Imperial Resolução de 18 do mês findo, tomada sobre parecer da Secção dos Negócios do 
Império do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 11 de Maio deste ano, Declarar que na 
expressão «carta de habilitação científica», a que se refere o art. 1º da Lei n. 3001 de 9 de Outubro de 
1880, se compreendem os diplomas de membros efetivos do Instituto dos Engenheiros Civis de Londres. 
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(...) de não existirem na Inglaterra escolas regulares de engenharia sob 
a direção e responsabilidade do Estado, sendo naquele país melhor 
título de aptidão a prática profissional, quando se trata de serviços 
como os dos Engenheiros, em que, mais do que as teorias e 
especulações científicas, valem a experiência e o exercício da 
profissão. (...) Essencialmente práticos, os ingleses preferem às 
graduações acadêmicas a prática da engenharia como título de 
habilitação profissional. (...). Assim, pois, considerando que na 
Inglaterra não há diplomas escolares de engenharia conferidos sob a 
responsabilidade da administração pública; que os membros efetivos 
(entitled to the privileges of corporate membership) oferecem pelas 
condições de recepção na classe aceitáveis garantias de proficiência; 
(...) Engenheiros ingleses têm sobressaído sempre e primam ainda 
hoje entre os melhores do mundo (...), pode-se aceitar como título de 
capacidade dos Engenheiros ingleses o diploma de membro efetivo do 
Instituto dos Engenheiros de Londres141 
 
 

O Governo, considerando que os engenheiros ingleses eram os melhores do mundo 

entregava-lhes os projetos de engenharia na sua maioria, e, em menor número, aos 

americanos. Porém, a predominância de engenheiros ingleses era principalmente devida 

ao “fato de que vinham da Inglaterra os capitais necessários aos empreendimentos” 142, e 

não só pela sua habilidade técnica. Os interesses financeiros prevaleciam mesmo 

causando desconforto para alguns engenheiros que ficam subordinados nos canteiros de 

obras aos comandos dos estrangeiros. Independente do diploma em engenharia, os 

estrangeiros participaram ativamente nos melhoramentos do país, principalmente em 

obras marítimas até o terceiro quartel do século XIX. Este fato fez com que a 

engenharia européia ou a americana influenciasse nossa cultura, como já acontecia 

desde a Academia Militar, e não foi diferente com a criação da Politécnica.  

 

A Comissão Hidráulica do Império também se incluía no sistema de contratação de 

estrangeiros. Mas além dos mesmos, havia profissionais brasileiros que se destacavam 

em campos variados no decorrer de suas carreiras. A composição da CHI ficou definida 

pelos seguintes engenheiros: William Milnor Roberts, engenheiro chefe; Antonio 

Plácido Peixoto do Amarante, 1º. engenheiro; Rudolph Wieser, chefe da seção; 

Domingos Sérgio de Sabóia e Silva, Alfredo Lisboa, engenheiros 1ª. classe; Miguel 

Antonio Lopes Pecegueiro, Theodoro Fernandes Sampaio, Thomaz de Aquino e Castro, 

engenheiros de 2ª. Classe; João P. Rocha Pita, auxiliar (integrante que só aparece na 

                                                 
141 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Consulta a que se refere o Decreto n. 8.159.  
142 COELHO, 1999. Op. Cit., p. 197. 
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lista escrita por W. M. Roberts); e o geólogo Orville A. Derby, na qualidade de adido da 

expedição através do rio São Francisco. Quem eram de fato esses engenheiros? 

 

1.9 Comissão Hidráulica do Império: composição 
 

1.9.1  William Milnor Roberts, Engenheiro143 
 

Considerado como a “história viva do desenvolvimento da engenharia na América do 

Norte” pela Revista de Engenharia144, W. M. Roberts dedicou sua vida ao 

desenvolvimento da engenharia nos Estados Unidos e no Brasil. Roberts nasceu na 

Filadélfia, Pensilvânia, em 1810, filho de Thomas Paschall e Mary Louise Roberts. 

Casou-se duas vezes: o primeiro casamento foi em 1837, com Annie Gibson, da 

Pensilvânia, com quem teve seis filhos; depois se casou com Adeline Debeelen, de 

Pitsburg, com a qual teve quatro filhos.   

 

Sua educação foi na Filadélfia em escolas particulares. Também fez curso de desenho 

arquitetônico na primeira escola estabelecida pelo Franklin Institute, 

com o arquiteto John Haviland. Depois de começar exercer a profissão de engenharia 

civil, continuou os estudos, principalmente em matemática, da qual gostava muito. 

Começou sua vida profissional em 1825, trabalhando no Canal da União da Pensilvânia 

e, em 1830, na construção de ferrovias. Sua carreira como engenheiro teve início e 

crescimento com o maior dos agentes em nossa civilização moderna, a engenharia 

ferroviária. Nos Estados Unidos, as construções ferroviárias começaram em 1826, na 

pedreira de granito chamada Quincy, onde construíram um bonde para o transporte de 

pedra da pedreira para a água, a uma distância de três ou quatro quilômetros. A primeira 

estrada de ferro, no entanto, foi a Mauch Chunk, com nove quilômetros de extensão, 

entre o cume da montanha Broad Top e o plano inclinado Mauch Chunk. Lado a lado 

com o desenvolvimento material, Roberts se destacou como um engenheiro: sua carreira 

                                                 
143 Fontes: Collection 783 - William Milnor Roberts Papers, 1828-1959: disponível em: 
http://www.lib.montana.edu/collect/spcoll/findaid/0783.html#Contents. Acesso em nov de 2011; 
FRALEY, Frederick.  An Obituary Notice of William Milnor Roberts. In: Proceedings of the American 
Philosophical Society, Vol. 20, No. 111 (Jan. - Jun.,1882), pp. 199-202; TELLES, 1994. Op. Cit.; O 
engenheiro William Milnor Roberts. In: Revista de Engenharia. Rio de Janeiro: Anno III, n. 8. 1881, pp. 
115-117. 
144 O engenheiro William Milnor Roberts. In: Revista de Engenharia. Rio de Janeiro: Anno III, n. 8. 
1881, p. 115. 
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foi de crescimento constante e significativo, “coroado com as mais altas honras que sua 

profissão pode conferir-lhe, e enobrecido pelas obras cuja perfeição e utilidade foi um 

registro imperecível de seu valor e fama” 145. 

 

No decorrer de sua longa carreira como engenheiro, Roberts ocupou variados cargos de 

confiança e responsabilidade. Em 1830, foi nomeado engenheiro residente da estrada de 

ferro Union e um canal Union. De 1831 a 1834, trabalhou como engenheiro-assistente 

sênior principal na ferrovia Allegheny Portage, período durante o qual tinha o encargo 

de reparos na divisão oeste do Estado da Pensilvânia do canal de Johnstown para 

Pitsburg, danificada pela enchente de 1832.  

 

De 1835 a 1857 foi contratado como engenheiro para vários projetos em Ohio, Indiana, 

Pensilvânia e Canadá, trabalhando como engenheiro chefe ou prestando consultorias. 

De 1837 a 1841 ocupou o cargo de engenheiro chefe nas melhorias dos rios em 

Monongahela, trabalhou nas obras do canal na Pensilvânia, o canal Erie, e as melhorias 

do rio Ohio.  De 1841 a 1842 trabalhou na construção do canal de Welland (Canadá). 

De 1843 a 1844, exerceu a função de engenheiro chefe para a Companhia do Canal 

Erie, e de 1845 a 1847 foi engenheiro chefe na empresa Sandy e Beaver, de Ohio. Em 

1849 recusou o convite para ser chefe da primeira ferrovia na América do Sul para 

aceitar trabalhar na ferrovia Bellefontaine e Indiana, de Ohio, onde permaneceu até 

1851. Entre 1852 e 1854 foi engenheiro chefe da ferrovia Allegheny Valley. De 1855 a 

1857 foi contratado para ferrovia em Minnesota, além de prestar consultoria em 

Pitsburg e outras cidades.  

 
No período compreendido entre 1857 e 1865 foi responsável pela construção do 

caminho de ferro D. Pedro no Brasil, como já foi mencionado, permanecendo no 

trabalho até a conclusão da obra, em 1864. Durante o restante de 1864 e parte de 1865 

visitou várias ferrovias e obras públicas no Brasil e nas repúblicas platinas, retornando 

para os Estados Unidos ao final de 1865. Após seu regresso foi contratado para 

importantes obras hidráulicas e ferroviárias, tais como a melhoria dos rios Ohio e 

Mississipi, a construção da ponte de St. Louis Bridges, abastecimento de água de 

Pittsburgh e Filadélfia, e construção de uma ferrovia em Nova Scotia.  

                                                 
145 FRALEY, Frederick.  An Obituary Notice of William Milnor Roberts. In: Proceedings of the 
American Philosophical Society, Vol. 20, No. 111. Jan. - Jun.,1882,  p. 200. 
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Em 1869, Roberts fez o reconhecimento de uma rota para a estrada de ferro do Pacífico 

Norte, que incluiu a rota através de Montana. Seu relatório, publicado por Jay Cooke, 

serviu de base para o financiamento da construção da linha para a costa do Pacífico. 

Atuou como engenheiro chefe da Northern Pacific Railroad de 1870 a 1879. Em 1874 

partiu numa expedição com mais cinco engenheiros para examinar as embocaduras dos 

grandes rios do delta da Europa, a fim de recomendar o tratamento do delta do 

Mississipi.  

 

No final de 1878, Roberts aceitou a nomeação do Governo Brasileiro para um exame do 

porto e águas do Império, com referência à sua melhoria – a Comissão Hidráulica do 

Império. Seu contrato era para um período de três anos, começando em 1879.  Ele saiu 

de Nova York no dia 04 de janeiro de 1879 e chegou ao Rio de Janeiro no dia 27 do 

mesmo mês. Ao chegar, foi imediatamente fazer o exame do porto de Santos e entrou 

em seu novo trabalho no mês de fevereiro seguinte. Esta tarefa foi concluída em junho, 

e no dia 31 de agosto W. Roberts partiu para uma análise ampliada do Alto São 

Francisco. 

 

Além dos trabalhos da CHI, Roberts também fez estudos e outros trabalhos de grandes 

escalas no país. Realizou estudos na Barra do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 

1881, (faleceu antes de inicar os trabalhos); apresentou projeto para o porto do Recife 

PE, após estudos dos engenheiros John Hawskhaw e Raphael Galvão; o porto de São 

Luiz, no Maranhão, também foi contemplado com um projeto de W.M. Roberts, em 

1881. Fez parte de uma comissão para estudo do reservatório do Pedregulho no Rio de 

Janeiro com outros engenheiros ilustres da época, como André Rebouças, Honório 

Bicalho e Raymundo Belford Roxo. Também foi encarregado pelo Governo Imperial de 

realizar estudos e projetos de abastecimento de água em várias cidades.  

 

Roberts participou de importantes associações. Foi membro da American Society of 

Engineers, da Institution of Civil Engineers e da American Geographical Society. No 

Brasil foi sócio honorário do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, admitido no ano 

de 1881. W. M. Roberts morreu de febre tifóide em Soledade, MG, Brasil, aos 72 anos, 

quando trabalhava na estrada de ferro, em 14 de julho de 1881, e sepultado no dia 

seguinte no cemitério da freguesia de Carandaí, cidade próxima a Barbacena - MG.  Em 
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1923, o edifício de engenharia no Estado Montana Campus foi nomeado em sua 

homenagem. 

 

1.9.2  Antonio Plácido Peixoto do Amarante 
 

Antonio Amarante nasceu no Distrito de Santo Antonio do Rio Abaixo, atual cidade de 

Santo Antônio para Leverger - MT, no dia 30 de novembro de 1845. Filho do Tenente 

Antonio José Zeferino Amarante e D. Ana Baubina de Amarante, formou-se Bacharel 

em Ciências Matemáticas e Físicas no dia 23 de maio de 1877, pela Escola Central.  

 

Pouco se encontrou sobre a vida pessoal e profissional do engenheiro Amarante. Sabe-

se que logo após se formar, ele voltou para Mato Grosso, a fim de trabalhar na 

exploração de jazidas de ouro e outros metais na cidade de Cuiabá - MT. Foi-lhe 

concedida permissão para explorar por 2 anos tais jazidas, pelo Ministro Sinimbú146. 

Em 1880, um novo decreto, homologado pelo Ministro Manoel Buarque de Macedo, 

prorrogou o prazo por mais um ano. Segundo o decreto, a solicitação de prorrogação 

concedida ao Amarante, que era concessionário da obra147. 

 

Amarante fez parte da Comissão Hidráulica do Império, ocupando o cargo de primeiro 

engenheiro e trabalhando posteriormente na Estrada de Ferro da Bahia. Em 1883, foi 

engenheiro chefe da Comissão de Melhoramentos do Rio São Francisco, comissão 

organizada para realizar os melhoramentos propostos pela CHI, nas afastou-se dessa 

atividade aos poucos, devido a problemas de saúde.   

 

Pertenceu ao Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, admitido no ano de 1884, na 

qualidade de sócio engenheiro. De acordo com a lista dos sócios de 1909, seu nome 

aparece com a ressalva de sócio já falecido.  

 

1.9.3  Rudolph Wieser 
 

                                                 
146 Brasil, Coleção das Leis do Império do Brasil. Decreto nº. 7.033 de 13 de setembro de 1878. 
147 Brasil, Coleção das Leis do Império do Brasil. Decreto nº. 7.775 de 26 de julho de 1880. 
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Sabe-se pouco sobre Wieser.  Nasceu em New Jersey, USA, filho de Frederick Wiser e 

Henrietta Wieser. Era engenheiro americano e auxiliar de W. M. Robert. Além da CHI, 

trabalhou na construção da ponte que atravessa o rio Kentucky, localizado no estado de 

Kentucky, nos Estados Unidos da América, exercendo a função de engenheiro de 

divisão. Por solicitação da Revista de Engenharia, Wieser publicou um artigo sobre a 

construção dessa ponte no qual informa como se deu o processo de realização das obras, 

os materiais empregados, a montagem e as empresas que haviam proposto a construção, 

bem como os orçamentos das obras148.  

 

1.9.4  Domingos Sérgio de Sabóia e Silva149 
 

Domingos Sérgio de Sabóia e Silva nasceu em Sobral - Ceará. Filho de Cel. Domingos 

José de Sabóia e Silva e D. Maria Clara de Sabóia e Silva, Dr. Júlio de Sabóia e Silva e 

o Cel. José Figueira de Sabóia e Silva. 

 

A primeira formação de Sabóia e Silva foi a de Bacharel em Ciências Físicas e 

Matemáticas, pela Escola Central do Rio de Janeiro, em 1875. Mais tarde, diplomou-se 

em Engenheiro Civil pela Escola Politécnica, em 1877. Incumbiu-se de importantes 

comissões de sua especialidade, sendo uma delas estudar o porto do Ceará e dotá-lo de 

melhoramentos. A atual ponte metálica faz parte dos melhoramentos por ele propostos. 

Por três legislaturas sucessivas, foi um dos dez representantes do Ceará no Congresso 

Federal.  
 

De 1879 a 1880 participou da Comissão Hidráulica. Depois, assumiu o cargo de auxiliar 

de Comissão das Obras do novo abastecimento da água à Capital Federal, e foi 

Engenheiro residente do Reservatório D. Pedro II, em 1880. Trabalhou como 1º. 

Ajudante da Comissão de Melhoramentos da Barra do Rio Grande do Sul, em 1883, e 

exerceu o cargo de Engenheiro chefe da mesma comissão no período de 1886 a 1888. 

Sabóia foi engenheiro fiscal da empresa encarregada das obras e serviços do porto de 

Santos no ano de 1890 e Inspetor do 5º. Distrito de Portos Marítimos entre 1890 e 1894. 

Trabalhou como engenheiro chefe da Comissão de Melhoramento do Porto do Pará, em 

                                                 
148 WIESER, Rodolpho. A mais alta ponte, sobre pregões em todo mundo: a grande ponte sobre o rio 
Kentucky. In: Revista de Engenharia.  1880, pp. 42-43; 56-57. 
149 STUDARD, Guilherme. Dicionário Bio-Bibliográfico Cearence. Volume I. Typo-lithografia a vapor. 
1910. Fonte consultada. 
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1896, e engenheiro chefe da Comissão de Melhoramento do Porto de Pernambuco, de 

1897 a 1898. Em 1903, Sabóia trabalhou como engenheiro chefe da Comissão de 

Melhoramentos do Porto de Recife e chefe da seção da 2º. Divisão da Comissão Fiscal 

de Obras do Porto do Rio de Janeiro, em 1910. Recebeu prêmio por realizar obras de 

engrandecimento nacional em 1876. Tornou-se Sócio do Clube de Engenharia em 1877, 

e eleito para o Conselho Diretor em 9 de fevereiro de 1905, além de ter sido 

correspondente na Comissão de Estudos de Portos e Navegação dos Rios para a revista 

de engenharia. 

 

1.9.5  Alfredo Antonio Simões dos Santos Lisboa150 
 

Alfredo Lisboa nasceu em março de 1847, em Chuquisaca, então capital da Bolívia.  

Filho do Conselheiro Antonio José Lisboa e D. Ana Amália Simões dos Santos Lisboa,  

bacharelou-se em matemática e filosofia na Universidade de Coimbra, em 1871.  

Formou-se Engenheiro Civil pela Universidade de Ghent, na Bélgica, em 25 de junho 

de 1873.  
 

Iniciou a carreira na especialidade da hidráulica fluvial e marítima, como engenheiro da 

Comissão Hidráulica do Império. Apresentou sugestões para o sistema de molhes da 

Barra do Rio Grande do Sul. Chefiou a secção da Estrada de Ferro D. Pedro II de 1881 

a 1883, e atuou como engenheiro-ajudante da Inspetoria de obras públicas do Rio de 

Janeiro, em 1883.  Trabalhou como engenheiro da Estrada de Ferro de Pernambuco, em 

1884, e de Recife a Caruaru, no ano seguinte. Exerceu o cargo de engenheiro chefe da 

Comissão de Melhoramentos do Porto de Recife e de encarregado das obras públicas de 

Pernambuco, de 1886 a 1890. Em 1891, trabalhou como Inspetor de Portos e Obras 

Públicas Federais do Estado de Pernambuco. Prestou serviço como engenheiro chefe da 

Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo, de 1896 a 1897. Em 1903 foi 

nomeado engenheiro chefe da 1º. Seção da 2º. Divisão da Comissão Fiscal e 

Administrativa das Obras do Porto do Rio de Janeiro, dirigida pelo engenheiro 

Francisco Bicalho. Em 1907, ocupou o cargo de engenheiro chefe da Sub-Comissão dos 

Estudos do Porto de Recife, e da Comissão Fiscal e Administrativa das obras deste 

porto no ano de 1909. Chefiou a Subcomissão de Estudos do Porto de Jaraguá, em 
                                                 
150 SOBRINHO, J. F. Velho. Dicionário Bio-Bibliográfico Brasileiro.Volume I. Aarão Garcia – Azevedo 
Rio de janeiro, 1937. Fonte consultada. 
 



 

 

70 

 

1910. Com a criação da Inspetoria de Portos, Rios e Canais, em 1911, Lisboa foi 

nomeado engenheiro chefe da Secção Técnica. Nesse cargo, aposentou-se no ano de 

1931. Exercendo essa função, realizou várias comissões de destaque. Também trabalhou 

como Inspetor Federal dos Portos, Rios e Canais. Em 1925, foi incumbido de fazer a 

revisão dos projetos de melhoramentos dos portos de Itajaí e Laguna. 

 

Alfredo Lisboa foi sócio do clube de Engenharia do Rio de Janeiro, ocupando uma 

cadeira no Conselho Diretor. Também fez parte do Instituto Politécnico do Rio de 

Janeiro, da Associação dos Engenheiros Civis de Londres, da Associação Internacional 

Permanente dos Congressos de Navegação de Bruxelas, do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro e da Associação dos 

Engenheiros Civis de São Paulo. Faleceu no Rio de Janeiro, em novembro de 1936. 

 

1.9.6 Miguel Antonio Lopes Pecegueiro 
 
Miguel Antonio Lopes Pecegueiro, brasileiro formado em engenharia. A única 

informação sobre esse engenheiro foi uma nota na Revista de Engenharia, na qual 

informava que Pecegueiro havia solicitado licença de três meses, com vencimento, da 

CHI para tratar da saúde. Segundo informa a nota, a solicitação foi-lhe negada porque a 

natureza da CHI não permitia esse tipo de concessão151.  

 

1.9.7  Theodoro Fernandes Sampaio152 
 

Theodoro Sampaio nasceu em sete de janeiro de 1855, no engenho Canabrava, 

pertencente ao coronel Manoel Lopes da Costa e Pinto – o Visconde de Aramaré - na 

freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Bom Jardim - BA, hoje Santo Amaro. Era filho 

da escrava Domingas da Paixão153. Casou-se com D. Capitolina Maria Sampaio, com 

quem teve 11 filhos. 

                                                 
151 Despachos do Ministério da Agricultura. In: Revista de Engenharia. Rio de Janeiro: Anno II, n. 1888, 
p. 61. 
152 Fonte consultada: SAMPAIO, 2002. Op. Cit., pp.43-45. 
153 Pelo fato da escrava Domingas ter pertencido a Manoel Lopes da Costa Pinto, proprietário do engenho 
no qual Theodoro Sampaio nasceu, alguns pesquisadores defendem a tese de que Theodoro era filho de 
Costa Pinto. Acredita-se também que Theodoro pode ser filho do Padre Manuel Fernandes Sampaio, 
principalmente por este ter participado da “formação humana” de Theodoro. Outro fato que confirma essa 
versão está no esboço autobiográfico no qual Teodoro afirma: “levou-me o meu progenitor para o Rio de 
Janeiro, onde concluí o curso das primeiras letras e estudei os preparatórios do secundário no Colégio de 
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Após ter concluído os estudos preparatórios, ingressou na Escola Central, em 1872. 

Cursou as disciplinas da área de Ciências Físicas e Matemáticas, tornando-se depois 

habilitado a cursar Engenharia Civil. Em 1874, com a separação da Escola Central, 

bacharelou-se em Engenharia Civil. 

 

Ainda estudante de engenharia, Sampaio trabalhou no Museu Imperial, atual Museu 

Nacional, como desenhista. Em 1879, integrou a CHI, seu primeiro trabalho como 

profissional na engenharia através do convite do senador Viriato de Medeiros154. 

Trabalhou como engenheiro de primeira classe da Estrada de Ferro da Bahia ao São 

Francisco, em 1882. A convite do engenheiro Antonio Plácido Peixoto do Amarante, foi 

nomeado primeiro engenheiro da Comissão de Melhoramentos do Rio São Francisco, 

em 1883, deixando essa função em 1886 para fazer parte da Comissão Geológica e 

Geográfica de São Paulo. Em 1894, Sampaio elaborou, juntamente com Sales Oliveira e 

o Coronel Jardim, o regulamento da Escola Politécnica de São Paulo, a além de ter sido 

chefe da repartição de Águas e Esgotos de São Paulo. Foi sócio fundador do Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo, sócio do Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia, sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1904, 

retornou para a Bahia onde assinou contrato com a Prefeitura da cidade de Salvador 

para a realização de obras de saneamento e abastecimento de água. Faleceu em 1937, na 

ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.  

 

1.9.8  Thomaz de Aquino e Castro 
 
Thomaz de Aquino e Castro nasceu em abril de 1850, em São Paulo, filho do 

conselheiro Olegário Herculano de Aquino e Castro com D. Genoveva Dias de Castro. 

Casou-se com Luiza Paes de Aquino, com quem teve sete filhos. Formou-se em 

engenheiro civil nos Estados Unidos da América. 

 

                                                                                                                                               
S. Salvador”. PIERSON, Donald. Brancos e pretos na Bahia: estudo de contato racial. São Paulo: Editora 
Nacional. 1971, pp. 375-383. Porém, Theodoro, jamais expressou claramente quem seria seu pai. 
154 O senador convidou Theodoro para se juntar aos técnicos americanos e brasileiros na execução dos 
trabalhos da Comissão. Porém, o Diário Oficial ao publicar a relação dos membros da CHI, o nome de 
Theodoro estava ausente. O motivo, conforme Theodoro estava relacionado ao fato de ser ele o único 
negro participante da comitiva, “o que levou um ‘zeloso’ oficial-de-gabinete do ministro, a quem o fato 
parecia ‘chocante’, a suprimir o seu nome como forma de evitar ‘constrangimentos’ aos técnicos 
americanos, que ao seu juízo, não deveriam apreciar a companhia de um homem de cor”. Por intervenção 
do senador Viriato de Medeiros se corrigiu a situação. SAMPAIO, 2002., Op. Cit. pp. 11-12. 
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Pouco se sabe sobre sua vida profissional, somente alguns dados esparsos. Exerceu a 

função de engenheiro de 2ª. Classe na CHI.  Em 1885, trabalhou na Companhia Estrada 

de Ferro de Bragança: Linha de Transway a Vapor, que partia da Estrada de Ferro 

Bragantina-SP e terminava em Santo Antônio da Cachoeira, atual cidade de Piracicaba, 

SP. Em 1902, trabalhou na construção e exploração de linhas telefônicas ligando a 

Capital Federal à cidade de Santos, cuja concessão teve duração de 15 anos155. Foi 

sócio do clube de Engenharia do Rio de Janeiro, admito em 2 de junho de 1882.  
 

1.9.9  Orville Adalbert Derby156 
 

Orville A. Derby nasceu no dia 23 de julho de 1851, em Kelloggsville, no condado de 

Cayuga, Estado de Nova York (Estados Unidos), filho de John C. Derby e Malvina A. 

Lindsey Derby. Graduou-se em geologia, em 1873, e obteve o grau de Master of 

Sciences em junho de 1874, na University of Cornell, com a tese intitulada On the 

Carboniferous Brachiopoda of Itaituba, Rio Tapajós, Prov. of Pará, Brazil.  

 

Participou das Expedições Morgan no Brasil, dirigidas por Charles Frederic Hartt.  

Entre 1873 e 1875 ocupou o posto de instrutor de geologia e paleontologia na 

University of Cornell. Foi membro da Comissão Geológica do Império, em 1875. Derby 

trabalhou sem receber remuneração no Museu Imperial e Nacional até maio de 1879, 

quando foi nomeado chefe da 3ª seção de geologia nesta instituição, permanecendo 

neste cargo até 1890.  Ainda neste período, atuou na Comissão Hidráulica do Império. 

 

De 1879 até 1886, dedicou-se integralmente às atividades no Museu Imperial, atual 

Museu Nacional, como pesquisador, professor e organizador das coleções de 

mineralogia e de paleontologia pertencentes ao acervo da instituição. Em 1885, Derby 

foi convidado pelo presidente da província de São Paulo, João Alfredo Corrêa de 

Oliveira, para formular um plano de estudos sobre a geografia, o relevo, e a estrutura 

geológica de São Paulo. Chefiou a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo de 

1886 a 1890, e foi o responsável pelo Boletim da Comissão Geográfica e Geológica de 

São Paulo, em 1889.  Em 1888, redigiu a ata de recebimento do meteorito Bendegó, que 

                                                 
155 BRASIL, Coleção das Leis do Império do Brasil. Decreto nº. 4. 646, de 7 de novembro de 1902. 
156 Fonte consultada: Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930). Casa 
de Oswaldo Cruz / Fiocruz.  Disponível em: http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br. Acesso em abril 
de 2009. 
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havia sido encontrado, em 1784, em Monte Santo (interior da província da Bahia), e 

doado ao então Museu Nacional. Posteriormente, ainda escreveu um artigo sobre este 

meteorito, o qual fora publicado nos Arquivos do Museu Nacional, em 1895, e na 

Revista de Engenharia. 

 

No dia 10 de fevereiro de 1896, apresentou ao então Secretário de Agricultura do 

Estado de São Paulo, Teodoro Dias de Carvalho Júnior, um esboço do projeto de 

organização da seção botânica da Comissão Geográfica e Geológica do então Estado de 

São Paulo, por meio da qual poderiam ser viabilizados projetos referentes ao serviço 

florestal e ao Horto Botânico. Após desligar-se da Comissão, foi convidado pelo 

Secretário de Agricultura da Bahia, Miguel Calmon du Pin e Almeida, para dirigir o 

Serviço de Terras e Minas do Estado da Bahia. Em fins de 1906, o mesmo Du Pin e 

Almeida, então Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, convidou-o para 

organizar o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, para fazer o estudo científico 

da estrutura geológica e mineralógica do país, objetivando sua aplicação prática. Foi 

membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da London Geological 

Society e da American Association for the Advancement of Science, e colaborador dos 

periódicos American Journal of Science, The Proceedings of the American 

Philosophical Society, e Quarterly Journal of the Geological Society. Suicidou-se em 

27 de novembro de 1915, no quarto em que vivia no Hotel dos Estrangeiros, situado na 

Praça José de Alencar, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.10 Contribuições na formação profissional dos engenheiros a 
atuação na CHI 
 

Os integrantes da CHI, com exceção dos americanos, iniciaram, praticamente suas 

carreias atuando na mesma. Não se pode negar que o contato com o engenheiro Roberts 

revelou-se enriquecedor para as suas carreias, até refutando as afirmações, nesse caso 

especificamente, de que os engenheiros brasileiros ficavam submissos aos engenheiros 

estrangeiros.  

 

A partir dos trabalhos na CHI, os engenheiros adquiriram experiência em atividades 

relacionadas aos estudos de portos, construções de estradas de ferro, obras no sistema de 
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esgoto, entre outros, contribuindo para legitimar a profissão de engenheiro e saber 

técnico através da prática da engenharia, “formando o núcleo dos especialistas na 

hidráulica de portos, rios e canais”157. Vale ressaltar o reconhecimento de Roberts na 

capacidade profissional de Theodoro Sampaio, por exemplo, ao designá-los para 

atravessar sozinho a Bahia para realizar a seguinte tarefa, nas palavras do próprio 

Theodoro: “colhendo dados geográficos e geológicos, e informar sobre a capacidade 

produtiva, sobre a população e comerciais da região em conexão com a bacia de S. 

Francisco que acabamos de examinar”158. 

 

O desenvolvimento científico e profissional dos engenheiros pode ser medido pelo 

reconhecimento na sociedade e pela produtividade decorrente dos estudos e pesquisas - 

Theodoro Sampaio e Alfredo Lisboa são exemplos claros desse reconhecimento. 

Theodoro, após a CHI, trabalhou em outras comissões que lhe deram notoriedade e 

credibilidade; em paralelo, publicou em revista e jornais, e escreveu sobre assuntos 

diversos. Algumas de suas publicações são: o relatório da viagem realizada pela CHI 

pelo rio São Francisco e a Chapada que foi publicado pela primeira vez em 1901, na 

revista Santa Cruz, dos Salesianos de São Paulo, depois havendo mais seis reedições; o 

Tupy na Geografia Nacional; Considerações sobre as condições econômicas do rio 

Paranapanema em 1886; São Paulo no tempo de Anchieta, conferência Anchieta em 

1897; Os índios Kraós do Alto São Francisco; Inscrições Lapidares na Igreja da Vitória 

- Ba; entre outros.  

 

Alfredo Lisboa especializou-se na área de estudo dos portos e estradas de ferro, além de 

publicar os seguintes trabalhos: tabelas destinadas ao uso dos engenheiros nos estudos e 

construções de estradas de ferro em Recife; A estrada de ferro transcontinental – 

América do Sul – uma contribuição para o estudo do traçado do Recife; Relatório sobre 

o exame feito às obras de melhoramento do Alto do São Francisco, em 1889; Relatório 

sobre o estudo dos portos de mar ao abrigo do quebra mares na Europa; estudos 

Hidrográficos e Meteorológicos do porto de Recife, apresentado ao IV Congresso de 

Geografia reunido em Pernambuco em 1915; Portos do Brasil, em comemoração ao 

centenário da independência, 1922, segunda edição, em 1926; Barra e Porto do Rio 

Grande do Sul; Portos marítimos e fluviais – Evolução e posição da engenharia no 

Brasil; Litoral e Portos do Brasil – dos capítulos I e XXI da Introdução do Dicionário 

Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil. No ano de 1935, recebeu justa 

homenagem pelo Clube de Engenharia e do Departamento Nacional de Portos e 

                                                 
157 SAMPAIO, 1923., Op. Cit., p. 32. 
158 PIERSON, 1971, Op. Cit., 376. 
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Navegação de plana de bronze com o retrato do engenheiro, homenagem esta realizada 

um ano antes do seu falecimento. Pelo exposto, não se pode deixar de ressaltar a 

importância da comissão Hidráulica do Império não só pela atuação no âmbito da 

engenharia, mas também pela relevância dos profissionais que a compuseram.  
 

Após analisarmos as peculiaridades da formação em engenharia, as condições 

profissionais do engenheiro, as comissões no século XIX, as características e os 

membros da CHI, nos capítulos II e III são apresentados os aspectos da CHI 

propriamente ditos: atividades e projetos. E no capítulo IV os desdobramentos após os 

trabalhos da CHI. 

 

O Capítulo II inicia-se apresentando uma visão geral dos portos antes da lei de 1869, 

que regulamentou as obras em portos brasileiros, e trata das condições de infraestrutura, 

principalmente no Rio de Janeiro e Pernambuco, considerados os principais portos do 

Império. Na sequência, o estudo se concentra no porto de Santos, apresentando suas 

características, os trabalhos desenvolvidos pela CHI e os projetos para melhoramento do 

cais.  
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Imagem 2: Porto de Santos – CHI. In: IGHB, Sampaio, 1879159. 
 
 
 
 

                                                 
159  Fragmento extraído do manuscrito de Theodoro Sampaio referente às atividades no porto de Santos – 
IGHB.  
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Capítulo 2 - Comissão Hidráulica do Império e o porto de 
Santos  
 

2.1  Situação de alguns portos antes da lei de 1869 
 

O ciclo do café despertou a necessidade de propor um melhor sistema de transporte 

terrestre devido às distâncias entre as Províncias e o aumento da quantidade de 

mercadorias transportadas, principalmente provenientes da Província de São Paulo, 

onde a produção era maior do que nos outros lugares que cultivavam o café. Uma das 

soluções para melhorar o escoamento da produção consistia na implantação do sistema 

ferroviário.  

 

O advento das ferrovias ocorreu a partir da Lei Feijó de 1835, período que iniciou um 

processo de ações para estabelecer um sistema de transporte que atendesse a um plano 

de desenvolvimento territorial a fim de combinar o “transporte ferroviário ao fluvial 

como meio de acesso ao interior do país”160. As ferrovias que permitiram o aumento da 

produção, “fator fundamental de progresso”, podem ser consideradas como o “primeiro 

transporte terrestre capaz de operar com segurança o ano todo”161.  

 

Além das estradas de ferro, os portos também contribuíram para o melhoramento do 

comércio no país. O interesse pelos portos do Brasil ocorreu desde a abertura dos portos 

marítimos, através da promulgação da Carta Régia, em 1808. Através do mar, as 

pessoas chegavam e partiam, funcionava o comércio e era feita a proteção do território. 

Assim, os portos surgiram como consequência do movimento de “pessoas, mercadorias 

e armas”162. Segundo Machado, a integralização da comunicação fluvial, ferroviária e  

terrestre facilitaria as transações mercantis idealizadas desde a Colônia, e criaria um 

grande sistema de comunicação, unindo o norte ao sul do Império, através do centro do 

país163. 

 

                                                 
160 FREITAS, José Francisco Bernardino.  Portos e o regime de concessões: construção, exploração e 
aterros. USJT - arq.urb. In: Revista eletrônica de Arquitetura e Urbanismo, nº 2, 2009, p. 8. 
161 Idem., p. 274.  
162 GOULARTI FILHO, 2007. Op. Cit., p. 455-456. 
163 MACHADO, Fernando da Matta. Navegação do rio São Francisco. Rio de Janeiro: Topbooks. 2002, 
p.20. 



 

 

78 

 

A primeira iniciativa para tentar organizar as obras portuárias e de se estabelecerem 

regras para as obras públicas foi a Lei de 1828, que incentiva “as obras, que tiverem por 

objeto promover a navegação dos rios, abrir canais, ou construir estradas, pontes, 

calçadas, ou aquedutos”164. Sua promulgação dava continuidade ao ato de Abertura dos 

Portos, demonstrando a preocupação da Corte, ainda nos primeiros anos da 

Independência, com os problemas das comunicações terrestres e marítimas165. Através 

dela, previa-se a realização de obras por empresários nacionais ou estrangeiros, o que 

permitiria a contratação da mão de obra estrangeira, significativamente presente nas 

obras no século XIX, e também demonstrava o interesse pelas reformas urbanas que 

posteriormente se intensificariam.  

 

Com o Decreto de 8 de outubro de 1833, houve um pequeno estímulo para o  

desenvolvimento dos transportes marítimos.  Pelo decreto, poderiam-se contratar 

companhias nacionais ou estrangeiras para ampliar a navegação de barcos nos rios e 

baías - ação que também iria integrar as regiões166. O Regulamento da Alfândega 

também contribuiu para regularizar os “transportes marítimos e controlar as 

importações, exportações e o comércio de cabotagem em todo território nacional, até 

mesmo nos portos fluviais”167. Apesar dessas ações, o crescimento dos portos ainda era 

inexpressivo. Segundo Honorato, o que “na época se chamava porto, na realidade, não 

passava de um conjunto desarticulado e mal construído de trapiches de madeira, onde 

encostavam as ‘lanchas’ que levavam as cargas destinadas aos navios que permaneciam 

fundeados ao largo”168.  

 

O Conselheiro Manoel da Cunha Galvão, ao publicar o plano “Melhoramento dos 

Portos do Brasil” em 1869, demonstrou sua indignação diante das condições dos portos 

marítimos. O Conselheiro tentava chamar a atenção do Estado para o “nenhum, ou 

quase nenhum melhoramento” que se tinha feito nos portos do Império e “para a 

necessidade de proceder quanto antes nos portos principais à construção de 

                                                 
164 BRASIL, 1828. Op. Cit. 
165 MENDES, Carlos Pimentel. In: História do Porto de Santos. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf. br/porto/portoh01.htm. Acesso em set de 2010. Originalmente publicado 
pelo autor em 28/1/1992 no caderno semanal Marinha Mercante do jornal O Estado de São Paulo. 
166 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Decreto número 60 de 8 de outubro de 1833 
167 HONORATO, Cezar T. O polvo e o porto: a Cia. Docas de Santos (1888-1914). São Paulo: Hucitec. 
1996, p. 81. 
168 Ibid., p. 81 
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melhoramentos, que não só ofereça segurança à navegação, como consultem os 

interesses da agricultura e do comércio”169.  

 

Para Galvão, os portos marítimos - ou portos de mar como costumava se referir - teriam 

de satisfazer aos interesses do comércio e da navegação, mas não poderiam deixar de 

exercer a função de abrigo das esquadras.  Esta questão deveria ser considerada também 

para que fossem executados os devidos reparos através de estudo apropriado pelo 

Ministério da Marinha, o responsável na época pelo controle dos portos. O texto de 

Manoel Galvão sugeria a necessidade de se fazer uma parceria entre os Ministérios da 

Marinha e da Agricultura, pois, para que ocorresse a franca navegação, “entram em jogo 

as obras públicas, atos da alçada do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas”170. Diante dessa situação, Galvão reforçava a dificuldade de permanecerem os 

portos sob o controle de Ministérios que não se conjugavam e não atendiam às 

necessidades de realização de reformas que incluíam melhoramentos de portos e 

reformas urbanas, questão já discutida anteriormente. O texto de Galvão faz menção aos 

seguintes portos: de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Ceará, de 

Santos, da Paraíba, do Rio de Janeiro, da Bahia e do Pará. 

 

Até 1869, o governo já havia realizado algumas concessões para as ferrovias; porém, 

com relação aos portos, ocorria muita descontinuidade nos planos para realizar 

melhorias. Nesse aspecto, Galvão sustentava que se o Governo Imperial não tinha 

condições de realizar os melhoramentos portuários, os mesmos deveriam ser entregues 

aos cuidados de companhias particulares, “a empresários respeitáveis e ativos, que eles 

irão buscar os capitais, que terão o seu juros e a sua amortização nas obras, que eles 

conseguirem” de acordo com os preceitos ingleses: de docas “self supporting”171.  

Ainda afirmava que os resultados positivos obtidos pela Lei n. 641, de 26 de junho de 

1852, que autorizou a concessão para construção de estradas de ferro, não seriam 

semelhantes no estabelecimento das docas, pois o dinheiro necessário para o 

                                                 
169 GALVÃO, Manoel da Cunha. Melhoramento dos Portos do Brasil. Rio de Janeiro: Typografia – 
Perseverança, 1869, p. 6-7. Baiano, formado em Letras pela Universidade de Paris, doutorou-se em 
Matemática pela Escola Militar do Rio de Janeiro. Serviu no corpo de engenheiros do exército, foi chefe 
de obras públicas e navegação e contribuiu para a criação da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario 
bibliographico brazileiro. Typographia Nacional: Rio de Janeiro, vol. 6. 1900.  
170 GALVÃO, 1869. Op. Cit., p. 9. 
171 Docas autossustentáveis. Ibid., p. 209. 
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investimento nos melhoramentos dos portos seria muito superior ao empregado nas 

estradas de ferro172. 

 

Apesar de não ter havido muitos melhoramentos nos portos marítimos até 1869, os 

projetos elaborados a partir da abertura dos portos demonstram o interesse pelas obras. 

No período que antecedeu ao decreto nº. 1746, de 13 de outubro de 1869, que 

“autorizava a contratação para a construção nos diferentes portos do Império de docas e 

armazéns para carga, descarga, e guarda e conservação das mercadorias de importação e 

exportação”173, foram realizadas algumas obras mencionadas nos Relatórios do 

Ministério da Marinha. Os mais recorrentes nos relatórios foram os portos do 

Maranhão, Paraíba e Pernambuco; haviam algumas observações sobre os portos do 

Ceará, Alagoas, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Destacam-se os portos de 

Pernambuco e Rio de Janeiro, identificados pelo Ministério da Marinha como os 

principais portos do Império174. Como eram as condições desses dois principais portos?  

 

2.1.1  Os portos de Pernambuco e Rio de Janeiro até 1869 
 

Segundo os Relatórios da Marinha, o porto de Pernambuco foi o que mais recebeu 

atenção, pela sua importância comercial e por ser o ponto de escala “quase forçada para 

os navios, que vêm da Europa ou para lá se dirigem”175, merecendo assim, atenção 

particular do Governo. Entre 1819 e 1862 foram apresentados 16 projetos para reforma 

do porto de Pernambuco176. Nesse período, destaca-se o projeto da comissão de 

brasileiros composta pelo chefe de Esquadra Rodrigo Theodoro de Freitas, Capitão de 

Fragata Elisario Antonio dos Santos, e engenheiro José Mamede Alves Ferreia, grupo 

formado para examinar o porto e indicar os melhoramentos necessários, em 1849. Das 

                                                 
172 Ibidem., p. 211. 
173 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Decreto nº.1746, de 13 de outubro de 1869. 
174 Para obter mais informações detalhes sobre os portos de acordo com o Ministérios da Marinha ver 
relatórios dos anos de 1850 a1872. 
175 BRASIL, Ministério da Marinha. Relatório do ano de 1867 apresentado à Assembleia Geral 
Legislativa na 2ª. sessão da 13ª. Legislatura pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha Afonso Celso de Alves Figueiredo. Rio de Janeiro: Typographia do – Diário do Rio de Janeiro. 
1868, p. 33. 
176 O primeiro a apresentar um projeto foi Francisco José de Sousa Soares de Andrea (Barão de 
Caçapava) em 1819. Em 1835 foi a vez do engenheiro francês Boyer. Dez anos depois outro Engenheiro 
francês, L. L. Vauthier também apresentou proposta. O Brigadeiro Moraes Ancora apresentou planos de 
melhoramentos em 1846. GALVÃO, 1869. Op. Cit., pp. 15-18. 



 

 

81 

 

sugestões apresentadas pela comissão, as principais são a colocação de boias em 

diversos pontos, construção de  muralhas e diques.   

 

Em 1854, o engenheiro inglês Charles Neate foi contratado pelo Governo Imperial para 

examinar a proposta da Comissão de 1848177. Naete sugeriu algumas mudanças, mas 

nada que fosse muito contrário ao proposto pela Comissão. Em 1856, os Srs. Blount e 

Henrique Law também analisaram o projeto da Comissão de 1848, concordando e 

divergindo em alguns pontos. Eles indicaram o aterro de um trecho dos rios Capibaribe 

e Beberibe por afirmaram que os rios estavam obstruindo o porto. No ano de 1857, O 

Eng. Penniston sugeriu a mudança total do curso do rio Capibaribe. No ano seguinte, o 

Sr. T. D. Lawden também optou pelo aterro do rio. Em 1860, uma comissão composta 

pelo chefe de esquadra, Coronel Gomes Jardim, e o Tenente Coroel Raposo apresentou 

porposta de construção de um dique no rio Capibaribe. O astrônomo francês Emmanuel 

Liais, após realizar estudos hidrográficos e geológicos em 1861 no local, afirmou que a 

obstrução do porto era proveniente da areia do rio Capiberibe e propôs a mudança da 

foz do rio para fora do porto. No mesmo ano, Sr. Law apresentou nova proposta que não 

alterava o curso dos rios. Pelas propostas apresentadas posteriormente pela Comissão de 

1849, um dos grandes entraves nas obras no porto de Pernambuco era o percurso do rio 

Capibaribe, contudo não se chegava a um consenso sobre qual seria a melhor solução 

para diminuir a correnteza do rio. 

 

Finalmente, em 1862, novamente o engenheiro inglês Charles Naete, agora em parceria 

com C. B. Lane apresentou outro projeto. Seu novo plano consistia na obstrução dos 

rios Capibaribe e Beberibe, desviando-os para um canal entre a Fortaleza de Brum e a 

extremidade de Recife; a construção de um dique na ilha de Nogueira; uma nova ponte 

sobre o canal e a remoção de banco de areias178. No ano seguinte, o engenheiro inglês 

John Hawkshaw analisou e emitiu parecer acerca do projeto de Neate179. Conforme 

                                                 
177 Charles Neate, engenheiro inglês que fez vários projetos para obras portuárias no Brasil.   
178 GALVÃO, 1869. Op. Cit., p 21 
179 John Hawkshaw, engenheiro inglês, um dos mais ilustres engenheiros do séc. XIX. Realizou uma 
grande quantidade de projetos e emitiu parecer em muitos outros. Atuou na Inglaterra e em várias partes 
do mundo fez trabalhos de estradas, canais, portos, obras hidráulicas em geral. Esteve no Brasil a convite 
do Governo Imperial em 1874/1875, estudando vários portos para os quais preparou projetos e 
orçamentos. TELLES, 1994. Op. Cit., p.338 
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relatório do Ministério da Marinha, Hawkshaw aprovou o projeto de Neate com 

pequenas modificações180.  

 

No porto do Rio de Janeiro não foi muito diferente. Segundo Telles, pouco se fez nesse 

porto até 1869, mesmo ele sendo um dos principais portos do país. Em 1852, uma 

comissão composta pelo Marechal Francisco José de Sousa Soares d´Andréia (Barão de 

Caçapava), coronel-engenheiro Antonio Joaquim de Souza, tenente-coronel-engenheiro 

Ricardo José Gomes Jardim, Fernando Halfeld e o chefe de esquadra Pedro Ferreira de 

Oliveira apresentou o primeiro projeto para melhorias no Porto. A comissão sugeria a 

construção de um cais corrido entre os Arsenais da Marinha e de Guerra, duas docas, 

três bacias para uso comercial e rampas de embarque e desembarque de passageiros181. 

 

Em 1853, o engenheiro hidráulico Charles Neate apresentou um novo projeto para o 

porto do Rio de Janeiro. O engenheiro propôs a construção de três docas fechadas, de 

extensões superiores a qualquer doca já construída na época. No seu interior deveriam 

ser construídas pontes de ferro para servirem de cais de atracamento, e também sugeriu 

a construção de armazéns. O projeto foi criticado pelo Engenheiro Francês C. Bernard 

pois, segundo ele, a doca da alfândega, sugerida por Neate, era insuficiente para dar 

vasão ao tráfego do porto, além de possuir a entrada mal localizada182. Para Galvão, o 

erro do projeto não estava no problema da doca da alfândega, mas na atitude do 

Governo em não permitir que as obras fossem executadas por empresas particulares, 

como havia proposto Naete. Se o Governo tivesse aceitado a sugestão, teria feito uma 

grande economia dos cofres públicos183.  Apesar das críticas, o projeto teve apoio do 

Governo. Tiveram início as obras ainda em 1853. Com passar do tempo, o projeto teve 

algumas modificações, e a primeira doca durou cerca de 15 anos para ser concluída. De 

1866 a 1871 as obras foram dirigidas pelo engenheiro brasileiro André Rebouças e, até 

1877, o engenheiro Agostinho Victor Borja Castro assumiu o controle184.  

 

                                                 
180 O parecer completo John Hawkshaw encontra-se no Relatório do ano de 1863-1. BRASIL, Ministério 
da Marinha. Relatório apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 1ª. sessão da 12ª. Legislatura pelo 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha, Joaquim Raimundo de Lamare. Rio de 
Janeiro: Typographia Perseverança. 1864. Anexo A81-5. 
181 TELLES, 1994. Op. Cit.,  p.333. 
182 GALVÃO, 1869. Op. Cit., p. 174.  
183 Ibid. p. 174-175. 
184 TELLES, 1994. Op. Cit., p. 333 



 

 

83 

 

Pelo exposto, observa-se que até a década de 60 os portos se encontravam semelhantes 

ao que eram no final do período colonial, prejudicando o controle alfandegário, 

acumulando a carga tributária centrada nos impostos de importação e exportação. Com 

relação aos projetos apresentados, a maioria era feita por engenheiros ingleses ou se 

baseava em obras desenvolvidas na Inglaterra, ou seja, o modelo das obras portuárias 

era de acordo com os desenvolvidos na Europa, como ocorria com as obras férreas. Os 

motivos que levaram o país a entregar muitas de suas obras aos ingleses não eram 

somente decorrentes da experiência dos ingleses nesses tipos de obras, mas pelo 

investimento inglês, como afirma Lamarão: 

O governo imperial recorria ao capital estrangeiro, tanto para levar a 
termo sua política de equilíbrio orçamentário, como para obter 
recursos destinados a melhoramento de setores chaves da economia 
como ferrovias e portos. A fim de executar esses trabalhos, eram 
subcritos empréstimos no exterior e foram dadas concessões a grupos 
e sociedades estrangeiras185. 

 

O que não era de se entranhar, pois grande parte do capital para a execução das 

ferrovias era proveniente da Inglaterra. Segundo Honorato, o capital estrangeiro possuía 

mão dupla nas suas atribuições: funcionava como um obstáculo ao desenvolvimento de 

empresas nacionais e como estímulo à entrada do capital estrangeiro na economia 

brasileira, notadamente os oriundos da Inglaterra, para os setores bancário, de seguros e 

ferroviários186. Com a promulgação da lei de 1869 criaram-se condições de se organizar 

e realizar obras nos portos do país. 

 

2.1.2 Projetos dos portos do Rio de Janeiro e de Pernambuco após a 
promulgação do Decreto nº 1.746 de 1869 
 

De acordo com Honorato, a existência de uma legislação de Terras da Marinha 

sancionada desde o período colonial, a crescente privatização dos serviços públicos e a 

expansão das atividades agroexportadoras criavam condições para a implantação de 

uma legislação para incentivar os melhoramentos dos portos do Império e deveriam 

funcionar como atrativo a investimentos privados187.  Esses fatores contribuíram para 

                                                 
185 LAMARÃO, Sérgio Tadeu de Niemeyer. Dos Trapiches ao Porto: um estudo sobre a área portuária 
do Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro Secretaria Municipal das Culturas, Departamento Geral de 
Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 2006, p. 54. 
186 HONORATO, 1996. Op. Cit., p. 46. 
187 Ibid., p. 87. 
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que em 13 de outubro de 1869, o Governo Imperial sancionasse o Decreto nº.1.746. O 

Decreto autorizava a contratação de empresas para a construção nos diferentes portos do 

Império, de docas e armazéns para carga, descarga, guarda e conservação das 

mercadorias de importação e exportação através de concessão no prazo máximo de 90 

anos. Permitia a empresas privadas nacionais ou estrangeiras obterem concessões a 

taxas reduzidas, ficando a cargo do Governo a fiscalização das obras. Nesse ínterim, 

ressaltava que as empresas estrangeiras eram obrigadas a possuírem representantes para 

tratarem com o Governo Imperial nas localidades de realização das obras188. A 

participação dos investidores estrangeiros tinha o objetivo de atrair o capital, 

especialmente o inglês, tradicionalmente alocado em projetos ferroviários e outros 

investimentos.  

 

Para Lisboa, essa foi “a lei fundamental, que veio a fomentar a organização de projetos 

baseados em estudos regulares, de campo e de gabinete, dos quais surgiram as primeiras 

concessões feitas para aquele fim”189. Concessão, de acordo com Bilac Pinto: 

Consiste no ato de confiar a Administração, durante certo prazo, a 
gestão de um serviço público a um empresário privado, pessoa física 
ou jurídica, que se torna um colaborador da Administração, a cujo 
controle fica submetido, no que diz respeito à qualidade, a extensão do 
serviço e a sua remuneração190. 

 

Para instaurar o sistema de concessão, as Terras da Marinha passaram a ser propriedade 

do Estado; a área então se tornou “objeto de riquezas” para quem obtivesse a concessão, 

podendo pelo uso da área adquirir os lucros decorrentes191. Os concessionários dos 

portos obtiveram as mesmas garantias das construções ferroviárias, como definição dos 

prazos, fundo de amortização e o direito do Governo de resgatar a concessão após 10 

anos192.  

 

A lei demorou um pouco para surtir efeito. Para a realização mais precisa das melhorias 

nos portos eram necessários estudos “mais acurados sobre a natureza e extensão das 

obras necessárias e sobre os recursos, que da exploração comercial dos mesmos 

                                                 
188 BRASIL, 1869. Op. Cit., p. 189-191. 
189 LISBOA, Alfredo. Portos do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1926. 2ª. edição. p. VI.  
190 Bilac Pinto apud HONORATO, 1996., Op. Cit., p. 88. 
191 Ibid., p.88. 
192 Ibid., pp. 88-89. 
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adviriam”193, realizados entre o final do Império até o advento da República. Depois do 

Decreto foram apresentados estudos e projetos preliminares, autorizando algumas 

concessões, como: A Companhia Docas do Rio de Janeiro (1870); A Comissão 

Hidráulica do Império (1879); Ceará Harbour Corporation (1886); A The National 

Brazilian Harbour Company, para atuar nos portos de Maceió, São Luiz do Maranhão, 

Laguna, entre outros194. 

 

No Rio de Janeiro, depois da promulgação do Decreto, o projeto de Charles Neate, 

apresentado em 1853, foi posto em prática sem modificações, iniciando pela construção 

da Doca da Alfândega e do Mercado. Naete contou com a ajuda dos engenheiros André 

Rebouças e Agostinho Victor Borja Castro, como já foi mencionado. A obra da Doca da 

Alfândega do Rio de Janeiro foi a primeira a empregar o cimento Portland no Brasil, 

importado da Europa, em substituição à cal hidráulica195; a primeira obra a usar “bate-

estaca196” e “escafandro197” de ar comprimido por mergulhadores; e a primeira obra 

portuária de vulto no país realizada por engenheiros brasileiros198. Em 1867, André 

Rebouças organizou a Companhia Docas D. Pedro II para realizar obras nas enseadas da 

Saúde e Gamboa e obras no porto do Rio199. O projeto previa a construção de um cais 

corrido, no qual seriam instalados cinco molhes perpendiculares, armazéns, linhas 

férreas e outras obras complementares200.  

 

As docas seriam construídas nas enseadas da Saúde e da Gamboa e ligadas à linha 

férrea. Em 1876, a Companhia foi extinta devido a problemas financeiros e, até aquela 

data, somente uma pequena parte do projeto havia sido realizada. As obras no porto do 

Rio de Janeiro foram retomadas em 1890, quando a Companhia Industrial de 

Melhoramento do Brasil conseguiu a concessão. A Companhia, chefiada pelo 

Engenheiro Paulo de Frontin com o auxílio do Eng. Alfredo Lisboa, não conseguiu 

realizar nenhuma obra e outra concessão foi dada, em 1898, aos Engenheiros Ayres 

                                                 
193 LISBOA, 1926. Op. Cit., p. VI. 
194 NAGAMINI, Marilda. Engenharia é técnica de construções ferroviárias e portuárias no Império. In: 
História da técnica e da tecnologia no Brasil. Milton Vargas (organizador). São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista: Centro Estadual de educação Tecnológica Paula Souza, 1994. p. 148. 
195 Ibid., p. 149.  
196 Instrumento utilizado para cravar estacas. 
197 Vestimenta de borracha e ferro usada por mergulhadores para trabalhos no fundo do mar ou do rio. 
198 TELLES, 1994. Op. Cit., p. 334. Para saber mais sobre o porto do Rio de Janeiro ver: LAMARÃO, 
2006. Op. Cit., 171p. 
199 André Rebouças nasceu na Bahia e formou-se em engenharia na Escola Militar do Rio de Janeiro. 
200 TELLES, 1994. Op. Cit., p. 333-334. 
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Pompeu Carvalho de Souza e José Augusto Vieira, cujo projeto apresentado pelo eng. 

Francisco de Paula Bicalho baseou-se nos estudos de Lisboa. A obra no porto do Rio de 

Janeiro “foi a maior obra portuária realizada no Brasil no Séc. XIX – com exceção do 

cais de Santos” 201. 

 

Em Pernambuco, após o projeto de Charles Neate, em 1862, o engenheiro Raphael 

Archanjo Galvão apresentou um plano para construção de molhes, cais, dragagens e 

aterros do porto em 1879. Contudo, somente entre 1874 e 1875, segundo Alfredo 

Lisboa, foram realizados estudos mais aprofundados sobre o porto de Recife pelos 

engenheiros Hawkshaw e Victor Fournier. Hawkshaw propunha a construção de mais 

um cais de atracação, prolongamento da muralha existente e construção de quebra-mar, 

dragagem e alargamentos dos canais e bacias. Furnier pretendia transformar o estuário 

do Beberibe-Capibaribe em várias bacias, através da construção de um quebra-mar e um 

molhe do porto em direção ao mar202, projetos grandiosos que não poderiam ser 

adotados pelo Governo  

 

A convite do Governo, o engenheiro americano Milnor Roberts apresentou projeto de 

custos mais baixos para o porto de Pernambuco, em 1881.  O projeto consistia na 

dragagem do porto, colocação de faróis, prolongamento e construção de cais, consertos 

e construção de uma muralha sobre o recife em frente à parte comercial da cidade203.  

No ano de 1887, o eng. Alfredo Lisboa apresentou nova proposta para melhoramento do 

porto cujos dados se assemelhavam à proposta apresentada pelo Sir John Hawkshaw, e 

serviu de base para a realização das obras que se concretizaram ainda no século XIX. 

 

A mudança do controle dos portos também contribuiu para incentivar os 

melhoramentos. Até 1820, como já foi mencionado, os portos eram de competência da 

Repartição da Marinha. Com a Independência o controle passou para a Intendência dos 

Arsenais da Marinha, órgão pertencente ao Ministério da Marinha. A partir da criação 

da Capitania dos Portos, em 1845, os melhoramentos e o policiamento dos portos 

                                                 
201 Ibidem., p. 335. 
202 Ibid., pp. 344-345; FREITAS, 2009., Op. Cit. p. 14-15. 
203 ROBERTS, William Milnor. Relatório sobre os portos de Pernambuco, Ceará, Maranhão e Aracaju 
feito em 1881 por ordem de S. Ex. o Sr. Conselheiro Manoel Buarque de Macedo. Rio de Janeiro: 
Typographia Nacional. 1881, p.47. 
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passou a ser responsabilidade desse órgão204. Contudo, o Ministério da Marinha 

continuava afirmando que a competência das obras não poderia ser do Ministério, pois 

não tinha à disposição engenheiros hidráulicos, pessoal técnico necessário, nem recursos 

financeiros para arcar com tais serviços. Como os melhoramentos dos portos interessava 

diretamente ao comércio e à riqueza pública, os serviços deveriam ficar a cargo da 

Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que já 

tinha a seu cargo as obras nos rios, pontes e outras, exceto obras nos portos205.  

 

Como já apresentado, a Secretaria de Agricultura também tinha a mesma reivindicação. 

Após a constante insistência dos dois Ministérios, o Governo transferiu a 

responsabilidade sobre os portos, em 1873, para o Ministério da Agricultura, Comércio 

e Obras Públicas. Este órgão dividiu o litoral em seis distritos e, em 1890, criou as 

Inspetorias de Distritos dos Portos Marítimos. Com a divisão do Ministério da 

Agricultura, os portos ficaram com o Ministério da Viação e Obras Públicas.  

 

As condições do porto de Santos não eram diferentes das dos demais portos. Os 

trapiches dominavam a paisagem, e não ofereciam as condições necessárias para atender 

o fluxo do comércio vigente. O texto a seguir situará o porto de Santos, apresentando as 

condições em que se encontrava o cais antes dos trabalhos da CHI. 

 

2.2. Santos e seu porto até 1879 
 

O panorama da modernização do século XIX constituída pelo processo de industrialização 

que ocorria na Europa influenciou as estruturas econômicas mundial, e, no Brasil, não foi 

diferente. A formação de uma nova economia balizada na relação técnica e produção 

fomentou o comércio, acelerou o desenvolvimento dos meios de comunicação e 

incrementou os centos urbanos, outrora relegados aos pequenos mercadores. As províncias 

costeiras se favoreceram por servirem de local de escoamento dos bens e produtos. Santos, 

pela sua localização em relação ao mar e suas serras, funcionava como entreposto nas 

negociações do café, algodão e outros gêneros de comerciais. 

 

                                                 
204 GOULARTI FILHO, 2007. Op. Cit., p. 457. 
205 Para mais detalhes consultar relatórios do Ministério da Marinha nos anos de 1868, 1869, 1870, 1871. 
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A fundação e povoamento da cidade de Santos estão ligados ao seu porto206. Segundo 

Gonçalves, o espanhol Cosme Fernandes, após percorrer toda a costa sul do atual 

Estado São Paulo, acabou fixando-se na ilha de São Vicente, onde fundou o primeiro 

povoado brasileiro, entre 1510 e 1516 na Ilha207. Com a chegada de Martim Afonso, em 

1532, Cosme Fernandes foi ordenado a deixar a ilha de São Vicente e partir para a 

Cananéia, deixando-a livre “para o estabelecimento do grupo colonizador” fundá-la 

oficialmente208. Os integrantes na Armada colonizadora de Martim Afonso 

estabeleceram-se na parte oriental da Ilha. Dentre eles, estava Braz Cubas, designado 

por Martim Afonso para exercer a função de feitor do núcleo agrícola estabelecido no 

local. Em 1536, Brás Cubas recebeu uma sesmaria na área continental. Para chegar ao 

local, tinha de atravessar uma espécie de lago marítimo chamado de Enguaguaçu onde, 

ao seu redor, haviam se fixado os primeiros colonos que ocuparam a posição oriental da 

ilha. Percebendo as vantagens do local: ótima profundidade, águas tranquilas, 

oferecendo menos perigo em relação aos fortes ventos regionais, um morro com cerca 

de 150 metros com ótimas condições de vigilância prevenindo, assim, ataques de piratas 

e corsários209. Em 1541, Brás Cubas transferiu o porto construído por Cosme Fernandes 

para a localidade e hoje conhecida como porto de Santos.  

 

Souza, após consulta à historiadora Wilma Therezinha Fernandes de Andrade, 

apresentou a história do porto de Santos caracterizada por cinco ciclos e fases 

econômicas. O primeiro deles é o ciclo de açúcar, que teve início no século XVI com a 

instalação de engenhos nas regiões próximas ao porto, marcando o pioneirismo 

industrial santista. O auge da produção do açúcar foi entre os anos de 1545 e 1547, 

período no qual Santos foi elevada à categoria de Vila. O segundo ciclo aconteceu no 

século XVII, com o comércio do sal no porto. Ainda no século XVII, ocorreu o ciclo do 

ouro, com a descoberta deste mineral em Minas Gerais, realizando seu escoamento por 

Bragança Paulista chegando até o porto de Santos. No século XVIII aconteceu o 

segundo ciclo do açúcar, através da iniciativa do então Governador da Capitania, 

Bernardo José Maria de Lorena, que consistia na construção de um caminho que 

trouxesse o açúcar do planalto central para o Porto de Santos, e na implantação do 

                                                 
206 GONÇALVES, Alcindo. Lutas e sonhos: cultura e hegemonia portuguesa em Santos (1945-1962). São 
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; Santos, SP: Prefeitura Municipal de Santos, 1995, p. 
22. 
207 Ibid., p. 23.  
208 Ibid., p. 23. 
209 Ibid., p. 25. 
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monopólio santista na exportação de açúcar. No século XVIII surge o quinto ciclo do 

porto, o ciclo do café, com a exportação das primeiras arrobas pelo porto de Santos em 

1795210. 

 

A produção do café suplantou o comércio do açúcar, causando inclusive prejuízos na 

região. O grande crescimento do plantio do café no interior do planalto causou a 

devastação das florestas e extermínio de tribos indígenas. O ciclo do café também foi 

um reflexo da Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos, e do crescimento 

populacional aumentando o consumo do mesmo. Com a exportação, o movimento no 

porto se ampliou e logo houve a necessidade de melhorar o sistema de transporte das 

sacas. Para atender essa demanda construiu-se a primeira ligação ferroviária do litoral 

para o planalto, passando pela capital paulista, a São Paulo Railway em 1867, estrada de 

ferro decorrente do incremento da exportação de café. Em 1854, Santos já exportava 

quase 80% do café brasileiro211. 

 

Com a exportação do café, o porto de Santos transformou-se no porto do café. 

Entretanto, o porto não apresentava as condições necessárias para atender a 

movimentação e estocagem de mercadorias. Os transportes das mercadorias eram feitos 

por escravos ou trabalhadores do porto, as construções eram mal projetadas e “as pontes 

eram insuficientes (...), além de oferecerem pouco espaço para a movimentação e serem 

mal construídas212”, situação que perdurou por quase todo o século XIX. Aliadas a tais 

dificuldades estavam as condições precárias em que se encontrava o porto, resultantes 

da constante formação das camadas de terras sob o mar, dos entulhos feitos junto à 

estação de ferro e pelos despejos lançados na praia213.  Gitahy resume bem essa 

situação: 

O aumento da movimentação do porto a partir de 1867 produziu sérios 
problemas devidos às condições precárias em que se encontrava o 
porto. As embarcações de alto mar ficavam a mais de cem metros dos 
velhos trapiches, ligadas a eles por simples pontes de madeira onde 
transitavam escravos e outros trabalhadores do porto, transportando 
virtualmente nas costas todas as mercadorias, inclusive as milhares 
sacas de café que por ali eram exportadas todos os anos214.  

                                                 
210 SOUZA, Manoel Fernando F. de. Ciclos marcam a história do Porto de Santos. In: Revista 
SantosModal. Santos: Editora Litoral. Ano II, nº. 9, 2005, pp. 24-28 
211 Ibid., p. 27. 
212 GONÇALVES, 1995. Op. Cit., p.33. 
213 GALVÃO, 1869. Op. Cit., p. 27. 
214 GITAHY, Maria Lúcia Caira. Os trabalhadores do Porto de Santos (1889-1914). Dissertação 
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Apesar das más condições do porto, Santos na segunda metade do século XIX, vivia um 

momento de expansão na cafeicultura e no desenvolvimento da lavoura de algodão, 

fatores que, aliados ao crescimento do comércio internacional, contribuíram para que 

alguns empresários ou engenheiros apresentassem planos de organizar o porto, a fim de 

atender tais demandas. Alguns projetos foram apresentados ao Governo Imperial antes 

dos planos da Comissão Hidráulica do Império, mas pouco foi realizado de concreto 

para mudar o estado precário das instalações do porto. Na sequência serão apresentados 

os principais projetos para melhoramento no porto de Santos antes da CHI. A escolha 

desses projetos para análise decorre do fato de terem sido usados como referência pela 

CHI para apresentar os planos. 

 

2.2.1 Projeto para o porto de Santos apresentado pelo Conde da Estrela e o 
Dr. Andrade Pertence 
 

Em 1870, o empresário Augusto Teixeira Coimbra, o Conde da Estrela, e o Doutor 

Francisco Praxedes de Andrade Pertence obtiveram autorização para construir no porto 

de Santos docas de importação e exportação e outras obras de melhoramento através do 

decreto nº. 4.584, de 31 de agosto, de acordo com os parâmentos de 1869. Os 

concessionários tinham o prazo de dois anos para realizarem os melhoramentos com 

capital de 5.750$000 (cinco mil setecentos e cinquenta contos de réis). Tinham o direito 

de desapropriação dos terrenos particulares e prédios na forma do Decreto nº. 1.664 de 

27 de Outubro de 1855 bem como o da realização de benfeitorias necessárias à 

construção das docas e mais obras em suas dependências. Os terrenos da Marinha lhes 

foram aforados em conformidade com as leis vigentes. As obras seriam: 

1º Na escavação, por meio de dragas, do porto de Santos, dando-lhe a 
profundidade necessária em toda maré a navios de oito metros de 
calado. 
2º Na construção de cais e molhes com todo material necessário ao 
embarque e desembarque de passageiros e mercadorias. 
3º Na construção de telheiros e armazéns para depósito das 
mercadorias que tiverem de se demorar nas docas. 
4º Na colocação do material fixo e na aquisição do material móvel 
necessários ao serviço das docas nas condições das melhores de 
Londres. 
5º Na construção de uma muralha de altura de dois metros e 50 
centímetros, armada de defesas, a fim de separar o terreno das docas e 

                                                                                                                                               
(Mestrado em História) – Unicamp, Campinhas, 1983, pp. 15-16. mimeo. 
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suas dependências das circunvizinhas, de modo que só se possa entrar 
nele pelas portas guardadas pelos empregados da alfândega. Do lado 
do mar as entradas das docas que não tiverem comportas serão 
fechadas por meio de correntes de ferro, tendo no meio pontes de 
registro215. 

 

Através do mapa do projeto apresentado, podem-se observar as condições em que se 

apresentava o porto de Santos e como ele iria ficar depois de realizados os 

melhoramentos propostos pelos concessionários (Imagem 3). O edifício da Alfândega 

permaneceria, mas a ponte seria demolida. O Arsenal seria retirado e em seu lugar 

construiriam uma praça. Toda extensão do porto seria aterrada para dar lugar ao cais e a 

novas ruas. Próximo à ponte da estrada de ferro seria construída a Alfândega Projetada. 

 

 
Imagem 3: Mapa/projeto dos melhoramentos propostos em Santos pelo Conde da Estrela e Dr. Andrade 

Pertence. In: ANRJ, 1870. 
 
 
No ano seguinte, os dois concessionários propuseram à Caza Knowles and Foster, 

empresa de projetos em Londres, a organização de uma companhia na City para 

desenvolver planos de melhoramentos no porto de Santos216. Os agentes solicitaram a 

Knowles uma avaliação dos planos apresentados ao Governo Imperial pelos melhores 

engenheiros ingleses. Então, foram encaminhados ao engenheiro Robert Pearson 

Brereton as plantas do projeto217. Brereton veio pessoalmente fazer os estudos para dar 

                                                 
215 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 4.584, de 31 de agosto de 1870. 
216 BRASIL. Arquivo Nacional. Ministério da Viação e Obras Públicas. Referente à concessão dada ao 
Conde da Estrela e o Dr. Francisco Praxedes de Andrade Pertence – autorização para construção do 
Porto de Santos, Docas e outros melhoramentos. 1871. 4B 173. Maço 1, n º. 103-C. doc. nº.4.  
217 O engenheiro inglês Robert Pearson Brereton foi assistente auxiliar de Isambard Kingdom Brunel. 
Trabalhou no Royal Albert Bridge, na ponte sobre o rio Tamar em Saltash, supervisionando quase todas 
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um parecer completo sobre o projeto. O Conde da Estrela e o Dr. Andrade Pertence 

pretendiam alterar o Decreto para adequar as orientações sugeridas pelo engenheiro. 

 

Depois de fazer os devidos estudos, Brereton sugeriu o seguinte projeto: a construção de 

uma muralha de revestimento ou cais contorno uniforme (docas fechadas), entre a ponte 

da estrada de ferro e a alfândega, numa posição que não prejudicasse as correntes 

naturais. A muralha deveria ter uma distância suficiente do porto para que os navios 

pudessem atracar em ambos os lados, e ser capaz de comportar cinco níveis de navios, 

se necessário. Na muralha, haveria entradas em ambas as extremidades, sem portas do 

convés, mas fechado por pontes levadiças comunicando com o molhe exterior218. O 

projeto,ainda teria a construção de galpões e armazém à prova de fogo ao longo do cais 

da doca, conectados por linhas de trilhos com a estrada de ferro de São Paulo. Brereton 

também sugeria a remoção do Arsenal da Marinha, transferindo-o para um local além 

do cais e da Alfândega. A imagem 4, oriunda do parecer de Brereton, apresenta o plano 

geral do projeto. 

 
Imagem 4: Mapa da Província de São Paulo e projeto do porto de Santos. In: ANRJ, Brereton, 1871. 

 

No detalhe abaixo se vê o desenho do cais fechado (B), a região a ser aterrada (A) 

conforme planejamento de Brereton.  

 

                                                                                                                                               
as fases de construção, pois Brunel sempre estava muito ocupado ou então muito doente para comparecer. 
http://brereton.org.uk/index.htm. Acesso em fev. de 2013. 
218 Estrutura costeira que avança para o mar, tendo uma das pontas na terra e outra no mar. 
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Imagem 5: Detalhe do projeto de Brereton. 

 

 
O modo de construção sugerido por Brereton seguia o modelo que se mostrou adequado 

para casos semelhantes em Londres, fazendo uso principalmente de pedra e ferro; a 

madeira deveria ser evitada, exceto quando necessária, como em situações em que não 

houvesse grandes pesos para sustentar e ela pudesse ser facilmente substituída. O local 

da doca proposto foi selecionado onde houvesse profundidade de água suficiente e a 

corrente não fosse muito forte para não prejudicar os navios que atracassem no cais da 

doca219. Segundo o relatório, o princípio seguido na elaboração do trabalho proposto 

foi: evitar, sempre que possível, a destruição ou apropriação de edifícios valiosos 

existentes, escolhendo sempre terrenos desocupados ou que necessitassem de poucos 

melhoramentos220. Estimava-se para o projeto, em toda a concessão, algo em torno de 

575.000 contos de réis. O custo de execução de trabalho no Brasil, segundo os agentes, 

poderia ser, pelo menos, o dobro dos preços ingleses221.  

 

As mudanças no Decreto foram analisadas e comparadas às cláusulas do Decreto 

vigente222. Segundo o parecer do projeto, o primeiro projeto apresentado pelos 

empresários possuía um caráter grandioso e não satisfazia as condições exigidas para 

obras semelhantes; não considerava as necessidades da época e nem as futuras 

necessidades do comércio de Santos; os estudos feitos não foram suficientes; exigia 

obras e trabalhos quase impossíveis de serem executados e conservados, como a 

escavação do porto para flutuação de navios de grande calado223; além de apresentar 

                                                 
219 BRASIL. Arquivo Nacional. Administração Floresta da Tijuca. Port of Santos. Report of Robert 
Pearson Brereton, Esq., C.E. On the Santos Port Improvement. September 7yh, 1871. London: Thomas 
Kell, Printer & Lithographer 40. King Street, Carden. 1872. 00.1.91.  pp. 1-10 
220 BRASIL. Arquivo Nacional. Ministério da Viação e Obras Públicas. Melhoramento do Porto de 
Santos. 1871. 4B 173. Maço 1, doc. nº.5. BRASIL. Arquivo Nacional. Ministério da Viação e Obras 
Públicas. Santos Port Improvement. 1871. 4B 173. Maço 1, doc. nº.6. 
221 Ibid.  
222 BRASIL. Arquivo Nacional. Ministério da Viação e Obras Públicas. 1871. 4B 173. Maço 1, n º. 103-
C-71. doc. nº.2. 
223 Profundidade a que se encontrava o ponto mais baixo da quilha de uma embarcação. 
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alto custo “e toda a renda que a Companhia pudesse obter seria talvez absorvida na sua 

conservação” 224.  Assim, foram autorizadas as mudanças e expedido, em 13 de março 

de 1872 um novo Decreto de nº. 4.900 que alterava o Decreto 4.384, que aprovava nova 

planta para a construção de docas e outras obras de melhoramento do porto de Santos 

levantadas pelo Engenheiro R. P. Brereton, além de prorrogar o prazo de entrega por 

mais cinco anos225. 

 

Em 1873, o Governo alterou novamente o documento para o Decreto nº. 5.229226, pelo 

qual, a Companhia obteve, entre outros benefícios, a elevação do capital a autorização 

de desapropriação dos terrenos particulares e prédios227. A concessão das obras passou 

para 90 anos e o Governo teria agora um Engenheiro de sua confiança para fiscalizá-las.  

Mesmo com as modificações, as obras no porto de Santos não se iniciaram.  

 

Percebendo a demora para o início das obras, a Associação Comercial de Santos enviou 

uma representação ao Governo, na qual fazia a seguinte solicitação: “este porto precisa 

somente, e com máxima urgência, de um cais corrido ao paredão, que vindo em 

continuação da ponte da estrada de ferro, se estenda até diante da alfândega”228. Com 

base nesta e em outras reclamações feitas pela Associação, o Conde da Estrela e o Dr. F. 

P. de Andrade Pertence enviaram correspondência ao Governo em 12 de outubro de 

1874 “contra a construção de docas no velho sistema Inglês [sugerido por Brereton] no 

porto de Santos, que iriam entulhar de obras de alvenaria inúteis, esse primor da 

natureza”229. A carta foi enviada seis meses após ter sido sancionado o Decreto 5.229 e 

apresentava a mudança de opinião dos agentes acerca do projeto de melhoramento do 

porto de Santos. Para eles “pelas vantagens naturais que apresentavam o porto de 

Santos, os únicos melhoramentos materiais se resumem em cais, pontes e armazéns”230.  

 

                                                 
224 BRASIL. Arquivo Nacional. Decreto nº. 4584 de 31 de agosto de 1870. 22.0.0.7375. Maço 201, do nº. 
15. 
225 Para conhecer todas as cláusulas do Decreto ver: BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  
Decreto nº. 4.900 de 13 de março de 1872, pp. 84-87.  
226 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 5.229 de 1 de março de 1873. p. 137-
143.  
227 LOBO, 1936. Op. Cit., p. 8. 
228 Ibid., p.8.  
229 BRASIL, 1874. Op. Cit., p. 434-436. 
230 LOBO, 1936. Op. Cit., p. 8. 
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Os agentes se posicionaram contrários ao modelo de docas inglês proposto por Brereton 

e afirmaram que o porto “necessitaria do modelo das ‘docas americanas’ e não as docas 

do velho sistema inglês com bacias fechadas”. A justificativa para tal mudança residia 

no fato de que, na época em que foi feita a concessão, o “Governo Imperial não 

interpretava sob este ponto de vista os melhoramentos nos portos do Império, 

autorizados pela lei de 13 de outubro de 1869, sob a expressão geral de – docas –”231.  

Afirmaram que o problema do projeto era resultado da interpretação do Governo 

Imperial para a palavra doca, sem fazer relação, na época do contrato, com as Docas de 

D. Pedro II no Rio de Janeiro, que tendo uma despesa de cerca de 2.100 contos de reis 

já acomodava 12 navios a vela e a vapor.  Então, mandou vir da Inglaterra o engenheiro 

Brereton, cujo projeto proposto dava mais atenção “aos melhoramentos do tal litoral de 

Santos, levantando um cais geral desde a Estação do caminho de Ferro até a Alfândega 

e que, apenas para satisfação ao pensamento de doca, “bacia fechada”, projetou um 

molhe no meio do mar, ligado ao cais geral por duas travessas”. 232 

 

Segundo Rebouças, na Inglaterra foi construída a primeira doca em Liverpool entre 

1710 e 1730 (não existe mais). A forma da doca era de bacia fechada, pois Liverpool era 

um porto de grandes mares, ou seja, o modelo de bacia fechada seria ideal para portos 

onde ocorrem marés altas. O porto de Santos, entretanto não apresentava essa 

característica, por se localizar numa região protegida dos grandes ventos. Em Londres, o 

porto também possuía uma bacia fechada cuja estrutura não atendia as funções que se 

espera de uma doca: estabelecimento comercial, operações alfandegárias, transbordo, 

embarque e desembarque, entre outros 233. Para Rebouças, “uma doca é um complexo 

de construções, de máquinas e de aparelhos, destinados a executar, nas melhores 

condições econômicas, todos os serviços conexos com a recepção, manutenção e 

entrega das mercadorias nos grandes empórios comerciais”234. Rebouças sugeriu um 

modelo de molhes perpendiculares ao cais para o porto do Rio de Janeiro. De acordo o 

prof. Sydney Santos, o porto de Rio de Janeiro era pioneiro em adotar a ideia de um cais 

com molhes perpendiculares, semelhante ao adotado no porto de New York, em 1870235.  

                                                 
231 BRASIL, 1874. Op. Cit., p. 434. 
232 Ibid., p. 435. 
233 André Rebouças apud SANTOS, Sydney M. G. dos. André Rebouças e seu tempo. Rio de Janeiro: Ed. 
do Autor, 1985, p. 249 e 254. 
234 Ibid., p. 255. 
235 Ibid., pp. 255-260. O modelo também foi o sugerido por Milnor Roberts no projeto do porto de Santos, 
visto mais à frente.   
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Para Coimbra e Pertence, as docas no Brasil deveriam ser modeladas pelas docas de 

New-York236, pois era as mais adequadas às condições de muitos portos brasileiros. O 

problema no projeto poderia ser resolvido retirando a muralha e as travessas, ficando a 

obra conforme as condições desejadas pela Associação Comercial de Santos, sugeriam 

os concessionários. Para fazer as modificações no projeto de Brereton indicaram o 

Engenheiro Luis Pereira de Magalhães Castro, ajudante das obras das Docas D. Pedro 

II, mas deixaram claro que competia a eles (Conde da Estrela e Dr. Andrade Pertence) o 

direito da prioridade ao melhoramento do litoral, e solicitaram a prorrogação do prazo 

da concessão237. Em 1876, a concessão foi considerada caduca pela Secretaria de Estado 

dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas por não ter sido realizada238.  

 

Apesar da iniciativa, as obras no porto não foram iniciadas; o resultado foi o atraso nas 

reformas do porto em pelo menos cinco anos (até os trabalhos da CHI, ocorreram 

apenas algumas obras na ponte da Alfândega). A falta de consenso nos projetos poderia 

ser devida à pouca experiência dos concessionários ou à falta de conhecimento sobre as 

técnicas hidráulicas que pudessem ser aplicadas em obras portuárias. Sobre o ocorrido, 

publicou o Diário de Santos:  

Sem indagarmos demoradamente os motivos que trouxeram o fracasso 
da concessão, diremos somente que quem acompanhou os fatos 
daquela época devia ter-se convencido de que a principal causa do 
insucesso da empresa foi a incerteza do resultado do capital que tinha 
de ser empregado na obras239. 

 

Não se tem uma conclusão exata dos reais motivos pelos quais o projeto não teve 

andamento, mesmo assim, é considerada válida a iniciativa dos empresários, pois, sem a 

mesma não se poderiam ter parâmetros técnicos e modelos a serem empregados nos 

melhoramentos do porto de Santos. Depois de caducada a concessão, a diretoria de 

Obras Públicas do Ministério da Agricultura iniciou um processo de seleção de 

propostas para a construção de uma cais e outras obras de melhoramento do porto de 

Santos, em 1874, a partir do estudo solicitado ao engenheiro José Ewbank da Câmara.   

                                                 
236 BRASIL, 1874. Op. Cit., p. 434. Com exceção tão somente dos portos do Pará e do Maranhão, que 
poderiam ser realizados como na Inglaterra.  
237 Ibid., pp. 435-436 
238 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 1876 
apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 1ª. sessão da 16ª. Legislatura. Rio de Janeiro. 
Typographia – Perseverança, 1877, p. 304.  
239 Diário de Santos apud LOBO, 1936. Op. Cit., p. 8. 
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2.2.2 Projeto do engenheiro José Ewbank da Câmara para o porto de 
Santos 
 

Ewbank da Câmara, natural de Porto Alegre, formou-se em engenharia pela Politécnica 

do Rio de Janeiro, e atuou em projetos de ferrovias e portos. Para o porto de Santos, foi-

lhe solicitado um projeto de um cais simples para atender à reivindicação da praça do 

comércio de Santos240. O resultado de seus estudos foi publicado na Revista de 

Engenharia, em 1879, no mesmo ano que a CHI fazia seus trabalhos no porto de Santos, 

o que pode ter sido uma coincidência ou uma oportunidade de mostrar estudos 

diferenciados241.  

 

Segundo o projeto do cais do porto de Santos sugerido por Ewbank da Câmara teria 850 

metros de extensão e seu alinhamento seria curvo, pois, para Câmara, o alinhamento 

reto poderia oferecer poucas garantias de estabilidade e segurança, caso ocorresse 

alguma depressão ou escorregamento imprevisto da muralha do cais. Com esse formato, 

os efeitos seriam mais reduzidos. O formato também era para acomodar o cais à direção 

da corrente marítima, que já apresentava curvatura regular, assim favorecendo o livre 

curso das águas. Seria necessário aterrar a região compreendida entre a ponte da Estrada 

de Ferro até a da Alfândega, umas pontes seriam mantidas242. Através do mapa 

(Imagem 6), observam-se os limites do cais projetado e as pontes da Estrada de Ferro e 

da Alfândega . 

                                                 
240 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 1874 
apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 4ª. sessão da 15ª. Legislatura. Rio de Janeiro. 
Typographia – Americana, 1874, p. 194. 
241 Não foram encontrados outros documentos referentes a este estudo, além do artigo da Revista de 
Engenharia e dois mapas no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Com base nessa publicação que se 
recolheram os dados apresentados neste texto.  
242 CÂMARA, J. Ewbank. Projeto de Cais para o porto de Santos. In: Revista de Engenharia. Rio de 
Janeiro. Anno 1, nº. 6. 10 de out de 1879, pp. 2-3. 
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Imagem 6: Cais projeto do eng. Ewbank da Câmara. In: ANRJ, 1874. 

 

E. da Câmara não aconselhou o uso de construções a seco, por serem dispendiosas e de 

execução demorada. Também não era favorável ao uso de fundações de concreto, 

devido ao grande depósito de lodo existente no porto, que propiciava pouca resistência. 

Para ele, o único processo que reunia “segurança e estabilidade” era a fundação mista de 

estacas e concreto. O sistema consistia na construção de “estaqueamento de pranchões, 

limitando a base geral do cais e cravadas até o nível de maré baixa”. (...) “A área da 

fundação seria escavada e nela cravaria as estacas e depositaria concreto sobre a grade 

instalada sobre o topo das estacas”. As estacas deveriam ser forradas de cobre para 

evitar o gusano, espécie de verme que se desenvolve onde há matéria orgânica243. Sob o 

cais, deveria ser construído um caixão para dar-lhe sustentação. O caixão teria o 

formado de pranchões de madeira medindo 0,75m x 0,225m distanciadas 3,00m umas 

das outras; sendo colocadas estacas de fundação como base da estrutura auxiliar do 

enrocamento de pedras244 para dá-lhe mais sustentação; entre os pranchões seriam 

instaladas colunas de ferro245. O formato dessa estrutura se vê no detalhe do desenho da 

Imagem 7.  

                                                 
243 Ibidem., p. 2. 
244 Maciço composto por blocos de rochas compactadas  
245 CÂMARA, 1879. Op. Cit., p. 2. 
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Imagem 7: Detalhe do projeto de Câmara. 

 

Na construção da muralha do cais, seria empregada alvenaria de pedras e, para assentá-

las, seria usado o cimento puro. As obras para a construção do cais simples, segundo o 

projeto de W. da Câmara, foram orçadas em 2.823:849$600, podendo ser construído de 

uma só vez ou dividido por etapas246. O Ministério então lançou edital para que fossem 

apresentadas propostas para a construção do cais.  

 

As propostas que participariam da concorrência pública do Ministério da Agricultura 

para a construção do cais deveriam atender aos seguintes itens: 

- Basear-se no plano que organizamos, sendo, porém livre aos 
concorrentes, apresentar modificações, uma vez que fundamentem 
com desenho e notícia, o sistema de construção que adotam; 
- Limitar ao máximo prazo de 60 anos, o privilégio para a construção 
e custeio dos melhoramentos; 
- Fixar os prazos definitivos para começo e conclusão das obras; 
- Cingir-se às tarifas de cais, de embarque, desembarque e 
armazenagem de mercadorias, (...) pela companhia das Docas da 
Alfândega do Rio de Janeiro; 
- Indicar as condições e preço do resgate da concessão; 
- Finalmente, deve ser reservado à empresa o direito de 
desapropriação, na forma do decreto n. 1664 de 7 de outubro de 
1855247.  

 
As obras teriam as seguintes condições: construção de cais, estabelecimento de 

armazéns, telheiros, trilhos, calçamentos, etc. destinados ao serviço da carga e descarga 

de mercadorias; o prazo da concessão não excederia 60 anos e a conclusão das obras em 

três anos a partir da assinatura do contrato248. A Secretaria permitiu a participação do 

                                                 
246 Ibidem., p. 3. 
247 Ibid. 
248 Diário de São Paulo. São Paulo, 20 fev 1875, p. 3. 
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Conde Estrela e do Dr. Andrade Pertence nas mesmas condições dos demais 

concorrentes, ou seja, participariam sem privilégios.  

 

Segundo Relatório da Secretaria da Agricultura, nenhuma proposta foi apresentada; 

então, “resolveu o Governo fazer a concessão, nos termos do citado edital, ao dr. 

Francisco Praxedes de Andrade Pertence”, o que deveria ser reavaliado em poucos 

dias249. Não se encontrou notícias sobre a resposta do Governo e nem o andamento 

dessa obra. Conjectura-se que não foi adiante, pois, as bibliografias que abordam os 

melhoramentos no porto de Santos não fazem referencias a essa concorrência250.  

 

Parece-nos que o Governo queria fazer as reformas no porto de Santos, mas não tinha 

segurança sobre qual modelo de cais empregar, e esperava daqueles cujos projetos 

foram solicitados a solução para os problemas no porto. Outra questão problemática 

para que se realizassem as obras no porto residia no fato do Governo não ter muito 

capital disponível para as obras; então, quando lhe apresentavam projetos de grandes 

despesas, recaía na impossibilidade de disponibilizar o valor. Diante das circunstâncias, 

o porto continuou com as mesmas condições precárias para atender à demanda 

comercial e insalubre em relação à situação sanitária. Em 1877, uma iniciativa particular 

de melhoria, pelo menos para o atracamento dos navios, foi realizada pelo Barão de 

Teffé, com o arrasamento de uma laje natural que se situava em frente ao cais. 

 

2.2.3 Melhoramento no porto de Santos realizado pelo Barão de Teffé 
 

Um dos poucos melhoramentos executados no porto de Santos foi em 1877 por Antônio 

Luís von Hoonholtz, o Barão de Teffé, através da “Comissão de Trabalhos 

Hidrográficos”, cujas obras vinculadas à Repartição Hidráulica da Marinha251 foram 

realizadas  pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas252. O 

melhoramento consistia na destruição dos picos de uma laje submersa que existia no 
                                                 
249 BRASIL, 1874. Op. Cit., pp. 194-195. 
250 LOBO, 1936; HONORATO, 1996; TELLES, 1925.  
251 Repartição criada em 1875 para organizar um atlas hidrográfico brasileiro, abrangendo todos os portos, 
barras e pontos que poderiam servir de abrigo para os navegantes.  
252 A mudança de administração das obras foi devida à falta “elementos necessários para ser levado a 
efeito” tal obra pelo Ministro da Marinha Luis Antonio Pereira Franco. BRASIL, Ministério da Marinha. 
Relatório do ano de 1876 apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 1ª. sessão da 16ª. Legislatura. 
Rio de Janeiro. Typographia do – Diário do Rio de Janeiro. 1876, pp. 70-71. Apesar de terem utilizado 
instrumentos fornecidos pelo Ministério da Marinha, segundo relatório manuscrito de Teffé. 
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meio do canal de Santos em frente aos Outeirinhos, causando a obstrução da 

navegação253. A laje era um obstáculo perigoso na entrada do porto, os navios de grande 

calado que batiam nela chegavam a perder até uma asa inteira da hélice. A desobstrução 

aumentaria o número de navios circulando pelo porto, principalmente os estrangeiros. 

 

O Barão de Teffé realizou as obras gratuitamente para o Governo e solicitou ao 

Ministério da Marinha materiais usados para que a obra fosse de baixo custo para o 

Governo. Os materiais solicitados à Marinha foram: 

Um sino hidráulico bastante estragado e de acanhadas proporções, um 
guincho e corrente muito usada, umas pilhas elétricas de Wolaston, 
modificadas por Munch (que são as de efeito mais inconstante), e 
cujas placas de zinco tiveram de ser substituídas por estarem muito 
decompostas pelo acido sulfúrico e, além disso, uma bomba de ar 
(nova) com a competente mangueira254. 

 

Também foi adquirido um iate por empréstimo de um negociante do porto, além da 

contratação de seis operários mergulhadores. Os operários trabalhariam no 

reconhecimento da laje e na instalação das dinamites. O Barão desejava utilizar outros 

recursos de detonação das bombas, mas “operários mergulhadores só sabiam fazer 

pólvora, desconhecendo completamente a nitro-glicerina e a manipulação e emprego da 

dinamite255”.  Isso fez com que o Barão não insistisse no emprego de um agente 

explosivo que os operários não conhecessem e, assim, preferiu não inserir uma 

tecnologia pouco conhecida por alguns trabalhadores256. Teffé também se recusava a 

contratar profissionais estrangeiros, para que não aumentassem as despesas já previstas 

no orçamento, questão que iria ao encontro da sua pretensão de realizar uma obra de 

baixo custo, sem a dependência de profissionais estrangeiros – o que demonstra também 

a preocupação em tentar desvincular as obras no país da mão de obra estrangeira.  

 

Nos 155 dias de trabalho foram detonadas 98 minas através do sistema de explosão por 

eletricidade257. Foram retiradas 339 placas de lajedos e mais 244 caixões de fragmentos, 

                                                 
253 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório Apresentado à Assembleia 
Geral Legislativa na 1ª. sessão da 12ª. Legislatura pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas. Rio de Janeiro: Typographia – Perseverança. 1876, p.330. 
254 BRASIL. Arquivo Nacional. Ministério da Viação e Obras Públicas. Departamento de Administração 
1877. Relatório apresentado pelo Capitão de Fragata Barão de Teffé dos trabalhos hidráulicos 
executados no porto de Santos. 4B 174. Maço 2, n º. 775. doc. nº.64. 1877. Sem paginação. 
255 Ibid. 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
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gerando aproximadamente 750 toneladas de pedras estilhaçadas, além do entulho que 

ficou submerso. Após o término da obra, a Associação Comercial de Santos elogiou e 

agradeceu o trabalho de melhoramento do porto de Santos258.  A Capitania do porto de 

São Paulo também expôs a satisfação e destacou o ineditismo do serviço, bem como os 

benefícios que se refletirão nas relações comerciais resultantes da obra259. A laje ficou 

conhecida por “Pedra do Teffé”, em 2011, foi demolida por completo.  

 

O Barão de Teffé, com esse trabalho, também iniciou um ramo novo da engenharia. 

Segundo Teffé, a atividade de “desobstrução de portos, barras e canais pela destruição 

completa ou arrasamento parcial de rochas submersas” constituía-se de um ramo 

específico da “engenharia hidráulica” que ainda não era estudado país, onde só agora 

haveria de ser iniciada. O Barão, então, sugeriu ao Serviço de Hidrografia da Marinha a 

montagem de seção hidráulica destinada à destruição de rochas submarinas260, o que 

resultou em mais um passo em direção à profissionalização dos engenheiros do Império 

e à modernização das técnicas empregas em obras hidráulicas. A obra também se 

destacou pelo uso do sino hidráulico, pela primeira, vez em obras de arrasamento. O 

aparelho emprestado das obras no porto do Rio de Janeiro261 pode ser visto em uso na 

Imagem 8, oriunda dos arquivos da obra, que também mostra a laje arrasada por Tefé. 

 

 
Imagem 8: Lage do porto de Santos e o uso do sino hidráulico. In: ANRJ, 1877. 

 
 

                                                 
258 Sala das sessões da diretoria da Associação Comercial de Santos, 5 de dezembro de 1876. Ibidem. 
259 Capitania do Porto de São Paulo, 30 de novembro de 1876. Ibid.  
260 Ibid. 
261 O sino hidráulico foi introduzido no Brasil em 1832 pelo negociante inglês Diogo Harris. BRASIL. 
Coleção das Leis do Império do Brasil.  Carta Imperial, de 14 de março de 1832. pp. 80-81. 
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Em 1874, o engenheiro André Rebouças já fazia referência, em uma publicação, sobre 

obras de arrasamento, ou derrocagem, como é chamado atualmente.  Na obra intitulada 

“Arrasamento de Rochas Submarinas”, Rebouças enumera e discorre sobre alguns 

trabalhos de arrasamento de rochas, detalha sistemas utilizados, materiais empregados, 

equipes necessárias e maneiras de realizar o trabalho. Independente do sistema utilizado 

nas obras de arrasamento, era indispensável, segundo Rebouças, o emprego dos 

escafandros262, aparelhos empregados pela primeira vez no Brasil nas obras no porto do 

Rio de Janeiro, pelo próprio Rebouças. 

 
Depois da obra do Barão de Teffé, que não era exatamente uma obra no porto, o 

Governo resolveu formar uma nova comissão para realizar estudos no porto de Santos, a 

Comissão Hidráulica do Império, sob a direção de Milnor Roberts. Apesar de ter sido 

realizada através de concorrência pública, a contratação do engenheiro atendeu à 

recomendação dos agentes Conde da Estrela e Dr. Andrade Pertence sobre a adoção do 

modelo americano em obras portuárias brasileiras. Roberts também tinha seu mérito: o 

eng. possuía significativa experiência em obras hidráulicas e ferroviárias, o que poderia 

contribuir para ampliar os conhecimentos sobre a engenharia nesses campos e ajudar a 

qualificar melhor a mão de obra brasileira. Vale lembrar que Roberts já havia trabalhado 

no país na estrada de ferro D. Pedro II e, coincidentemente, no período em que 

trabalhou (1857-1865), o Ministro da Agricultura era o Conselheiro João Lins 

Cansanção de Sinimbu, o mesmo que organizou a CHI e mesmo que lhe fez o convite 

para chefiá-la. Não se encontrou dados que comprovem a relação entre os dois, mas não 

se pode deixar de conjecturar que poderia haver possível favoritismo na sua contratação.  

 

2.3.  A Comissão Hidráulica do Império: o porto de Santos 
 

A baía de Santos, região formada pelo oceano Atlântico entre as ilhas de Santo Amaro, 

São Vicente e Itaipu, possuía uma barra ampla e franca, com profundidade suficiente 

para os grandes navios.  Segundo descrição de Theodoro Sampaio, as costas da ilha, 

lado oposto à região do porto, eram escarpadas e rochosas, locais de difícil acesso. O 

porto, ao contrário, era uma região baixa, arenosa ou coberta de mangue, cujo canal, que 

fica a leste, considerado como “verdadeira maravilha natural”, conferia ao porto de 

                                                 
262 REBOUÇAS, André. Arrasamento de Rochas Submarinas. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 
1874. 78p.  
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Santos as vantagens naturais, faltando-lhe os melhoramentos “que só a inteligência e a 

vontade do homem podem dar-lhe, bastante vasto, abrigado e próprio para os maiores 

movimentos comerciais”263. Da Alfândega até as pontes da Companhia Inglesa, a 

extensão era de 800 a 900 metros, região onde foi construído o cais. O trecho possuía 

uma boa localização; o único inconveniente era a falta de um porto com melhor 

estrutura e condições sanitárias satisfatórias. Através da foto panorâmica de Marc 

Ferrez, pode-se visualizar toda a extensão do porto e como ele estava inserido na cidade 

e na paisagem (Imagem 9). A pintura do porto de porto de Santos feita em épocas 

próximas, pertencente ao arquivo de Milnor Roberts, apresenta posicionamento 

semelhante à foto de Marc Ferrez e características semelhantes. A pintura atribuída à 

CHI representa a paisagem do porto sendo avistada por pessoas, pode-se conjecturar 

serem os membros da Comissão264 (Imagem 10). 

 

 
Imagem 9: Panorama do porto de Santos, In: Ferrez, 1880 

 
 

                                                 
263 SAMPAIO, Theodoro Fernandes. Notas sobre os estudos para o melhoramento do Porto de Santos 
pela Comissão Hidráulica. Instituto Geográfico de Histórico da Bahia. 1879 (manuscrito). p. 6-7. 
Theodoro ainda completa: “Entretanto o que é ainda hoje este porto? Uma praia inundada e lamacenta de 
aspecto mais degradável e inconveniente; serve-lhe de cais ou paredão, uma muralha sem resistência 
alguma, cheia de fendas e completamente desnivelada, mal construída, levantada apenas com o fim de 
sustentar o aterro, que a ignorância ou o crime teima em fazer com lixo; com todas as irregularidades de 
uma obra feita ao acaso, com todos os planos imagináveis, com todos os defeitos possíveis”. p. 16. 
264 

No século XIX era comum a presença de figuras humanas nas imagens, pois “a comprovação da 
presença na observação da cena conferia maior legitimidade à representação, aumentando seu caráter 
documental e sua cientificidade”. PATACA, Ermelinda Moutinho. Arte, Ciência e Técnica na viagem 
philosofica de Alexandre Rodrigues Ferreira. Dissertação (Mestrado Instituto de Geociências) 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. 2001, p. 87. Outro aspecto relevante com 
relação à presença da figura humana nas imagens reside na preocupação em se destacar a 
monumentalidade do local, servindo de referência de proporção para ressaltar as dimensões da paisagem. 
COSTA, Ivoneide de França. O rio São Francisco e a Chapada Diamantina nos desenhos de Theodoro 
Sampaio. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) Universidade Estadual de 
Feira de Santana, Feira de Santana; Universidade Federal da Bahia, Salvador. Bahia. 2007, p. 58. 
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Imagem 10: Porto de Santos: In: Arquivo Milnor Roberts, 1879 

 
 
Até 1880, poucas melhorias foram realizadas no porto de Santos. O Governo havia 

construído um cais de alvenaria onde estava localizado o molho da Alfândega. Este, por 

sua vez, não possuía estrutura de uma obra conveniente para atender às necessidades do 

comércio. A Companhia da estrada de ferro de São Paulo realizou alguns 

melhoramentos no calçamento da cidade, e também construiu no extremo superior do 

porto uma ponte de ferro com estrutura de madeira e ramificou sua linha para a 

extremidade da ponte ligando diretamente a condução pela estrada de ferro com o 

transporte marítimo, chamada de ponte velha. Em 1879, inaugurou a segunda ponte – 

ponte nova – sobre colunas de ferro fundido. As pontes serviam na descarga de carvão, 

pedras, trilho de ferro e aço, locomotivas, máquinas pesadas e embarque dos gêneros 

vindo do interior – ações que contribuíram para melhorar as condições do porto de 

Santos; porém, não podiam ser consideradas como parte do melhoramento permanente 

do porto, pois era uma obra independente, destinada a fins comerciais265.  

 

Segundo Roberts, o Governo Imperial após ter empreendido alguns estudos para a 

melhoria do porto de Santos, dissuadiu a cidade de Santos e a província de São Paulo a 

iniciar a construção de qualquer obra, mesmo por construtores particulares. Nem mesmo 

as marinhas receberam algum incentivo de Governo. As elevadas quantias orçadas 

anteriormente necessárias para completar os melhoramentos permanentes também 

contribuíram para o desânimo do Governo. Ainda de acordo com Roberts266, essa 

questão desencorajava o Governo e os investidores de empreender qualquer ação até 
                                                 
265 ROBERTS, W. Milnor. Comissão Hidráulica de Estudos para melhoramento do porto de Santos. 
Relatório apresentado A. Sr. Ex. O Sr. Conselheiro João Lins Vieira Cansansão de Sinumbu. 1879. p. 10-
11. 
266 Ibid., 18.  
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aquela data. Assim, as praias permaneciam cobertas de lodo e os métodos de carga e 

descarga dos navios eram primitivos, resultando em queixas dos proprietários e capitães 

de navios que frequentavam o porto. O relatório da CHI e os manuscritos de Theodoro 

Sampaio são unânimes ao afirmar em que o maior problema do porto era a camada de 

“lodo” que constituía o fundo do porto267. O lodo impedia a aproximação dos grandes 

transatlânticos e, se atracados próximos, durante a maré baixa, ficavam atolados. Isso 

também contribuía para a má condição higiênica.  

 

O porto era amplo, abrigado e próprio para movimentos comerciais; o maior dos 

inconvenientes do porto era mesmo a camada de lodo que constituía a região submersa 

das águas que banhavam o porto. O lodo era um problema do ponto de vista sanitário e 

econômico. A camada chegava a atingir cerca de 20 metros de profundidade. Somente 

depois de transpô-la é que se encontrava o terreno mais resistente268. O desenho das 

perfurações realizadas pela CHI mostra a dimensão e a profundidade da camada de lodo 

entre ponte inglesa e o forte (Imagem 11). 

 

 
Imagem 11: Perfurações no porto de Santos. In: IGHB – Sampaio, 1879. 

 

Nota-se que a camada de lodo era mais profunda que a do mar, por isso alguns navios 

desavisados ficavam atolados quando passavam pela região na maré baixa. 

 

As pontes de madeira construídas em frente do centro comercial do porto também eram 

outro problema. As estruturas eram improvisadas, sujeitas a renovações periódicas, e 

                                                 
267 SAMPAIO, 1879; ROBERTS, 1879; SAMPAIO, Theodoro Fernandes. Diário 1878-1879. Arquivo 
Theodoro Sampaio. IGHB. Sem paginação. 
268 Ibid., p.11. 
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não eram suficientemente longas para os grandes vapores atracarem269 – problemas que 

interferiam diretamente no comércio do porto. 

 

O comércio sempre crescente do porto de Santos e o desenvolvimento da viação férrea 

demonstravam o quanto vinha progredindo a Província de São Paulo. O crescimento 

econômico era resultado do investimento do Governo Imperial nos melhoramentos dos 

transportes, ampliando as transações mercantis com o interior do país através da 

construção de ferrovias.  A integralização da comunicação fluvial, ferroviária e terrestre 

idealizadas desde a Colônia criaria um grande sistema de comunicação unindo o norte 

ao sul do Império, através do centro do país, a partir de quatro ligações, como observa 

Machado: 

a) a navegação por vapores começaria no rio das Velhas, em Sabará, e 
se entenderia até a barra no São Francisco, na localidade de Guaicuí-
MG. Daí, iniciaria a navegação a vapor do Médio São Francisco, 
passando por Juazeiro-BA, Boa Vista-PE, e chegando a Jatobá-PE. De 
Jatobá a Piranhas, no Baixo São Francisco, até ao oceano Atlântico o 
transporte se realizaria novamente por navios;  
b) uma linha férrea unindo Juazeiro com Salvador seria construída; 
c) a Estrada de Ferro Bahia e Minas (Caravelas-BA a Teófilo Otoni – 
MG), pela qual se pretendiam ligar as regiões ribeirinhas dos rios das 
Velhas e São Francisco, o nordeste e norte de Minas com o oceano 
Atlântico;  
d) a ferrovia Central do Brasil partiria da cidade do Rio de Janeiro e 
alcançaria um ponto da margem do rio das Velhas e do São Francisco, 
fazendo a junção com a navegação fluvial270.  

 

A implantação das ferrovias que dinamizaram o comércio tornou-se símbolo de 

prosperidade e modernidade no século XIX. Já os portos “de mar” necessitavam de 

estrutura para auxiliar as vias, pois representavam 

os pontos entre os quais se faz a maior parte das permutas, por isto 
todo o melhoramento introduzido, todo o empecilho removido, de 
qualquer natureza que seja, entre a região interior produtora e o porto 
de embarque, redunda em economia direta para o país, e é, portanto 
um beneficio nacional, quer na economia realizada no interior, quer no 
trajeto ou no porto de embarque: é um virtude da sua importância, 
uma vantagem pública271. 

 

O porto de Santos já apresentava considerável movimentação comercial e de navios. 

Entre os anos de 1870 e 1871 frequentaram o porto 163 navios de longo curso, 

                                                 
269 Ibidem., p. 18.  
270 MACHADO, 2002.  Op. Cit., p. 20. 
271 ROBERTS, 1879. Op. Cit., pp. 13-14. 
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apresentando um aumento considerável nos anos de 1874 e 1875 de 228 navios.  Em 

1878, ano anterior às atividades da CHI, eram 461 navios entrando no porto. Estes 

dados mostram o crescimento do comércio que, segundo Theodoro devia-se ao 

“impulso poderoso da iniciativa particular”272. O Governo reconhecia a importante 

atuação do porto para o comércio; se melhorado, beneficiaria ainda mais o movimento 

de importação e exportação, cujos valores apresentados pela CHI eram na casa dos 91 

mil contos entre os anos de 1860 a 1865, e nos anos de 1870 a 1875 já chegavam a 328 

mil contos 273. 

 

2.3.1  Estudos realizados pela CHI no porto de Santos274 
 

Com a formação da CHI, o Governo Imperial “buscava atender às solicitações da 

Associação Comercial de Santos, que desde o perceptível malogrado fracasso do 

empreendimento do Conde de Estrela e de Andrade Pertence manifestava a construção 

de um cais simples”275 (sic). Atendendo ao Aviso nº. 17 de 2 de abril de 1879, a CHI 

iniciou os estudos no porto de Santos. O Aviso fazia as seguintes recomendações para a 

construção do cais: 

1º. Obter uma profundidade de água suficiente para que os vapores 
estrangeiros que frequentam o porto possam atracar o cais; 
2º. Aterrar o espaço compreendido entre a praia e o cais projetado, de 
modo a preencher as condições sanitárias do porto; 
3º. Finalmente, na organização do plano geral, ter em vista, com o fim 
de facilitar a execução por empresas particulares, a edificação de 
armazéns para uso das ditas empresas juntamente com outros favores, 
que serão concedidos por um período determinado, em remuneração 
do capital empregado na construção do cais276. 
 

Pelo teor das instruções do Aviso, identificam-se algumas questões: a necessidade de 

melhorar o porto para facilitar o embarque e desembarque, principalmente dos navios 

estrangeiros; o plano do cais deveria ser desenvolvido por empresas particulares, 

obedecendo às devidas leis de concessão de uso, em retribuição ao capital empregado, 

                                                 
272 SAMPAIO, 1879. Op. Cit., p. 22. 
273 Ibid. pp. 22-23; SAMPAIO, Theodoro Fernandes. Breve Notícia sobre os trabalhos da Comissão 
Hidráulica do Porto de Santos. In: Revista de Engenharia. Rio de Janeiro, Anno I, nº. 4. Agosto de 1879. 
p. 6; AMARANTE, Antonio Plácido Peixoto. Manuscrito. Collection 783. William Minor Roberts 
Papers. Montana State University. Box 6, Folder 25. Sem paginação. 
274 Para apresentar as atividades realizadas pela CHI, foram analisadas as seguintes fontes: Relatório da 
Comissão Hidráulica do Império, manuscritos de Milnor Roberts sobre as atividades no porto de Santos, 
diário de Theodoro Sampaio e as Notas sobre os estudos no porto de Santos de Theodoro Sampaio. 
275 HONORATO, 1996. Op. Cit., pp. 99-100. 
276 ROBERTS, 1879. Op. Cit., p. 5. 
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no que demonstra “a perspectiva privatista dos serviços públicos no Império brasileiro”, 

no qual relacionava os investimentos estrangeiros e particulares aos serviços 

públicos277; a melhoria das condições sanitárias, pois o local era foco de epidemias –  

questão que se agravava com o adensamento na cidade.  

 

À medida que a população aumentava, as taxas de mortalidade também acompanhavam: 

de 9.191 habitantes, em 1872, Santos chegou ao final do século com 50.389 pessoas, 

atingindo 88.967, em 1913. Paralelamente, as taxas de mortalidade também cresciam. 

Em 1895 foram registrados 2.574 óbitos com apenas 810 nascimentos, “morria-se em 

Santos mais do que nascia-se”278. As mortes eram resultantes das epidemias que 

assolavam a cidade, como febre amarela, varíola, tuberculose, malária, entre outras, 

decorrentes da falta de saneamento básico, insuficiência de água e das precárias 

condições das moradias insalubres que se espalhavam pela cidade para atender o 

aglomerado populacional formado por brasileiros e estrangeiros.  

 

As epidemias prejudicavam o funcionamento do porto e a entrada de imigrantes. Os 

navios se recusavam a atracar temendo a permanência no porto e na cidade, cujos locais 

perdiam grande parte da tripulação sucumbida pelas epidemias. Segundo GAMBETA, a 

população embarcada foi a mais atingida pela febre amarela: 

Examinando o estado sanitário de Santos em 1895, a mando do 
governo francês, Voillot relatou ter pessoalmente contado mais de 
uma centena de barcos na enseada, à espera de novas tripulações que 
viessem substituir as sucumbidas279 

 

O saneamento de Santos foi lento e demorado: somente a partir de 1893 com a 

instauração da Comissão Sanitária, reorganizada em 1905, processo que teve a 

participação do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito280.  

 

No porto, Segundo Sampaio, o Império já tinha conhecimento do terreno e das 

fundações; contudo, não havia indicações de que tivesse sido feito um estudo 

                                                 
277 HONORATO,1996. Op. Cit., p. 101. 
278 GAMBETA, Wilson Roberto. Desacumular a pobreza: Santos, limiar do século. In: Espaço e Debates. 
São Paulo: NERU, n. 11, 1984, p. 18.  
279 Ibid., p. 18. 
280 Vale lembrar da participação do Oswaldo Cruz no combate na peste bubônica no porto de Santos com 
a criação em 25 de maio de 1900 do Instituto Soroterápico Federal, em Maguinhos. 
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sistemático e escrupuloso para a determinação do corte geológico em frente ao porto281.  

A CHI realizou quatro atividades no porto de Santos: observação das marés, perfuração 

do solo submerso, sondagem do porto e do canal e determinação da velocidade das 

águas. Ao final, com todos os dados recolhidos, a CHI apresentou os projetos para o 

cais.  

Como já foi visto anteriormente, o porto já havia sido objeto de estudos por engenheiros 

e empresários; cada qual ofereceu considerações ao governo imperial para os 

melhoramentos do porto de Santos.  Para auxiliar os estudos, a CHI utilizou o relatório e 

planta de Brereton (Imagem 4), as plantas do Conde de Estrela (Imagem 3) e a planta de 

Capital de Fragata Amedée Ernest Barthélémy Mouchez (Imagem 12), que realizou 

levantamento de rios, cartas náuticas e planos para portos no Brasil, Paraguai, Uruguai e 

alguns estudos sobre a topografia no porto de Santos 282.  

 

 

 
Imagem 12: Mapa do porto de Santos feito pelo Capitão Mouchez. In: ANRJ, 1867 

 

 

2.3.1.1. Observações de marés e do fluxo e refluxo das águas no porto de 
Santos 
 
 

                                                 
281 SAMPAIO, 1879. Op. Cit., p. 37. 
282 Hidrografia. Disponível em: https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/hist1823.html . Acesso em dez de 2012. 



 

 

111 

 

Os locais escolhidos para observação das marés foi o molhe da Alfândega e a ponte 

velha da Companhia Inglesa, por serem os extremos do porto. Nos locais, fixaram-se 

escalas: uma na parte interna de uma das estacas do molho da Alfândega, e a outra foi 

posta na antiga ponte da Companhia Inglesa em idênticas circunstâncias. As escalas 

foram construídas de pinho comum, pintadas de branco com divisões em vermelho de 

modo a permitir a observação a certa distância com apreciações de centímetros. Cada 

uma custou 5$000. 

 

Por não ter havido observações regulares de marés anteriormente, os membros da 

Comissão recorreram às pessoas locais para complementar os dados obtidos283. A 

Comissão realizou as observações durante quatro meses: iniciavam-se às 6 horas da 

manhã e se prolongavam até as 6 da tarde. As leituras na escala eram feitas de 10 em 10 

minutos e, ao mesmo tempo, anotavam-se todas as circunstâncias que porventura 

viessem causar perturbações na mancha ordinária da maré.  

 

Construíram um diagrama tomando por abscissa as horas de observação e por 

coordenadas as diversas alturas lidas nas escalas, como se observa no desenho abaixo 

(Imagem 13).  

 
Imagem 13: Curvas de marés provenientes dos estudos da movimentação da maré no porto de Santos. In: 

IGHB, Sampaio, 1879. 
 

A duração do fluxo e refluxo na água no porto era muito variável, pois seguia as fases 

lunares. Os estudo desse fenômeno era necessário para “determinar o poder de corrosão 
                                                 
283 SAMPAIO, 1878-1879. Op. Cit.; AMARANTE, 1879. Op. Cit. 
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do rio e também determinar a quantidade de água que passa em frente à cidade”284. As 

observações feitas na Barra, que se achava um pouco mais abaixo do nível do mar do 

porto, forneceram dados mais rigorosos para a determinação dos tempos 

correspondentes ao fluxo e refluxo. A Comissão procedeu a estudos da maré na Barra e 

também em outro ponto fora no litoral.  

 

2.3.1.2. Perfurações no porto 
 
 
Não bastava, porém, ter postado as referidas escalas naqueles lugares, era ainda 

necessário estudar a topografia do local.  O terreno era extremamente baixo, sua a 

natureza era desfavorável às construções, ainda as mais ligeiras. O lodo que 

predominava no fundo do mar provocava a falta de resistência do solo, que se 

manifestava ao longo do cais da maneira mais evidente, provocando desnivelamentos 

das muralhas de sustentação dos aterros e o aparecimento de fendas nas casas 

construídas nas proximidades do cais. Os problemas estruturais, tão comuns na época, 

ao longo do porto foram considerados pela Comissão uma das razões para nenhum dos 

projetos anteriores servir nos melhoramentos do porto de Santos285.  Um estudo da 

estrutura e formação geológica do lugar contribuiria para o conhecimento mais 

minucioso do terreno.  

 

Por falta de recursos, o Governo não pode fornecer os instrumentos necessários para 

esse serviço. O mesmo autorizou a CHI requisitar da “Capitania dos Portos, e de outras 

repartições públicas de Santos, o que se julgasse necessário para o bom andamento da 

obra”286. Porém, as repartições, “apesar da muita boa disposição de seus chefes, nada 

tinham que pudesse ser utilizado neste serviço. Até mesmo alguns botes para esses 

reconhecimentos rápidos no lugar, não podiam fornecer, porque mesmo não os tinham 

prestáveis”287. Diante desta situação, a Comissão teve de adquirir todo material, 

comprando em consignação ou alugando. 

  

                                                 
284 SAMPAIO, 1878-1879. Op. Cit., p. 5; AMARANTE, 1879. Op. Cit. 
285 Ibidem., p. 37. 
286 Ibidem., p. 37-38 
287 Ibidem., 38. 
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Para o serviço de perfuração foram necessárias duas lanchas empregadas nas sondagens 

ou perfurações, uma fornecida pela Alfândega e outra alugada a preço elevado por não 

terem encontrado nenhuma outra em condições de uso288. Tubos de perfuração foram 

confeccionados de canos de gás, por falta de outro apropriado. Os instrumentos 

perfurantes empregados foram três: dois trados (A, B) e um ferro em ponta de diamante 

(C) (Imagem 14). Os instrumentos foram obtidos mediante a confecção por terceiros, 

devido à carência de instrumentos desta ordem na cidade de Santos.  

 

 
Imagem 14: Instrumentos perfurantes. In: IHGB, Sampaio, 1879. 

 

 

Para efetuarem os estudos, atracaram as lanchas na extremidade da antiga ponte da 

Companhia Inglesa e instalaram o bate-estaca sobre um estrado, ligando uma lancha a 

outra. Estava, pois, tudo preparado para a primeira perfuração. Durante dois meses 

consecutivos realizaram as perfurações e sondagens no porto. O período foi suficiente 

para colher os dados para o conhecimento da natureza do solo. A execução do serviço 

estava a cargo do engenheiro Rodolph Wieser, auxiliado pelo engenheiro M. Antonio 

Lopes Pecegueiro. Com eles, trabalhavam mais 6 ajudantes. Foram feitas 19 perfurações 

ao longo do porto, o estudo resultou no conhecimento das disposições das camadas que 

constituem o porto e a natureza das mesmas, vistas na Imagem 11289. Nas perfurações, 

deveriam observar:  

                                                 
288 Ibidem. 
289 A execução do serviço era feita do seguinte modo: introduziam o tubo de maior diâmetro entre as duas 
lanchas e, por um orifício no estrado deixavam-no mergulhar por efeito do próprio peso, empregando 
então a força de braço se acaso o tubo encontrasse mais resistência, este esforço era auxiliado por todos os 
outros trabalhadores; quando o tubo tinha se enterrado até ao nível do estrado, atarraxava-lhe outro do 
mesmo diâmetro; a força de músculos faziam-lhe enterrar completamente; e não raras vezes três e mais 
tubos penetravam por esse modo na camada de lodo. Logo que encontrava resistência, funcionava então o 
bate-estaca sobre a cabeça dos tubos, estes iram mantidos em posição conveniente por dois trabalhadores.  
O macaco era manejado por três outros operários e, finalmente, um se encarregava de dirigir a manobra, e 
de torcer os tubos, ou fazê-los girar em cada pancada do bate-estaca. Introduzia-se, depois, a haste da 
sonda com o ferro de ponta ou com os trados, segundo a necessidade aconselhava; se esta encontrava 
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1º. A natureza e espessura das camadas atravessadas a partir da terra 
vegetal; 
2º. A profundidade a que se perfuravam cada camada sobre os 
diferentes pontos explorados;  
3º. A espécie do instrumento com que cada camada foi atravessada e o 
avanço do serviço por hora, se marcha lentamente, se rapidamente, 
etc. 
4º. Os acidentes que retardaram o trabalho da sonda; 
5º. Os pontos em que se encontram fontes d´água.290  

 

O lodo, como já foi mencionado, predominava em todo o porto. Sua camada variava 

entre 4 e 21 metros. Por baixo da camada de lodo, havia outra camada de areia, 

enegrecida pelas infiltrações da superior. Esta camada era pouco espessa de apenas 

cinco metros, no máximo; depois dela, havia mais uma camada da areia fina com 

terreno mais resistente. Entretanto, houve lugar onde o lodo atingia grande profundidade 

e não se encontrava terreno resistente. 

 

A Alfândega foi o único ponto onde a Comissão encontrou rocha, pois a construção 

estava assentada sobre uma pedra. Próximo aos Outeirinhos, a Comissão Hidráulica 

ainda constatou a presença significativa da laje arrasada pelo Barão de Teffé. Após 

consultar uma pessoa que trabalhava no local, a Comissão obteve a informação de que a 

laje ainda permanecia apesar dos trabalhos feitos pelo Barão.  Tal informação fez com 

que a Comissão realizasse um estudo cuidadoso, resultando na identificação mais 

precisa da laje. A Comissão reportou ao governo sobre o perigo com relação à laje e 

aconselhou a colocação de uma bóia no local291. Segundo Sampaio, das zonas do porto, 

a mais favorável para as construções e a melhoramentos era a “compreendida entre a 

Mesa de Rendas e o Arsenal, o lodo aí é menos espesso, e a areia é mais próxima da 

superfície”292.  

 

                                                                                                                                               
resistências consideráveis ao penetrar, depois de esgotadas as bombas e os tubos de maiores diâmetros, 
introduzia-se a haste com trado, fazendo-a girar livremente e retirando ou vencendo por este meio o 
obstáculo. De cada vez que a haste da sonda era retirada, procedia-se a uma lavagem da mesma, para que 
na introdução imediata não prejudicasse o reconhecimento da natureza do terreno. O serviço marchava 
sempre deste modo, até encontrar um fundo suficientemente resistente; neste caso então, introduzia-se a 
haste de sonda com um trado até tocar este terreno firme e, ao retirá-la, procedia-se a uma análise 
minuciosa dos vestígios do terreno aderentes a mesma haste, onde os diferentes vestígios se estendiam. A 
hora em que se fazia esta última introdução da sonda, e tinha-se assim com a suficiente aproximação as 
alturas das diversas camadas de terreno penetradas pela sonda; com auxílio da hora, e com as observações 
das escalas da maré, conhecia-se igualmente a altura d´água para a mesma perfuração. Ibidem., pp. 39-41. 
290 SAMPAIO, 1878-1879. Op. Cit., pp. 18-19. 
291 Ibidem., p.52. 
292 Ibidem., p. 44. 
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Para esses serviços foram empregados os seguintes objetos e instrumentos nas 

perfurações: 4 trados, 4 tenazes,1 estrado de pinho e assentamento,  1 bomba pequena, 1 

machadinha, ½ kg de tinta preparada, 3.400 gramas de cordas, 43,31 metros de tubos de 

ferro batido de 0.0436 de diâmetro, 3.965 metros de tubos de ferro batido de 0.25 de 

diâmetro, 30.195 metros de tubos de ferro batido com 0.0186 metros de diâmetro, 1 

moitão para arrancar as sondas ou tubos, 15.3 kg de cabos de linho,1 facão, azeite e 

graxa, 1 lima, 1 corrente de ferro com ganchos, 1 macaco e 1 lancha. Muitos destes 

objetos e instrumentos foram depois comprados em maior número e novos, de acordo 

com as necessidades dos serviços293.  

 

2.3.1.3. Sondagem no Porto e no Canal  
 

As sondagens serviam para conhecer o nivelamento sob o mar do porto e do canal. A 

organização do serviço estava a cargo do Engenheiro Domingo Sérgio de Sabóia e 

Silva, auxiliado por mais 5 homens. O serviço iniciou-se após o término dos trabalhos 

topográficos e foi executado da seguinte forma: partia-se de um ponto no porto para 

uma baliza postada na margem oposta; de 10 em 10 remadas, o homem da sonda 

lançava o prumo na água, e o bote parava; o engenheiro tomava nota da profundidade, 

reconhecia a natureza do fundo e anotava a hora da sondagem para reduzi-la depois ao 

nível comum da maré baixa294. Fizeram sondagens na região paralela à margem, ao 

longo das pontes da Estrada de Ferro, e em ambos os lados do Molho da Alfândega. Os 

dados colhidos serviriam para a determinação das áreas dos aterros. 

 

2.3.1.4. Determinação da velocidade das águas no canal 
 

A determinação das velocidades servia para o conhecimento da vazão no canal em 

frente à cidade. Realizaram cerca de 50 experiências de velocidade em frente ao porto. 

Para o serviço, a CHI mandou fabricar flutuadores de madeira de cedro, devido à falta 

de recursos do Governo em fornecer o material. Os flutuadores possuíam a dimensão de 

0,445 centímetros de comprimento com 0,18 centímetros de diâmetro, pesando 

aproximadamente 3 quilos vistos,  na Imagem 15. 

                                                 
293 Ibidem., p. 46. 
294 Ibidem., p. 48. 
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Imagem 15: Flutuadores de madeira. In: IHGB, Sampaio, 1879. 

 

Estes flutuadores serviam não somente para determinar a velocidade superficial, mas 

também para determinar a velocidade ao fundo por meio de caixas de zinco presas ao 

flutuador, medindo 0,40 centímetros de comprimento e 0,20 x 0,20 centímetros de base. 

As caixas eram cheia de água e ligadas por um fio resistente ao flutuadores, prestavam-

se à determinação da velocidade da corrente na profundidade requerida. O comprimento 

do fio era de 5 metros, determinado em função da profundidade aproximada do canal.  

Eram colocados dois flutuadores: um destinado a verificar a velocidade superficial e 

outro para a velocidade no fundo295.  

 

O serviço foi realizado por 1 engenheiro auxiliado por 2 remadores e 1 homem para as 

manobras dos flutuantes.  Na maré cheia, foram feitas 20 experiências para determinar a 

velocidade superficial e 19 experiências para a velocidade no fundo.  Na maré vazante, 

realizaram-se 7 experiências para a velocidade superficial e 4 para a do fundo.   

 

Os estudos para o reconhecimento topográfico e geológico demonstram a preocupação 

que a Comissão tinha em identificar com mais precisão as características do porto para 

apresentar os projetos O contato dos engenheiros com experimentos hidráulicos seria 

relevante para o desenvolvimento da engenharia brasileira, haja vista que para alguns 

engenheiros, como Theodoro Sampaio e Sabóia e Silva, era a primeira atividade na área 

de engenharia e, posteriormente, tornaram-se profissionais reconhecidos, atuando, 

inclusive, na execução das melhorias propostas pela CHI. As experiências realizadas 

forneceram os dados para que Roberts apresentasse soluções para melhorar o porto de 

Santos observando um projeto de baixa despesa, viável diante das condições do porto e 

                                                 
295 Ibidem., p 47. 
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de fácil execução – questões que causavam o entrave dos projetos apresentados 

anteriormente. A partir dos estudos, a CHI apresentou os planos para o melhoramento 

no porto de acordo com os dados obtidos, organizados nos 3 projetos apresentados a 

seguir. 

 

2.4  Planos apresentados pela CHI para o melhoramento do porto de 
Santos 
 
Antes de apresentar as sugestões, o eng. Milnor Roberts fez algumas considerações 

sobre o que já havia sido apresentado para melhoramento no porto de Santos. O projeto 

do engenheiro Coimbra sugeria a construção de um cais contínuo de alvenaria, desde a 

Estação da Estrada de Ferro até a Alfândega, invadindo o canal, até alcançar a 

profundidade suficiente para os grandes navios. Brereton sugeriu o aterro do lodo e a 

instalação do sistema de esgoto por dentro da área aterrada, além da construção de um 

cais exterior de pedra e pontes movediças. Segundo Roberts, as duas primeiras 

sugestões faziam parte de um plano geral, já constando de outros projetos 

apresentados296. A terceira sugestão, de Brereton, não recomendava ser contemplada, 

pois seria uma obra de custo elevado e difícil execução297. Para Roberts, também 

deveria ser evitada a construção de pontes movediças, pois esse tipo de construção só 

seria necessária caso houvesse uma solicitação de interesse específico por esse tipo de 

estrutura298. Além disso, Roberts não recomendava molhes de madeira ou cais de 

madeira, por não os considerar “melhoramentos permanentes”299.  

 

Para Sampaio, o problema dos projetos anteriores era mais de ordem financeira, pois 

possuíam boas qualidades, mas se apresentavam dispendiosos para os cofres 

públicos300. O engenheiro Brereton apresentou um trabalho mais completo, mais 

estruturado e também mais dispendioso comparado ao projeto do engenheiro Coimbra. 

Aquele, segundo Theodoro Sampaio, reunia todos os inconvenientes do projeto deste a 

execução das obras até o orçamento. Mesmo assim, Theodoro o considerava como 

                                                 
296 ROBERTS, 1879. Op. Cit., p.14. 
297 Ibid., p.15. 
298 Ibid., p.15. 
299 Ibid., p.15. 
300 SAMPAIO, 1879. Op. Cit., p. 64. 
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sendo o melhor projeto apresentado até então para um melhoramento organizado e 

permanente no porto de Santos301. 

 

Tendo em vista os problemas dos projetos anteriores, a intenção da CHI era apresentar 

um projeto favorável do ponto de vista econômico, de fácil execução e administração 

dos trabalhos, ou seja, “projeto simples e o mais barato que se podia apresentar, fácil na 

execução, e ainda mais prestando-se sem inconveniente, a modificações ulteriores”302. 

O engenheiro M. Roberts apresentou três sugestões de planos para os melhoramentos do 

porto de Santos. O primeiro projeto, identificado com a letra A, consistia na construção 

de 7 molhes de ferro em forma de T apoiados sobre um cais de alvenaria. Nesse projeto 

seria conservado o molhe da Alfândega e os molhes seriam ligados por uma ponte de 

ferro (Imagem 16). 

 
Imagem 16: Projeto A. In: ANRJ, 1879. 

 

 No segundo projeto, agora chamado de B, o número de molhes seria reduzido para 6, 

suprimindo o molhe interno próximo à Alfândega, e aumentaria o molhe da Alfândega, 

cuja estrutura teria a mesma forma do apresentado no projeto A. O projeto B também 

sugeria a construção de um cais contínuo nas proximidades da Alfândega (Imagem 17).  

 

                                                 
301 Ibidem., pp. 64-66. 
302 SAMPAIO, 1879., Op. Cit., p. 8.  
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Imagem 17: Projeto B. In: ANRJ, 1879. 
 
 
O terceiro projeto apresentado por Roberts chamava-se projeto C, e consistia na 

construção de um cais contínuo de ferro ao longo do porto 303 (Imagem 18).  

 

 
Imagem 18: Projeto C. In: ANRJ, 1879. 

Os três projetos apresentavam o cais como ponto em comum, com diferenças nas 

extensões. O cais correria paralelo à margem do canal, iniciaria em frente à ponte da 

Companhia Inglesa, seguiria em linha reta passando pela Mesa de Rendas, até se ligar 

ao cais da Alfândega, já construído. Esse modelo atenderia ao projeto A. Segundo o 

projeto B, o cais chegaria até o Arsenal, daí continuaria em forma de S e s ligaria ao cais 

da Alfândega. Esse projeto aumentaria o comprimento do molhe da Alfândega.  Já no 

projeto C, o cais não diferia do projeto B e não seriam construídos os molhes. Segundo 

Sampaio, a disposição apresentada no projeto C excluiria grande parte dos navios que 

atracariam no cais interior304. 

 

                                                 
303 Ibidem., p. 66.   
304 Ibidem., p. 67.  Segundo Theodoro, um idêntico ao projeto C foi apresentado pela Com. Inglesa da 
Estada de Ferro ao Governo. O projeto tinha sido enviado ao eng. Roberts para emitir parecer, p. 76. 
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A construção de molhes perpendiculares, ou o chamado sistema de jetty principle, já 

havia sido sugerido no projeto das Docas D. Pedro II, no Rio de Janeiro, por André 

Rebouças, e possuíam as seguintes características:  

1) Um cais de alinhamento contínuo; 
2) Molhes perpendiculares “de caráter menos permanente que o do 
cais geral”; (quer isso dizer sua construção possa ser de um tipo mais 
leve, em madeira ou aço); 
3) Rua de alinhamento contínuo paralelo ao cais305. 

 
As três características estavam presentes nos planos de Roberts: no projeto C, teria um 

cais de alinhamento contínuo; e nos planos A e B os molhes perpendiculares teriam o 

diferencial do formato em T. O modelo jetty principle foi usado prela primeira vez na 

Victoria Dock (Londres), adequava-se a portos de maré baixa e se apresentava 

econômico para ser construído306.  Foi adotado pelo porto de New York. Os 

concessionários, Conde da Estrela e o Dr. Andrade Pertence, já haviam sinalizado para 

esse modelo quando se opuseram ao modelo de docas fechadas ou bacias fechadas, 

sugerido por Brereton. Theodoro Sampaio ressalta que o termo “bacia”, usado no 

projeto de Brereton foi evitado. Para o engenheiro os espaços não eram propriamente 

bacias, haja vista que o fluxo e refluxo da maré poderiam correr livremente através de 

todo o sistema307. 

 
O cais projetado se compunha de estacamento (estaqueamento), um enrocamento, 

(muralha de revestimento), e cais de alvenaria sustentando um aterro. O aterro seria em 

toda a área de lodo em frente à cidade, e serviria para atender às especificações do 

projeto e como medida sanitária para a região do porto. O estacamento consistia na 

colocação de uma fileira de estacas de madeira com 10 metros de profundidade, cuja 

finalidade era de apoio para o de enrocamento. Este último seria composto de uma 

muralha de pedras soltas, dentro da linha de estacadas, que correia paralelamente ao 

cais partindo de ambos os extremos do porto. Sua função era a de conter o lodo, sob 

pressão do enrocamento que deve impeli-lo para o interior e impedir o aterro de se 

deslocar 308.   

 

                                                 
305 SANTOS, 1985., Op. Cit., p. 249. 
306 Notícia sobre a organização das Docas de D. Pedro II. In: Revista de Engenharia. nº. 1, 1882, pp. 42-
43.  
307 Ibid., pp. 73-74.  
308 SAMPAIO, 1879. Revista de Engenharia. Op. Cit., p. 8.  
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As pedras para construção da muralha seriam retiradas das montanhas que circundavam 

a cidade, solução menos dispendiosa do que importar as pedras de outras localidades. 

Por trás da muralha de pedras seria feito o aterro. As imagens abaixo mostram os três 

modelos de cais. Nelas se observam o cais, a ponte, a muralha de pedra e o 

estaqueamento. 

 

 
Imagem 19: Cais do projeto A. In: ANRJ. 1879. 

 
 

 
Imagem 20: Cais do projeto B. In: ANRJ. 1879. 

 
 

 

 
Imagem 21: Cais do projeto C. In: ANRJ. 1879. 

 
 

Através das imagens, vê-se o muro vertical, o cais inferior e a ponte de ferro. O muro 

vertical e o cais interior correspondem à construção feita no nível de “preamar”, 
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medindo de 1,5 ou 2 metros acima do aterro. No muro, seriam colocadas escadas de 

pedras que serviriam de cais para o embarque e desembarque de passageiros e de 

mercadorias leves, transportadas por pequenas embarcações do porto (detalhe direito da 

Imagem 16). O cais interior era parte integrante dos projetos A e B (Imagens 20 e 21). 

Na parte externa do muro vertical, vê-se o molhe com vigas de ferro apoiado sobre 

colunas de parafuso, ligado ao cais por meio de uma ponte ou passadiço de ferro.  

 

Segundo Theodoro, o plano A permitiria duplicar a capacidade de atracamento no porto, 

pois quando os 7 molhes estivessem ocupados, outros navios de menor calado poderiam 

carregar e descarregar no cais interior. Também encurtaria o tempo de permanência dos 

navios no porto, pois, com mais lugares de atracamento, o tempo de espera para 

embarque e desembarque diminuiria se comparado à construção de um único cais 

contínuo (Plano C) 309. Os Custos aproximados dos planos seriam os seguintes: plano A 

1.658:472$576; plano B 1.741:376$580; Plano C 2.128:091$700. Os orçamentos não 

incluíam quantias necessárias para desapropriar terrenos, edifícios ou molhes 

provisórios, ou edificar novos armazéns310. 

 

Do ponto de vista urbano, o aterro na região faria surgir novos terrenos onde poderiam 

ser projetados quarteirões, trapiches, construção de armazéns alfandegários e outros 

prédios. O surgimento do novo espaço desobrigaria o Governo de efetuar 

desapropriações e também permitiria a abertura de uma rua em frente a cada molhe.  

Sydney Santos não concordava com a construção de ruas paralelas ao cais. Para ele, o 

espaço das docas onde transitava grande quantidade de mercadorias “são faixas da 

ordem de 1 km a 1,5 km para os usos de destinação diversa (parques para contêineres, 

armazéns, estacionamento, pátios de manobra, etc)”311.  

 

Os projetos foram apreciados pela Associação Comercial de Santos, pelos vereadores da 

câmara de Santos e outros empregados e cidadãos, “pessoas que estavam dispostas a 

tomar interesse no melhoramento proposto, toda facilidade de examinar os planos e de 

apresentar quaisquer observações que lhes pudessem ocorrer”312.  A estes setores, 

                                                 
309 Ibidem., pp. 71-73 
310 ROBERTS, William Milnor. Commisão Hydraulica. Collection 783. Box, Folder 26. Montana State 
University.  
311 Ibid., p. 249. 
312 ROBERTS, 1879., Op. Cit., p., 19. 
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Roberts fez uma exposição dos trabalhos executados e do custo provável das obras do 

cais, demonstrando as vantagens dos melhoramentos do ponto de vista comercial e 

sanitário. Apresentou os desenhos e projetos até então realizados, e uma descrição mais 

ou menos circunstanciada das obras a executar, as quais, com apoio do Governo e da 

comunidade local, poderiam ser executados em dois anos313.  

 

Após as exposições, chegaram às seguintes conclusões: o plano C não seria 

recomendado, por ser muito dispendioso, se comparado aos outros; por oferecer menos 

espaços para atracação dos navios e, por possuir uma grande área de construção exposta 

propíciava a estragar, o que tornaria mais cara a conservação. O plano geral de molhes 

em forma de T, designado de A, combinava o “menor custo com o maior conjunto de 

comodidades comerciais”, além de propor um modelo que se adaptava às circunstâncias 

do porto: permitir o atracamento de grandes navios no molhes exteriores e os navios de 

menor calado atracariam no cais interior314. O plano B, projeto modificado do plano 

geral A, tinha a finalidade aproveitar ao máximo a disposição que o cais, a ponte e o 

edifício da alfândega apresentavam na época. Sugeria a reconstrução da ponte da 

Alfândega em estrutura de ferro sobre colunas, a qual seria uma modificação que 

aumentaria os custos da obra, mas, em contrapartida, “aumentaria as facilidades 

comerciais na vizinhança imediata da alfândega”315. Com esse projeto, o cais poderia 

ser encurtado em 30 metros, e o cais interior poderia ser projetado mais para baixo para 

facilitar o acesso ao novo mercado. 

 

Outra vantagem do projeto B seria a opção de realizar as construções das pontes, do cais 

interior e dos seis molhes num período posterior a construção do cais projetado316. 

Depois dessas observações, chegou-se à seguinte conclusão: 

O plano geral com molhes em forma de T, modificado como se vê no 
desenho designado por B, parecer reunir o maior número de 
vantagens, e portanto recomendamos ser adotado, sendo sujeito à 
redução de 30 metros no comprimento da ponte reconstruída da 
alfândega, na parte superior, como foi proposto, e se acha indicado por 
uma flecha e em linha ponteada no desenho. Esta modificação 
reduzirá algum tanto o custo das obras; porém a vantagem principal 

                                                 
313 SAMPAIO, 1878/1879. Op. Cit., p. 38. 
314 ROBERTS, 1879. Op. Cit., p., 19. 
315 Ibid. 
316 ROBERTS, 1879. Op. Cit. p. 19. 



 

 

124 

 

que dela resulta, é se for juntado conveniente, pode-se levantar o novo 
mercado no lugar indicado no plano A317. 

 
 

 
Imagem 22: Detalhe da redução da ponte da Alfândega. In: ANRJ. 1879. 

 
 
Ficou assim determinado que se adotasse o Plano B sugerido pela CHI. Para a CHI, um 

plano de sistema de águas pluviais também deveria ser feito, independente ao do 

melhoramento do porto, aliado a outro sistema que poderia envolver a ampliação do 

abastecimento de água para a cidade. A Comissão apenas propôs uma planta de 

nivelamento das ruas que auxiliaria a escolha de um sistema de esgoto mais apropriado 

para a cidade, cujos estudos relativos ainda não haviam sido feitos318.  

 

O principal diferencial dos projetos de Roberts para os portos do Brasil era sua 

procupação em apresentar estudos com menores custos e mais simples do que os 

projetos apresentados. Para apresentar os projetos, a CHI se preocupou em estudar a 

topografia do local, entender a naturaza do solo, verificar as condições técnicas, estre 

outras ações, para que pudesse apresentar planos que se adequarem às condições da 

área. Ao verificar outros planos, tentou corrigir, melhorar ou adequar as sugestões 

apresentadas para que os planos satisfizessem os interessados nos melhoramentos ,e 

assim, pudessem pôr em prática reformas que atenderiam às expectavias do comércio, 

da população e do Governo. 

 

Os planos adotavam modelos construtivos importados de pouca ou nenhuma aplicação 

ainda em portos do Brasil. Essa questão talvez pudesse acarretar problemas futuros na 

execução das obras pela falta de materiais e profissionais aptos a executá-los. Ou, até 

mesmo, a falta de consenso sobre se realmente o Plano B seria o mais viável, tendo em 

vista que a CHI não iria executar a obra.  

 

                                                 
317 Ibidem., pp. 20-21 
318 Ibid., p. 21.  
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Depois das atividades da CHI no porto de Santos, o Governo Imperial resolveu abrir 

concorrência através da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, pelos 

editais de 22 de dezembro de 1879. No mesmo período, à Assembleia Provincial de São 

Paulo dirigiu-se ao Governo, pedindo que lhe fosse confiada a construção. O Ministro 

da Agricultura então concedeu a São Paulo o direito de realização das obras e receber as 

taxas que se referem à lei. nº. 1.746, de 13 de outubro de 1869, declarando também sem 

efeito a concorrência a que se referia o edital da Secretaria de 22 de dezembro de 1879. 

 

O Governo Provincial de São Paulo, através do decreto nº. 8.800, de 16 de dezembro de 

1882 foi autorizado “a levar a efeito por si diretamente, ou pelos meios que forem mais 

convenientes à Província, a realização das obras de melhoramentos do litoral da cidade 

de Santos, tendo por base o projeto organizado pela Comissão Hidráulica”319. Para a 

realização das obras, o Governo concedeu à Província de São Paulo o privilégio 

exclusivo de 40 anos, direito de cobrar as taxas da lei de 1869, desapropriar os terrenos 

particulares, edifícios, pontes, entre outros privilégios. Por não terem sido iniciadas as 

obras de melhoramentos do litoral da cidade de Santos dentro do prazo estabelecido, o 

Governo Imperial declarou sem efeito a concessão feita ao referido Governo Provincial. 

Com isso o governo chamou novamente para si a construção do Cais de Santos320, e 

reiniciou o processo de editais e análise dos projetos, a ser apresentado no Capítulo IV. 

 

No próximo capítulo serão apresentados os estudos realizados na segunda parte da 

atividade da CHI – a viagem através do rio São Francisco. Primeiramente, serão 

apresentados os estudos realizados por outros exploradores que percorrem o rio com o 

objetivo de viabilizar o transporte através do vale e, na sequência, serão analisados os 

aspectos referentes às atividades desenvolvidas pela Comissão no rio para viabilizar o 

sistema de navegação fluvial, bem como o que foi proposto para o melhoramento do 

mesmo.  

 

 

 

                                                 
319 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 8 800 de 16 de dezembro de 1882, p. 
532.  
320 LOBO, 1936. Op. Cit., p. 11. 
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Imagem 23: CHI - Carta da Bacia do São Francisco. In: ANRJ, 1879 
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Capítulo 3 - Comissão Hidráulica do Império: exploração do 
rio São Francisco  
 

3.1 Expedições através do rio São Francisco para examinar o 
potencial de navegação  
 

Ao término dos estudos no porto de Santos, a Comissão Hidráulica do Império atendeu 

ao Aviso de 29 de junho de 1879, e iniciou a exploração do rio São Francisco da foz, no 

oceano Atlântico, até a cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Em 31 de julho de 1879, a 

CHI partiu do Rio de Janeiro, a bordo do paquete Espírito Santo, em direção a Maceió, 

em Alagoas. Até chegar ao destino, passou por Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Vitória, no 

Espírito Santo, Salvador, na Bahia e, finalmente, no dia 6 de agosto, aportou em 

Maceió, onde permaneceu alguns dias realizando preparativos. No dia 11 de agosto, a 

CHI partiu de Maceió em direção a Penedo, Alagoas, começando assim sua viagem 

através do rio São Francisco.  

 

O rio São Francisco foi identificado logo após o descobrimento do Brasil. Em 1501, 

Pedro Álvares Cabral mandou organizar uma expedição para explorar à costa do país 

recém descoberto. Entre os tripulantes estavam Américo Vespúcio e Gaspar Lemos. 

Durante a viagem, que durara três meses, os pontos geográficos descobertos foram 

batizados de acordo com o calendário litúrgico referente aos santos. No dia 4 de outubro 

de 1501, o grupo localizou o rio e batizou-lhe de São Francisco em referência ao santo 

padroeiro do dia, São Francisco de Assis321. O rio São Francisco, também chamado de 

“Opara” (rio-mar) pelos índios322, é conhecido como o rio da integração nacional, e 

considerado o terceiro maior rio do Brasil.  

 

O rio São Francisco liga o Sudeste com o Nordeste. Da nascente até a foz, na divisa de 

Sergipe e Alagoas, o rio percorre 2.700 km e banha os Estados de Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas. O seu trajeto é constituído de sub-regiões: o Alto São 

Francisco, que vai de suas nascentes até Pirapora, ainda em Minas Gerais; o Médio São 

                                                 
321 Segundo Medeiros Neto historiadores e estudiosos sobre o São Francisco não teriam consenso sobre 
algumas questões relacionadas a descoberta do rio São Francisco, a saber: a data à expedição, se essa teria 
sido a primeira expedição no vale; quem a teria comandado; qual dia da descoberta; entre outras questões.  
MEDEIROS NETO. História do São Francisco. Tese para concurso da cadeira de História do Brasil do 
Instituto de Educação. Maceió: Casa Ramalho Editora, 1941, p. 29.   
322 

Ibid., p. 28.  
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Francisco, de Pirapora até Remanso, na Bahia; o Submédio São Francisco, de Remanso 

até Paulo Afonso, ambos na Bahia; e o Baixo São Francisco, de Paulo Afonso até a foz, 

no oceano Atlântico, divisa entre os Estados de Alagoas e Sergipe. Sua bacia 

hidrográfica corresponde a 640.000 km2 e seu vale abrange 550 municípios323. A 

nascente do rio São Francisco se localiza na serra da Canastra, em Minas Gerais. O 

local foi visitado por Auguste de Saint-Hilaire, em 1819, que a descreveu como um 

“belo lençol de água branca e espumosa que se expande lentamente e parece formado 

por grandes flocos de neve”324. Ainda sugeriu para aqueles que fossem ler sua narrativa 

que imaginassem 

Estar vendo um conjunto de tudo que a natureza tem de mais belo e 
encantador: um céu de um azul puríssimo, montanhas coroadas de 
rochas, uma cachoeira majestosa, águas de uma limpidez sem par, o 
verde cintilante das folhagens e, finalmente, as matas virgens, que 
exibem todos os tipos de vegetação tropical325.  

 

As incursões para o conhecimento e aproveitamento do rio São Francisco surgiram 

desde o período colonial, com o objetivo de conquistar o território, dominar a população 

nativa e encontrar ouro. A região também era considerada como a melhor via de 

conquista entre o litoral e o centro. No período monárquico, o rio São Francisco 

assumiu a função de base física e de símbolo da unidade nacional326. O rio era um dos 

instrumentos de representação da unificação territorial, cuja função era assegurar a 

Independência do país e, assim, manter a Pátria, como afirmou José Bonifácio: “se num 

rio nasceu a Pátria independente, dos rios depende a independência da Pátria”327. A 

literatura aborda essa questão destacando a participação da conquista territorial, 

domínio das etnias e exploração do vale como preponderantes para a manutenção da 

união do país, mesmo após o período colonial, conforme palavras de Medeiros Neto: 

“unir o sul e o norte era papel do Império para manter-se incólume”328, ou seja, a função 

                                                 
323 Dados obtidos através do site da CODEVASF: Acesso em 08 de ago de 2012, disponível em 
http://www.codevasf.gov.br/ 
324 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem às nascentes do rio S. Francisco; tradução de Regina Regis 
Junqueira; prefácio de Mário Guimarães Ferri. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade 
de São Paulo, 1975, p. 104. 
325 Ibid., p. 105. 
326 Vicente Licínio Cardoso na sua obra “À margem da História do Brasil” (livro póstumo) discute, dentre 
outros temas, a importância do rio São Francisco para a história do Brasil, destacando na geografia e na 
história questões fundamentais para a unidade nacional. CARDOSO, Vicente Licínio. À margem da 
História do Brasil (livro póstumo). Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1936. 258 p.  Para saber 
mais sobre a questão da unidade nacional ver: MEDEIROS NETO, 1945. Op. Cit. BRASIL, 2009. Op. 
Cit., pp. 11-38. 
327 José Bonifácio apud Medeiros Neto, 1941. Op. Cit., p. 86. 
328 Ibid., p. 86. 
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do rio São Francisco era a de manter união entre o centro do sul (Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas) e o centro do norte (Bahia, Pernambuco), que eram, até o século XIX, os 

grandes núcleos329.  

 

Como a preocupação com as transações comerciais pelo interior do país fazia parte da 

agenda do Império, a construção das estradas de ferro, melhoria no sistema de 

navegação, reaparelhamento de portos e outros melhoramentos eram meios de criar 

facilidades de comunicação através do território e, com isso, intensificar as transações 

comerciais. O rio São Francisco estaria num ponto privilegiado: a sua localização 

favorecia o escoamento de mercadorias de algumas regiões para mar, e, uma vez 

melhorado o sistema fluvial, fomentaria as transações comerciais do vale com os 

principais centros. 

 

Ainda no período imperial deu-se início ao movimento para o aproveitamento 

econômico e político das grandes bacias fluviais do Brasil, principalmente com o rio 

São Francisco, com vista à valorização dos rios e à exploração das possibilidades 

naturais. Para tal exploração contrataram-se cientistas estrangeiros e nacionais para 

estudá-lo, do qual resultaram relatórios e publicações que apresentavam esclarecimentos 

e soluções aos problemas da navegabilidade e clima do rio São Francisco330. Com D. 

Pedro II, a preocupação tornou-se mais relevante à medida que o rio São Francisco 

transformava-se numa das opções de escoamento da produção e meio de navegação.  

 

Algumas das principais preocupações da época com relação ao São Francisco eram: 

desobstruir a sua barra facilitar-lhe a navegação, incrementar as viagens a vapor, 

contornar a cachoeira de Paulo Afonso por via férrea ou canal, e desobstruir as 

Cachoeiras de Pirapora e Sobradinho331. Mesmo diante dos poucos recursos que possuía 

o segundo reinado, D. Pedro II se empenhou em realizar empreendimentos que 

levassem em direção a uma almejada modernização do país332. Na época, os 

                                                 
329 CARDOSO, 1936. Op. Cit., p. 60.   
330 MEDEIROS NETO, 1941. Op. Cit., p. 87. 
331 Ibid., p. 87. Morais afirma que esse era o único lugar em toda a extensão onde se encontravam 
obstáculos ou perigos à navegação; contudo, tais obstáculos eram facilmente resolvidos, ou seja, para se 
obter a franca navegação pelo rio São Francisco, o Governo Imperial deslocaria poucos recursos. 
MORAES, Eduardo José de. Navegação Interior do Brasil. Notícia dos projetos apresentados para a 
junção de diversas bacias hidrográficas do Brasil, ou rápido esboço da futura rede geral de suas vias 
navegáveis. Rio de Janeiro: Typ. Montenegro. 1894,  p. 71. 
332 O Governo sofria crises econômicas e políticas decorrentes das guerras internas e principalmente pela 



 

 

131 

 

investimentos em obras de infraestrutura eram qualificados como "melhorias", que 

visavam a um incremento da circulação de bens, visto como capaz de melhorar as 

condições de vida das populações.  Logo, o rio São Francisco, no século XIX, tornou-se 

centro de atividades políticas como instrumento de afirmar a hegemonia do Império em 

promover obras nacionais para colocar o país em consonância com a tecnologia 

moderna, promovendo ações de pesquisa e melhoramentos nas redes fluvial, ferroviária 

e rodoviária.  Com isso, o São Francisco tornou-se objeto de investimento na busca do 

aproveitamento das possibilidades econômicas da região ao mesmo tempo em que tais 

ações refletiam a postura do Governo em explorar e dominar as regiões, como afirma 

Marinho: 

A figura política do D. Pedro II, o grupo social que o sustentava no 
poder e a sua forma de administração conjugaram fatores que 
conjuntamente aturam para que a vitória de um dado projeto de Estado 
tentasse corresponder a esse ideal de grandiosidade. Isso ocorreu, 
inclusive, a partir das ‘obras públicas’ necessárias à manutenção do 
status quo e à centralização do poder político e administrativo, que 
eram característicos do regime monárquico brasileiro333. 

 
Marinho ainda cita Ilmar Rohloff de Mattos, ao lembra-se do organismo de controle do 

Governo “na construção de prédios públicos, realização de melhoramentos materiais, 

levantamento de dados e confecção de mapas” como exercícios de vigilância e controle 

nos quais os engenheiros estiveram diretamente ligados ao Governo atendendo aos 

interesses do mesmo334. 

 

O Império programou o projeto de conquista do território para aproveitar os recursos 

naturais do vale do São Francisco e a viabilização do uso do rio como meio de 

transporte. A unidade territorial também era almejada pelo Império. Neste sentido, 

Medeiros Neto destaca que as obras “de vulto encontradas, no São Francisco, eram fruto 

da orientação Imperial, que visava por este meio preservar o território nacional”335, ou 

seja, manter o território unido, aproveitando a bacias e os recursos das bacias fluviais. 

De acordo com o modo de governar de Pedro II, os trabalhos funcionavam por projetos 

ad hoc e não por projetos de longo prazo, com continuidade. Na sua maioria, até então 

eram pesquisas com tempo determinado de duração. 

 

                                                                                                                                               
Guerra do Paraguai. 
333 MARINHO, 2002. Op. Cit., p. 109.  
334 MATTOS, Ilmar Rohloff de, 1987. Op. Cit., p. 212. 
335 MEDEIROS NETO, 1941. Op. Cit., p. 86. 
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Logo, D. Pedro II contratou cientistas e técnicos estrangeiros para realizarem estudos 

sobre as condições de navegação no rio São Francisco. Dos estudos foram produzidos 

relatórios e publicações acerca do que era necessário para solucionar os problemas da 

navegabilidade do rio. Os principais aspectos abordados pelos pesquisadores eram 

como “facilitar-lhe a navegação, evitar corredeiras, incrementar as viagens a vapor, 

contornar a cachoeira de Paulo Afonso por via-férrea ou canal, abrir as cachoeiras de 

Pirapora, Grande e Sobradinho”336.  

 

O primeiro contratado foi o engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld, 

que percorreu o rio São Francisco da cachoeira de Pirapora até a Foz no Oceano 

Atlântico nos anos de 1852, 1853 e 1854. Halfeld descreveu e analisou o curso fluvial 

das águas para oferecer ao Império um panorama do estado da navegação do rio São 

Francisco e seus afluentes, “das circunstâncias que o favoreciam; dos obstáculos que o 

dificultavam ou impediam totalmente; dos projetos que julgava aplicáveis ou viáveis 

para o melhoramento do rio; e a descrição do curso”337, descrevendo cada légua do 

rio338.  Em 1860, o engenheiro editou o resultado da viagem numa obra em três 

volumes contendo um relatório descritivo, o perfil longitudinal do rio e as cartas 

topográficas. Um começo de navegação já era praticado no rio São Francisco, Halfeld 

identificou três tipos de embarcações que circulavam através do rio São Francisco: 

canoas, ajoujos e barcas. 

 

As canoas eram geralmente feitas de um só tronco, especialmente de árvores como 

tamboril, vinhático e cedro, dirigidas por dois remadores e por um piloto na popa 

manobrando o leme, podendo ser substituído por remo ou largo. Para a conservação dos 

objetos, mercadorias e mantimentos, construía-se, no interior de suas bordas, uma 

estrutura de arcos de varas armados transversalmente sobre o comprimento da canoa 

formando um engajamento em forma de abóbada coberta de couro cru, capim ou palha 

de coqueiro339. 

                                                 
336 MEDEIROS NETO, 1941. Op. Cit., p. 87. 
337 HALFELD, Henrique Guilherme Fernando. Atlas e Relatório concernente à exploração do rio de São 
Francisco desde a cachoeira da Pirapora até ao oceano Atlântico: levantado por Ordem do Governo de 
S. M. I. O Senhor Dom Pedro II. Rio de Janeiro: Typ. Moderna de Georges Bertrand, 1860. p. 1. 
338 Segundo Burton, as distâncias não foram controladas por instrumentos, o que poderia ocorrer de uma 
légua confundir-se com outra. BURTON, Richard. Viagens aos planaltos do Brasil. Tradução de Américo 
Jacobina Lacombe. São Paulo: Ed. Nacional. 2ª. Ed. 1983, p. 34. 
339 HALFELD, 1860. Op. Cit., p. 1. De origem indígena, as canoas existiam em quase toda a costa e rios, 
surgidas da transformação de um tronco para transportar o homem através das águas. Havia variações 
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Os Ajoujos constituíam-se de duas ou três canoas unidas por paus e amarradas a estes 

com alças ou tiras estreitas de couro cru. A superfície era formada de assoalho com paus 

roliços ou tábuas. Deixavam o assoalho servindo de apoio para o assento de tábuas 

chamado de coxias, cuja função era de servir para os remadores andarem ao longo e 

exteriormente, caso houvesse a necessidade do uso de varas para dar impulso ao ajoujo. 

A cobertura era semelhante à das canoas. Geralmente, os ajoujos eram conduzidos por 

um piloto e quatro remadores para descer o rio. E por seis tripulantes para o trajeto de 

subida do rio340.  

 

As barcas geralmente eram construídas com fundo raso ou chato, formatos mais 

convenientes para conservar maior equilíbrio do transporte ao navegarem sobre as águas 

ou ficarem sobre um banco de areia. O número de tripulantes variava de 6 a 12 pessoas 

para manejar os remos ou varas, além de um piloto341. Segundo Geraldo Rocha, as 

barcas e os ajoujos eram empurrados a varejões, espécie de vara de madeira de 

aproximadamente de 4 a 5 metros com uma ponta calçada de ferro, utilizada para dar 

impulso e movimentar342. 

 

O uso das velas coincide com os últimos anos do Império. Na parte superior das 

Cachoeiras de Paulo Afonso, normalmente não se usavam velas devido aos fortes 

ventos na maior parte do ano, os quais empurravam as embarcações para fora do canal 

navegável contra os barrancos nas margens do rio, ou sobre os bancos de areia. Já na 

parte baixa, entre Piranhas e o mar, os ventos eram aliados à navegação, o uso das velas 

era constante, principalmente na subida. Na parte superior das cachoeiras, os navegantes 

costumavam usar lençóis, panos, esteiras, ou couros crus em substituição da vela 

escassa naquela região343.  

 

                                                                                                                                               
conforme região na qual ela era empregada. Na Bahia, empregavam velas triangulares de grandes 
dimensões e mastros paralelos. As usadas no Rio de Janeiro eram menores, possuíam um único mastro e 
uma vela baixa quadrangular conforme imagem. Em Pernambuco, a estrutura era grande no sentido da 
quilha com velas triangulares. Já no Pará e no Amazonas prevalecia a canoa coberta, ou simplesmente 
cobertas, cuja cobertura era de palha preparada para cobrir a carga. Arquitetura Naval. In: Revista de 
Engenharia. Nº. 194, 1888, pp. 205-206 
340 Ibid., p. 1.  
341 Ibid., pp. 1-2.   
342 ROCHA, Geraldo. O rio São Francisco: fator precípuo da existência do Brasil. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2004. p. 45.  
343 HALFELD, 1860. Op. Cit., p. 1-2. 
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A navegação a vapor começou a ser implantada no alto São Francisco em 1867, através 

de um contrato do presidente da província de Minas Gerais com Joaquim Saldanha 

Marinho no qual o autorizava a solicitar os serviços do engenheiro Henrique Dumont 

para construir um vapor, conhecido posteriormente como Saldanha Marinho. Em 1871, 

um vapor navegou pela primeira vez as águas do rio São Francisco através da 

embarcação Saldanha Marinho, sob a direção do 1º. Tenente da armada, Francisco 

Manoel Álvares de Araújo344, (Imagem 24). Construído na America do Norte, o 

Saldanha Marinho durante vários anos navegou de Pirapora a Juazeiro345. Já no baixo 

São Francisco, começou a circular em 1872 o vapor Presidente Dantas sob o comando 

do 1º. Tenente da armada, Emílio Augusto de Mello e Alvim346 (Imagem 25). O vapor 

foi adquirido pela província da Bahia em 1965.  

 
Imagem 24: Vapor Saldanha Marinho. In: http://velhochico.net/index_arquivos/Page%20354%20E.htm 

 

 
Imagem 25: Vapor Presidente Dantas. In: Acervo do IGHB 

 

No relatório, Halfeld afirmou que se a navegação a vapor fosse estabelecida no ano de 

1857, não acharia obstáculos entre a Cachoeira da Pirapora e Juazeiro, com exceção da 

passagem pela Cachoeira do Sobradinho ou de Santa Anna, caso os vapores fossem 

pilotados por homens experientes e atentos à linha do canal navegável. Porém, para que 

                                                 
344 MORAES, 1894. Op. Cit., p. 328. Atualmente atracado na orla de Juazeiro, utilizado como ponto 
turístico. 
345 Disponível em http://velhochico.net/index_arquivos/Page %20354% 20E.htm. Acesso em jan de 2013. 
346 MORAES, 1894. Op. Cit., p. 328. 
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se pudesse usar outro caminho, seria necessário realizar obras de remoção de pedras, 

construção de diques e canais, retirada de troncos, retiradas de ribanceiras e outros 

melhoramentos, desde a cachoeira de Pirapora até a cachoeira do Sobradinho347.  

 

Na correção do canal de Pirapora a Juazeiro, Halfeld estimou o valor de 416:320$000 

(quatrocentos e dezesseis e trezentos e vinte contos de réis), orçamento muito alto para a 

época. Também sugeriu a abertura de um canal lateral partindo da vila de Boa Vista até 

Pão de Açúcar no qual seriam construídos 108 eclusas, pontes e viadutos – obra 

estimada em 32,472:700$000 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois e 

setecentos contos de réis). A esse valor ainda seria agregada despesa anual para a 

conservação do canal e o salário dos empregados nas eclusas de 40:000$000348. O valor 

era tão alto que o próprio Halfeld sugeriu que não fosse construído o canal lateral. Do 

porto de Piranhas até a vila de Piaçabuçu, Alagoas, as obras sugeridas eram de correção 

do canal, faxinas em diversos pontos orçadas em 12:900$000. O total da obra, incluindo 

mais alguns melhoramentos, era de aproximadamente 33.004:270$000349. 

 

O estudo realizado por Halfeld resultou num relatório de 57 páginas, no qual analisa o 

rio São Francisco de Pirapora até o pontal da barra, no encontro do mar. No relatório, o 

percurso foi determinado légua a légua, identificando as vias livres e os empecilhos à 

franca navegação, bem como sugerindo as possíveis soluções para os obstáculos. Ao 

final, Halfeld apresentou um resumo do que foi observado, os orçamentos e onde 

deveriam ser instalados os principais portos do rio. Os mapas que acompanham o 

relatório representam toda a extensão do rio, localização das vilas e províncias, as 

cachoeiras, riachos, as profundidades de cada trecho e os rios tributários. Todo percurso 

determinado em léguas, conforme apresentado no relatório descritivo.  

 

Segundo Machado, através dos estudos de Halfeld se conheceu pela primeira vez, a 

topografia do São Francisco e de seu vale, especificaram-se légua por légua não apenas 

                                                 
347 HALFELD, 1860. Op. Cit., pp. 55-56.  
348 Ibid., p.56. Segundo Moraes, a construção do canal lateral foi uma sugestão do Governo, tomando 
como exemplo o canal construído nos Estados Unidos para a junção dos lagos Erié e Ontario, 
contornando a cachoeira do Niágara. Para fazer o estudo de viabilização do canal, juntamente com a 
implementação da navegação em todo trecho, contratou-se o engenheiro Halfeld. MORAES. 1894. Op. 
Cit., p. 73. Moraes ainda questiona a quantidade de eclusas, considerando que o declive do rio até a foz se 
fazia lentamente necessitando assim um número menor de comportas. Com isso, haveria redução das 
despesas e ofereceria maior rapidez na navegação. Ibid., p. 80. 
349 Ibid., p. 56. 



 

 

136 

 

os canais de navegação, mas também as povoações, cidades e acidentes geográficos de 

várias naturezas. O cientista também foi o primeiro a abordar o tema da transposição 

das águas do rio São Francisco e do rio Jaguaripe para beneficiar os Estados do Ceará, 

Pernambuco e Piauí350. O autor ainda destaca que, antes da expedição do engenheiro, as 

informações eram precárias sobre as condições do vale e, depois do trabalho 

apresentado por Halfeld, passou-se a conhecer aspectos mais precisos e amplos do 

ponto de vista técnico e sobre as condições de navegação351.  

 

A navegação do rio São Francisco se complementava com a do rio das Velhas, outra 

opção de ligação do rio com a capital do Império. As possibilidades de navegação 

através do rio da Velhas  foram analisadas por Emmanuel Liais.  

 

3.2 A navegação no Rio das Velhas: uma possibilidade de 
comunicação entre o norte e o sul 
 

Dois anos após os trabalhos realizados por Halfeld, o Governo Imperial encarregou ao 

astrônomo francês Emmanuel Liais verificar as condições de navegação a partir de 

Sabará, Minas Gerais, em direção ao rio das Velhas, depois seguir em direção a 

Pirapora. Liais teve o auxílio de dois brasileiros, o engenheiro Eduardo José de Moraes, 

responsável pelo levantamento topográfico, e Ladislau de Souza Melo Neto, botânico. 

A expedição resultou na publicação do relatório Hydrographie du haut San-Francisco 

et du rio das Velhas, em 1865352. O exame objetivava-se em responder se a região do 

São Francisco acima da barra do rio das Velhas era navegável, ou se podia ser 

facilmente transformada em navegável, além de analisar qual dos dois rios poderia ser 

utilizado para formar uma grande via de comunicação entre o Rio de Janeiro e a barra 

do rio das Velhas, de maneira a ligar o norte e o sul do Brasil pelo interior353. Nesse 

período, a comunicação entre o rio das Velhas e o Rio de Janeiro era precária, 

resumindo-se ao transporte com animais de carga em estradas mal construídas e 

conservadas. Outro problema eram os altos custos de envio das mercadorias para fora da 

                                                 
350 MACHADO, 2002. Op. Cit., p. 56. 
351 Ibid., p. 56. 
352 LIAIS, Emmanuel. Hydrographie du haut San-Francisco et du Rio das Velhas : ou, Resultats au point 
de vue hydrographique d'un voyage effectue dans la province de Minas-Geraes. Paris: Garnier; Rio de 
Janeiro: B.L. Garnier, 1865. 
353 MACHADO,2002. Op. Cit., p. 30. 
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região. Tais dificuldades faziam com que a população local produzisse somente para 

atender as necessidades pessoais e locais.  

 

Ao final dos estudos, Liais concluiu que a região do São Francisco; acima de Pirapora e 

do rio das Velhas em todo seu trecho eram navegáveis. Sugeriu que o trabalho de 

melhoramentos deveria ser iniciado pelo rio das Velhas, por oferecer um maior número 

de água com relação ao trecho estudado do São Francisco. Segundo Richard Burton, os 

obstáculos que prejudicavam a franca navegação no rio das Velhas eram “molhes de 

pedras ou rochas isoladas, redemoinhos no eixo vertical, bancos de areia e curvas 

violentas e rasas, troncos flutuantes e troncos obstruindo o rio”354. Estes seriam também 

os principais obstáculos identificados por Liais. Porém, apenas resolvê-los não 

significava o aumento da produção. Esta questão também dependeria do número 

populacional da região e do que era produzido pelos mesmos. Nesse aspecto, Liais 

constatou que havia um bom número de habitantes no curso superior do rio, mas desse 

trecho em direção ao São Francisco era escasso o número de pessoas, devido à falta de 

estradas. Sugeriu-se, então, que o Governo construísse uma estrada ligando a cidade do 

Rio de Janeiro ao rio das Velhas, devido ao trecho já apresentar um bom número de 

habitantes e o solo do alto do vale do rio das Velhas apresentar boa produção agrícola e 

metalúrgica, restando somente construção de estradas para a exportação dos produtos355.  

 

As terras que margeavam o rio das Velhas eram férteis, resultantes dos depósitos 

calcários e detritos de minerais arrastados pelas enxurradas, próprias para as plantações, 

logo, o aumento do comércio. Além disso, as despesas com o melhoramento do trecho 

seriam menores do que as que poderiam ser empregadas no São Francisco, num total de 

custos de 2.605:000$000. O melhoramento no trecho do rio São Francisco que iria até 

Pirapora sairia no total de 8.700:00$000 para realização de obras de aprofundamento do 

leito, retiradas de pedras, abertura de um canal.  

 

                                                 
354 

BURTON, 1983. Op. Cit., p. 32. Em 1867, o capitão Richard Francis Burton, cônsul da Inglaterra em 
Santos, São Paulo, dentre outras viagem, percorreu o rio São Francisco de Pirapora até as Cachoeiras de 
Paulo Afonso, registrando a natureza e a população ribeirinha. O relato demonstra interesse 
principalmente pelo sistema de comunicação fluvial e a riqueza da região, inclusive fazendo constantes 
referências aos trabalhos de Emmanuel Liais e Guilherme Halfeld.  
355 

MACHADO, 2002. Op. Cit., p. 35. 
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Avaliando o orçamento de melhoramento do trecho, o eng. Milnor Roberts considerou o 

valor muito alto, desproporcional ao benefício que resultariam tais obras, ou seja, o 

valor era muito elevado para as necessidades da região. Sugeriu, então, que se pensasse 

em obras adequadas as circunstâncias da época e futuras, com valores menores356. Na 

época o volume de mercadorias e o número populacional não justificavam se 

despenderem valores avultados para os melhoramentos na região, mesmo argumentando 

sua proximidade com os grandes centros. 

 

Apesar de Geraldo Rocha afirmar que o estudo de Liais não satisfazia às condições de 

volume mínimo de água da época com relação a ambos os rios, e que as construções de 

canais não seriam uma solução357, Machado lembra que o trabalho desenvolvido por 

Liais permitiu conhecer com mais detalhes as condições hidrográficas do rio das 

Velhas, servido também de base técnica para projetos posteriores, além de contribuir 

para despertar o interesse do Império para o investimento na navegação358.  

 

Porém, o Governo, como já foi mencionando, almejava disponibilizar os produtos do 

vale do São Francisco no comércio do país ou para o exterior. No início do primeiro 

quartel, as ferrovias já estavam sendo construídas ligando o vale às províncias: ferrovia 

Recife a Boa Vista, às margens do rio, e as ferrovias que ligariam os portos baianos de 

Salvador e Juazeiro359.  Segundo Machado, a alternativa era seguir através do rio, desde 

que superasse o grande obstáculo das Cachoeiras de Paulo Afonso, utilizando a saída 

pelo mar360. A possibilidade de realizar melhoramentos nas cachoeiras no trecho de Boa 

Vista até Pão de Açúcar, onde se localizavam as Cachoeiras de Paulo Afonso, foi orçada 

por Halfeld que, ao mesmo tempo, sugeriu a busca de outra solução devido ao alto valor 

a ser empregado. Diante desse impasse, o Governo resolveu realizar novos exames no 

trecho das Cachoeiras de Paulo Afonso contratando o engenheiro alemão Carlos Krauss. 

                                                 
356 

ROBERTS, 1880. Op. Cit., pp.15-16. 
357 

Para justificar a diminuição do volume de água nos dois cursos d´água, Rocha lembra de uma gravura 
de Rugendas a margem da cidade de Sabará, por volta de 1830, na qual se observa que o volume de água 
“permitia, naquela época, a navegação de uma vasta barcaça que se vê de velas enfunadas singrando em 
direção ao porto”. No mesmo local, na época dos escritos de Rocha, por volta de 1940, atravessava-se a  
“pé enxuto”. ROCHA, 2004. Op. Cit., pp. 237-238. 
358 MACHADO, 2002. Op. Cit., p. 45. Segundo Rocha, o trabalho realizado no rio São Francisco por 
Liais foi mais completo do que o feito por Halfeld. O relatório de Liais possuía um caráter mais técnico e 
detalhado sobre as condições do vale, já o de Halfeld apresentava mais como “um roteiro de piloto do que 
de uma obra técnica”, com pouco dados geográficos e limitadas informações sobre os afluentes do rio. 
ROCHA, 2004., Op. Cit., p. 243. 
359 MACHADO, 2002. Op. Cit., p.57. 
360 Ibid., p. 58. 
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3.3 Carlos Krauss e as cachoeiras de Paulo Afonso  
 

Em 1868 foi a vez do engenheiro alemão Carlos Krauss, por solicitação da Secretaria 

de Agricultura, examinar o trecho do São Francisco compreendido entre o porto de 

Piranhas e a cachoeira de Sobradinho, a fim de realizar estudos sobre a possibilidade 

deu ma via de comunicação terrestre no rio que permitisse o comércio do alto para o 

baixo São Francisco.  O objetivo do estudo era apresentar uma opção para o transporte 

de mercadorias nesse trecho do rio, onde havia um dos principais obstáculos da 

navegação, as cachoeiras de Paulo Afonso361.  

 

O estudo técnico realizado por Krauss fora dividido sob dois aspectos: o da via férrea e 

da via fluvial. O primeiro apresenta um estudo sobre as características dos terrenos, 

bem como a identificação dos locais onde poderiam ser estabelecidas estações da 

estrada de ferro a ser construída no trecho, projetando, assim, nove estações: a 1ª. em 

Piranhas, estação central; 2ª. em Cipó; 3ª. em Olho D´água; 4ª. em Talhado; 5ª. em 

Batoque, 6ª. em Paulo Afonso; 7ª. em Moxotó, 8ª. Rio Fundo; 9ª. Jatobá, estação 

terminal.  

 

Nas suas conclusões sobre a questão da via fluvial, lembrou da proposta feita por 

Halfeld na construção de canal lateral de Boa Vista até Pão de Açúcar. Ao reportar a 

esse projeto, destacou que Halfeld não levou em consideração nos seus exames as 

condições dos terrenos ribeirinhos, onde haveria a ação do tempo através do volume de 

água, sendo somente possível a obra no trecho entre as cachoeiras de Paulo Afonso, 

iniciado pela cachoeira de Itaparica e terminado com a do Canindé-velho. As demais 

cachoeiras seriam, segundo Krauss, sucessíveis a melhoramentos, o que permitiria a 

franca navegação desde Jatobá até Pirapora.362.  

 

Krauss constatou o que outros exploradores do rio São Francisco já tinham identificado, 

o pouco comércio. Mesmo observando um fluxo considerável da navegação e um bom 
                                                 
361 KRAUSS, Carlos. Reconhecimento Geral sobre o Rio de São Francisco na parte inferior à cachoeira 
do Sobradinho. Estudos preliminares para uma via férria do porto das Piranhas a Jatobá, onde a 
navegação e interrompida pela cachoeira de Paulo Afonso feitos pelo Engenheiro Civil Carlos Krauss em 
1868. In: Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório apresentado à Assembleia 
Geral Legislativa na 1ª. sessão da 14ª. Legislatura. Rio de Janeiro. Typographia – do Diário do Rio de 
Janeiro, 1869. Anexo T. 
362 Ibid., 15-16. Segundo Morais o que foi proposto por Halfeld seria impraticável, pois o declive do 
terreno não permitiria tal obra. MORAIS, 1894. Op. Cit., p. 61. 
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número populacional, a falta de transporte mais abrangente e melhores condições de 

plantio desestimulavam a população a cultivar gêneros além do necessário ao seu 

consumo próprio ou para a exportação em regiões próximas como Bahia, Pernambuco, 

Alagoas. Produziam rapaduras, couros, peles, arroz, algodão e fumo, utilizados para 

trocar pelo sal importado, bebidas, tecidos, pólvora, chumbo em centros comerciais 

como em Januária, Juazeiro e Cabrobó363.   

 

De modo geral, Krauss sugeriu obras de correção de canal, remoção de pedras, 

alargamento de canal, construção de diques laterais para retificação de declives, 

tapagens de braços de rio, entre outros.  Orçou as obras para canalizar a cachoeira de 

Sobradinho e desobstruir o rio desse ponto até a vila da Boa Vista em 70:000$000 

(setenta contos de réis); da vila da Boa Vista a Jatobá 1.435:000$000 (um mil e 

quatrocentos e trinta e cinco contos de réis); da vila da Boa Vista rio acima 

140:000$000 (cento e quarenta contos de réis)  e de Pirapora a Jatobá 1.800:000$000 

(um mil e oitocentos contos de réis), com juros a 7% iguais a 300:000$000 (trezentos 

contos de réis)  o total seria superior de 3.745:000$000364 (três mil e setecentos e 

quarenta e cinco contos de réis), bem menor do que o orçamento apresentado por 

Halfeld.  Krauss mostrou-se favorável à construção de uma via férrea contornando a 

cachoeira, permitindo a ligação do rio interrompido pelas quedas. Posteriormente à 

ligação ficou conhecida como Estrada de Ferro de Paulo Afonso. Os resultados técnicos 

e orçamentários apresentados por Krauss contribuíram para que o Governo realizasse a 

obra unindo o Baixo ao Médio São Francisco. 

 

A cachoeira de Paulo Afonso ficava numa região de difícil acesso, as cataratas já eram 

conhecidas desde o período colonial, atraindo artistas e gravadores estrangeiros que 

visitavam o Brasil. Conhecida como sumidouro pelos antigos viajantes, seu nome teve 

origem a partir de um arraial das proximidades conhecido por Tapera de Paulo Afonso, 

pertencente a Paulo Viveiros Afonso dono de uma sesmaria no local das cachoeiras365.  

                                                 
363 Ibidem., p. 7.  
364 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p.25-26. 
365 Segundo Burton, a origem do nome da cachoeira era duvidoso. Para alguns, Paulo Afonso era um 
missionário pastor lançado ao abismo pelos lobos. Havia também a história de que Paulo e Afonso eram 
irmãos e foram os primeiros a povoarem o local. Porém, Bruton observou que a margem do rio havia uma 
pequena aldeia de pescadores e roceiros de nome Tapera de Paulo Afonso recebido em homenagem ao 
Paulo de Viveiros Afonso, sertanista baiano, que obteve em 1725 a sesmaria no território chamado 
Tapera. No local, estava localizada a cachoeira que recebeu seu nome, sendo essa a história mais aceitável 
entre os moradores.  Antes ela era conhecida por Sumidouro. BURTON, 1983. Op. Cit., p. 265. Lendas 
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A passagem pelas Cachoeiras de Paulo Afonso era quase uma obrigação para quem se 

dirigia ao Norte do país. Burton que realizou a travessia de Pirapora até Alagoas, não 

deixou de visitá-las, considerando-as como a “Mãe da Cachoeira”, por se tratar da maior 

de uma série de cachoeiras e caldeirões, comparando-a com o Niagara ao afrirmar: “se o 

Niagara é a monarca das cataratas, Paulo Afonso é, sem dúvida, a rainha das quedas-

d´água (...) ambas não são só maravilhoras, como amendrontadoras”366. A cachoeira foi 

o último lugar que Richard Burton visitou antes de se dirigir a Piranhas e retonar a 

Santos. Pelo relato, não há dúvidas do seu encatamento com relação a Paulo Afonso, 

cujo ambiente o definiu como “mágico”, comtemplando “a expressão natural da glória e 

da majestade, o esplendor e o brilho da cena que a Grécia povoaria com formas de 

beleza e que a Alemanha teria povoado com coroas de silfos voadores e ondinas 

dançarinas”367.  

 

A cachoeira serviu de inspiração para o poeta Castro Alves. No seu poema A Cachoeira 

de Paulo Afonso, o escritor descreve a grandeza e beleza, ao mesmo tempo em que 

desperta o temor do espetáculo, como se observa no trecho a seguir: 

A cachoeira! Paulo Afonso! O abismo! 
A briga colossal dos elementos! 
As garras do Centauro em paroxismo 
Raspando os flancos dos parcéis sangrentos. 
Relutantes na dor do cataclismo 
Os braços do gigante suarentos 
Agüentando a ranger (espanto! assombro!) 
O rio inteiro, que lhe cai do ombro368. 

 
A cachoeira também se destacou através do trabalho de artistas como o pintor de 

paisagens holandês Frans Post, a obra de E. F. Schute, e o alemão Augusto Reidel, que 

realizou uma série de fotografias das cachoeiras.  

 

                                                                                                                                               
sobre a cachoeira também faziam parte do imaginário da população. Uma delas conta que um frade, 
atravessando o rio superior à cachoeira, dormia na canoa que navegava; o piloto da embarcação, um 
índio, não podendo conter a canoa, foi atraído pela correnteza à cachoeira, descendo por esta abaixo; o 
índio nunca mais foi visto, porém, o frade, sem acordar e sem lhe acontecer nada, chegou ao fim da 
cachoeira e foi achado ainda dormindo. Acordado pelo povo, nada se lembrou do acorrido. HALFELD. 
1860. Op. Cit., p. 45. 
366 BURTON, 1993. Op. Cit., pp. 265-266. 
367 Ibid., p. 263. 
368 ALVES, Castro. Cachoeira de Paulo Afonso. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br 
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Em 1859, o próprio D. Pedro II, quando em viagem a Penedo e outras cidades 

franciscanas, visitou as Cachoeiras de Paulo Afonso. Na viagem, o monarca “procurou 

entrar em contato com as povoações ribeirinhas”, visitou igrejas e hospitais realizando 

contribuições em dinheiro para a comunidade e para as obras públicas369, demonstração 

de poder e domínio. Ao aportar em Piranhas, dirigiu-se a Paulo Afonso. Impressionado 

pelo volume d´água, determinou estudos sobre seu potencial energético.  Segundo 

Medeiros Neto, outros investimentos decorreram da visita de D. Pedro II, como a 

construção da estrada de ferro de Piranhas a Jatobá – estrada de ferro de Paulo Afonso 

idealizada por Krauss; além de investimentos na navegação fluvial através das 

explorações realizadas por Halfeld, Roberts e Liais370. 

 

Os viajantes que analisaram as possibilidades de navegação do rio São Francisco 

estiveram no local. No relatório de Halfeld, constam estampas e mapas da região. Há 

descrições sem indicações de melhoramentos ou possibilidades de aproveitamento, pois 

Halfeld tinha dúvidas sobre a possíbilidade de qualquer intervenção no local devido ao 

alto custo. Contudo, o texto contitui-se como relato interessante acerca da cachoeira, 

pois descreve cada uma das catapudas que formam as cachoeiras de Paulo Afonso, 

ficando claro seu assombro com o forte barulho das águas: 

(...) transformado-se em consequência deste salto, aparentemente em 
espuma de leite, lançando e estufando a grande altura, e semelhante ao 
efeito da explosão de uma mina, grandes borbotões de água aos ares, 
que se desfazem em neblina que se eleva ainda maior altura, a qual 
sendo carregada pelo impulso do vento rega constantemente a 
considerável distância a margem oposta ao lado d´onde vem o vento 
ou cai em um chuveiro de milhares de pérolas brilhantes para dentro 
de abismo desta catadupa. 
É interessante observar esta maravilha pela manhã, quando o reflexo 
dos raios solares produzem um magnífico Arco-Íris, penetrando o 
vapor elevado sobre as águas da cachoeira; o estrondoso ruído que 
causa esta catadupa é tão forte que, falando uma pessoa a outra junta 
ao pé de si, nada se pode ouvir, e vê-se somente mover a boca da 
pessoa que fala; a pressão do ar produzida pelo tombo da imensa 
massa d´água do rio faz um efeito maior do que centenares de 
ventaneiras unidas de uma fábrica de ferro371.   

 

Na Imagem 26, que consta do relatório, vê-se a espuma produzida pela força da queda 

da cachoeira, um arco que lembra o arco-íris descrito por ele e, no lado esquerdo da 

imagem, uma entrada surgida do desmoronamento da rocha através dos anos, 
                                                 
369 MEDEIROS NETO, 1941. Op. Cit., p. 192. 
370 Ibid., pp. 193-194. 
371 HALFELD, 1860. Op. Cit., pp. 44-45. 
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denominada Furna dos Morcegos – “espécie de lapa ou furna formada por grande salão 

que servia de habitação a vários morcegos, e por isso denominada Furna dos 

Morcegos”372.  

 

 
Imagem 26: Paulo Afonso. In: Halfeld, 1860. 

 
Carlos Krauss, durante expedição, sugeriu no seu relatório a construção da estrada de 

Ferro contornando as cachoeiras de Jatobá a Piranhas, por entender não ser possível 

realizar obras no local, opção escolhida pelo Governo Imperial para viabilizar a franca 

navegação. Talvez seja por esse motivo que Krauss não tinha feito menção no relatório 

sobre a cachoeira, preocupando-se em indicar melhoramentos na cachoeira do 

Sobradinho.  

 

Durante a travessia pelo rio São Francisco, dentre as várias incursões na região, a 

Comissão realizou visita às Cachoeiras de Paulo Afonso. Os membros da CHI, em 

companhia do chefe da seção da estrada de Ferro de Paulo Afonso, o engenheiro João 

Crockat de Sá Pereira de Castro, visitaram-na373. Através da descrição, percebe-se o 

encantamento de Theodoro pela beleza natural da cachoeira. A visita o emocionou, 

revelando que não tentou descrevê-la; reservou-se somente a relatar o que seria 

suficiente para explicar as “vistas fotográficas” reproduzidas, pois, para ele, as imagens 

por si só dispensariam qualquer descrição374. 

 

                                                 
372 Ibidem., p.45. 
373 No período já estavam sendo realizadas as obras da estrada de ferro de Paulo Afonso contornando a 
cachoeira. 
374 SAMPAIO, 2002. Op. Cit., p. 80. 
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Imagem 27: Cachoeira de Paulo Afonso. In: Sampaio, 1879 

 

 
Imagem 28: Outra visão da Cachoeira de Paulo Afonso. In: Sampaio, 1879 

 

A região onde se localiza a cachoeira foi descrita como “uma vasta planície, monótona, 

coberta do manto cinzento das caatingas”. A monotonia era quebrada quando, de 

“súbito, despenha-se em sucessivas quedas, e por muitos braços, engolfando-se num 

estreitíssimo corredor, verdadeiro canhão de parede íngremes, escarpadas, inacessíveis”. 

Theodoro não se conteve em somente apresentar as características geológicas da 

cachoeira, por isso descreveu impressões pessoais do momento: 

O espetáculo é, deveras, indescritível, tão vário, tão grande, tão 
estupendo ele se nos oferece, através dos mais belos efeitos de luz e 
coroado com o diadema fantástico, fugidio do íris, tantas vezes 
apagado quantas renovado ao embate da luz oblíqua e dos vapores 
ascendestes, que não me sinto com forças para pintá-lo.   
Paulo Afonso vê-se, sente-se, não se descreve375. 
 

Mesmo revelando que não tentou descrevê-la, acrescentou que as imagens por si só 

dispensariam qualquer descrição, e afirmou que “não teve forças para pintá-la”376. 

Porém, a documentação sobre a visita às Cachoeiras contém um número maior de 

imagens do que os outros lugares visitados pela Comissão. Ao passo, que o texto 

                                                 
375 SAMPAIO, 2002. Op. Cit., p. 80. 
376 Ibid.  
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descritivo é bem reduzido. Roberts, no seu diário, preocupou-se em registrar a placa que 

homenageia a visita de D. Pedro II à cachoeira.  

 

 
Imagem 29: Detalhe da caderneta de M. Roberts sobre a visita às Cachoeira de Paulo Afonso. In: 

Collection 783 – William Milnor Roberts Papers, 1828-1959 
 

Como se observa, as cachoeiras de Paulo Afonso atraíam viajantes pela sua beleza e 

grandiosidade. No Império, além do seu aspecto estético e potencial econômico, as 

cachoeiras representavam um obstáculo à franca navegação. Após estudos realizados 

por Guilherme Halfeld, Emmanuel Liais e Carlos Krauss, o Governo resolveu retomar 

as pesquisas no rio São Francisco solicitando à CHI novos estudos de melhoramentos da 

navegação através do mesmo, realizados após o término das atividades no porto de 

Santos. Os detalhes sobre os estudos realizados pela CHI serão apresentados na 

sequência.  

 

3.4 Comissão Hidráulica do Império: estudos e planos para o 
melhoramento do rio São Francisco  
 

Como já mencionado, no século XIX, cientistas e engenheiros percorreram o São 

Francisco a fim de viabilizar um plano de melhoramentos do rio. Mesmo com os 

orçamentos apresentados ao Governo Imperial, nada ainda tinha sido de fato implantado 

devido, em grande parte, pelos altos custos apresentados, com exceção de Krauss que 

apresentou projetos a preços mais acessíveis. O Governo então decidiu retomar os 

estudos sobre o rio São Francisco através da Comissão Hidráulica do Império. O 

objetivo da viajem era identificar os obstáculos que impedissem a franca navegação 

pelo rio e propor soluções para os problemas identificados. Na viagem pelo rio São 

Francisco, além da equipe que trabalhou no porto de Santos, houve também a 
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participação do geólogo americano Orville Adalbert Derby, designado para realizar 

estudos geológicos no vale. 

 
Para auxiliar os estudos, a comissão utilizou os mapas, perfis e relatórios publicados por 

Halfeld. O material servia de base para comparações com o que era observado no 

trajeto. Identificaram algumas mudanças com o trabalho apresentado por Halfeld, mas 

concluíram que foram resultados da ação da correnteza sobre as margens, ilhas e bancos 

durante os 25 anos que decorreram de 1854 a 1879. Mudanças também estavam no 

aspecto da região, nas vilas e povoações, na quantidade de casas e no número de 

pessoas nas ilhas e margens do rio São Francisco. A Comissão também recorreu às 

informações do relatório e dos mapas do estudo feito por Krauss referentes ao traçado 

da ferrovia entre Piranhas e Jatobá, e ao estudo do trecho encachoeirado entre Jatobá e a 

cachoeira do Sobradinho. Deve-se lembrar que estes engenheiros (Halfeld e Krauss) 

divergem largamente quanto ao gênero e custo orçado das obras e ao modo de unir 

comercialmente o alto e o baixo São Francisco.  

 

Para Roberts, uma das vantagens do rio São Francisco para a navegação era o volume 

d´água no alto São Francisco, dado que facilitaria os melhoramentos para tornar 

navegável inclusive a região encachoeirada377. A CHI constatou que no período de 

estiagem o volume de água não era inferior a mil metros cúbicos por segundo. Este 

volume se concentrado em um único canal era mais que suficiente para que houvesse 

uma boa navegação por navios a vapor convenientemente construídos. Além disso, o rio 

São Francisco apresentava grande extensão de largura e seu leito não era obstruído por 

pedras e bancos de areia o que facilitaria para que a comissão atingisse seu objetivo. 

Apesar dessas vantagens, o percurso do rio se fragmentava em canais naturais, ilhas e 

rochedos, diminuindo o fluxo de água contínuo.  

 

Roberts considerou o rio São Francisco sui generis, comparado aos outros por ele 

conhecidos cujo fluxo em direção ao mar descarrega grande quantidade de água doce no 

oceano, apontando como aspectos negativos o clima irregular e as cheias que 

prejudicavam as plantações: 

The great drawback, upon a considerable portion of the immediate 
river valley, is the dryness of the climate and the irregular and 
unreliable rainfal, which have compelled nearly all the settlements (or 

                                                 
377 Ibidem., p. 7. 
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cultivation) to remain close to the river, where the water-supply is 
inexhaustible, and where the lands are annually irrigated by the floods 
of the stream; there being, however, an abundant rainfall toward the 
upper waters of the river378.  
 

A navegação também era um aspecto negativo no rio. Sua prática ocorria, 

majoritariamente, na região do baixo São Francisco. O médio e alto São Francisco eram 

prejudicados por bloqueios naturais e pela largura reduzida de alguns canais. As regiões 

necessitavam de melhoramentos já detectados por expedições realizadas anteriormente 

 

Para realizar os estudos, Milnor Roberts dividiu o rio São Francisco em 5 seções, 

compreendidas da foz até as nascentes. Nas seções, ele identificou os caracteres 

técnicos, enumerou as obras apropriadas para o melhoramento do rio, além de realizar 

um estudo sobre a topografia, meteorologia, clima, quantidade de chuvas, agricultura, 

irrigação, população, minerais e comércio, assim oferecendo um panorama completo do 

vale. Além desses pontos, apresentou algumas considerações sobre a importância da 

estrada de ferro de Paulo Afonso para compor a rede de transportes através do rio, 

conectando a linha férrea ao tráfego fluvial379.  

 

As cinco seções determinadas por Roberts para o rio São Francisco entre a Foz e 

Pirapora foram380:  

 

1. I seção: o rio inferior da barra a Piranhas, com 238 quilômetros (43 léguas) de 

comprimento, navegados por vapores e frequentados por navios de longo curso 

até Penedo, que dista 49 quilômetros do mar. 

 

 
 

                                                 
378 ROBERTS, 1880. Op. Cit., Notes on the São Francisco river, Brazil. In: Minutes of The Proceedings. 
Vol. 61. London. 1880, p. 256.  
379 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p. 6.  
380 Ibid., p. 6. 
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Imagem 30: I seção: rio inferior à barra a Piranhas. In: ANRJ, 1879. (detalhe) 
 
 

Caracteres técnicos da I seção (oceano até Piranhas): o acesso do oceano para o baixo 

ou cordão da barra fora da foz do rio São Francisco eram muito favorável381. O trecho 

apresentava larguras variáveis, mas em toda parte eram suficientes para a navegação, 

não existindo melhoramento a serem realizados. A profundidade do rio abaixo de 

Piranhas variava de acordo com a estação do ano: geralmente, mesmo na maior seca, 

havia boa profundidade para os vapores que navegam até Piranhas, com exceção dos 

vapores a vela, pois a corrente não era forte o suficiente para esse tipo de embarcação. O 

vapor Sinumbú e outros vapores da Bahia eram utilizados regularmente no trecho, 

fazendo semanalmente viagens entre Penedo e Piranhas. Canoas, ajoujos e grandes 

barcas navegavam constantemente nesta parte do rio, usando velas na subida e o remo 

na descida382.  

 

2. II seção: a catarata de Paulo Afonso e as cachoeiras intransitáveis abaixo e 

acima dela, entre Piranhas e Jatobá, na extensão de 128 quilômetros (23 léguas), 

inavegáveis e não suscetíveis a melhoramentos. 

 

 
 

Imagem 31: II seção: Entre Piranhas e Jatobá. In: ANRJ, 1879. (detalhe) 
 
 

Caracteres técnicos da II seção (Piranhas a Jatobá): trecho não navegável do rio. Local 

onde se localizavam as grandes cataratas de Paulo Afonso cuja queda das principais 

cataratas era de cerca de 80 km, sendo que a queda total do rio entre Jatobá e Piranhas 

era de 198 metros. A região compreendia também a cachoeira de Itaparica e outras 

cachoeiras menores. Não era possível fazer esta seção do rio navegável sem construir 

                                                 
381 Ibidem., p. 3. 
382 Ibid., p. 9-10 
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um sistema de eclusas e canoas, necessárias para vencer a diferença de altura de 198 

metros383. Supondo que a cada três metros haveria eclusa, seria preciso 66 eclusas. O 

custo das obras, a manutenção e conservação eram de elevado valor. A ferrovia, em 

construção na época, sugerida por Krauss, contornando as cachoeiras como uma estrada 

marginal, foi o modo conveniente de ligar comercialmente o alto e o baixo São 

Francisco384.   

 
3. III seção: as cachoeiras suscetíveis de melhoramentos e os trechos navegáveis 

entre Jatobá e o alto da cachoeira do Sobradinho, na extensão de 428 

quilômetros (77 léguas). 

 

 
 

Imagem 32: III seção: cachoeiras suscetíveis a melhoramentos. In: ANRJ, 1879. (detalhe) 
 
 
Caracteres técnicos da III seção (Jatobá ao alto da cachoeira do Sobradinho): o trecho 

consistia em pegos e cachoeiras passíveis de melhoramentos, navegadas por pequenas 

embarcações. Porém, havia muitos pontos com rochedos e, quando o rio estava baixo, 

alguns canais apresentam saltos ou pequenas quedas que não podiam ser transpostos. A 

seção apresentava cerca de 40 cachoeiras, sendo que as mais perigosas eram as 

cachoeiras do Sobradinho e as do Vau. O total das quedas era de 96,8 metros. Se as 

quedas estivessem igualmente distribuídas em toda a extensão, pela abundância de água 

que possui, este seria um lugar de boa navegação a vapor, mas sua distribuição era 

muito irregular. A III seção apresentava um problema simples de engenharia: havia um 

suprimento abundante de água, bastava somente concentrar em um canal uma parte 

suficiente deste volume para assegurar a profundidade precisa. Os exames da comissão 

mostraram que isto podia ser executado com poucos custos385. O orçamento apresentado 

                                                 
383 Obra sugerida pelo Governo e analisada nos relatórios de Halfeld e Krauss. 
384 ROBERTS, 1880. Op. Cit., pp. 10-11. 
385 Ibid., p. 12-13 
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por Roberts para os melhoramentos de todas as cachoeiras entre o alto da cachoeira do 

Sobradinho e Jatobá foi o seguinte: obras em 428 quilômetros no valor de 456:500$000, 

acrescido de 20% para eventuais serviços de administração de 98:300$00, total de 

589:800$000386.  

 

4. IV seção: o rio desimpedido, desde a cachoeira do Sobradinho até a da Pirapora 

com 1.328 quilômetros, no qual, com obras insignificantes, permitiria uma 

navegação a vapor franca e segura. 

 
 

 
 

Imagem 33: IV seção: o rio desimpedido. In: ANRJ, 1879. (detalhe) 
 

 
Caracteres técnicos da IV seção (do alto da cachoeira do Sobradinho ao salto de 

Pirapora): segundo Roberts trecho era conhecido pela denominação de “rio 

desimpedido”. Apesar dessa denominação, a região apresentava alguns pontos da parte 

inferior com rochedos, obstruindo o canal, os quais deveriam ser removidos para tornar 

segura a navegação a vapor. Outro empecilho eram as árvores das matas em Januaria 

que, às vezes minadas pela água, caíam no rio, eram arrastadas pela corrente e ficavam 

enterradas nas coroas de areia. Mesmo assim, o trecho apresentava boa navegação com 

o uso de canoas, barcas e vapores pequenos. O terreno anualmente era inundado, 

melhorando consideravelmente, e se tornando mais fértil. Sobre uma parte considerável 

                                                 
386 Ibidem., p. 71.  
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destes 1.300km do rio navegável, a paisagem era notavelmente pitoresca e bela, variada 

pela sucessão de montanhas e serras, de ilhas e superfície que, semelhante a um lago, 

apresentava o rio387. Para realizar algumas obras, foi orçado o valor de 35:000$000, 

acrescido 20% para ações eventuais e administrativas de 7:000$00, total de 41:000$000.  

 
 

5. V seção: da cachoeira de Pirapora às cabeceiras do rio principal, extensão de 800 

quilômetros aproximadamente (cerca de 146 léguas) muito obstruídas por 

cachoeiras. 

 

 
 

Imagem 34: V seção: após a cachoeira de Pirapora a nascente. In: ANRJ, 1879 (detalhe). 
 
 

Caracteres técnicos da V seção (do salto de Pirapora às cabeceiras do rio): parte do São 

Francisco que fica acima do salto de Pirapora, e todo o rio das Velhas e seus tributários 

até as respectivas cabeceiras. Região que não foi examinada pela Comissão. O estudo já 

havia sido realizado por Emmanuel Liais. Segundo Moraes, o trecho de 40 léguas, 

desde a cachoeira de Pirapora até a barra do rio Paraopeba, apresentava em alguns 

locais rochedos, mas no seu maior curso não havia transtornos à navegação388. 

 
Pelas características das seções propostas por Roberts, observa-se que as cachoeiras 

eram consideradas os divisores das águas, apesar da maioria ser navegável, os canais 

naturais em algumas necessitavam de “consideráveis obras para dar lugar a uma 

navegação segura e prática”389. As obras apropriadas a se executarem nas cachoeiras 

deveriam ser determinadas principalmente em conformidade com o sistema de 

navegação que se pretendia adotar nos canais melhorados, e isto, em parte, dependia da 

natureza e extensão do tráfego fluvial da época, devendo, porém, ainda ter em vista o 
                                                 
387 Ibidem., pp. 13-14. 
388 MORAES, 1894. Op. Cit., pp. 349-350. 
389 Ibid., p. 11.  
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seu provável futuro. Os melhoramentos do rio, a construção da Estrada de Ferro Paulo 

Afonso e a introdução de vapores convenientes para trafegar no vale resultariam em 

benefícios para a população e para o Império.  

 
A principal sugestão proposta pela Comissão para o rio foi a remoção de rochedos em 

algumas cachoeiras. O maior empecilho eram as cachoeiras do Sobradinho, pois se 

apresentavam como o entrave existente entre a cidade de Juazeiro e o rio desimpedido. 

Como já foi dito, o objetivo almejado pela CHI era determinar o sistema mais vantajoso 

e econômico de concentrar uma quantidade suficiente de água em um único canal, de 

modo a viabilizar a navegação durante o ano todo, em qualquer que fosse o nível das 

águas. O projeto deveria ser de baixo custo e de fácil execução, sem eclusas e 

comportas, nem diques ou o uso de dragagem. As obras nas cachoeiras sugeridas 

consistiam no fechamento de saídas laterais por meio de um dique feito de pedras, ou 

por meio de um paredão de madeira preenchido de pedras para impedir a perda da água 

do canal escolhido; na construção de molhes nos pontais de algumas das ilhas para 

desviar um volume adicional de água para o canal adotado; em alguns lugares, 

especialmente nas cachoeiras entre Rodelas e o Vau, construção de rampas ou 

corredeiras artificiais (chutes, portões artificiais390) para concentrar a água e guiar a 

corrente de um modo seguro391. A despesa para tornar a extensão navegável mais o 

trecho não navegável, ligado pela estrada de ferro de Paulo Afonso, acrescido o valor 

gasto em dois vapores pequenos de 115:000$000, e juros sobre o capital empregado de 

40:000$000, seria no total de 744:800$000392, ou seja, este seria o valor total para dotar 

o rio de um sistema integrado de transporte ligando toda a extensão do São Francisco. 

Valor este muito abaixo do orçado por Halfeld, de aproximadamente de 

33,004:270$000. 

 

3.5  As cachoeiras 
 

A CHI concentrou a maior parte do seu estudo no trecho correspondente à III seção 

entre Jatobá e Sobradinho,  local cujas cachoeiras eram suscetíveis a melhoramentos. 

Moraes dividiu o trecho em duas partes: a 1ª. da cachoeira do Sobradinho à Boa Vista, e 
                                                 
390 Chamam portão, na parte encachoeirada do S. Francisco, ao vão aberto entre rochas, formando parede, 
pelo qual a água corre com grande velocidade. 
391 ROBERTS, 1880. Op. Cit., pp. 20-21. 
392 Ibid., p. 11. 
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a 2ª. de Boa Vista a Jatobá393. Com relação ao trecho, Halfeld identificou que na 

primeira parte a navegação era feita com barcas e na 2ª. circulavam ajoujos e canoas394. 

A importância da cachoeira do Sobradinho provém, principalmente, dela ser a única que 

existe entre Juazeiro e o rio desimpedido. Todo o comércio e movimento de passageiros 

entre Juazeiro e as numerosas povoações situadas no alto São Francisco, por mais de 

1.400km, estavam sujeitos, “durante a estação da seca, a sérios empecilhos, posto que 

esta cachoeira, se pudesse ser transposta em todos os tempos, (...)”395, grande parte do 

comércio do alto São Francisco iria fluir com mais facilidade, inclusive acarretaria a 

diminuição das taxas de transportes. Então o que propôs Roberts? 

 

3.6 Seção III – a Cachoeira do Sobradinho: maior obstáculo à 
navegação no rio São Francisco. 
 

 A Cachoeira de Sobradinho, localizada na Bahia, distanciava-se na extremidade 

superior 10 km da divisa entre a Bahia e Pernambuco. Após exames, verificou-se que 

no lado da Bahia, desde a base da Cachoeira até 4 ½ Km rio acima, existia um canal 

natural útil para navegação a vapor, mas que deste ponto até o pontal superior da ilha 

havia obstáculos, incluindo a dificultosa cachoeira da Volta, que tornava este lado 

intransitável na vazante para barcas carregadas ou canoas. A construção de um canal 

adequado à navegação a vapor seria dispendioso nesse braço do rio. Portanto, 

concluíram que lado esquerdo do rio era mais favorável à navegação por vapores 

durante a estiagem após obras com poucas despesas396. 

 

Na tentativa de aumentar o volume d´água, a CHI sugeriu que deveria ser construído um 

molhe de pedras ou uma estrutura de grade de madeira cheia de pedras soltas. Este 

paredão interceptaria a água, desviando para o canal menor uma quantidade 

considerável adicional de água. Mais abaixo, no canal, alguns rochedos deveriam ser 

removidos, e talvez fosse necessário construir alguns diques longitudinais ou guias de 

grades cheias de pedras soltas, para impedir que a água se espalhasse, e retificar a 

direção da corrente397. O melhoramento sugerido por Roberts seria um dos canais da 

Ilha da Cachoeira. Nesse mesmo trecho Halfeld propôs um canal em toda a extensão da 

                                                 
393 MORAES, 1894. Op. Cit., p. 355.  
394 HALFELD, 1860. Op. Cit. Léguas 236 e 314. 
395 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p.22. 
396 Ibid., p. 21. 
397 Ibid., p. 21. 
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ilha da Cachoeira e assentar no canal duas eclusas, obras no valor de 420:000$000; a 

escavação do canal e assento das eclusas no mesmo orçados em 670:000$000; e a 

desobstrução das rochas, rebaixamento do fundo do leito, alargamento do canal onde for 

necessário no valor 390:000$000398. Segundo Krauss, para desobstruir a cachoeira do 

Sobradinho seria necessário o valor de 35:500$000, considerando materiais, barcos, 

despesas com a administração e outras necessidades, “em vez de 420:000$000, 

670:000$000 ou 390:000$000 que o Sr. Halfeld orçou nos diferentes  projetos, todos 

para o mesmo fim”; mas também em oposição aos 16:000$000, que, segundo lhe 

informaram, foram orçados por outra pessoa399. 

 
O anexo 9 do relatório de Roberts apresenta um resumos das obras a serem feitas no 

trecho com os dados referentes às sondagens. Conforme esse anexo,  

O plano geral (…) compreende a construção de um molhe (de grades 
ou enrocamenteo) no pontal superior da ilha (…). Esta será a obra 
principal (...). Tudo quando é preciso para criar uma franca navegação 
a vapor consistirá em pequenos diques parciais de pedra solta e 
portões de pequena altura, destinados a concentrar o volume d´água, e 
na remoção de alguns rochedos. (...) Qualquer que seja o estado do rio 
não se manifesta corrente para ocasionar dificuldades à navegação rio 
acima, de vapores com barcas e reboque; de sorte que mesmo hoje 
sem se fazerem os projetados melhoramentos e com uma pequena 
cheia de 1 metro, uma lancha a vapor pode navegá-lo400.  

 
Roberts identificou todas as cachoeiras existentes no trecho, ao mesmo tempo em que 

identificou os problemas e sugeriu as obras.  

 

3.5.1 Cachoeiras existentes entre a cachoeira do Sobradinho e Boa 
Vista 
 
Como já se sabe, a Comissão realizou a viagem da foz às cabeceiras em Minas Gerais. 

Contudo, na descrição do trecho considerado passível de melhoramentos, “III seção” 

adotou o trajeto inverso, semelhante ao descrito por Halfeld. Assim, seguindo na 

direção rio abaixo, a CHI identificou da base da cachoeira do Sobradinho à vila de Boa 

Vista as seguintes cachoeiras: a cachoeira das Conchas, das Pedras e a da Missão, além 

das cachoeiras do Genipapo e das Caraíbas. O trecho, numa extensão de cerca de 161 

quilômetros, apresentava condições satisfatórias à navegação. Com o canal a ser 

                                                 
398 HALFELD, 1860. Op. Cit., p. 33. 
399 KRAUSS, 1864. Op. Cit., p. 18. 
400 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p.17. 
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construído na Cachoeira do Sobradinho, seria obtida a franca navegação ligando a IV 

seção - do alto da cachoeira do Sobradinho ao salto de Pirapora401. 

 

3.5.2 Cachoeiras existentes de Boa Vista à Jatobá 
 

Ainda na direção rio abaixo, partindo de Boa Vista, a Comissão identificou as seguintes 

cachoeiras402: cachoeira do Ataque, do Fusil e da Velha Vieira; cachoeira da Panela do 

Dourado; cachoeira da Vila; as cachoeiras de Fernando, de Maria, de Caxamby, uma 

sem nome, da Pedra do Moleque e da Foice; cachoeira do Pambusinho; cachoeira da 

Favela; cachoeiras da Missão e do Imbuzeiro; cachoeira do Rosário; cachoeira do 

Mocó, Zotaque, Quebra-canoa, Craná e Brandão; cachoeira Quixaba e das Flores; 

cachoeira de Cantagalo; cachoeira de Caxauhy de cima; cachoeira de Caxauhy de baixo; 

cachoeira do Saco; cachoeira do Boi Velho; cachoeira do Curtume; sequência de oito 

cachoeiras, da Rodelas, de Fura Olhos, cachoeiras dos Cavalos, cachoeiras do Porto 

Velho, cachoeiras de Tacuruba, cachoeiras do Espinho, cachoeiras da Crueira e do Vau; 

cachoeira de Itacutiara e a  cachoeira da Vargem Redonda, próximo ao terminal da 

estrada de ferro de Paulo Afonso.  

 
Apesar do grande número de cachoeiras, poucos melhoramentos seriam necessários. As 

obras se resumiam na remoção de rochedos, rochas e ilhotas e algumas obras de 

arrasamento, construção de diques em alguns lugares, alargamento de canais, com 

exceção das oito cachoeiras que necessitavam de obras maiores tudo isso para aumentar 

o volume d´água canalizando-a para um único canal. Essas ações eram consideradas 

pequenas se comparadas aos benefícios que o rio desimpedido iria proporcionar à 

população. O próprio rio oferecia as condições necessárias do ponto de vista técnico e 

econômico para torná-lo navegável. A seção melhorada permitiria o trânsito de navios a 

vapor por entre as cachoeiras durante todo o ano, seja no período de estiagem ou de 

chuvas, estabelecendo vias de comunicação e comércio constantes desde Pirapora até o 

oceano Atlântico, com a utilização de hidrovia e de ferrovia. “Hidrovia de Pirapora até 

                                                 
401 Ibidem., pp. 23-24. Segundo Krauss da ilha de Cachoeira na base da Cachoeira do Sobradinho até Boa 
Vista o rio se apresentava praticamente desimpedido, necessitando apenas da remoção de algumas pedras, 
cascalhos, bancos de areia, serviços de baixos custos, prevendo uma despesa aproximada de 17:500$000 
para limpeza do canal.  Krauss chama atenção para a denominação “Cachoeira” que, segundo ele, era 
empregado no rio São Francisco para designar “correntes de crescida velocidade”, não sendo aplicado no 
sentido de “saltos e cataratas”, ou seja, algumas cachoeiras não apresentam grandes quedas d´águas. 
KRAUSS, 1869. Op. Cit., pp. 18-19. 
402 ROBERTS, 1880. Op. Cit., pp. 24-31. 
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Jatobá, ferrovia até Piranhas e dali novamente hidrovia até o mar. (...) É o mesmo 

sistema a que hoje, denominamos intermodal”, afirma Machado403.  

 

O estudo apresentado pela Comissão dos caracteres técnicos geológicos aliados às 

condições de produção econômicas da população permitiria que a CHI apresentasse um 

relatório mostrando as condições produtivas do vale, caso houvesse o melhoramento do 

sistema de navegação. Essas condições eram relevantes para que houvesse de fato as 

obras, pois, através das informações, seria conhecida a capacidade produtiva do vale e 

os recursos técnicos disponíveis da população para ampliar os itens produtivos. Ao 

mesmo tempo, estariam verificando as reais possibilidades de investimentos diante da 

topografia e geologia do vale.  O texto a seguir apresenta as condições geológicas e 

populacionais do vale. 

 

3.6 O vale do São Francisco: topografia, meteorologia e clima, 
agricultura, irrigação 
 
Mesmo ocorrendo os melhoramentos nas cachoeiras, o vale do rio São Francisco teria 

de ser avaliado do ponto de vista produtivo. Preocupada com esse aspecto, a CHI 

apresentou informações acerca das condições do solo, do clima e os principais gêneros 

alimentícios cultivados na época. Também descreveu o modo de vida da população 

ribeirinha e dos sertões da Bahia. Esses dados seriam preponderantes para tornar o vale 

um centro distribuidor das riquezas naturais do país atendendo às expectativas de 

produção e investimento.  

 

Os dados referentes ao solo do vale demonstram variações conforme a região. Em 

alguns trechos se apresentava arenoso, pedregoso; e, em outros, era rochosos ou coberto 

de uma rara vegetação de pequenas árvores e cardos404. As condições meteorológicas do 

vale variavam conforme a região, resultado das diferenças climáticas, as quais afetavam 

permanentemente o desenvolvimento e a conservação das matas, e a produtividade 

agrícola. Próximo ao oceano, as quantidades de chuva eram em geral suficientes para 

assegurar a cada ano boas colheitas de cana-de-açúcar, arroz, milho, mandioca, fumo, 

melões, etc. Contudo, a partir de Piranhas, havia grandes secas que prejudicavam a 

                                                 
403 MACHADO, 2002. Op. Cit., p. 68. 
404 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p. 32; ROBERTS, 1880. Op. Cit. Collection 783.  
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lavoura. Como o clima era geralmente seco, a lavoura não podia florescer senão junto 

ao rio405.  A geral escassez de pastagens, a ausência de água e a secura do ar e do solo 

durante uma grande parte do ano comprovam o caráter predominante desta área, típico 

da região Nordeste. 

  

As colheitas consistiam principalmente em mandioca, arroz, milho, feijão de diferentes 

qualidades, cana-de-açúcar e melões.  Na região acima da cachoeira de Paulo Afonso 

não era comum o cultivo de laranjeiras nem bananeiras, e ainda menos algodão e outros 

gêneros. Quase nada se cultivava no vale para a exportação: o povo plantava e cultivava 

somente os artigos mais adequados às circunstâncias, e principalmente para o próprio 

consumo. No alto do São Francisco havia um pouco mais de atividades agrícola. À 

medida que o nível da água baixava, as famílias plantavam mandioca, milho, feijão, 

batata doce, arroz, cebolas, melões e melancias, abóbora, etc. E em alguns lugares, 

encontrava-se cana-de-açúcar, mamona e um pouco de algodão. Uma grande porção das 

colheitas era consumida pelas famílias que as produziram; o resto era vendido ou 

trocado por outros artigos, como café, chá, tecidos, ferragens, etc. nas povoações mais 

próximas. Assim, a agricultura era o principal meio de subsistência da população 

ribeirinha, seguida da pesca.   

 
Devido aos caracteres físicos peculiares do clima, do isolamento relativo do resto do 

Império e da falta de uma ligação comercial conveniente com o mundo exterior, pouco 

havia para se transforma a maneira de viver e produzir da população ribeirinha. A 

irrigação era uma das soluções para incentivar a produção, principalmente nas regiões 

além do vale. O relatório da CHI traz uma discussão sobre a possibilidade de se 

implantar um sistema de irrigação, considerando que em algumas partes do rio existia 

um bom solo, e, que, irrigado, poderia produzir abundantes colheitas406.  

 

Porém, Roberts ressaltava que para a implantação de algum sistema de irrigação 

deveriam ser feitos mais estudos para se verificar as terras que apresentavam melhores 

                                                 
405 Ibidem., p. 39. 
406 Ibid., pp. 57-58. A Comissão também fez estudos para viabilizar a irrigação em áreas acima do nível 
das cheias. Para realização de irrigação através do solo árido e arenoso exigia “muito cuidado, 
discernimento, experiência, habilidade e capital, não era certo que traria um resultado compensador em 
qualquer parte do vale”406. Na concepção de um projeto de irrigação seria necessário considerar a despesa 
anual dos meios necessários para levar a água; a área de terra que poderia ser irrigada; a despesa para 
limpar e cultivar, além do custeio anual da cultura. Ibid., p.18. 
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condições para serem beneficiadas pelo sistema que envolvia a instalação de bombas,  

canais ou valetas de irrigação, além das despesas com a conservação anual, o transporte 

da colheita ao mercado e o valor das prováveis vendas407. O sistema de irrigação 

também estava atrelado ao melhoramento do rio, considerando que nenhum sistema de 

irrigação poderia ser implantado enquanto o rio permanecesse em seu estado natural, 

sem os melhoramentos necessários para se poder ampliar os gêneros cultivados e o 

envio dos mesmos.  

 
As considerações sobre as condições do vale de S. Francisco tinham o objetivo de 

avaliar aproximadamente o provável tráfego que poderia ocorrer depois de ser o rio 

melhorado, e a estrada de ferro de Paulo Afonso aberta ao trânsito público. O cálculo de 

valor prático do comércio vindouro do vale deveria considerar dois pontos: em primeiro 

lugar, o efeito do aperfeiçoamento dos meios de transporte sobre o trabalho, costumes e 

produção dos habitantes atuais, e dos que lhe acrescerem pelo aumento natural da 

população; em segundo lugar, o aumento devido à imigração, e as consequências deste 

acréscimo, isto é, o incremento da produção, bem como o da procura de artigos 

importados408.  A navegação melhorada artificialmente ligada a uma estrada de ferro de 

junção contornando catarata de Paulo Afonso seria um aperfeiçoamento 

importantíssimo em relação trânsito através de um rio, razão para se presumir que, com 

o tempo, haveria o aumento do comércio e a geral prosperidade de todo o vale, 

conforme o que era contemplado pela Comissão. 

 

3.7 Os habitantes encontrados ao longo rio São Francisco e pela 
Bahia: tipos característicos e atividades 
  
 
Segundo Roberts, os habitantes do vale do São Francisco descendiam dos antigos 

indígenas e de africanos. Os brancos eram poucos, e mesmo contribuindo para adoção 

de costumes civilizados, não modificaram essencialmente o “antigo sistema de 

cultura”409, no qual não se empregavam instrumentos além do machado. Boa parte da 

colheita era consumida pelas próprias famílias, o resto era vendido ou “trocado por 

outros artigos, como sejam, o café, chá, tecidos, ferragens, etc. na povoação mais 

                                                 
407 Ibidem., p. 75. 
408 Ibid., p. 61.  
409 Ibid., p. 54. 
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próxima. O dinheiro que ali aparece toma pela maior parte o caminho dos cofres dos 

negociantes e mercadores ambulantes do rio”410.  

 

As habitações eram pequenas, e nelas moravam diferentes famílias ou partes de 

famílias. Distribuíam-se nas margens dos rios, formando pequenos arraiais que 

variavam em quantidade de casas, construídas de pau-a-pique, com o chão de terra 

socada. Não possuíam chaminés, tendo como cobertura a telha ou a palha. Roberts 

lembra que estes agrupamentos de casas tinham nomes, o que dava aparência de 

imponentes aos mapas. Haviam também povoações pequenas, vilas e cidades, de modo 

que as margens do rio São Francisco apresentavam população numerosa. Segundo 

Sampaio, 

Todas as casas são de telha, mui baixas, pendidas pela mor parte e 
sempre pessimamente construídas. Este povo não sabe idéia alguma 
de que seja proporção, as portas mais baixas nem sempre permitem a 
entrada da habitação com o corpo em posição natural, as janelas mui 
pequenas, com 2 palmos e meio de altura, e palmo e meio de largura; 
outras vezes deitam a janela e então servem as bandeiras de balcão411. 
 

A descrição de Theodoro se refere à Imagem 35. Quem observa o desenho sem ler os 

escritos de Theodoro pode até supor que ele teria errado na proporção do desenho da 

casa com relação às janelas e à porta em relação às figuras humanas ao lado. Ele quis 

mostrar realmente a falta de técnica nas construções412. A partir dessa referência, 

Theodoro reforçou a desproporção das casas com relação à dimensão humana, deixando 

claro que existem elementos na construção que foram executados com uma finalidade 

específica, no caso as janelas, que serviam de balcão.  

 

                                                 
410 Ibidem., p. 54.  
411 SAMPAIO, 1979, Op. Cit. 
412 Para saber mais sobre a habilidade de desenhar de Theodoro Sampaio e as representações realizadas 
por Theodoro do rio São Francisco ver a dissertação de mestrado de Ivoneide Costa. COSTA, Ivoneide de 
França. O rio São Francisco e a Chapada Diamantina nos desenhos de Theodoro Sampaio. Dissertação 
(Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências de Geociências) Universidade Estadual de Feira 
de Santana, Feira de Santana; Universidade Federal da Bahia, Salvador. Bahia. 2007, 176p. 
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Imagem 35: Tipos de casas nos povoados da margem do rio de São Francisco. In: IGHB, Sampaio, 1879. 
 
 
A população também chamou a atenção de Theodoro Sampaio. Num trecho, ele 

descreve as características da população relevantes para o conhecimento do biótipo 

predominante no vale:  

Vê-se ali, entre eles, todos os matizes da população policroma da 
nossa terra. O caboclo legítimo, o negro, o crioulo, o cariboca, misto 
de negro e do índio, o cabra, o mulato, o branco tostado de cabelos 
castanhos e às vezes ruivo, todas as raças do continente e os produtos 
dos seus diversos cruzamentos ali estão representados413.  

 
Theodoro ainda acrescenta que, “neste particular, o vale do São Francisco tem vasto 

cadinho em que todas as raças representadas na América se fundem ou se 

amalgamam”414. Os tipos característicos das regiões são destacados como: índio, 

sertanejos, retirantes, mulheres e homens que povoam com singularidade o Nordeste e 

às populações das margens do rio São Francisco ou dos sertões da Bahia. 

 

O índio foi desenhado por Theodoro (Imagem 36). No título consta Procká, tipo de 

índio domesticado do rio São Francisco415. Segundo Theodoro, os índios possuíam a 

natureza tranquila, diferentes dos encontrados no início da ocupação do território. Era 

um povo trabalhador, “bons canoeiros e são os melhores práticos desta parte do rio” 416, 

tinham agricultura, mas o sustento maior vinha da pesca.  

 

                                                 
413 SAMPAIO, 2002. Op. Cit., p.95  
414 Ibid., 
415 As regiões do São Francisco eram habitadas por diferentes tribos, do Submédio os Dzubukuá-Kariri 
dominavam a região, ao leste destes e até a altura da cachoeira de Paulo Afonso, o vale do rio era 
dominado pelos Proká e Pankararu. Os Okren, Sakrakrinha, Tamankin, Koripó, Masakará e Pimenteiras 
povoavam a região de Juazeiro, Petrolina. As tribos dos Karir e os Payaya no sertão ao sul do São 
Francisco. Outras tribos dominavam as demais extensões do rio.  CUNHA, Manuela Ligeti Carneiro da. 
História dos Índios no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1992, p. 432 
416 Índios com funções de remeiros e pilotos. PATACA, 2001. Op. Cit., p.52 
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Imagem 36: Índio encontrado à margem do rio São Francisco. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

 
Roberts ao mencionar a tripulação que acompanhava a Comissão, afirmou, em duas 

passagens, que tanto os canoeiros quanto os práticos eram índios, sendo que estes 

últimos se responsabilizavam pela condução das embarcações. Ressalta também a 

esperteza desse personagem: 

Tínhamos uma excelente tripulação de canoeiros índios, e dois pilotos 
de primeira ordem índios e irmãos, os quais dirigiam os ajoujos com 
grande habilidade, e discernimento. Eles também aprenderam dentro 
em pouco tempo a manobrar as velas ainda que disto não tivesse tido 
experiência anterior417.  
Tivemos de procurar um prático, segundo os conselhos dos nossos 
amigos de Juazeiro, e com a aprovação do maquinista, que o conhecia 
muito bem, contratamos os serviços de um tal Fabio, bom pratico 
índio, o qual dirigia o vapor alguns anos antes418. 

 

Outro tipo de habitante descrito por Theodoro é o sertanejo. Ele observa os aspectos 

físicos, o vestuário e a maneira de falar, elementos que lhe chamaram atenção, conforme 

descrição:  

Os mestiços eram, contudo, muito mais numerosos. Estatura pouco 
acima de meã, cabelos crespos ou anelados, pretos sob um chapéu de 
couro redondo e de abas curtas, descidas, podendo servir este a um 
tempo de estojo e de cuia para beber água, que é este o chic do 
sertanejo, pescoço curto e grosso, ombros largos, bom peito, 
desbarrigado, canelas finas e pé curto e largo, tal é o cabra do sertão a 
quem não falta à palavra fácil, a rapidez da réplica, a vivacidade, a 
imaginação e a poesia419.  

 
O desenho tem-se a representação da figura típica do vale do São Francisco – o canoeiro 

(Imagem 37). Apesar de ser identificado como canoeiro420, a imagem não corresponde a 

um índio, pois lembra características do sertanejo descritas por Theodoro. O índio 

possui traços fisionômicos que diferem do canoeiro: no índio os cabelos são lisos, não 

                                                 
417 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p. V. 
418 Ibid., p. VI 
419 SAMPAIO, 2002. Op. Cit., p. 95. 
420 Para Ferreira, pode ser aquele que dirige uma canoa ou fabricante de canoas. FERREIRA, Aurélio 
Buarque de Holanda. Minidicionário. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p. 93.  
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possui barba e os lábios se apresentam afinados. Já o canoeiro possui os cabelos 

anelados e chapéu de couro421.  

 
Imagem 37: Tipo de Canoeiro do rio São Francisco. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

 
            
Podemos considerar dois aspectos relevantes com relação aos habitantes do vale: 

primeiro as principais atividades da população ribeirinha correspondiam à de pescador, 

canoeiro ou prático; segundo, o povoamento do vale aconteceu pela inserção de tipos 

diferenciados de pessoas e culturas que, com o decorrer do tempo, se adaptaram ao meio 

exercendo variadas atividades de subsistência, até mesmo, modificando sua cultura de 

origem como o índio.  

 

A atividade de remador também era praticada pela população ribeirinha por índios e 

sertanejos. O remador não possui todas as características descritas de um sertanejo, mas 

apresentava “ombros largos, bom peito, desbarrigado” (Imagem 36). A palavra remador 

é sinônimo de remeiro, termo que possui origem latina derivado da palavra remus 

(remi), que em português significa remador, remeiro.422 Wilson Lins descreve esse 

personagem de forma bem parecida com o que vemos na representação de Theodoro 

Sampaio, tanto na questão do vestuário quanto no aspecto físico, além de enfatizar o 

bom humor desse tipo de sertanejo que trafegava pelo rio São Francisco: 

Para os remeiros, porém apesar do calo no peito e das frieiras que lhe 
apodrecem os pés, a vida pelo menos não parece ser enfadonha, 
embora trabalhosa e dura. Metidos nos seus saiotes de aninhagem, os 
remeiros, quer a barca esteja amarrada num porto, “correndo nos 
panos”, ou “levada a vara”, estão sempre de bom humor, soltando 
piadas, gracejos de sua própria miséria423.  

 
Zanone Neves, no seu trabalho sobre os “remeiros do São Francisco na literatura”, faz 

uma distinção entre remeiro e barqueiro, pois para ele havia uma diferença regional: o 

                                                 
421 COSTA, 2007. Op. Cit., p. 118. 
422 SARAIVA citado por NEVES, Zanoni. Os remeiros do São Francisco na literatura. In: Rev. Antropol., 
São Paulo, v. 46, n. 1, 2003, p.160. 
423 LINS, Wilson. O médio São Francisco. Uma sociedade de pastores e guerreiros. Bahia: edições 
Oxumar. 1952, p.126. 
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remeiro é o trabalhador que mourejava nas barcas, já o barqueiro era o proprietário da 

embarcação e comerciante424.  

 
Imagem 38: Tipo de remador do rio São Francisco. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

 
 
A Comissão contratou um escolta de doze homens armados para acompanhar a 

expedição no intuito de proteger os cientistas, mas, segundo o próprio Roberts, foi 

desnecessária tal proteção, pareceu “não haver necessidade alguma em qualquer parte 

ao longo do rio da presença de força armada, junto a uma comissão nomeada pelo 

Governo”, pois a ocupação ao longo do rio parecia “toda pacífica”. Acrescenta que em 

toda parte achavam o povo muito “cortez, amável e pronto a obsequiar, saudando 

sempre a nossa comitiva com as manifestações mais vivas”. Em virtude disso, os 

soldados então se tornaram “úteis como trabalhadores”425. (Imagem 39) 

 

 
Imagem 39: Soldado da Comissão Hidráulica. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

  
 
No trajeto através dos sertões, outro personagem chamou a atenção de Theodoro - o 

jagunço.  Nesse trajeto, Theodoro Sampaio presenciou tensões políticas que deixavam 

um rastro de medo e terror entre os moradores da região, relatando que numa localidade 

                                                 
424 NEVES, 2002. Op. Cit., p. 160. 
425 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p.V. 
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chamada de Jacaré, atual cidade de Itacarambi, Minas Gerais, o chefe do movimento, 

chamado Neco, fez quartel-general. Nesse mesmo lugar “reunia um verdadeiro exército 

de jagunços”, com intento de retornar à cidade de Januária, Minas Gerais, “donde fora 

expelido com seus amigos, e cruelmente maltratados”426. A situação causou pânico 

entre os moradores, mas não interferiu nas atividades da CHI. 

 

 
Imagem 40: Capanga. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

 
 
Capanga era “espécie do chuço, pau ferrado, haste de madeira com ponta de ferro 

aguçada, arma de ataque e defesa, que, com o passar do tempo, chamou-se de jagunço a 

quem o manejava”427. Francisco descreve o jagunço na figura de homens que 

desenvolvem um serviço cruel, personagens corajosos e que não deixavam de mostrar 

perversidade, eram homens que trabalhavam e recebiam um pagamento do patrão. 

Sempre armados com material de última linha, “os jagunços portavam armas das mais 

modernas, quase sempre do Exército, mas preferiam a carabina Winchester, por ser mais 

leve e de manejo fácil”428.  

 
Ainda com relação as atividades de subsistência da população, de acordo com Roberts 

havia a fabricação de louça de barro em alguns pontos do vale. O barro era abundante em 

muitos lugares nas margens do rio, em diferentes cores e em diferentes qualidades. 

Também se via o curtume em baixa escala. “A manufatura de chapéus feitos de um 

couro preparado, especial, foi iniciada em Carinhanha; mas, em geral, os chapéus, os 

                                                 
426 SAMPAIO, 2004. Op. Cit., p. 148. 
427 CASCUDO apud FRANCISCO, Gil. O Homem do Nordeste - Quatro Séculos de Silêncio. 
Alagoas, 2006. Disponível em: <http://www.informesergipe.com.br/pagina_data.php? sec= 3&&rec= 
12379&& aano= 2006&&mmes=4>. Acesso em: 06  abril 2012.   
428 MATTOS citado por FRANCISCO, 2006. Ibid. 
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gibões, etc. de couro usados pelo povo se fazem em toda a extensão do rio”429. Aliada à 

roupa, estava a manufatura de calçados, “a fabricação de sapatos é também uma das 

indústrias; mas uma grande parte do calçado usado diariamente é feita pelo próprio povo, 

consistindo simplesmente em sandálias ou alparcatas, cortadas sobre o couro curtido. Em 

toda parte, porém, predomina o uso de andar descalça”430. Pela descrição, a vestimenta 

de couro predominava entre a população431. Essa vestimenta compunha-se dos trajes do 

povo sertanejo, de maneira geral, que se vê na imagem abaixo.   

 

 
 

Imagem 41: Sertanejo. In: IGHB, Sampaio, 1879. 
 

O sertanejo se apresentava com vestimentas típicas de couro. O termo encourado, “diz-se 

de, ou aquele que se veste com roupa de couro, conforme uso dos vaqueiros no 

sertão”432. O vestuário do vaqueiro era todo composto com couro de boi: chapéu, luvas, 

jaleco, gibão, calção, guarda-peito, perneiras433. O cavalo do vaqueiro também usa o 

assento de couro. Segundo Lins, no sertão, “o couro é tudo: é roupa e instrumento de 

trabalho, para o vaqueiro; é toldo e cordoalhas das embarcações, para o remeiro; é 

rebenque434;  bainha de faca, alpercata-arreiada e embornal435, para o jagunço”436. 

 
                                                 
429 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p. 56. 
430 Ibid. 
431 COSTA, 2007. Op. Cit., p. 125. 
432 AURÉLIO, s. d.  
433 A população sertaneja em geral lida com gado e dele tira sua subsistência. A criação de gado, a 
princípio, foi retaguarda econômica da produção açucareira, mais tarde, por si só, tornou-se uma fonte de 
economia brasileira. GOMES, Josildete. Povoamento da Chapada Diamantina. In: Revista do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia. 1952. Bahia, vol.77, p. 223. Esta prática se espalhou pelos sertões, 
atingiu as margens do S. Francisco que, sem demora, as transpôs e alcançou as terras vizinhas, dando 
início à cultura dos currais. 
434 Pequeno chicote. 
435 Saco que se põe no focinho das bestas; cevadeira, bornal.  Bras. Saco ou bolsa, geralmente usado a 
tiracolo, para transportar alimentos, ferramentas, etc. FERREIRA, 1988. Op. Cit., p.189. 
436 LINS, 1952. Op. Cit., p. 149. 
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A CHI passava alguns dias nos locais realizando os preparativos para dar sequência à 

expedição e/ou colhendo as informações. Com isso, além de perceber a maneira como a 

população cuidava da subsistência presenciava eventos. Theodoro e Roberts descrevem 

alguns encontros, manifestações de solidariedade da população ou como as famílias se 

comportavam. Uma dessas situações não descrita, mas desenhada por Theodoro foi o 

ritual de casamento representado pela figura XX. 

 

Pelo título, “para o casamento”, e pelas vestimentas do casal, pode-se supor que a 

situação apresentava um ritual de casamento: uma moça sendo levada a cavalo por um 

homem. Não se sabe ao certo se a moça estava indo para um casamento ou ao seu 

casamento, ou se já havia casado e estava sendo conduzida pelo seu marido para casa, 

isto porque não se encontrou referências de Theodoro sobre as circunstancias de que o 

fez realizar o desenho. 

 
                                            Imagem 42: Casamento. In: IGHB, Sampaio, 1879. 
 
Donald Pierson descreve as cerimônias de casamento que ocorrem em algumas 

localidades do vale do São Francisco, desde o namoro até a paternidade. As descrições 

do vestuário de alguns locais estudados por Pierson podem ajudar a elucidar a situação 

ocorrida no desenho feito por Theodoro. Em um dos locais apontado por Pierson 

chamado de Pesqueira437, as vestimentas dos noivos de famílias de elite compunham-se 

de terno de casimira com um grande bolso e botas de cano longo; quanto à noiva usava 

vestido branco longo e véu branco. Em outra localidade, Pierson descreve uma 

                                                 
437 Pierson também mostra pesquisas feitas em outras cidades para falar do ritual de casamento. Falamos 
da cidade de Pesqueira por se aproximar dos nossos personagens, mas não significa que Theodoro passou 
por essa localidade.  
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cerimônia, na qual “o grupo geralmente vai a cavalo para a cerimônia nupcial, depois do 

que voltam ao local de residência para a festa”438  

 

Essas observações são para mostrar que havia diferentes rituais cerimoniais pelo vale do 

São Francisco e que cada cerimônia, mesmo acontecendo numa mesma localidade, 

variava conforme as condições econômicas das famílias, cultura da localidade e 

tradições. Theodoro mostra eventos que iam ocorrendo à medida que passava nos locais, 

na busca do registro de acontecimentos curiosos ou personagens que lhe chamavam 

atenção, também buscou representar as condições de vida da população. Na imagem 

XX, Theodoro apresenta um personagem que resumia as condições precárias vividas. 

Vê-se a imagem de uma “filha de retirante”, vestida de maneira precária e que parece 

carregar enroladas as suas roupas, seus únicos pertences439.  No entanto o desenho se 

apresenta com riqueza de detalhes nas vestimentas e na expressão fisionômica e estética 

a ponto que a habilidade de desenhar de Theodoro ofuscar o tema representado. O 

encantamento com o desenho é o sentimento que se tem à primeira vista, por 

corresponder a qualidades de representações ricas em técnicas e beleza, sem desmerecer 

a intenção de Theodoro. 

 

 
 

Imagem 43: Filha de retirante. In: IGHB, Sampaio, 1879. 
   
 
Theodoro e Roberts descrevem também como eram formados os núcleos familiares. 

Nesse aspecto, a CHI constatou que as famílias eram compostas por vários elementos, 

como se ver na Imagem 42.  Segundo Theodoro, algumas vezes as famílias eram 

                                                 
438 PIERSON, 1972, O homem no Vale do São Francisco. Rio de Janeiro: SUVALE, (vol 3) 1972, p. 421. 
439 COSTA, 2007. Op. Cit., p. 132. 
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constituídas por mais de uma mulher, requerendo do homem um esforço a mais para 

sustentá-las, conforme descrição abaixo: 

(...) frequentemente encontramos nas barrancas do rio uma família 
inteira observando a marcha do vapor. O rancho ou vivenda não 
passava de uma simples palhoça para abrigo da chuva; entretanto a 
família composta de 1 (um) homem, 2 (duas) ou 3 (três) mulheres e 
5(cinco) ou 6 (seis) meninos e meninas de menor idade, todos nus, se 
sustentava com uma roça minguadíssima que lhe roubava o tempo, e a 
energia sem o proveito proporcional440. 

 

Ainda de acordo com Theodoro, ao longo do rio São Francisco, havia mais mulheres e 

crianças do que homens. Então sugere a possibilidade de ser o peixe, por se tratar da 

principal alimentação dessa população, o possível causador da fecundidade das 

mulheres ribeirinhas. 

 
Imagem 44: Família das margens do rio São Francisco. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

 
 

Todos os membros da família trabalhavam no cultivo das roças, inclusive as crianças. As 

mulheres e as crianças tinham também sua função de vigiar o cultivo, ou seja, ficavam 

“sentados em tocais ou abrigos temporários muito pequenos que as preservam do sol”. 

Essa vigilância servia para precaver contra as “depredações dos papagaios, ganaúnas, 

capivaras, e outros animais destrutivos”. Para proteger a lavoura, também os “canoeiros 

e barqueiros que passam pelo rio precisam ser vigiados, conquanto sejam escrupulosos e 

não se arrisquem de ser apanhados, furtando melancias”441. As mulheres, além dessa 

função, ajudavam “fazendo renda à mão” (Imagem 43). As rendas eram oferecidas aos 

visitantes, e vendidas a bom preço. Mostravam-se habilidosas em realizar as atividades e 

cuidar das crianças, que pareciam crescer livremente, quase sem educação, nem roupa442. 

                                                 
440 SAMPAIO, 1880. Op. Cit., p. 56. 
441 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p. 55. 
442 Ibid., p. 55. 
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Imagem 45: Mulher fazendo renda. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

 
 
Muitos dos habitantes das margens do rio São Francisco eram refugiados da seca nos 

sertões do Nordeste, na busca de melhores condições de vida. A emigração era vista em 

boa parte do rio São Francisco, “viam nas ruas muito moço faminto e sem trabalho, 

levas de mendigos andrajos esmolando ou estendidos pelo chão a sombra das árvores”, 

lembra Theodoro443. Os principais lugares de aglomerado de retirantes eram Penedo e 

Piranhas. Em Piranhas, Theodoro presenciou grande quantidade de retirantes vivendo 

em ranchos de palha e desprovidos de alimentos e roupas: 

Chagamos exatamente na ocasião em que se distribuíram os socorros 
pela população faminta no barracão próximo à estação da estrada de 
ferro. O aspecto dessa gente não negava os sofrimentos por que tinha 
passado. As mulheres e as crianças macilentas, sujas, e com as roupas 
em farrapos, assentadas pelo chão, traziam um sofrimento que os 
primeiros socorros não lograram totalmente extinguir. 444 

 
Na capela do Bom Jesus da Lapa, Bahia, Theodoro presenciou cenas de desespero, 

decorrentes da situação precária pelas quais as pessoas passavam: 

A nossa visita à Capela se fez pela manhã, às 6 (seis) ½ (meia) , 
subimos as escadas da capela, tocamos o sino com sinal de 
romeiro, o sacristão abriu prontamente e entramos no recinto por 
entre a multidão de pobres de todo os sexos ( meninos, velhos, 
aleijados, homens) com feridas enfermas e nojentas, a clamarem 
por esmolas impertinentemente, incansavelmente; ao sair o 
romeiro ou visitante, cercam, atormentam-no, e em todas os 
imagináveis, com todos os sentires ou supostos, arrancam esmolas, 
que não pedem445.  

 

                                                 
443 SAMPAIO, 2002. Op. Cit., p. 65. 
444 Ibid., p.73 
445 SAMPAIO, 1879. Op. Cit., p. 93. 
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Theodoro mesmo atento aos objetivos da CHI, procurou representar e descrever as 

condições de vida da população e os tipos característicos existentes nas margens do rio e 

pelos sertões e a Chapada. O índio, o canoeiro, o capanga, o soldado ou mesmo o 

jagunço eram pessoas que se adaptaram à região e constituíram sua maneira de viver. Em 

paralelo a estas pessoas, havia o povo comum, nascido na região ou oriundo de outras 

localidades que vieram para o vale em busca da sobrevivência, na esperança de que o rio  

lhe fornecesse melhores condições de vida, como sabiamente observou Theodoro: “O 

São Francisco, como um oásis no deserto, através dos sertões adustos da Bahia ao Ceará, 

de Pernambuco ao Piauí é na verdade, a terra da promissão e o refúgio daqueles povos 

assolados pela seca prolongada e periódica”446. Diante das condições de vida que 

observou, Roberts tinha a esperança que o melhoramento do rio ajudaria a mudar o 

cenário presenciado, contribuindo para o crescimento das províncias decorrente do fluxo 

de navios, assim aumentando do capital e a oferta de trabalho.  

 

Como mencionado anteriormente, a CHI realizou a travessia pelo rio São Francisco da 

foz até Pirapora. Após a conclusão da expedição, o eng. Roberts determinou que 

Theodoro Sampaio realizasse a travessia através da Bahia para colher informações sobre 

as condições geológicas, topográficas, agrícolas e populacionais. Então, Theodoro partiu 

de Carinhanha em direção à Chapada Diamantina e os sertões baianos.  

 

3.8 Alguns aspectos da travessia de Theodoro Sampaio pela 
Chapada Diamantina e os sertões baianos 
 
Durante a expedição pelo rio São Francisco, o engenheiro Theodoro Sampaio 

demonstrou capacidade técnica e científica447. Tal postura e segurança impressionaram 

o engenheiro Milnor Roberts que, em regresso à cachoeira de Pirapora, passando por 

Carinhanha, Bahia, determinou sua separação da Comissão para realizar travessia pelos 

                                                 
446 SAMPAIO, 2002. Op. Cit., p. 65. 
447 O trabalho na Comissão Hidráulica do Império foi a primeira atividade de Theodoro Sampaio 
enquanto engenheiro civil, antes havia sido professor no Colégio Abílio e exercido o cargo de desenhista 
no Museu Imperial. Theodoro Sampaio recebeu elogios de outros participantes da Comissão como no 
caso de Rudolf Wiezer, ajudante de Roberts desde os Estados Unidos, que se referiu ao amigo usando a 
seguinte frase: “(...) The best Brazilian engineer on Mister Roberts staff”. SAMPAIO, 1880. Op. Cit., sem 
paginação 377. É relevante lembrar também a amizade posterior com o engenheiro Plácido Peixoto de 
Amarante com quem veio a trabalhar na Comissão de Melhoramentos de Rio São Francisco e Orvile 
Derby, já conhecido anteriormente pelo trabalho no Museu Imperial, mas foi através do contato na 
Comissão que a amizade se consolidou e com quem, mais adiante, também veio a trabalhar na Comissão 
Geológica e Geográfica de São Paulo. 
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sertões baianos e pela Chapada Diamantina. Como já foi mencionado, o objetivo era 

analisar os aspetos das regiões que possivelmente tornar-nas-iam tributárias ao vale de 

São Francisco. Para tal análise, era necessário identificar os aspectos geológicos, 

agrícolas e populacionais do trecho.  

 

A viagem de Theodoro pela Chapada Diamantina começou no dia 25 de dezembro de 

1879, partindo de Carinhanha. A viagem de exploração e reconhecimento de 150 léguas 

desde a margem do São Francisco até o litoral estendeu-se até 30 de janeiro de 1880, 

passando, dentre outras localidades, por Monte Alto, Caetité, Rio de Contas, Mucugê e 

São Félix, chegando a Salvador em 3 de fevereiro, onde se juntou aos demais 

componentes da Comissão e, assim, todos retornaram para o Rio de Janeiro.  

 

Theodoro Sampaio seguiu com instruções do chefe da Comissão percorrendo por terra a 

província da Bahia, “observando o país, tomando notas, desenhando esboços, e 

colhendo espécimes geológicas e agrícolas ao longo do seu trajeto entre Carinhanha e a 

cidade da Bahia448”. As observações feitas na viagem de Theodoro Sampaio, foram 

entregues em 10 de abril, e Milnor Roberts anexou-as ao relatório.  

 
No relatório, Theodoro oferece um panorama da topografia, clima, características da 

agricultura e mineração, além de fornecer dados sobre a população, comércio e 

indústria. Além do que foi publicado no relatório de Roberts, há também informações 

sobre essa viagem em dois manuscritos intitulados: “Diário de viagem da Carinhanha à 

Bahia pelo Engenheiro Theodoro Sampaio 1879” e “Notas de viagem, de Carinhanha 

até São Félix”449; também no livro “o Rio São Francisco e a Chapada Diamantina” de 

autoria de Theodoro Sampaio. Os textos apresentam detalhes técnicos e pessoas, 

desenho e mapas sobre a região visitada por Theodoro. Os dados informados por ele são 

decorrentes da observação direta com auxílio de informações dos cidadãos residentes 

nos locais.  

 

Com relação à agricultura, na região visitada por Theodoro havia predominância do 

cultivo do arroz, mandioca, cana-de-açúcar, o feijão (ou como era comumente chamado, 

                                                 
448 Ibidem., p. VII. 
449 Manuscritos existentes no Arquivo Theodoro Sampaio pertencentes ao Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia sob as referências ts13d03(98): Diário de viagem da Carinhanha à Bahia pelo Engenheiro 
Theodoro Sampaio 1879; e ts16d06(135): Notas de viagem, de Carinhanha até São Felix. 
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feijão-de-corda), milho, trigo (cultivado nas terras altas e frias), entre outros. E ainda, 

abóbora, melancia, melão, amendoim, inhame, batata doce, até batata inglesa com 

bastante resultado em Caetité. No aspecto populacional, o território era bastante 

ocupado, principalmente nas regiões de lavoura. Havia muita venda de escravos, 

principalmente para as províncias do sul450. 

 

De Carinhanha a Caetité, Theodoro identificou boa qualidade no terreno ainda próximo 

às margens do São Francisco. Nessa região, era preponderante a presença do granito ou 

gnaisse-granítico451.  Um dos destaques desse trecho é a formação granítica chamada 

“três irmãos”, localizada na fazenda de mesmo nome (Imagem 44). O nome da 

formação faz referência às pirâmides assentadas sobre o serrote. Os Três Irmãos são três 

blocos de granito medindo aproximadamente trinta metros, assentados sobre dobras 

superpostas, erguendo-se sobre a planície dominada a uma altura total de sessenta 

metros, aos seus pés a vegetação cresce, contrastando com o cinza das pedras452. 

 

 

Imagem 46: Os Três Irmãos. In: Revista Santa Cruz, 1902. 
 
 

Outra formação granítica que também chamou a atenção de Theodoro foi o “Serrote do 

Pageú”, localizado próximo a uma fazenda chamada de Boa Vista, pertencente ao major 

Francisco Pereira de Castro. Theodoro o descreve como “um grupo de pedras na forma 

de um elefante em repouso, sobre seu dorso assentam-se grandes pedras em forma de 

cunha”453, constituída de granito e medindo entre 80 e 100 metros.  

 

 

                                                 
450 SAMPAIO, Theodoro Fernandes. O relatório do Sr. Sampaio. In: ROBERTS, 1880. Op. Cit., Anexo 2, 
pp. 1-2. 
451 Ibid., pp. 3-4. 
452 SAMPAIO, 2002. Op. Cit., p. 203. 
453 SAMPAIO, 1880. Op. Cit., p. 207. 
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Imagem 47: Serrote da Pedra do Pageú. In: IGHB, Sampaio, 1879. 

 
 
De Caetité, Theodoro partiu para a vila do Rio de Contas e a Santa Isabel do Paraguaçu, 

atual Mucugê. Entre Caetité e a vila de Rio de Contas, geologicamente falando, 

prevalecia o granito e o gnaisse-granítico, com alguns raros depósitos de quartzito454, na 

região onde se localiza a Serra Geral ou Chapada, ligação entre a Chapada Diamantina e 

a Serra do Espinhaço, que se estende entre a Bahia e Minas Gerais. Na mesma região 

está localizada a Serra do Sincorá. 

 

Na região do Rio de Contas, no alto da serra da Vila Velha, moradores informaram a 

Theodoro que os locais eram riquíssimos em ouro; porém, devido ao trabalho de 

mineração, pela dificuldade da extração e a carência de processos aperfeiçoados de 

trabalho, a presença da pedra estava se tornando escassa455. Além do ouro e dos 

diamantes, encontravam-se ainda nestes sertões o ferro, pirites de ferro e de cobre, 

alumínio, salitre, e o mercúrio.  

 

Na vegetação predominava a caatinga, com boas condições agrícolas. Havia a plantação 

de cana-de-açúcar, café, baunilha, acelga, o alcaçuz, copaíba. A população nesse trecho 

era muito grande, principalmente em Rio de Contas, com cerca de 50 mil habitantes. 

Mesmo assim as condições de vida eram precárias. O comércio era improfícuo, com 

poucos lucros, afirma Theodoro: 

As vilas e povoados são como toadas as do interior do país, onde 
dificilmente circula a atividade, o comércio é então muito tíbio, e a 
pouca indústria que existe apenas satisfaz as necessidade do lugar; e 
certos dias da semana, porém, estes pequenos centos de população 
adquirem certa atividade momentânea com as feiras do curtume. O 
povo agrícola aglomera-se nas praças com produtos de sua lavoura, 

                                                 
454 SAMPAIO, 1880. Op. Cit., p. 4.  
455 Ibid., p. 6. 
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permuta-os, vende-os por preços ínfimos, com os pequenos lucros 
passa a suprir-se do necessário para a semana seguinte456.  
 

De Rio de Contas, Theodoro partiu em direção a Santa Isabel do Paraguaçu, atual 

Mucugê, cuja região apresentava perfis montanhosos e vegetação em tons verdejantes. 

No dia 13 de janeiro de 1880 chegou à Mucugê, historicamente o centro das lavras de 

diamantes da Bahia. O povoado havia sido um arraial de garimpeiros, onde prosperou a 

lavra dos diamantes. No trajeto, identificou os seguintes minerais: gnaiss, talcites, 

quartzito, itabirito e o itacolomito. As lavouras predominantes erma de cana-de-açúcar, 

algodão e café. Em Mucugê havia cerca de 15.100 habitantes, onde predominava o tipo 

mestiço457. 

 

De Mucugê, Theodoro partiu em direção a S. Felix e Cachoeira, “empório dos sertões, 

centro da maior atividade fabril da Bahia”458. No local havia a predominância do fumo, 

seguido do algodão. Ao chegar a Cachoeira, zarpou através do rio Paraguaçu em direção 

à Bahia, terminado sua viagem no dia 30 de janeiro. Em Salvador, encontrou os demais 

membros da Comissão e, juntos, retornaram para o Rio de Janeiro. 

 

Além do relatório de Theodoro Sampaio, Roberts anexou o relatório do geólogo Orville 

Adelbert Derby sobre as condições geológicas de acordo com a perspectiva do 

americano, o qual aponta poucas diferenças dos dados apresentados por Roberts e 

Sampaio.  

 

3.9 Relatório de Orville A. Derby sobre o reconhecimento geológico 
do vale do São Francisco 
  
 
Orville A. Derby em seu no seu relatório sobre o “Reconhecimento Geológico do Vale 

do S. Francisco”, anexado ao relatório de M. Roberts, apresentou um panorama geral 

                                                 
456 Ibidem., p. 8. 
457 SAMPAIO, 1880. Op. Cit., p. 241. Segundo Theodoro, os primeiros trabalhos de mineração 
começaram no Mucugê, em 1844. A produção era tanta que até conseguiram baixar o preço do diamante 
na Europa. Ibid., p. 30 caderneta 13d03. Na região do Rio de Contas, no alto da serra da Vila Velha, 
segundo moradores, informaram a Theodoro que os locais eram riquíssimos de ouros, porém, devido ao 
trabalho de mineração, a dificuldade da extração e a carência de processos aperfeiçoados de trabalho, 
houve a progressiva diminuição da extração do minério. SAMPAIO, 1880. Op. Cit., p. 8. 
458 SAMPAIO, 1880. Op. Cit., p. 320. 
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sobre as condições do vale do ponto de vista topográfico e geológico, além de algumas 

referências sobre o clima, vegetação e indústrias.  

 

Na maior parte do relatório, Derby faz sua análise desde a junção do rio das Velhas com 

o rio São Francisco, reforçando os dados fornecidos por Theodoro ao identificar a 

mesma estrutura de montanhas - irregulares e escabrosas sucedendo campos – e os 

mesmo tipos de rochas - o grés, itacolumito, etc.459.  

 

Dados de outros viajantes que estiveram no vale são lembrados por Derby, como 

Halfeld e Burton. O modo de descrição de Derby pouco se assemelha ao de Roberts e 

Theodoro. Derby se preocupou em se restringir à linguagem técnica sem muitos 

detalhas sobre as condições de vida da população. Porém, não significa que não tenha se 

encantado pela região ou mesmo não tenha alguma preocupação sobre o futuro do vale. 

Esta preocupação fica clara quando recomenda ao Governo Imperial “conservar460” as 

cataratas de Paulo Afonso e Itaparica: 

Antes de entrar em considerações de outra ordem, não me devo abster 
de chamar do governo do Brasil para a prática seguida pelo dos 
Estados-Unidos, consistindo em reservar para parques nacionais as 
regiões que, como as do Yellowstone e do Yosemite, encerram 
grandes maravilhas, sugerindo a ideia de serem igualmente 
conservadas as regiões das maravilhas de Paulo Afonso e de 
Itaparica461. 

 
A preocupação em conservar a região demonstra que os interesses de Derby iam além 

do aproveitamento dos recursos naturais que o rio oferecia e os quais almejava o 

Governo Imperial utilizar. Derby percebia a importância do vale como uma artéria de 

prosperidade para o país, ao mesmo tempo em que percebia a necessidade de preservar, 

no sentido compreendido do termo atualmente.  

 
Na viagem, Derby identificou que o ouro era encontrado em quase toda a bacia desde 

Piranhas até as cabeceiras do rio; os diamantes eram próprios das regiões da Diamantina 

e da chapada baiana; além da prata, chumbo, ferro, combustível fóssil, salitre, sal 

                                                 
459 DERBY, Orville A. Reconhecimento Geológico do Vale do S. Francisco. In: Roberts, 1880. Op. Cit., 
Anexo 2, p. 12. 
460 A ideia de conservação ou o conservacionismo foi uma corrente ideológica surgida no final do século 
XIX nos Estados Unidos. Propunha o uso racional dos recursos naturais, visando ao benefício da maioria 
da população. Difere do preservacionismo, que pressupõe a separação entre o homem e natureza, para que 
esta pudesse ser preservada. RESENDE, Roberto Ulisses. As regras do jogo: legislação florestal e 
desenvolvimento sustentável no Vale da Ribeira. São Paulo: Annablume. FAPESP, 2002. pp. 53-54. 
461 DERBY, 1880. Op. Cit., Anexo 2, p. 12. 
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comum, calcário e pedras de construção. Sobre o clima, considerou-o temperado ou 

subtropical: seco e quente no verão, úmido e moderadamente frio no inverno. O clima 

era apropriado aos frutos e sementes das regiões temperadas e tropicais como uvas, 

maçãs, pêras, trigos e centeio ao lado de laranjas, bananas, café e outros produtos 

tropicais, diferente da capacidade agrícola do vale mencionada por Roberts e Theodoro, 

que se limitava a prover de mantimentos a população. Exceto, porém, a seção abaixo de 

Piranhas, de onde exportam açúcar, arroz e azeite de mamona.  

 

De modo geral, a produção do vale, segundo Derby, era açúcar, arroz, algodão, café, 

fumo e mantimentos como mandioca, feijão, milho, batata-doce, etc. Quanto à criação 

de gado, havia pouca, decorrente da pobreza do pasto e da falta de conhecimento do 

sistema produtivo, questão agravada pelo fato da seca em algumas regiões prejudicar a 

criação, resultando na morte de muitos animais, seja de fome ou de sede. As condições 

precárias em que vivia a população também foram representadas em situações do 

cotidiano462. O relatório de Derby, além de ser anexo ao de Roberts, foi publicado por 

completo na Revista de Engenharia no ano de 1881. 

 

Os estudos e os projetos apresentados pela CHI para o Porto de Santos e o rio São 

Francisco davam conta de previsões de obras e gastos, mas não informavam qual seria a 

sistemática das obras; por onde deveriam ser iniciadas as obras, o número de pessoal 

necessário, quais regiões seriam atendidas primeiramente. O Governo Imperial também 

não sinalizava qual o valor disponível nos orçamentos para a realização das obras, nem 

apresentava parâmetros de gastos que poderiam ser empregados nos melhoramentos. 

 

O resultado dos estudos desenvolvidos pela Comissão Hidráulica do Império foi 

entregue ao Governo Imperial em 1880. Nos anos seguintes, iniciou o processo de 

mobilização para a realização do que foi proposto pela Comissão. As questões 

abordadas pela Comissão serviriam de base para abertura de licitações e editais, 

configurando a importância do trabalho apresentado. Devido à relevância técnica dos 

projetos, os estudos foram fundamentais para a realização das obras no porto de Santos 

e no rio São Francisco. 

 

                                                 
462 Ibidem., pp. 3-24. 
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No Capítulo IV serão apresentados os desdobramentos após os trabalhos da CHI no 

porto de Santos e no rio São Francisco. O texto abordará os encaminhamentos 

realizados pelo Governo, as iniciativas para as obras, os valores orçados para a 

realização das mesmas. O objetivo é verificar se as orientações da CHI foram 

aproveitadas posteriormente e, em caso positivo, quais foram adotadas.  
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Imagem 48: Rua da Alfândega – Fotografia de Marc Ferrez. In: Barbosa, 2007. 
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Capítulo 4: Desdobramentos das atividades realizadas pela 
Comissão Hidráulica do Império 
 
 
Nos capítulos II e III analisaram-se os locais que foram objetos de estudo para a 

Comissão Hidráulica do Império, o porto de Santos e o rio São Francisco, percebendo, 

primeiramente, qual a situação de ambos antes dos trabalhos da CHI, observando, por 

exemplo, a estrutura física, ações de melhoramentos e investimentos. Posteriormente, 

foram apresentadas as atividades realizadas pela CHI nas localidades e os projetos 

propostos para ambos. Vale lembrar que os estudos no porto de Santos e no rio São 

Francisco realizados pela CHI faziam parte do projeto do Império de melhoramento das 

condições de navegação marítima e fluvial, prevendo, de modo geral, o aumento no 

comércio nacional e internacional, melhores condições de infraestrutura e qualidade de 

vida para a polução. 

 

Neste capítulo apresentam-se os acontecimentos posteriores aos trabalhos da CHI,  

mostrando se o que foi sugerido pela CHI foi aproveitado pelo Governo e implantado 

nos melhoramentos do porto e do rio. Para compreender e tentar corroborar que os 

estudos foram fundamentais para houvesse as obras, a tese pretende mostrar a 

importância da CHI para que acontecessem os melhoramentos, até mesmo os motivos, 

caso as sugestões de Roberts não tenham sido utilizadas. No rio São Francisco há 

poucos estudos sobre os melhoramentos realizados no século XIX, a principal ação foi a 

formação da Comissão de Melhoramento do Rio São Francisco, composta para executar 

os melhoramentos. Da mesma forma que será feito no estudo do porto, será observado o 

quanto das sugestões de Roberts está presente nos trabalhos dessa Comissão. Nas duas 

abordagens, questões sobre equipes, projetos técnicos, financiamentos, até mesmo as 

dificuldades e oposições ficarão latentes.  

 

4.1 Porto de Santos pós 1880 
 

Depois de ter findado os trabalhos da Comissão Hidráulica do Império no porto de 

Santos, o Governo Imperial resolveu abrir concorrência pública para a realização das 

obras de melhoramentos através do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
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Públicas, mediante as vantagens determinadas pelo Decreto nº. 1.746 de 13 de outubro 

de 1869, tendo como base Projeto B apresentado pela Comissão Hidráulica do 

Império463. Apresentaram projetos as seguintes empresas e/ou empresários: Fiorita & 

Tavolara; Delvechio e W. Burnett; Bianchi Beltodi; Andrade Souza; Garcia Redondo e 

Carvalho Bastos464. Os projetos foram examinados por uma comissão composta pelos 

Srs. Barão Emberé, Barão Vergueiro, A. Bulow, José Elias do Amaral Rocha, Gustavo 

Backhenser, José de Azurem Costa e João Alberto Casemiro da Costa465.  

 

A construção do porto foi repassada para São Paulo tornado sem efeito a concorrência. 

O Governo Imperial então ficou aguardando que a presidência da província de São 

Paulo indicasse “as bases que julgar necessárias à execução das obras por conta da 

província”466. Até aquele momento, toda obra que seria realizada no porto de Santos era 

com base no sugerido pela CHI. 

 

Contudo, por motivos não identificados, São Paulo não realizou as obras, o que resultou 

na Lei provincial nº. 55 de abril de 1884, autorizando a realização por empreiteiros 

particulares467. A contratação deveria ser feita com quem melhor vantagens oferecesse, 

não ultrapassando o valor de 3 mil contos e deveriam ser contratados engenheiros para 

                                                 
463 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 1879 
apresentado à Assembleia Geral na 3ª. sessão da 17ª. Legislatura. Rio de Janeiro. Typographia – 
Nacional, 1880, p.187. 
464 Cais de Santos. Revista de Engenharia. 1884, p.10. 
465 Cais de Santos. Revista de Engenharia. Anno II. Num. 6. 1880, p.103. 
466 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 1881-1 
apresentado à Assembleia Geral na 1ª. sessão da 18ª. Legislatura. Rio de Janeiro. Typographia – 
Nacional, 1882., pp.174-175. 
467 Segundo a lei: « Autoriza o presidente da província a contratar com quem mais vantagem oferecer, 
mediante concurso, as obras do cais da cidade de Santos, por preço não superior a 3:000$, devendo 
preferir em igualdade de condições, a associação comercial da mesma cidade e a dar ao contratante as 
vantagens da concessão feita à província pelo Governo Imperial, pelo decreto nº. 8.800, de 16 de 
Dezembro de 1882.  
« O contratante se obrigará também por todos os ônus da concessão, a construir um edifício para a mesa 
de rendas provinciais daquela cidade, conforme o plano apresentado no edital de concurso para a 
construção, de forma que em caso algum pese sobre a província qualquer responsabilidade pela execução 
deste contrato. 
« O presidente da província mandará proceder a novos estudos sobre o plano do cais, tomando por base o 
plano B da Comissão Hidráulica sobre a direção do engenheiro Roberts, sujeitando-os à aprovação do 
governo imperial.  
« Para a execução do artigo antecedente, fica o presidente autorizado a contratar um engenheiro 
profissional em obras hidráulicas, mediante gratificação nunca superior a 12:000$000. 
« O presidente solicitará do governo imperial prorrogação do prazo do privilégio para a construção do 
cais, e proporá medidas garantidoras da eficaz percepção das vantagens concedidas pelos decretos nsº. 
1.746 de 13 de Outubro de 1869 e 8.800 de 16 de Dezembro de 1882. Cais de Santos. Revista de 
engenharia. 1884., p. 130. 
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realizar novos estudos com base no plano B da CHI468. Para atender à nova solicitação o 

Governo Imperial publicou edital de concorrência pública para a realização das obras de 

acordo com as plantas do engenheiro Roberts, acrescidas modificações realizadas pelos 

engenheiros Estevaux, A. C. Rodrigues e Ricardo Medina469.  

 

Segundo Lobo, a Câmara Municipal e a Associação Comercial de Santos não estavam 

satisfeitas com o rumo das obras do porto, ou por motivos de ordem técnica, ou pela 

falta de confiança do pessoal na realização dos projetos. A própria Associação 

Comercial de Santos pleiteou junto ao Governo “a transferência para ela das 

prerrogativas e ônus da concessão do decreto nº. 8.800”470, justificando que: 

Ninguém pode melhor do que o comércio para conhecer de suas 
próprias necessidades e melhor providenciar sobre a sua prosperidade, 
e sendo em definitiva o mesmo comércio que tem de pagar o 
melhoramento projetado, ninguém melhor do que ele pode encarregar-
se de sua realização, assim como da distribuição das taxas, de modo a 
não serem atrofiadas as suas forças produtoras471. 

 

Devido ao impasse de quem iria executar as obras, aliado aos sucessivos decretos 

prorrogando os prazos de início das mesmas, o porto de Santos permanecia em 

condições precárias e o comércio enfraquecido pela falta de meios de carga e descarga e 

pelas más condições sanitárias. Muitas doenças eram consideradas decorrentes do 

estado do porto.  

 

A falta de um cais incentiva a construção de trapiches, chegando a mais de vinte em 

1889. Através da fotografia de Ferrez, observa-se a ponte de madeira usada como 

trapiche, cuja “construção de aspecto precário, transmitia insegurança aos carregadores 

de mercadorias, que se arriscavam caminhando sobre o mar, equilibrando-se em tábuas 

estreitas e mal conservadas”, assinala Barbosa (Imagem 47). É evidente o aspecto 

rudimentar dos trapiches, e o perigo que oferecia aos que circulavam no porto. 

 

                                                 
468 BRASIL, Fala dirigida à Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo. Dirigida à Assembleia 
Legislativa provincial de S. Paulo na abertura da 2ª. sessão da 24 Legislatura. São Paulo: Typografia do 
Ypiranga, 1883., p. 53. 
469 LOBO, Helio. Op. Cit., p. 9. 
470 Ibid., pp. 9-10. 
471 Companhia das docas de Santos apud Lobo. Ibid., p. 8. 
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Imagem 49: Porto da Alfândega  – Fotografia de Marc Ferrez. In: Barbosa, 2007. 

 

A situação precária do porto e a crise para o início das obras prejudicavam a importação 

e exportação, o movimento das casas comissárias, etc. A demora na execução 

fomentava críticas feitas em jornais, como a nota publicada no jornal O Comércio:  

As obras do porto de Santos a princípio ficaram a cargo da província 
de São Paulo e a praça comercial de Santos, e por todos em geral que 
conheciam as dificuldades, da carga e descarga dos navios e todos os 
inconvenientes resultantes do estado atual desse serviço que, só servia 
para desmoralizar-nos perante o estrangeiro e para tornar a cidade de 
Santos, cujo porto é hoje importantíssimo, insalubre, sendo o seu cais 
um verdadeiro lodaçal472.  
 

Também não faltaram críticas ao projeto de Roberts. Para um engenheiro dinamarquês 

chamado de Miguel Asmussen, o projeto “parece que nunca fora feito por pessoas que 

conheciam obras hidráulicas (...), pois se tal houvera, certo seria impossível basear-se 

novo projeto sobre qualquer delas”. Na visão do engenheiro dinamarquês, os três 

projetos tinham duas partes distintas: uma ponte externa sobre colunas de ferro fundido 

e outra interna composta de aterro, uma fileira de estacas, enrocamento, talude 

empedrado e de uma parede de alvenaria. As duas partes eram unidas por passadiços de 

ferro, sendo uma ponta apoiada pela parede de alvenaria e outra pela ponte, como se 

observa nas Imagens 19, 20 e 21.473 

 

A diferença dos projetos estava no cais corrido entre a estação da estrada de ferro e a 

alfândega existente em um dos projetos.  Sendo que, nos outros dois, especialmente na 

planta B, foram planejados molhes isolados, cuja construção seria inconveniente. Com 

relação à ponte de ligação, de colunas de ferro fundido, o engenheiro ressalta que o 

                                                 
472 Santos, 6 de maio de 1881. O Comércio. 
473 S. Paulo, 15 de agosto de 1884. Estado Estadão. Disponível em: 
http://blogs.estadao.com.br/arquivo/2012/02/02/ha-120-anos-o-porto-de-santos-fazia-sua-primeira-
expansao/. Acesso em fev de 2012. 
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material era considerado completamente resistente na água doce, mas teria uma duração 

limitada na água salgada, pois, aos poucos, a água salgada corroeria o ferro e, após 

algum tempo, ficaria somente o carvão. Além disso considerava uma construção muito 

dispendiosa, e de difícil, “se não impossível de dar aos molhes isolados a rigidez 

necessária, para poder resistir aos choques dos navios”474. 

 

Asmussen questionou também a função da fileira de estacas para a construção. De 

acordo com o engenheiro, se o objetivo da fileira fosse impedir que o enrocamento se 

desprendesse em consequência da pressão produzida pelo aterro, não conseguiria conter 

a contínua pressão da ponte, pois, com o passar do tempo, faria ceder as estacas e, com 

elas, o enrocamento. Caso o objetivo fosse somente limitar o enrocamento, a 

preocupação seria dispendiosa e inútil, isto porque não impediria o enrocamento de 

acomodar-se e firmar-se livremente475. Com relação ao talude empedrado e à parede de 

alvenaria, sobre o aterro e o lodo, no decorrer do tempo teriam de ser reconstruídas, pois 

a construção, quanto à solidez 

mais parece com os palácios de cartas construídas para brinquedos de 
meninos, do que com qualquer coisa séria, que devesse partir do 
cérebro de um engenheiro, encarregado de planejar obra de tanta 
magnitude. Proceda-se a construção do cais de Santos, conforme os 
projetos do Sr. Roberts, ALTERADOS OU NÃO, e o resultado será 
grande desperdício de dinheiro e nenhum proveito, porque posso 
asseverá-lo convictamente, firmando nos conhecimentos profissionais, 
o cais NÃO FICARÁ CONSTRUÍDO476. 

 

Tentando solucionar os problemas do projeto, o engenheiro sugeriu construir um cais 

corrido com materiais resistentes entre a estação de ferro e a alfândega, com 

profundidade suficiente para atracamento de navios de grande calado, respeitando o 

valor estipulado pela lei de nº. 55, de 3 mil contos477.  

 

As observações feitas por Asmussen não passaram despercebidas, desdobrando-se em 

outras reivindicações. Em 1884, a Associação Comercial de Santos encaminhou uma 

representação à Assembleia Provincial, solicitando a revogação da contratação de 

qualquer projeto e a ampliação de até dois anos para o começo das obras do cais. Na 

mesma representação, também solicitou a substituição ao “projeto B” da CHI, “por uma 

                                                 
474 Ibidem. 
475 Ibid. 
476 Ibid. 
477 Ibid. 
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de cais corrido, isto é, de um cais exterior maciço de pedra, cujo novo plano e 

orçamento deverão ser submetidos à aprovação do governo geral”478, semelhante à 

sugestão do engenheiro dinamarquês. Ainda no mesmo ano, o vice-presidente da 

província de São Paulo, com base na lei nº. 55, tornou sem efeito o edital para a 

realização das obras. Segundo o vice-presidente, a lei que autorizava a fazer novos 

estudos e a contratar quem oferecesse melhor vantagem para as obras do porto e cais de 

Santos, modificava as condições das obras e o modo de realizá-las479, ou seja, 

modificava o que foi sugerido por Roberts e solicitava novos estudos.  

 

Diante do impasse para o começo das obras e das condições precárias do porto, o então 

Ministro da Agricultura, Afonso Augusto Moreira Penna, dirigiu-se a presidência de 

São Paulo para saber em que estado se encontrava o porto de Santos, e “exigiu” 

providências para os melhoramentos no mesmo480. Ainda assim, permaneciam as 

constantes solicitações de prorrogação para o início das obras, e nada se resolvia com 

relação ao projeto e quem iria executá-lo. Especulava-se que nem a província de São 

Paulo nem particulares queriam se comprometer na realização do serviço no porto de 

Santos grandes investimentos financeiros, prevendo que não seriam compensados481.  

 

No decorrer do ano de 1885, novos pedidos de prorrogação de prazo foram solicitados; 

até propostas foram apresentadas, mas as obras não foram iniciadas482. A situação só se 

resolveu quando o Ministro da Agricultura, Antonio da Silva Prado, declarou sem efeito 

o decreto n. 8.800 e todas as prorrogações solicitadas483. Na mesma ocasião, o Ministro 

encarregou o engenheiro Domingos Sérgio de Sabóia e Silva, “de proceder aos exames 

e observações que entendesse necessário fazer no porto de Santos para dar parecer sobre 

os diversos projetos apresentados para o seu melhoramento”484.  

 

                                                 
478 Revista de Engenharia. 1884. Op. Cit., p.45. 
479 Ibid., p. 82.  
480 Ibid., p. 141. 
481 A companhia Docas de Santos e a Alfândega de São Paulo, 1ª. série , São Paulo. Guarany, de Maciel 
& Companhia, 1896, p. 23. Apud Lobo, 1936. Op. Cit., p. 9. 
482 Apresentaram propostas os Sr. Domenico Levrero & C. e J. J. de Carvalho. Cais de Santos. Revista de 
Engenharia. 1885, p. 208.  
483 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 1885 
apresentado à Assembleia Geral na 1ª. sessão da 20ª. Legislatura. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1886., 149;  BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto n. 9.573 de 27 de março de 1886; 
BRASIL, 1882. Op. Cit. 
484 BRASIL, 1886. Op. Cit., 149.  
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A escolha do engenheiro Sabóia e Silva foi devido aos serviços prestados ao governo, 

segundo o Relatório. O engenheiro havia participado da comissão encarregada dos 

estudos de melhoramento da barra do Rio Grande do Sul, da Comissão Hidráulica, e, na 

época, chefiava a comissão de melhoramentos do porto do Rio Grande do Sul485. 

Contratar um engenheiro que havia participado do estudo e do projeto da CHI, de certa 

forma, parecia ser conveniente, pois se presumia que poucas mudanças seriam feitas no 

projeto de Roberts, engenheiro que havia trabalhado em grandes obras do Governo e, 

inclusive, faleceu quando prestava serviço numa estrada de ferro em Minas Gerais.  

 

4.2 Sugestões do engenheiro Domingos Sérgio de Sabóia e Silva para 
o “novo projeto” do porto de Santos 
 

Passaram-se sete anos após o término dos estudos da Comissão Hidráulica do Império e 

ainda nada significativo havia sido feito de melhoramento no porto de Santos. Até o 

segundo quartel do século XIX, o porto já havia sido objeto de estudo por distintos 

engenheiros, cujos projetos apresentados até 1886 diferiam quanto ao plano ou ao 

sistema de construção. Na tentativa de resolver o impasse, o Governo Imperial cancelou 

o “Projeto B” sugerido pelo americano Milnor Roberts e solicitou ao engenheiro 

Domingos Sérgio de Sabóia e Silva a realização de novos estudos para o melhoramento 

do porto de Santos, tendo como base os projetos de Roberts. Os novos estudos na 

verdade, eram uma maneira de adaptar o que foi sugerido por Roberts e outros 

engenheiros às solicitações da província de São Paulo e da Sociedade Comercial.  

 

Antes de arbitrar sobre os projetos e determinar uma melhor solução, Sabóia ponderou 

as circunstâncias do porto que podiam influenciar na escolha de uma proposta. A de 

primeira ordem seria a questão comercial ou econômica, pois as questões de ordem 

técnicas decorrentes das condições topográficas do local determinavam as despesas na 

execução do melhoramento, que podiam ser justificadas pelas vantagens de ordem 

econômica resultante do melhoramento486. Para determinar os fatores comerciais, 

Sabóia levou em consideração os valores nas movimentações de importação e 

exportação, as despesas com transporte de mercadorias para o porto, sistemas utilizados 

                                                 
485 Ibidem. 
486 Relatório apresentado a S. Ex. o Sr. Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas pelo 
engenheiro Domingos Sérgio de Sabóia e Silva, 1886. Atos Oficiais e outros documentos do porto de 
Santos. Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1896, p. 6. 
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no carregamento dos navios o melhoramento que o litoral traria à cidade. Além das 

vantagens comerciais, outras de ordens sanitárias e estéticas, como a implantação do 

sistema de esgoto e pavimentação487.  

 

Com relação ao porto de Santos, a questão comercial se apresentava através do 

movimento de mercadorias na importação e exportação, cujo aumento era significativo 

através dos anos, prejudicado, porém, pelo modo de execução de transporte que 

encarecia o processo. O sistema utilizado para transportar as mercadorias para os navios 

era da seguinte forma: o café para ser embarcado, era conduzido do armazém em 

carroças ou vagões até o cais, e ali transferido para bordo do navio na cabeça dos 

trabalhadores, que tinham de percorrer até a extensão da ponte onde estava atracado o 

navio, e, às vezes, um pontão de duas pranchas, que estabelecia comunicação entre o 

navio e a ponte. Sabóia afirmou que a despesa para fazer esse trajeto era de cerca de 80 

réis por saca de 60k. Caso as carroças e vagões pudessem se aproximar do navio, a 

despesa por saca de café não excederia 20 réis, perfazendo uma economia de 60 réis por 

saca488. O processo de desembarque das mercadorias também era precário: transportada 

de carroça do cais da Alfândega para a estação da estrada de ferro com despesa de 2$ 

(dois réis) por tonelada. Se pudesse ser transferida diretamente do convés dos navios ou 

do pátio da Alfândega para os vagões da estrada de ferro haveria uma economia de 2$ 

(dois réis) sobre 40 000 (quarenta mil) toneladas ou de 80:000$ (oitenta mil réis),  além 

da economia da descarga propriamente dita489. Pensando em resolver a questão do 

transporte das mercadorias e, então, oferecer facilidades e comodidades para que os 

navios encontrem no porto, um projeto de melhoramento, “deveria ser organizado de 

forma que os vapores pudessem descarregar ao mesmo tempo por todas as escotilhas, 

empregando todos os recursos de bordo e auxiliando-se conjuntamente dos aparelhos de 

descargas instalados em terra”490. 

 

Após exame dos caracteres técnicos ou topográficos do porto, elementos de segunda 

ordem, Sabóia constatou que condições topográficas estudadas, analisadas e descritas 

pela Comissão Hidráulica do Império estavam semelhantes às identificadas por ele. A 

única diferença era no aumento do lodo com relação à sondagem feita pela Comissão, 

                                                 
487 Ibidem., pp. 6-7. 
488 Ibid., p. 6. 
489 Ibid., p. 7. 
490 Ibid., p. 7. 
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decorrente das pontes que produziam “remanso favoráveis ao depósito das materiais em 

suspensão na água”491. Esse problema já havia sido identificado por Roberts que 

sugeriu, inclusive, a retirada das pontes.  

 

Das circunstâncias comerciais e técnicas do porto de Santos, Sabóia apontou os 

seguintes requisitos, os quais um projeto deveria satisfazer para o melhoramento do 

porto de Santos: 

- permitir que o café e os outros gêneros de exportação, que são 
transportados em carroças e vagões de tramway dos armazéns para o 
litoral, possam aproximar-se tanto quanto possível do costado dos 
navios. Permitir igualmente que os vagões da estrada de ferro possam 
aproximar-se dos navios, a fim de receberem diretamente as 
mercadorias destinadas ao interior da província; 
- oferecer uma suficiente linha de atracação para que os navios 
possam carregar e descarregar com maior prontidão, com o auxílio de 
guindastes a vapor ou outros aparelhos de descarga instalados em 
terra; 
- facilitar o mais possível a passagem das correntezas de mares, não 
apresentando partes salientes, que criem remansos e promovam, por 
conseguinte, o depósito de sedimentos492. 

 

Sabóia também enfatizava que no porto de Santos não seria necessária a construção de 

Bacias, como ocorria em Marselha ou Nova York. O sistema seria mais indicado para 

aumentar a linha de atracação dos navios, mas Santos possuía do Valongo a Paquetá um 

litoral de 3km, o que certamente excedia as necessidades do porto naquele momento493.  

  

Segundo Sabóia, o projeto de Roberts adotado pelo Governo Geral era “um meio 

simples e pouco dispendioso”, porém, discordava principalmente com a construção de 

molhes em T, julgava que um cais contínuo ofereceria outras vantagens494. A utilização 

do cais contínuo permitiria a realização da descarga dos vapores através de todas as 

escotilhas e os guindastes de descarga, bem como os meios de transporte das 

mercadorias, quer sejam carroças ou vagões poderiam com rapidez se aproximar dos 

navios. Já na disposição com os molhes em T, sugerida por Roberts, os navios que 

ficassem entre os molhes não poderiam atracar no cais interior e não poderiam, 

portanto, utilizar os guindastes instalados em solo, obrigando o embarque de toda 

mercadoria por meio de pranchas. Nesse ponto é interessante retomar as considerações 

                                                 
491 Ibidem., p. 9 
492 Ibid., p. 10 
493 Ibid. 
494 Ibid. 
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dos concessionários Dr. Andrade Pertence e o Conde Estrela. Os empresários, depois 

recusar o modelo Europeu, sugeriram que se construísse de acordo com o modelo 

americano do porto de Nova York. Anos depois, Sabóia descarta o modelo Americano e 

sugere um modelo simples como a Sociedade Comercial reivindicava.  

 

Segundo Sabóia, a construção dos molhes não permitiria aos vapores realizarem a 

descarga com rapidez necessária, por não poderem descarregar simultaneamente por 

ambas as escotilhas, cuja distância era geralmente maior do que a extensão de frente dos 

molhes, e demais para que os guindastes e vagões pudessem se aproximar dos navios495. 

Em resumo, a completa utilização dos molhes dependeria das dimensões dos navios, ao 

passo que, o cais contínuo, adaptar-se-ia aos navios de qualquer tamanho, permitindo a 

utilização de toda a extensão sem perda alguma de espaço496. Após as análises, Sabóia 

concluiu que o projeto de cais contínuo apresentado pelo engenheiro Roberts sob a letra 

C (cais contínuo) deveria ser preferido como mais vantajoso ao porto de Santos, ao 

projeto com molhes sob a letra B (molhes em forma de T). Ambos os projetos, cujos 

sistemas de construção eram idênticos, ofereciam todas as condições de estabilidade. 

 

Os pontos negativos dos projetos, e que foram motivos de discussões desde que foi 

apresentado o projeto de Roberts, referiam-se à colocação das estacas na base do 

enrocamento que, segundo Sabóia, não constituía parte essencial do sistema de 

construção. A função do sistema era somente regularizar o pé do enrocamento, que de 

outra forma avançaria em alguns pontos devido à camada de lodo. Outra questão era a 

construção de um muro sobre o aterro. Nesse aspecto, observou-se que não haveria 

problemas na construção, uma vez que no decorrer da obra haveria tempo de consolidar-

se. Quanto ao muro de revestimento do talude natural do aterro, segundo Sabóia, não 

haveria razão para supor que venha a se desfazer em função da correnteza; caso 

acontecesse, haveria condições de repará-lo497. 

 

Sabóia admitiu modificações no projeto, a saber: avançar o molhe contínuo de ferro 

mais 8 metros e prolongar o pé do enrocamento até a linha exterior das estacas do 

molhes de modo a reduzir a largura deste e, portanto, a superfície sujeita a deteriorar-se. 

                                                 
495 Ibidem. 
496 Ibid., p. 12. 
497 Ibid. 
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Destas modificações resultaria a obtenção de uma linha de cais não interrompida em 

toda a extensão do litoral e a supressão de uma bacia de águas estagnadas favorável ao 

depósito de lodo, criando, ao mesmo tempo, espaço para a construção de novos 

armazéns junto à Alfândega498.  

 

Outra mudança foi com relação ao material a ser empregado na construção do cais. Para 

Sabóia o cais contínuo de ferro do “Projeto C” exigiria menos despesas do que se fosse 

feito de alvenaria. Porém, não seria mais econômico, por necessitar de conservação e de 

duração limitada, ao passo que um “cais de alvenaria por assim dizer eterno”499. O 

tempo para análise dos projetos não permitiria ao Sabóia a realização de estudos 

comparativos dos dois sistemas com aplicação ao porto de Santos, realizando assim o 

cálculo tendo como base as despesas de conservação e tempo de duração do cais de 

ferro, preferindo o cais de alvenaria. O cais de alvenaria foi preferido ao de ferro pelos 

seguintes motivos: aspecto mais agradável para o porto, aumento da intensidade da 

corrente ao longo do cais, facilitando a conservação e impedindo o “depósito dos corpos 

em suspensão” na água e dos materiais de esgoto na frente da cidade500. 

 

Ainda na questão estrutural do porto, dos sistemas de fundações indicados para o porto 

de Santos, o mais conveniente era, de acordo com Sabóia, o de concreto depositado em 

massa dentro de um caixão formado por duas paredes de estacas e pranchões, cujo 

sistema conciliava solidez e economia501. Este sistema já fora sugerido por Ewbanck da 

Câmara para o porto de Santos, e já havia sido empregado com vantagem entre nós nas 

docas Pedro II, nas obras da Alfândega da Corte, e no cais provincial do Rio Grande do 

Sul. 

Resumindo, o projeto indicado por Sabóia consistia em um cais contínuo de ferro, do 

sistema indicado no “Projeto C” do engenheiro Roberts. Estrutura que poderia satisfazer 

às necessidades do porto de Santos, talvez o plano mais econômico. Um cais de 

alvenaria era preferível a outros, como uma estrutura de duração ilimitada, onde seria 

proporcionado um aspecto agradável ao porto e conservaria a profundidade junto ao 

cais, entre outras vantagens. O melhoramento do porto deveria poder ser realizado pelo 

Governo, mas sem ônus algum para os cofres públicos, mediante taxas especiais 

                                                 
498 Ibidem., p. 13. 
499 Ibid., p. 13. 
500 Ibid. 
501 Ibid., p. 14. 
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lançadas sobre as mercadorias e navios que frequentavam o porto, constituindo até uma 

fonte de receita para o Estado. O orçamento englobava aterros, dragagens, serviços de 

alvenaria, fundação, calçamento, desapropriações e outros serviços no valor de 

4.809:430$500. Acrescido de 10% para eventualidades num total de 5.290:373$550502. 

O valor orçado não compreendia a construção de armazéns, o assentamento de trilhos ao 

logo do cais, nem aquisição de guindastes e outros aparelhos de descarga.  

 

4.3 Ações para melhoramento do porto de Santos após análise do 
eng. Domingos Sérgio de Sabóia e Silva 
 

A partir do relatório apresentado por Sabóia, o Governo baseou-se no edital para nova 

concorrência pública. Haveria alteração e ampliação do plano inicial, prevendo 

adequações na construção do cais e armazéns, “mas o ponto de partida foi sem dúvida 

aquele projeto, apoiado, aliás, e não o escondeu, nos estudos de seu antigo chefe, o 

referido engenheiro Milnor Roberts”, afirmou Hélio Lobo503. De fato, apesar das 

modificações, prevaleceram as sugestões de Roberts, confirmando a importância dos 

trabalhos da Comissão Hidráulica do Império no melhoramento no porto de Santos. 

 

O edital reabrindo a concorrência foi publicado no Diário Oficial em 19 de outubro de 

1886. As obras de melhoramento do porto de Santos compreendiam um cais e aterro 

entre o extremo da ponte velha da estrada de ferro e a rua Braz Cubas, onde seriam 

instalados trilhos para serviços dos guindastes e vagões de descarga, e armazéns para o 

depósito das mercadorias, atendendo ao orçamento apresentado por Sabóia; o sistema de 

construção deveria ser conforme relatório de Sabóia; e a concessão teria o prazo de até 

50 anos, usufruindo das vantagens do decreto de 1869504.  

 

Para o “novo projeto” do porto de Santos foram apresentadas seis propostas, a saber: do 

engenheiro João Baptista de Carvalho, de José Pinto de Oliveira & Gaffrée, Jorge de 

Mirandola e Eduardo Benest, do engenheiro João Pinto Gonçalves, do Barão de 

Ipanema e outros, e de José Joaquim de Carvalho Bastos505. Mesmo após a 

                                                 
502 Ibidem., pp. 20-21. 
503 LOBO, 1936. Op. Cit., p. 11. 
504 Edital chamando concorrentes para execução das obras de melhoramento no porto de Santos. In: 
SABÓIA, Op. Cit., pp. 33-36. 
505 Cais de Santos. Revista de engenharia. 1887. Ano VIII. n.º 151. p. 299. Sobre o teor das propostas ver 
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reorganização, a demora na escolha de uma das propostas despertou críticas na 

imprensa induzindo inclusive a Associação Comercial de Santos a requerer o direito de 

escolha do concessionário506. Até que finalmente, em 1888, o Governo deu preferência 

à proposta do grupo de José Pinto de Oliveira, C. Gaffrée, Eduardo P. Guinle, João 

Gomes Ribeiro de Avellar, Dr. Alfredo Camillo Valdetaro, Benedicto Antonio da Silva, 

e Ribeiro, Barros & Braga, por estar em conformidade com o edital. “As demais 

continham condições não estabelecidas no edital, sendo que as de nos. 2 e 5 afastavam-

se até do sistema da lei de 13 de outubro de 1869”, destacou Sabóia, também contratado 

para arbitrar sobre as propostas e, depois, tornou-se engenheiro fiscal do Governo junto 

às obras507. 

 

Em 12 de julho de 1888 foi expedido o decreto n. 9.979, autorizando o contrato. O 

decreto determinava a manutenção do que foi estipulado nos editais com as 

modificações que concessionários eram submetidos a efetuar, sem dispêndio superior ao 

orçamento constante dos mesmos estudos, a saber, 3.851:505$570,508 assinado pelo 

Conselheiro Antonio Prado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas.  

  

As obras deveriam ser executadas de acordo com os estudos apresentados ao Ministério 

nas datas de 10 de Julho e 9 de Outubro de 1886, com as modificações que os 

concessionários deveriam efetuar, sem que por isso pudessem ultrapassar a importância 

do orçamento constante dos mesmos estudos. Os principais pontos do decreto eram: 

uma fachada de 20 metros ao longo do cais, largura para depósito de mercadorias 

durante as operações de carga e descarga; construção de telheiros ou galpões para 

abrigo provisório das mercadorias durante as operações; em vez de guindastes a vapor 

indicados no projeto deveriam ser estabelecidos aparelhos hidráulicos do sistema 

Armstrong; isenção de direitos de importação para o material a ser empregado na 

construção e custeio das obras segundo os casos previstos na tarifa das Alfândegas; os 

concessionários teriam o uso e gozo das obras pelo prazo de 39 anos; as obras deveriam 

                                                                                                                                               
SABÓIA, 1896. Op. Cit., pp. 36-73. 
506 Nos periódicos da época, como o Correio Paulistano, o Jornal do Comércio e o Diário Mercantil 
polemizava-se a quem deveria ser entregue as obras. Cada qual defendia um dos concorrentes. LOBO, 
1936. Op. Cit., 1936.  
507 BRASIL, 1886. Op. Cit., p. 149;  BRASIL, 1886. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Op. Cit. 
508 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 9. 979 de 12 de julho de 1888. 
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começar dentro de seis meses, a contar da data de assinatura do contrato, e deveriam ser 

concluídas no prazo de três anos, sob pena, em qualquer dos casos, de uma multa de 

2:000$ por mês de demora509.  

 

Após a publicação do decreto, alguns veículos da época especulavam que a proposta 

vencedora era a mais onerosa ou que o plano apresentado pelo engenheiro Sabóia não 

oferecia segurança na construção510. Segundo Honorato, a polêmica em torno da escolha 

da concorrência estava em grande parte relacionada à discordância entre o parecer do 

Tesouro Nacional e o da Secretaria de Agricultura. A proposta de Carvalho Bastos era a 

preferida do Tesouro Nacional, já a Secretaria optara pela proposta de José Pinto de 

Oliveira, que também tinha a preferência de Sabóia511, prevalecendo a de preferência do 

MACOP. 

 

A obra tinha de começar dentro de seis meses a partir da assinatura do contrato 

realizado em julho de 1888 e, assim, o fizeram, tendo com base o relatório de Sabóia e 

Silva, além do auxílio do engenheiro brasileiro Guilherme Benjamim Weinschenks. O 

grupo utilizou como sede o Rio de Janeiro, cuja firma se chamava Gaffrée, Guinle & 

Companhia.  O capital a ser empregado pelos concessionários estava dividido da 

seguinte forma: Cândido Gaffrée 1.000 contos de réis; Eduardo Palassim Guinle, 

Benedito Antônio da Silva e Francisco Justiniano de Castro Rabelo, cada um 500 contos 

de réis; José Pinto de Oliveira, João Ribeiro D´Avellar e Dr. Alfredo Camilo Valdetara, 

cada um 450 contos de réis; Hippólito Veloso Pederneiras, 150 contos de réis. 

Totalizando 4.000 contos de réis512. O contrato social de 23 de julho de 1888 destacava 

a função da sociedade e a principal composição da firma Gaffrée, Guinle & Companhia: 

1º.  o objetivo da sociedade é a execução do contrato de 20 de julho do 
corrente celebrado com o Ministro da Agricultura, Comércio e Obras 

                                                 
509 Ibidem. 
510 A escolha tornou-se polêmica. As cláusulas do contrato foram criticadas por jornais, como o Diário 
Mercantil que afirmou ser a proposta mais onerosa (10 de junho de 1888). Outros diziam que o 
Conselheiro Antonio Prado usou sua influência para a escolha da proposta (Diário de Santos, 13 de Julho 
de 1888). A polêmica repercutiu na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. O deputado Rodrigues 
Peixoto, em discurso, também afirmou que o projeto era o mais oneroso e que os estudos realizados por 
Sabóia não ofereciam suporte técnico suficiente para que a obra tivesse garantias de estabilidade. LOBO, 
1936. Op. Cit., pp. 13-14.  
511 HONORATO, 1996. Op. Cit., p.108. 
512 LOBO, 1836. Op. Cit., p. 19;  HONORATO 1996. Op. Cit., p. 111. A empresa Ribeiro Barros & 
Braga, embora tenha participado da assinatura do contrato, desistiu de tomar parte nas obras, sendo 
substituídos por Francisco Justiniano de Castro Rebello e Hypolito Velloso Pederneiras. BRASIL. 
Coleção das Leis do Império do Brasil.   Decreto nº. 10.040  de 15 de setembro de 1888. 
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Públicas, em virtude do decreto n. 9.979, de 12 do mesmo mês, para 
as obras de melhoramento do porto de Santos, na Província de São 
Paulo, a compra e venda de materiais de construção e quanto direta ou 
indiretamente se referir a esse contrato. 
2º. A firma é Gaffrée, Guinle & Companhia, e dela somente poderão 
usar os sócios Cândido Gaffrée e Eduardo Palassim Guinle, únicos 
gerentes ou conjuntamente ou substituindo-se reciprocamente por 
tempo determinado ou não, provisória ou definitivamente, na 
constancia  da sociedade e no período da liquidação, competindo a 
qualquer deles a totalidade dos poderes513. 

 

Gaffrée era, por motivos óbvios, majoritário na sociedade, seu investimento era de 25% 

do total do capital da empresa. Já Guinle não ostentava a mesma proporção. Sua 

contribuição era semelhante ao investimento de Benedito da Silva e Francisco Rabelo. 

A firma recebeu a denominação Gaffrée, Guinle & Companhia devido ao fato de 

“ambos terem sido os organizadores do empreendimento, distinguindo-se dos demais, 

por serem sócios solidários e não comanditários independentemente do volume de 

capital que aportassem ao negócio”514, assumindo, assim, a “hegemonia político-

administrativa da firma”515. Os sócios tinham “plenos poderes” para assumir “todo e 

qualquer compromisso em nome da firma, independente de assembleias de acionista”. 

Também não recebiam salários, recebiam os lucros da firma516. A maneira de como se 

consolidou o Contrato Social mostra a dimensão do poder de Gaffrée e Guinle, e como 

construíram o patrimônio das famílias.  

 

Segundo Lobo, as maiores dificuldades nas obras eram a questão do lodo e a remoção 

das pontes e trapiches. A quantidade existente era além do previsto por Sabóia: o que 

foi retirado durante a obra não era suficiente para atender às especificações do projeto. 

E o que era conservado tinha grande quantidade de lodo fazendo que fluísse através do 

aterro para todos os pontos aparecendo na maré baixa e prejudicando a construção da 

muralha. A remoção das pontes e trapiches, que já eram em 23, também foi motivo de 

embates com a Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí (depois se transformou na São 

Paulo Railway) e a Alfândega, cada uma delas era proprietária de duas das pontes. 

Depois de muitos contratempos, determinou-se que à medida que fosse construindo o 

cais, as pontes deveriam ser destruídas. Outro impasse eram os terrenos alagados e da 

                                                 
513 LOBO, 1836. Op. Cit., p. 19. 
514 HONORATO 1996. Op. Cit., p. 112.  
515 Ibid. 
516 Ibid. 
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Marinha. A dificuldade em desapropriar os terrenos durou cerca de 10 anos em uma 

disputa lenta, mas favorável à empresa517.  

 

A empresa Gaffrée, Guinle & Companhia teve de se adaptar aos imprevistos de ordem 

técnicas e administrativas com sucessivos avisos, decretos, leis e decisões que 

adentraram o novo regime. Em 1889, já havia sido escavada a região do porto para 

instalação dos caixões de concreto e iniciado a construção da muralha. Nesse período 

percebeu-se que o cais - projetado numa extensão de 886 metros da ponte velha da 

Estrada de Ferro a rua Brás Cubas  - necessitava de ser ampliando. A modificação no 

projeto fez com que o contrato também fosse ampliado conjuntamente, “ora por 

iniciativa da própria empresa, ora por deliberação da Câmara Municipal ou da 

Associação Comercial de Santos”, todos pensando na adaptação do porto às condições 

de desenvolvimento do comércio518.  

 

O primeiro prolongamento foi concedido durante o Império, na extensão de 988 metros. 

Na República, a Câmara Municipal de Santos, consciente de que o prolongamento do 

cais ainda não era suficiente, dirigiu-se ao Governo Provisório solicitando nova 

ampliação até o ponto denominado Paquetá519, autorizado através do decreto nº. 966, de 

novembro de 1890. O decreto, além de determinar a ampliação, autorizava a construção 

de armazéns, instalação de guindastes e linhas férreas, com o destaque à claúsura VI na 

qual a empresa garantiu a prorrogação do prazo de concessão para uso e gozo das obras 

de melhoramento em 90 anos520.   No mesmo ano ficava pronta, entre outras obras, a 

muralha e enrocamento até Paquetá, e completou-se o aterro até o mesmo ponto.  Obras 

de infraestrutura urbanas foram realizadas como calçamentos e abertura de ruas, 

construção de casas, etc. Instalou-se rede telefônica de vigilância, guindastes 

hidráulicos, sinetas de aviso, postes de aço. Foi concluído o estaleiro destinado à 

reparação das embarcações, e construídas nas imediações casas para moradias do 

pessoal encarregado521.  

 

                                                 
517 LOBO, 1936. Op. Cit., pp. 21-24. 
518 Ibid., p. 25. 
519 Ibid., p. 25; BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 
1890 apresentado ao Chefe do Governo Provisório. Brasil: Imprensa Nacional, 1890, p. 75. 
520 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 966 de 7 de novembro de 1890. 
521 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório apresentado ao Presidente 
da República dos Estados Unidos do Brasil.  Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891., pp. 570-587.    
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Em 1891 já haviam sido construídas galerias de esgotos e águas pluviais. Os 

melhoramentos refletiram na movimentação do porto de Santos, que ainda em 1891, já 

havia sido elevado para cerca de 80%. No ano seguinte a ampliação no cais continuou 

com a solicitação da Câmara Municipal para que o mesmo chegasse até Outeirinhos, 

completando uma extensão de 2.848 metros522.  

 

Com relação à constituição da empresa concessionária, a crise no final do Império e a 

instauração da República interferiram pouco na composição da empresa. A mudança 

não acarretou nenhuma variação na sua composição acionária; uma primeira alteração 

só seria realizada em 1890, com o falecimento de dois sócios (Rabello e Avelar): uma 

nova constituição de sócios, com admissão dos herdeiros, e as ampliações das obras no 

porto que exigiram o aumento do capital para quinze mil contos de réis.  

 

Novos investimentos foram feitos pelos sócios principalmente por Gaffrrée e Guinle, 

aumentado o capital da empresa que após a promulgação da Constituição de 1892, 

passou a se chamar Companhia Docas de Santos S/A, com a aprovação do estatuto para 

se constituir uma sociedade anônima com seus direitos, obrigações e privilégios 

subordinados à antiga empresa de Gaffrée, Guinle & Companhia523. Segundo Honorato, 

o estatuto incorporou todas as concessões relacionadas à construção do porto de Santos 

e ampliou a abrangência dos objetivos da Companhia para agência de navegação e 

transporte terrestre. Em 1897, o capital da Companhia já alcançava 68.233:363$875 

(sessenta e oito mil, duzentos e trinta e três contos, trezentos e sessenta e três mil, 

oitocentos e setenta e cinco réis). 

 

Após muitos projetos, discussões e controvérsias, o primeiro trecho do cais foi 

concluído em 1892, mudando aos poucos a geografia de Santos e as condições de vida 

da população. A contribuição da Companhia Docas de Santos para o melhoramento do 

porto foi além de pôr em prática o que se almejava para o crescimento da economia do 

país. A Companhia contribuiu para a reconfiguração urbana de Santos, iniciou a política 

de saneamento e a desobstrução de espaços, motivou melhoramentos no sistema de 

transporte, serviços, moradias e condições de emprego e renda. Os estudos realizados 

pela Comissão Hidráulica do Império não só abriram caminho para a efetivação das 

                                                 
522 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Decreto nº. 942 de 15 de julho de 1892. 
523 HONORATO, 1996. Op. Cit., pp.118-119. 
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obras, mas confirmaram a importância do porto de Santos no cenário brasileiro e a 

relevância da engenharia diante das mudanças nacionais. Era a modernização efetivada 

através das intervenções urbanas associada à engenharia. 

 

E as obras continuaram como se vê na sequência de imagens. Ao final do século XIX, 

começaram a demolição dos trapiches. Nas imagens abaixo (Imagens 48 e 49) aparece à 

retirada do trapiche Brasil, em 1899, sob dois ângulos. 

 

 
Imagem 50: Demolição do trapiche. In: LOBO, 1936. 

 

 

 
Imagem 51: Demolição do trapiche (outro ângulo). In: LOBO, 1936. 

 

Na imagem 50, vê-se a construção da muralha do cais entre Paquetá e Outeirinhos, em 

1906. O cais corrido do projeto C de Roberts feito de alvenaria. 
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Imagem 52: Construção do cais. In: LOBO, 1936. 

 

No ano de 1902, Marc Ferrez registrou as transformações ocorridas no cais. As imagens 

apresentam diferenças relevantes com relação à situação no período de atuação da CHI. 

Observam-se o cais construído, a pavimentação do trecho com a instalação dos trilhos e 

os guindastes instalado. (Imagem 51). 

 

 
Imagem 53: Porto de Santos – Fotografia de Marc Ferrez. In: Barbosa, 2007. 

Em 1980, findou o contrato com a empresa Companhia Docas de Santos. Atualmente, é 

administrado pela CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo. Atualmente o 

porto de Santos é o principal porto do país, e o maior da América Latina, expandindo-se 

a cada ciclo econômico, modificando os meios de carga e descarga para o uso dos 

contêineres, movimentando mais de 60 milhões de toneladas de cargas diversas por 

ano524. 

 

No rio São Francisco também houve intervenções após os trabalhos da Comissão 

Hidráulica do Império. A seguir, será feita a análise da situação depois da expedição 

através do rio São Francisco, verificando as ações realizadas para o melhoramento 

sistema de navegação do rio. Serão abordados os orçamentos para as obras, quais eram 

                                                 
524 Para saber mais sobre o porto de Santos na atualidade ver: http://www.portodesantos.com.br/ 
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os interesses do Governo, até que ponto as sugestões de Roberts foram acatadas, 

profissionais para executarem as obras, entre outros tópicos considerados 

imprescindíveis para saber se os trabalhos da CHI foram relevantes. 
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Imagem 54: Planta do rio São Francisco – CMRSF. In: ANRJ 
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4.4 A Comissão de Melhoramento do Rio São Francisco: criação e 
consolidação 
 

Como já foi abordado, os melhoramentos do sistema de navegação fluvial aliados ao 

ferroviário e portuário fariam parte da necessidade do Governo de criar vias de 

locomoção para o transporte de mercadorias e pessoas. Para tal, era necessário o 

“conhecimento pormenorizado dos rios e das características geológicas e 

geomorfológicas (relevo) para viabilizar a vinculação dos dois sistemas em pontos 

estratégicos”525  Os estudos realizados por Halfeld, Liais e da CHI deram suporte 

técnico para a realização dos melhoramentos; consequentemente, contribuíram para 

viabilizar o sistema hidroviário através do rio São Francisco. 

 

Após o término dos trabalhos da Comissão Hidráulica do Império no rio São Francisco, 

o Governo Imperial iniciou os preparativos para a desobstrução na parte encachoeirada 

desde a cachoeira do Sobradinho, na Bahia, até Jatobá (atual Petrolândia), em 

Pernambuco, cuja extensão era de 428 Km. O plano geral sugerido por Roberts para 

melhoramento do trecho consistia principalmente na construção de canais de 30 metros 

de largura e profundidade a partir de 1,25 metros para permitir a navegação de vapores 

com até 40 metros de comprimento526. O orçamento previsto para as obras seria de 

744:800$000, incluídos o melhoramento do salto de Pirapora, ao alto da cachoeira do 

Sobradinho, melhoramentos em todas as cachoeiras de Sobradinho a Jatobá, 20% para 

eventuais, incluindo a compra de um pequeno vapor e juros sobre o capital, um valor 

menor do que proposto por Halfeld, mas ainda bem avultado para as condições de 

capitais disponíveis pelo Império.  

 

A lei nº. 3.141 do ano de 1882 fixou as despesas do Governo para o ano seguinte, 

disponibilizando para o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas a quantia 

de 100:000$000 (cem mil contos de réis) que deveria ser empregada nos melhoramentos 

da região encachoeirada do rio São Francisco.  O Governo Imperial, em março de 1883, 

solicitou verbalmente ao engenheiro Antonio Plácido Peixoto de Amarante avaliar a 

aplicação da verba disponível nos melhoramentos do rio São Francisco. O engenheiro 

havia participado da CHI ao lado do engenheiro Milnor Roberts e tinha conhecimento 
                                                 
525 SANTOS, 2010. Op. Cit., p.166. 
526 ROBERTS, 1880. Op. Cit., anexo, p. 3. 
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do que foi proposto para o rio pela Comissão, logo seria uma escolha conveniente para 

avalizar o emprego da verba, da mesma forma que foi a escolha do eng. Domingos 

Sabóia e Silva com relação ao porto de Santos. 

 

Amarante apresentou relatório após analisar a extensão de 428 quilômetros entre o alto 

da cachoeira do Sobradinho (parte do rio navegável até o salto de Pirapora) e Jatobá 

(ponto terminal da estrada de ferro de Paulo Afonso) o trecho descrito no Relatório da 

Comissão Hidráulica como seção III. Segundo Machado, na época, havia um impasse 

para se determinar por onde deveriam começar as obras, se por Jatobá ou Sobradinho. A 

escolha afetava os interesses das províncias onde ambas se localizavam, além das 

próximas como Sergipe, Alagoas e Minas Gerais, nas questões de ordem econômica, 

comercial, financeira, política e social das regiões, ou seja: 

Se a desobstrução iniciasse a partir de Jatobá, toda a produção do Vale 
do São Francisco, quer de Minas quer da Bahia, haveria de escoar 
mediante a ferrovia de Paulo Afonso e a navegação do baixo São 
Francisco beneficiando, sobretudo, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 
Se, ao contrário, a desobstrução principiasse a partir da cachoeira do 
Sobradinho, as transações mercantis fluiriam através da via férrea de 
Juazeiro a Salvador, favorecendo principalmente a província da Bahia, 
pelo motivo de não haver carga suficiente para atender aos dois ramos 
distintos do tráfico527.  

 

Em qualquer das escolhas, a região de Minas seria afetada nos valores empregados no 

transporte e nas condições de negociação das mercadorias, somente beneficiada caso o 

prolongamento da Estrada de Ferro D. Pedro II se estendesse até Sabará, onde se 

localizava o rio das Velhas, afluente do rio São Francisco, cujo trecho até Sobradinho 

era do rio desimpedido. O impasse só seria resolvido mediante a sugestão de Amarante. 

 

Amarante analisou as condições das cachoeiras no trecho determinado tendo em vista 

qual seria a maneira coerente de aplicar o valor estipulado pelo orçamento do Governo. 

A primeira sugestão foi a realização dos melhoramentos das cachoeiras 

individualmente. As cachoeiras se localizavam independentes umas das outras, por isso 

poderiam ser estudadas e melhoradas separadamente. Logo, escolhida a primeira, 

seriam então realizado os planos definitivos e executadas as obras. Depois que 

                                                 
527 MACHADO, 2002. Op. Cit., pp. 286-287. 
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estivessem em andamento seriam feitos os estudos e planos da segunda cachoeira, e 

assim procederiam sucessivamente para todas as outras cachoeiras até a última528.  

 

Entre as cachoeiras suscetíveis a melhoramentos, as mais difíceis no trecho situavam-se 

da cachoeira do Vau até a cachoeira de Rodelas, próximas a Jatobá, numa extensão de 

11,1 quilômetros, cujos melhoramentos foram orçados por Roberts em 250:000$000, 

aproximadamente metade do valor total de todas as obras. Entre Jatobá e Sobradinho 

havia 428 quilômetros de extensão encachoeirado. Assim, mesmo realizando o 

melhoramento nas cachoeiras do Vau e de Rodelas, o resultado seria apenas a abertura 

de105 quilômetros de navegação entre Jatobá e Rodelas529.  Na época dos estudos de 

Amarante, a estrada de ferro de Paulo Afonso ainda estava em construção, o que seria 

outro agravante, pois dificultaria o transporte de matérias de Piranhas até Jatobá. Sem a 

utilização da estrada de ferro, o transporte dos materiais vindos de Piranhas acarretaria 

um alto gasto para o Governo530. 

 
Depois das cachoeiras do Vau e Rodelas, a mais importante era a do Sobradinho com 

5,5 quilômetros de extensão, localizada no outro extremo – única cachoeira que oferecia 

obstáculos à navegação a vapor entre a cidade de Juazeiro e a parte desimpedida do rio. 

Se a escolha para iniciar as obras fosse por essa cachoeira, a extensão do rio navegável 

aumentaria 169 quilômetros ao trecho de 1.328 quilômetros de Pirapora, estabelecendo 

conexão entre as vilas de Guaicuí, Urubu, Xique-Xique, Carinhanha, Pilão Arcado, etc., 

e as cidades de Januária, São Francisco, Barra, Remanso e Juazeiro. 

 

Segundo Amarante, Juazeiro situava-se a 39 quilômetros da cachoeira de Sobradinho. A 

cidade era considerada entreposto comercial do alto S. Francisco, o local frequentado 

por negociantes com tropas de animais e seu porto por numerosas barcas e canoas531. 

Logo, a cidade tinha condições para atender às necessidades de transporte e de suprir a 

Comissão de suprimentos alimentícios e de outros gêneros. Além disso, com as obras de 

prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia, não seria difícil transportar através dessa 

                                                 
528 AMARANTE, Antônio Plácido do.  Exposição sobre o melhoramento da parte encachoeirada do rio S. 
Francisco, entre a cachoeira de Sobradinho e Jatobá – 428 quilômetros, março de 1883. Dissolve a 
comissão de melhoramento do rio S. Francisco. ANRJ. 4B 227, maço 53, processo sem número. Arquivo 
3. 1897. 
529 Melhoramento do Rio São Francisco.  Revista de Engenharia. 1884. Op. Cit., p.156. 
530 AMARANTE, Op. Cit. 
531 Ibid. 
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estrada, o material necessário para iniciar as obras do melhoramento do rio, 

aproveitando o trafego até Serrinha, na Bahia, e mais de 40 quilômetros construídos 

depois dela532. Agregado a estas vantagens, havia o porto de Santa Anna, que além de 

ser próximo à cidade de Juazeiro, estava atracado e disponível o vapor “Presidente 

Dantas”, o qual prestou serviços à CHI. O vapor “Saldanha Marinho” que também se 

encontrava disponível no rio das Velhas seria outra opção. Um dos dois vapores poderia 

ser empregado na execução das obras533. Depois de analisar os dois extremos de onde 

deveriam ser iniciadas as obras, ficou sendo de fato escolhida a cachoeira de Sobradinho 

para início das obras de melhoramentos do rio São Francisco.  

 

A partir das orientações prestadas por Amarante, o Governo Imperial deu início aos 

melhoramentos do rio pela criação da Comissão de Melhoramento do Rio São Francisco 

(CMRSF) em março de 1883, e, ao mesmo tempo, foram expedidas as “Instruções” para 

a execução das obras necessária para tornar o rio navegável. A comissão seria chefiada 

pelo engenheiro Peixoto de Amarante, auxiliado por mais quatro engenheiros (um 

ajudante e dois condutores), três auxiliares e um desenhista. Demais ajudantes 

(operários, serventes, etc.) deveriam ser contratados à medida que fosse necessária a 

ampliação da mão de obra.  

 

As “Instruções” expedidas pelo Governo para a Comissão orientavam os 

melhoramentos de acordo com o que fora sugerido por Amarante. Houve somente uma 

modificação entre o que foi encaminhado por Roberts e o que Amarante sugeriu, mas 

nada de ordem técnica. Roberts aconselhou que fossem feitos inicialmente novos 

estudos durante a baixa estação por um engenheiro experiente utilizando dois vapores, 

por não considerar os estudos como definitivos para a realização das obras de 

melhoramentos.  As “Instruções” expedidas pelo Governo excluíam a realização de 

exames iniciais definitivos. Para Amarante, os estudos demonstravam claramente os 

planos gerais e a natureza das obras que deviam ser realizadas no rio para se estabelecer 

a franca navegação a vapor. Outra questão que também pesava para que não se 

realizassem novos estudos recaía no valor disponível para as obras. Enquanto o valor 

orçado por Roberts era 456:500$000, aumentadas em 20% para despesas eventuais e 

                                                 
532 Ibidem.  
533 Ibid.  
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administrativas, perfazendo um total de 547:800$000534, Amarante tinha disponível o 

crédito de 100:000$000, e a orientação para que o valor fosse empregado na execução 

das obras que pudessem produzir resultados imediatos535.  

 

O estudo de Roberts consistia no melhoramento de todo o trecho (Sobradinho a Jatobá), 

sem especificar por onde deveriam ser iniciadas as obras. As “Instruções” da CMRSF 

para o melhoramento do rio orientavam que as obras deveriam ser iniciadas no alto da 

cachoeira do Sobradinho, conforme sugestão de Amarante. Depois de concluído os 

estudos, procederia ao melhoramento da cachoeira seguinte, seguindo de cachoeira em 

cachoeira até chegar a Jatobá. Antes, porém, de serem feitas as demais obras, deveriam 

ser realizados os estudos dos planos definitivos, orçamentos, etc., os quais passariam 

pela avaliação e aprovação do Governo536. As “Instruções” salientavam que, após os 

estudos do trecho entre as cachoeiras do Vau e de Rodelas, a Comissão reportasse ao 

Governo sobre se seria preferível a construção do prolongamento da Estrada de Ferro de 

Paulo Afonso em substituição da desobstrução das mesmas cachoeiras. 

 

Os materiais a serem usados nos serviços e os pagamentos viriam através do 

prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia que já possuía o tráfego vindo de 

Serrinha537. O governo solicitava relatórios regularmente dos trabalhos executados, 

“como dos que ainda forem precisos, compreendendo a região marginal do rio, 

indicando os pontos que forem mais convenientes para o estabelecimento de imigrantes, 

e quaisquer outros esclarecimentos úteis”538. Segundo Santos, essa preocupação 

indicava o interesse do Governo Imperial em atrelar a navegação fluvial ao povoamento 

local, “buscando informações sobre a viabilidade e os potenciais da região”539. O estudo 

da CHI abrangia as condições econômicas da região prevendo a necessidade de 

melhorar não só as condições de navegação do rio, nas condições de vida da população 

de maneira geral. 

 

                                                 
534 Ibidem.  Lembrando que o valor exposto se refere ao melhoramento do trecho, o valor de 744:800$000 
englobava uma área total e a aquisição de um vapor.  
535 ANRJ. Instruções para a execução das obras de melhoramento do Rio S. Francisco, a que se refere a 
Portaria desta data. Rio de Janeiro: Typografia Nacional. 1884. 5F 564, maço nº. 142, Arquivo 16. 
536 Ibid. 
537 AMARANTE, 1887. Op. Cit. 
538 ANRJ. Instruções (....) 1884. Op. Cit.  
539 SANTOS, 2010. Op. Cit., p.169. 
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O Governo também tinha dúvidas sobre qual solução seria mais conveniente para fazer 

a ligação com menos custos. Então solicitou a Amarante um parecer sobre a 

conveniência entre o prolongamento da estrada de ferro de Paulo Afonso ou a 

desobstrução das cachoeiras do Vau e Rodelas, tidas como os principais obstáculos do 

trecho, qual das duas soluções seria mais rápida, barata e favorável à população. 

 

Para auxiliar na execução dos trabalhos, estaria à disposição da CMRSF o vapor 

Presidente Dantas, que já havia auxiliado a CHI e estava atracado no porto de Santa 

Anna (Imagem 55) onde também foi instalado o escritório central e os depósitos da 

Comissão. O porto ficava situado na povoação de mesmo nome distante 6 quilômetros 

de Juazeiro e 5,5 acima da cachoeira do Sobradinho (Imagem 56). 

 

 
Imagem 55: Porto de Santa Anna – CMSF. In: Acervo do IHGB. 

 

 
Imagem 56: Povoação de Santa Anna – CMSF . In: Acervo do IHGB. 
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As obras seguiriam o proposto pelo item 2 das instruções de Roberts: achar um canal 

natural pelas cachoeiras, caso existisse, útil na vazante do rio à navegação de vapores e 

lanchas; o canal deveria ter a largura de 30 metros ou mais e profundidade de no 

mínimo 1,25 metros; apresentar formas que permitissem a um vapor de 40 metros de 

comprimento rebocando dois lanchões percorrer com segurança, obtidos pelo 

fechamento de saídas laterais feito de pedras soltas ou de paredões baixos, compostos de 

grades ou estacada de madeira540. A construção de molhes feitos de enrocamento ou 

grades cheias de pedras também seria um recurso utilizado para desviar a água ao canal 

adotado. A remoção de rochas utilizando explosivos, revestimento de pontes, 

escavações, entre outros, também seriam empregados nas obras541.  

 

O primeiro grupo de engenheiros a trabalharem na CMRSF era composto por: Antonio 

Plácido Peixoto do Amarante, engenheiro chefe (transferido de chefe da seção do 

prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia); Theodoro Fernandes Sampaio, 1º. 

engenheiro (transferido de ajudante de 1ª. classe no prolongamento Estrada de Ferro da 

Bahia); A. F. Ramos, condutor (transferidor de condutor no prolongamento da Estrada 

de Ferro da Bahia); João Emiliano Amarante, engenheiro (transferido de condutor de 2º. 

condutor no Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia); Evaristo Galvão Filho, 

engenheiro auxiliar, promovido em 1884 a condutor (primeira nomeação); Reginaldo 

Candido da Silva, engenheiro auxiliar (transferido de outra obra); Foligonio Magalhães 

de Souza, e Moisés Deschamps de Montmorency (ambos desenhistas com a primeira 

nomeação). A maioria dos engenheiros contratados trabalhava com Amarante na 

Estrada de Ferro da Bahia. Theodoro Sampaio, além de trabalhar na Estrada de Ferro, 

participou da Comissão Hidráulica do Império. Na CMRSF, Theodoro era o principal 

colaborador de Amarante, e encarregado da parte financeira. Os demais operários 

seriam trabalhadores ordinários, remadores, pilotos, carpinteiros, carvoeiros, 

empreiteiros, maquinistas, etc542., na maior parte, moradores das localidades. As obras 

iniciaram-se em 1883. 

 

A CMRSF foi composta por engenheiros brasileiros aproveitando, inclusive, alguns que 

trabalharam na CHI, no caso Amarante e Sampaio. Diferente do porto de Santos, não 

                                                 
540 ROBERTS, 1880. Op. Cit., p. 1 . Anexo. 
541 AMARANTE, 1883. Op. Cit. 
542 SAMPAIO, Theodoro Fernandes. Lembrete de Diário. Instituto Geográfico de Histórico da Bahia. 
1883-1884. TS10d1(manuscrito), sn. 
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houve uma concorrência pública para a realização das obras. Também não houve as 

sucessivas prorrogações de editais para a contratação dos engenheiros. O valor 

disponível pelo Governo, 100:000$000, para aquele ano, de certa forma, era o balizador 

dos trabalhos desde a contratação do pessoal encarregado até os gastos materiais, bem 

menor dos 3.851:505$570 orçados no porto de Santos.  

 

4.5 As obras realizadas pela Comissão de Melhoramento do Rio São 
Francisco 
 

Os trabalhos da Comissão de Melhoramento do Rio São Francisco foram iniciadas em 

1883 com sondagens, levantamento de plantas, nivelamento e determinação da 

velocidade das correntes marítimas no rio, seguido com o serviço de desobstrução e da 

construção dos diques.  Em julho de 1883, realizaram-se as experiências pelo canal 

melhorado do Sobradinho com o vapor Presidente Dantas chegando às seguintes 

conclusões: mesmo sem findar a obra, o canal já estava apto à navegação a vapor; o 

vapor apropriado para o canal que haviam construído poderia ter um comprimento de 20 

a 30 metros, até mais, de 8 a 10 metros de largura para vencer a velocidade de 8 a 9 

km543. A experiência foi um dado positivo para os trabalhos, o que animou o Governo 

Imperial a solicitar em janeiro de 1884 o orçamento para os anos de 1885 e 1886.  

 

Em 1884 já se observavam resultados. O canal do Sobradinho, com previsão de acabar 

em 1884, podia ser navegado à vela proporcionando facilidade e segurança às 

mercadorias que podiam ser transportadas sem baldeações544. As vantagens dos 

melhoramentos se manifestavam consideravelmente no desenvolvimento entre o baixo e 

o alto São Francisco, pelo emprego de velas, sistema até aquela época desconhecido. O 

comércio ribeirinho sofreu o reflexo demonstrando crescimento, sinal de prosperidade. 

 

As enchentes do rio no início do ano de 1885 interromperam as obras. Em decorrência 

do acontecimento, quase todos os operários foram dispensados. Com a vazante do rio, 

aumentou o número de pessoas com febre com vítimas entre os habitantes locais. Na 

mesma época, foi nomeado para a Comissão Dr. Guilherme Lassance Marback para dar 

                                                 
543 Ibidem. 
544 Melhoramento do Rio São Francisco. Revista de Engenharia. 1884. Op. Cit., p.167. 
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assistência médica aos engenheiros e demais operários. Os trabalhos foram retomados 

em maio do mesmo ano545. No mês de julho obras no canal do Sobradinho estavam 

prestes a ser concluída; contudo, em setembro, a estiagem mais longa que a dos anos 

anteriores, mostrou a necessidade de aprofundar melhor o leito do canal546. No mesmo 

ano, chegou a Jatobá a lancha a vapor D. Pedro II para auxiliar os trabalhos. Pela 

primeira vez navegava-se a vapor o trecho de 428 quilômetros obstruídos por 

cachoeiras, compreendido entre Jatobá e Santa Anna547. 

 
Em 1886 já havia sido concluída a desobstrução das cachoeiras da Pedra do Sabão, 

Poço Redondo, Sobradinho, Criminosa, Jenipapo e Conchas, acrescentando 19 léguas 

ao curso navegável do rio548. Com planos de serviços bem delimitados e adequados à 

natureza das obras e as condições peculiares das localidades, aliado ao número 

satisfatório de operários, com experiência adquirida nos anos, e equipamentos e 

materiais suficientes, a previsão era de que até o final do ano seriam concluídas as obras 

de mais 5 cachoeiras549.  

 
Imagem 57: Dique na cachoeira do Poço Redondo. In: Santos, 2010. 

 

No ano de 1887 ocorreram alguns transtornos nas obras: uma forte cheia no início do 

ano causou estragos nos barrancos da ilha da Cachoeira aumentando um banco de 

cascalho situado à jusante da cachoeira de Sabão; também os moradores e pescadores 

haviam destruído, em alguns pontos, o molhe e os diques para evitar contorná-los 

(imagem 57); e algumas balças de madeira mal dirigidas partiram-se ou arrebentaram-

                                                 
545 Revista de Engenharia, 1885, p. 12,83 e 108. 
546 LISBOA, Alfredo, 1890. Op. Cit., pp. 8-9. 
547 Ibid., p. 9. 
548 Melhoramento do Rio São Francisco. Jornal do Comercio apud Revista de Engenharia. 1886. Op. Cit., 
pp.92-93. 
549 Ibid., p. 93. 
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se550. As obras tiveram de ser paradas para realizarem os devidos reparos. Em junho 

houve um novo programa proposto pelo chefe da Comissão e adotado pelo Governo, 

que consistia em reduzir a largura do canal melhorado de 30 para 16 a 20, e sua 

profundidade mínima para 1,25 metros, abaixo do nível de extrema estiagem para uma 

profundidade que satisfizesse a navegação de vapores calando 0,4 apenas551.  

 

 
Imagem 58: Molhe de pedras no pontal superior da ilha de Cachoeira, In: Santos, 2010. 

 

Em 1888, a extensão desimpedida era de 176 quilômetros compreendidos entre a 

Povoação de Santa Anna – BA e Boa Vista – PE. O comércio e a navegação do trecho 

se intensificaram, obrigando a realização de melhoramentos nas vilas e cidades. 

Juazeiro, que já era um centro de importação e exportação, passou por melhoramentos 

urbanos como calçamento, iluminação por lampiões, arborização de praças, início da 

construção do edifício da Santa Casa de Misericórdia, além de melhoramentos no porto 

com a construção de uma rampa cais552. Para continuarem os trabalhos, a Comissão 

mudou o escritório geral para Boa Vista, seguindo a desobstrução a partir dessa vila.   

 

4.6 O ambiente de trabalho na CMRSF  
 

Os relatórios da comissão demonstram que as obras não tinham um ritmo contínuo; as 

cheias do rio frequentemente causavam suspensão dos trabalhos, os quais só podiam ser 

realizados na época da estiagem que durava 5 meses, e o tempo teria de ser aproveitado 

                                                 
550 LISBOA, 1890., p. 11. 
551 Ibid. 
552 BRASIL, Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatório do ano de 1877 
apresentado à Assembleia Geral na 3ª. sessão da 20ª. Legislatura. Rio de Janeiro. Typographia – 
Nacional, 1880. Anexo N,  p. 6. A. 
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nas obras, nos estudo de plantas topográficas, organização de mapas e de projetos para 

sucessivas melhorias. Tal circunstância encarecia as obras, dificultava o trabalho e 

protelava o término dos serviços. A situação era uma condição imposta pela natureza 

alheia aos desejos e necessidades dos engenheiros; logo, a CMRSF tentava aproveitar o 

tempo das enchentes fazendo “reparos nos materiais flutuantes e de transporte, 

adquirindo madeiras para as obras, mandando buscar material explosivo bem como todo 

o material de ferro e aço no Rio de Janeiro, e executando trabalhos técnicos de escritório 

e de campo”553.  

 

Com a parada dos trabalhos, decorrente das enchentes do rio, os operários também eram 

dispensados. Os mesmo conviviam com a oscilação dos serviços e a seca que fazia com 

que a população migrasse para outras regiões mais populosas a fim de procurar 

melhores condições de vida, ocasionando uma posterior diminuição de mão de obra. Na 

tentativa de amenizar essa situação, a comissão fornecia gêneros alimentícios a preços 

menores para os trabalhadores na tentativa de mantê-los nas obras554. 

 

A questão sanitária dos locais onde eram feitos os trabalhos da Comissão também era 

motivo de preocupação entre os membros. A principal doença que acometia os 

engenheiros e o pessoal de apoio era o paludismo, conhecida por malária, que atacava a 

Comissão principalmente nos meses de maio a junho, por se tratar da época da vazante 

do rio. Depois do paludismo, as demais eram a gripe, bronquite, problemas no estômago 

e intestino, sifilíticas, e outras. As variações de temperatura, condições sanitárias, 

condições de pobreza, variações no nível do rio, detritos orgânicos que se arrastavam na 

correnteza, depósitos de fossas no leito do rio, formando o que os habitantes conheciam 

por “alagadiços”, além do excesso de calor eram condições que favoreciam à incidência 

das doenças nos locais555. O chefe da Comissão, Peixoto Amarante, e o engenheiro João 

Amarante foram vítimas do paludismo, ficando ambos durante algum tempo afastados 

dos trabalhos da Comissão.  João Amarante quase veio a óbito em decorrência do seu 

estado de saúde. Já o engenheiro Evaristo Galvão Filho não teve tanta sorte, faleceu em 

1885. 

                                                 
553 SAMPAIO, Theodoro F. A Comissão de Melhoramento do Rio S. Francisco e eu. Instituto Geográfico 
de Histórico da Bahia, CX3d42, sn.  
554 ANRJ, CMRSF. Relatório dos trabalhos executados pela Comissão de Melhoramento do Rio São 
Francisco em 1889.  5F 564. 
555 ANRJ. CMRSF. Relatório Médico da Comissão de Melhoramento do rio S. Francisco - Dr. 
Guilherme Lassance Marbach. 1890. 5F 564, pasta 139, documentos nº. 2 e 5. 
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As circunstâncias da morte do eng. Galvão Filho não ficaram esclarecidas. O 

engenheiro morreu subitamente na manhã do dia em 18 de novembro de 1885, após 

tomar uma xícara de café. Segundo carta enviada a Theodoro Sampaio, o engenheiro 

Themístocles Pompeu de Albuquerque Figueiredo, contratado da Comissão em 1884, 

escreve que Galvão Filho se encontrava em “perfeito estado de saúde, aparecendo-lhe 

vômitos, dejeção negra, síncope e morte, momentos depois de haver tomado uma 

chávena (xícara) de café 9h da manhã”.  Themístocles acreditava “que de congestão não 

morreu por não ter sido fulminante e terem aparecido os vômitos negros e dejeção, 

causa que suponho não ser comum a tal gênero de morte”. Para ele, Galvão teria 

morrido “do coração” por já ter apresentado precedentes acerca da doença.  

 

Themístocles, na mesma carta, levanta outra suspeita da morte de Galvão. De acordo 

com ele Galvão estava ansioso e incomodado com “um roubo de dinheiro”556. Situação 

que pode ter contribuído para sua morte. O eng. Brotero Soares já havia levantado tal 

hipótese de envenenamento. Segundo Brotero, as circunstâncias da morte eram muito 

“singulares” e o estado que o corpo ficou lhe chamava atenção:  

Em poucas horas após ela (a morte) cobriu-se o corpo de manchas 
negras, orelhas e o rosto; fez-se em menos de meia hora, logo depois 
de ter ele tomado uma xícara de café, ao que sucederam-se vômitos 
negros, defecções também negras, antes de 20 horas já a 
decomposição era adiantadíssima e estava ele horrivelmente 
desfigurado ! Coitado!557 

 

Para Brotero, havia uma ligação entre o ocorrido com Galvão e o roubo558, mas somente 

a análise dos vômitos negros poderia revelar o que levou à morte Galvão. O episódio 

demonstra a princípio que o acompanhamento médico dos engenheiros era precário. O 

Dr. Marback sempre reclamava nos relatório médicos da Comissão a falta de estrutura 

física e de medicamento para atender os doentes.  

 

Agregado a tais circunstâncias adversas, o relacionamento entre os membros da 

Comissão e os ajudantes nem sempre era dos melhores. Segundo Theodoro, havia 

                                                 
556 Carta de Temístocles, Cachoeira de Genipapu, 25 de novembro de 1885, sobre motivos da morte de 
Galvão e o que apresentava o corpo,  pp.1-4 cx06d89.  
557 Carta de Brotero Soares, Cachoeira da Boa Vista, 23 de novembro de 1885: sobre o enterro de Galvão 
e o que ocorreu horas antes de sua morte. pp.1-2 cx06d146 
558 Carta de Brotero Soares, Cachoeira da Boa Vista, 25 de novembro de 1885: sobre a morte de Dr. 
Galvão e os serviços da comissão.pp.1-3 cx06d141 
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momentos de insubordinação e até falta de profissionalismo. Em carta escrita em 

novembro de 1886 para o Chefe da Comissão, Theodoro relata que intrigas e 

desavenças ocorriam entre os membros. Narra um fato ocorrido entre ele e um 

engenheiro de nome “José Joaquim Pinho Junior”, que, estando alcoolizado, falava 

intempéries para outros engenheiros, levando Theodoro a suspendê-lo. Não satisfeito 

com a atitude de Theodoro, o engenheiro Pinho ameaçou tirar-lhe a vida559, 

demonstrando que relacionamento entre os membros da Comissão nem sempre era 

harmônico. O mesmo também ocorria entre eles e o pessoal contratado da região. Era 

difícil contratar operários, pois os “operários davam preferência aos serviços do seco, 

por serem de natureza menos ofegante”560, como o trabalho na estrada de Ferro de Paulo 

Afonso.  E, quando contratados, reclamavam constantemente da falta de gêneros 

alimentícios e das condições de trabalho. Enfim, eram grandes as dificuldades dos 

trabalhos da CMRSF que englobavam questões pessoais, de saúde e mão de obra.  

 

4.7 A suspensão dos trabalhos da CMRSF 
 

Mesmo com uma grande quantidade de cachoeiras desobstruídas e o reflexo das obras 

no comércio e nas localidades, em 1889, o engenheiro Eduardo de Moraes afirmava que 

os trabalhos seguiam num ritmo lento, resultado do sistema adotado para execução das 

obras561. De acordo com Moraes, antes de ter iniciado os trabalhos de desobstrução 

deveriam ter sido feitos os estudos definitivos de cada uma das cachoeiras como era 

praticado nas estradas de ferro. Os estudos proporcionariam agilidade ao andamento dos 

trabalhos, como salienta: 

Pelo qual apenas se conhecia de uma maneira geral as obras que ela 
reclamavam, foi com o único intuito de poder convenientemente 
aproveitar o tempo, destinado a época da vazante, cerca de metade do 

                                                 
559 Tendo Theodoro ficado a cargo das obras do Sobradinho durante um período de afastamento do Eng. 
Chefe, Theodoro designou duas turmas para obras: uma chefiada por Galvão e outra com Azevedo 
Sobrinho. Galvão alguns dias depois, comunicou-lhe ter terminado a obras. Tal informação foi passada 
prontamente ao engenheiro chefe quanto o mesmo retornou. Algum tempo depois, o Eng. Chefe resolveu 
descer o canal do Sobradinho no vapor Presidente Dantas para realizar última experiência no canal, 
contudo, o  resultado não foi satisfatório, “o canal não estava isento de defeito, nem o vapor governou e 
funcionou como fizera em experiências anteriores”. A situação levou ao constrangimento dos envolvidos 
no trabalho. SAMPAIO, Op. Cit., sn. O ocorrido pode ter sido um dos motivos do pedido de saída do 
serviço do engenheiro Theodoro Sampaio que, logo, aceitou ao convite de O. Derby para trabalhar na 
Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo.  
560 ANRJ CMRSF 5F 564, maço 14; ANRJ CMRSF. 5F 564, maço 4 - Relatório dos trabalhos executados 
pela Comissão de Melhoramento do Rio São Francisco em 1893.  
561 MORAIS, Eduardo José de. Breves considerações sobre o Melhoramento do Alto - São Francisco. Rio 
de Janeiro, 8 de julho de 1889. ANRJ. 5F 564, maço 139, Arquivo nº. 20. 1897. 
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ano, para os estudos indispensáveis para a organização dos planos ao 
quais, com o trabalho de gabinete, poderiam ser concluídos no tempo 
das cheias do rio ou na outra metade do ano, de sorte que, na vazante 
do ano seguinte poderiam ser as obras desenvolvidas com segurança 
ao mesmo tempo em diversos pontos, máxime sabendo-se à priori, tão 
exatamente quanto possível, as despesas que teriam de ser 
efetuadas562.  

 

Morais não considerava os estudos da CHI definitivos, como o próprio Roberts havia 

mencionado, além de não achar razoável que as obras só pudessem ser realizadas 

durante metade do ano. Outra questão se referia ao valor orçado por Roberts. Segundo 

Moraes, a quantia de 750:000$000 era uma previsão, para se precisar o valor deveria ser 

considerada a “natureza dos trabalhos, as circunstâncias de não poder desenvolvê-los 

senão durante a estação da seca em cada ano”563.  

 

As informações com que se basearam as argumentações de Moraes foram retiradas do 

relatório de Roberts, das quais o próprio Amarante tinha conhecimento, ignoradas no 

momento que Amarante emitiu seu parecer sobre o uso da verba disponibilizada pelo 

Governo Imperial para o melhoramento do rio São Francisco. Amarante, como já foi 

abordado, pode ter baseado seu parecer no valor disponibilizado pelo Governo, inferior 

ao valor total das obras orçadas por Roberts. Com a verba do Governo, o mais viável 

seria a realização dos melhoramentos das cachoeiras uma de cada vez, e esperar por 

outros orçamentos, como de fato ocorreu. 

 

Não se sabe ao certo se foi devido à argumentação de Moraes ou reflexo da mudança de 

Regime; entretanto, em 1889, o engenheiro Alberto Lisboa, engenheiro que também 

participou da Comissão Hidráulica do Império, foi enviado pelo Governo de transição 

para “indicar os meios mais adequados a seguir e as providências a tomar para concluir 

as obras que lhe incumbe executar no mais curto prazo possível e nas melhores 

condições de economia e utilidade”564. Após visitar as obras, Lisboa sugeriu que para a 

continuação dos trabalhos deveria seguir as seguintes orientações nas especificações do 

canal: adoção de 80 centímetros na profundidade, largura do canal nunca inferior a 20 

metros e curvas de raio de 200 metros no mínimo. Quanto aos estudos, seria somente 

necessário durante a estiagem levantar as plantas dos canais, executando sondagens 

                                                 
562 Ibidem.  
563 Ibid. 
564 LISBOA, 1890. Op. Cit., p. 21. 
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equidistantes de 10 metros. Para a realização das obras, aconselhou a realização de 

todos os estudos definitivos no primeiro ano em toda a extensão do rio que carecesse 

melhoramento, e na época das secas, realizar as obra565, pensamento semelhante ao de 

Moraes.  

 

As obras que faltavam, segundo Lisboa, poderiam ser terminadas em 4 anos, de 1890 a 

1893, através de seções de estudos e de canalização. No primeiro ano, seriam 

estabelecidas 2 turmas de desobstrução, ocupadas em canalizar o trecho de 11 km da 

cachoeira do Cupira até a Panela Dourado; 2 seções de estudos definitivos com 4 turmas 

dirigidas cada uma por um engenheiro, cobrindo a extensão de 35 km compreendido 

entre a cachoeira da Vila Velha de Assunção.  Em 1891 haveria 2 seções com 4 turmas 

para desobstruir e regularizar os canais estudados na estiagem precedente. Outra seção 

com 2 turmas incumbidas de desenvolver estudos da cachoeira do Mocó até próximo a 

povoação de Rodelas. No ano de 1892, procederia de modo análogo ao ano anterior, 

completando os estudos até a cachoeira do Vau. Por fim, em 1893, 4 turmas estariam 

ocupadas em canalizar o último trecho estudado566. As despesas durante o quatriênio 

considerado por Lisboa teriam a seguinte configuração: 

 

 Estudos e desobstrução da Cupira à Panela do Dourado .....12:000$000 
Idem idem da Cachoeira da vila até a légua 279 (indicada por Halfeld) .....72:000$000 

Idem idem junto a ilha da Assumção .....60:000$000 
Idem idem da Cachoeira do Mocó a Rodelas .....96:000$000 
Idem idem de Rodelas à Cachoeira do Vau ..... 100:000$000 

_______________ 
Total parcial 340:000$000 

 
Escritório, oficinas, conservação e custeio do material flutuante, etc., em 4 anos, a 

90:000$000$00 ..... 360: 000$000 
 

  Total ..... 700:000$000567 

 

O valor era quase o total do estimado por Roberts. Os valores empregados na obra até 

1989 haviam ultrapassado a previsão inicial, confirmando a previsão de Moraes na qual 

os valores não observavam a natureza do local da obra. Em junho de 1883, a despesa da 

Comissão, desde a partida dos membros do Rio de Janeiro até Santa Anna, local onde se 

encontrava a cachoeira do Sobradinho, era de 21:983$256, não levando em 

                                                 
565 Ibidem., pp. 22-23. 
566 Ibid., pp. 24-25. 
567 Ibid., p. 26. 
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consideração as ajudas de custo dos engenheiros, os transportes do Rio a Bahia, os 

transportes pelas linhas férreas, etc. Pelas informações de Theodoro Sampaio, haviam 

somente feito os trabalhos de levantamento de dados, como: sondagem e determinação 

de seções e desenhos de mapas568. Em setembro do mesmo ano, o Ministro da 

Agricultura havia determinado que todos os chefes de Comissões e Serviços tivessem 

em vista a economia do dinheiro público, de modo que as despesas ficassem sempre 

aquém dos créditos voltados para as respectivas obras.  

 

Segundo Theodoro Sampaio, o exercício financeiro dos anos de 1882-1883 apresentava 

os seguintes dados: dos créditos de 100:000$000, já haviam sido usados 31:311$066 

sobrando em caixa o crédito de 68:688$934. Theodoro previa o orçamento geral das 

obras para melhoramento no canal do Sobradinho, tendo como base os preços das 

extrações das pedras, os preços do transporte das pedras, mão de obra e eventuais 10% 

da importância de 31:399$192. Agregar-se-ia a esse valor as despesas com o pessoal e 

administração técnica em 9 meses a 3:900$000 = 35:100$000. Obter-se-ia o montante 

de 66:499$192. Com o material e outras despesas de 20:000$000,  resultaria na quantia 

de aproximadamente de 90:000$000569. dentro do valor disponibilizado pelo Ministério 

para as obras do melhoramento do Sobradinho.  

 

As despesas efetuadas de março de 1883 a setembro de 1889 alcançavam a quantia de 

736:898$518 anualmente distribuídos, a saber: 1883: 92:972$952; 1884: 119:638$342; 

1885: 175:015$314; 1886: 111:810$165; 1888: 91:435$275570 (sem dados do anos de 

1887). O valor orçado por Lisboa correspondia ao trecho mais dificultoso de toda a 

extensão, próximo a Jatobá. Era de se esperar que as despesas fossem mais avultadas.   

 

Através do relatório de 1891, observa-se que as orientações de Lisboa foram adotadas 

nas obras571. Entre 1883 e 1896 haviam sido desobstruídas cerca de 15 cachoeiras, entre 

elas, estavam a de Sobradinho, Estreito, Conchas, Boa Vista e Jenipapo. As cachoeiras 

desobstruídas davam franca passagem em qualquer época do ano às embarcações 

movidas a vapor. Em 1892 era crescente o movimento das embarcações que percorriam 

                                                 
568 SAMPAIO, 1883-1884. Op. Cit.  
569 Ibid. 
570 LISBOA, 1890., p. 17. 
571 AZEVEDO SOBRINHO, João Félix de. Relatório dos trabalhos executados pela Comissão de 
melhoramento do rio São Francisco em 1891; ANRJ. 5F 564, maço 141. Arquivo nº. 2.  
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o trecho entre os portos de Jatobá e Juazeiro, fomentando o comércio e estreitando as 

relações das povoações ribeirinhas. No ano anterior, 769 barcas e 69 paquetes, 

carregados com 7.759 toneladas de mercadorias. Em 1892 eram 967, com 8.896 

toneladas, com mais 17 paquetes e 112 barcas aumentando em 1.137 toneladas. 

 

 Ao mesmo tempo em que promovia o crescimento das regiões, as obras de 

melhoramentos causaram transtornos. Segundo Machado, “a destruição das barreiras 

naturais do rio acarretou o aumento fora do comum da velocidade das águas e, em 

consequência, a duração das cheias diminuiu em proporções equivalentes”572. Sem as 

barreiras, as águas do rio aumentaram de velocidade prejudicando o tráfego no alto São 

Francisco, ocasionando a parada dos trabalhos rio abaixo.  

 

Para tentar fazer as obras de reparos no alto São Francisco, a Empresa Viação do Brasil 

que possuía a concessão para melhoramento no trecho do São Francisco de Guaicuí, 

Minas Gerais, até o Sobradinho, propôs-se a efetivar as obras, sem sucesso. Seguindo as 

indicações de Machado, na tentativa de resolver o problema, em reunião do Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia a 25 de outubro de 1895, os sócios do Instituto Morales 

de los Rios, Brás H. do Amaral, A. Cabussú e Reis Magalhães apresentaram proposta 

para que o Instituto se dirigisse ao Governo Estadual, e este, por sua vez, solicitasse ao 

Governo Federal providências urgentes para se avaliarem as vantagens da desobstrução 

que estava sendo realizada no rio S. Francisco entre Boa Vista e a cachoeira de Paulo 

Afonso, pois, segundo os sócios, a ação estava prejudicando a navegação da parte alta e 

seus afluentes, e comprometendo a própria existência do rio573. A argumentação dos 

sócios tinha como base informações de particulares e da imprensa, que lhes reportavam 

as queixas dos navegadores sobre os trabalhos da desobstrução abaixo de Boa Vista e 

estava dificultado a navegação no alto em ocasião da seca574.  

 

Em nova seção realizada em 24 de novembro do mesmo ano, Borges dos Reis ponderou 

sobre as obras de desobstrução do rio. Em tempo, solicitou que o Instituto nomeasse 

uma comissão para interceder junto ao Governo fazendo-lhe compreender que os 

                                                 
572 MACHADO, 2002. Op. Cit., p. 302. 
573 Ibid., p. 303; Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Ano II. V. II, nº. 2. p. 421. 
574 Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 1895., p.423. 
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trabalhos no rio estavam prejudicando a navegação575. Na mesma reunião, Morales de 

los Rios sustentou que se as obras continuassem da maneira como estavam sendo 

realizadas, o rio São Francisco “se tornaria impróprio à navegação, e que, portanto era 

urgente que os poderes públicos lançassem as vistas para aquele ponto que era o centro 

de nossas riquezas”576. O mesmo também solicitava uma comissão para argumentar 

com o Governo Julio Calasans que então requereu que o Instituto se dirigisse à 

Associação Comercial, a fim de que a mesma se manifestasse sobre o fato, pois era a 

mais prejudicada.  

 

As propostas foram aprovadas e encaminhadas ao Ministro da Indústria, Viação e Obras 

Públicas, que por sua vez, requereu do então chefe da Comissão, o engenheiro chefe 

interino, Oscar de Mendonça Taylor. O engenheiro prontamente discordou das 

argumentações dos sócios do IHGB, ressaltando que as obras foram realizadas 

conforme planos apresentado ao Governo pelo eminente engenheiro Milnor Roberts, e 

só beneficiariam a região e facilitaria a navegação577. O MIVOP entendia que as obras 

não comprometiam a navegação da parte alta do rio, mas não era favorável a 

continuação dos serviços no trecho entre a cachoeira da Boa Vista até Jatobá, 

principalmente por já estar funcionado na época (1896) o tráfego na linha da Estrada de 

Fero da Bahia a Juazeiro, o que diminuiria a despesa do Governo578. Ainda argumentou 

que no referido trecho havia cachoeiras sinuosas, difíceis de serem transpostas, de alto 

custo para a realização, e com duração de mais de uma década, consumindo milhares de 

contos de réis, sendo mais vantajoso prolongar a Estrada de Ferro Paulo Afonso de 

Jatobá até Boa Vista579. Esse possível prolongamento fora abordado quando publicaram 

as “Instruções” da CMRSF. 

 

Em maio de 1896, com a proximidade da época da estiagem, a Comissão consultou o 

Ministério sobre a possibilidade de concentrar os trabalhos no canal do Sobradinho. No 

período, a Comissão estava trabalhando nas cachoeiras do Fernando e da Cruz, 

próximas a Boa Vista, ao mesmo tempo realizava os reparos no canal Sobradinho, 

pontos extremos dos serviços. A distância entre os dois locais e a escassez do pessoal 

                                                 
575 Ibidem., p. 431. 
576 Ibid. 
577 MACHADO, 2002. Op. Cit., pp. 304-305. 
578 ANRJ. 5F 564, maço 145, documento nº. 5.  
579 Ibid. 
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técnico prejudicava as obras. Para o melhor andamento dos serviços, a Comissão 

julgava conveniente retornar o escritório geral para Santa Anna, por estar situado quase 

no centro dos trabalhos e continuarem efetuando os trabalhos no Sobradinho e 

Santarém580. Após conclusão dos trabalhos, os mesmos seriam entregues à Empresa 

Viação do Brasil que seria responsável pela conservação. O Ministério, considerando os 

argumentos da Comissão e tendo em vista a verba disponível para atender o pessoal 

técnico e materiais das obras votadas sem discriminação ou referências dos locais de 

aplicação, achou coerente concentrar os trabalhos no Sobradinho, bem como a 

transferência do escritório para Santa Anna581. 

 

Entretanto, os problemas com as obras de melhoramento do rio São Francisco iam além 

das questões técnicas. Segundo Machado, a praça de Salvador desejava a manutenção 

do domínio sobre o comércio do médio São Francisco pressionando através dos poderes 

públicos e vias políticas para que a hegemonia permanecesse com o escoamento das 

mercadorias do São Francisco através da via férrea Juazeiro-Bahia. Caso o transporte 

escoasse pela estrada de Ferro Paulo Afonso ou D. Pedro II, seria prejuízo à praça582. 

Assim, requeria ao Governo suspensão dos trabalhos da CMRSF, sob o argumento dos 

prejuízos à navegação do rio.  

 

Seja por questões supostamente técnicas ou políticas, o fato foi que em janeiro de 1897 

a Comissão de Melhoramentos do Rio São Francisco foi dissolvida através de portaria 

do Ministério do Estado de Negócios da Indústria, Viação e Obras Públicas. Segundo 

Machado, a lei orçamentária de 1897 suprimia as despesas com a Comissão583. Mas, 

também, a lei suspendia o orçamento da Estrada de Ferro de São Francisco e dispensava 

a Empresa Viação do Brasil584. Ou seja, cancelava todo investimento a ser realizado nas 

obras de melhoramento do rio e nos demais sistemas de transportes que atendiam às 

regiões, era o novo regime revendo e enxugando os gastos públicos. A comissão que já 

estava somente incumbida das obras no Sobradinho, paradas desde novembro do ano 

anterior, cessou definitivamente os serviços.  

                                                 
580 Ibidem. 
581 Ibid. 
582 MACHADO, 2002. Op. Cit., pp. 308. 
583 Ibid., p. 310. 
584 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil.  Lei nº. 429 de 10 de dezembro de 1896. 
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O pessoal técnico foi dispensado e as obras em Sobradinho não foram concluídas. Na 

casa onde estava locado o escritório geral foi sugerida a instalação da estação telegráfica 

de Boa Vista. O material flutuante foi entregue à Diretoria da Estrada de Ferro de São 

Francisco585.  Os transportes usados pela Comissão, como a lancha a vapor e as 38 

canoas, o Ministério autorizou a venda em 1898 pelo maior preço que obtivesse em 

concorrência pública. Somente uma proposta foi apresentada por um negociante da 

Bahia, Vicente de Paulo Faria, que ofereceu 5:000$00 pela lancha a vapor e 4:000$000 

pelas canoas586. A permanência das embarcações em poder na União não era vantagem, 

considerando que o material já estava muito estragado, agravando-se com o passar do 

tempo. Além disso, não houve nenhum outro concorrente. Decidiu-se, então, pela 

aceitação da proposta587, e o mesmo adquiriu o restante do material flutuante.  

 

As obras do canal e da cachoeira do Sobradinho foram consumidas pela construção da 

Barragem do Sobradinho em maio de 1978. As cidades de Remanso, Sento Sé, Pilão 

Arcado e vilarejos próximos foram remanejadas, e a região foi inundada pelas águas do 

rio. Foi uma trajetória de estudos, investimentos e desentendimentos que marcaram o 

rio São Francisco, tão importante para o Brasil pelo seu potencial de desenvolvimento e 

manutenção da artéria viva do país, fornecimento de energia, transporte, etc., 

desempenhando papel importante de integração nacional.  

 

Pelo exposto, as atividades realizadas pela Comissão Hidráulica do Império foram 

fundamentais para que houvesse os melhoramentos no porto de Santos e no rio São 

Francisco, demonstrando a sua importância junto aos empreendimentos no século XIX.  

Foi percebendo essa qualidade da Comissão, através de estudos anteriores, que senti a 

necessidade de realizar a pesquisa e consolidar a CHI como a base técnica e intelectual 

do porto de Santos e o expoente das ações de aproveitamento do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

                                                 
585 ANRJ. 5F 564, maço 146. Relação dos materiais da extinta Comissão de Melhoramento do Rio São 
Francisco entre a Diretoria da Estrada de Ferro de São Francisco. 
586 ANRJ. 5F 564, maço 147, documento nº. 1. 
587 Ibid.  
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Considerações Finais 
 
 

A partir da segunda metade do século XIX, o Estado assumiu um papel de intervenção 

física no país, na certeza de um caminho a trilhar para atender aos avanços da 

modernidade, que se traduziam em elementos de mudança e transformação em prol dos 

interesses do Estado e das classes dominantes. Ao assumir esse papel, procurou meios 

de executar seus planos de modernidade, que, por um lado, eram ações que 

proporcionavam melhor qualidade de vida; e, por outro, simbolizavam uma ruptura com 

as tradições. A experiência de vida européia balizava as formas de sociabilidade e as 

relações com o meio geográfico, servindo de modelo para as cidades, que precisavam se 

adequar seja através de procedimentos simples, como pavimentação, ou com grandes 

obras arquitetônicas.  

 

Desde a criação da primeira Aula de Fortificações do Rio de Janeiro (1647) até a 

consolidação do curso de Engenharia Civil (1874), ocorram mudanças e adaptações que 

resultaram na criação de um modelo de ensino que atendesse basicamente às três 

vertentes do progresso de Império: ferrovias, portos e navegação. O próprio Império era 

o maior empregador dos profissionais oriundos do curso de Engenharia Civil. Todo o 

processo de transformação do ensino da engenharia até 1857 culminou na formação de 

mão de obra especializada e específica para obras realizadas pelo Governo Imperial, 

voltadas para o melhoramento da infraestrutura, principalmente relacionada ao 

transporte. 

 

O modelo de viajante que outrora centrava seus estudos no conhecimento e catalogação 

modificou-se para constituir outro modelo centrado nos estudos e intervenções, 

organizado pelo Governo ou por Instituições Nacionais consolidadas no decorrer do 

século XIX. Porém, o país ainda não possuía um arcabouço profissional suficiente com 

qualificação e experiência para realizar os empreendimentos, em especial engenheiros; a 

solução era contratar profissionais estrangeiros. Em paralelo, percebendo a deficiência 

de profissionais, as instituições de ensino procuraram se adaptar às demandas da época.  

 

A partir de meados do século, algumas comissões foram organizadas para realizar 

estudos e/ou propor soluções técnicas; outras, a partir de trabalhos anteriores ou não, 
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para executar as intervenções. A Comissão Hidráulica do Império – 1879-1880, objeto 

da tese, insere-se no grupo contratado para estudar e propor intervenções. Constituída de 

profissionais estrangeiros e nacionais, a Comissão Hidráulica do Império foi organizada 

para realizar estudos no porto de Santos e no rio São Francisco. Os locais se 

relacionavam a um projeto maior de ligar o país através dos meios de transportes 

iniciado pela construção das estradas de ferro, para que os bens e produtos circulassem 

na malha viária que tentava se formar. Essa perspectiva originou-se da necessidade de 

manter e estender o domínio político e geográfico sobre o Império e ampliar o comércio  

interno e externo.  

 

Em 1839, Santos tornou-se cidade, iniciando, assim, o processo de modernização aliado 

ao crescimento populacional. A exportação do café suplantara à do açúcar por volta de 

1850, transformando o porto de Santos no porto do café. Porém, o porto de Santos em 

meados do século XIX, apresentava-se inapropriado para favorecer essas atividades 

comercias. Havia uma grande quantidade de trapiches e pontes mal estruturadas, as 

condições de higiene e limpeza eram precárias, o lodo da região costeira prejudicava o 

atracamento dos navios, pois não permitiam que os mesmos encostassem devido ao 

risco de encalharem, além de contribuir para o aumento das doenças. O sistema de 

embarque e desembarque era outro problema: as mercadorias eram levadas nas costas 

dos estivadores para dentro dos navios. Estas situações prejudicavam a vida comercial 

não só de Santos, mas com reflexo em todo o país. 

 

Para tentar resolver, ou ao menos minimizar os problemas do porto, foram contratados 

empresários e engenheiros. Antes de 1879, ano que a CHI atuou no porto, podemos 

destacar a iniciativa dos empresários Conde Estrela e  Andrade Pertence, em 1870. Eles 

foram contratados para construir docas e realizar outras obras de melhoramentos. Por 

sua solicitação, o projeto inicial foi modificado após análise do engenheiro inglês 

Robert Pearson Brereton, que sugeriu um modelo de docas fechadas controladas por 

pontes levadiças.  

 

O modelo não foi bem aceito, até mesmo pelos próprios concessionários, Conde Estrela 

e Andrade Pertence, argumentando não ser o adaptável às condições estruturais e 

naturais do porto, e sugerindo que se adotasse o modelo americano de docas. Apesar de 
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não ter sido posto em prática, o projeto foi positivo para que se percebesse a 

necessidade de um estudo mais apurado das condições físicas e econômicas do porto. 

 

Em paralelo à necessidade de modernizar o porto de Santos, o Governo realizava outra 

empreitada: a de melhorar o sistema de navegação fluvial no rio São Francisco. O rio 

era objeto de incursões para o conhecimento e aproveitamento desde o período colonial, 

sendo considerado como melhor via de acesso ao centro do país. A localização 

favorecia o escoamento das mercadorias para o mar e, ao mesmo tempo, a implantação 

de um sistema de comunicação iniciaria o comércio dos produtos do vale para os 

grandes centros. Logo, estudos foram requeridos para melhorar o sistema de navegação 

fluvial através do rio São Francisco e, para tal levantamento foram contratados 

cientistas estrangeiros que percorreram o rio São Francisco em toda sua extensão, ou em 

parte dela.  

 

Dentre os que realizaram estudos exclusivamente para analisar aspectos sobre a 

navegabilidade, estavam os engenheiros Guilherme Halfeld e Carlos Krauss, e o 

cientista Emmanuel Liais. Relatórios e mapas foram apresentados sobre as condições da 

navegação do rio, o clima, a vegetação, a população, e os empecilhos naturais que a 

dificultavam o livre trajeto através do rio, por meio de publicações que apresentavam 

esclarecimentos e soluções aos problemas da navegação. Contudo, os planos 

apresentados ao Governo só poderiam ser realizados mediante o emprego de quantias 

avultadas, o que dificultou a realização das obras. A exceção foi o Plano de Krauss para 

a construção da Ferrovia contornando as Cachoeiras de Paulo Afonso, que não 

necessitou de novos estudos e logo foi posto em prática. 

 

Em 1878, o Governo retomou os estudos para melhoramento do porto de Santos 

contratando o engenheiro americano William Milnor Roberts para chefiar a Comissão 

Hidráulica do Império, que teve também a participação de Antonio Plácido Peixoto do 

Amarante, Rudolph Wieser, Domingos Sérgio de Sabóia e Silva, Alfredo Lisboa, 

Miguel Antonio Lopes Pecegueiro, Theodoro Fernandes Sampaio, Thomaz de Aquino e 

Castro. 

 

Milnor Roberts já havia prestado serviços ao Governo. Sua convocação para essa nova 

empreitada poderia estar ligada a essa relação ou até mesmo às recomendações do 
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Conde Estrela e de Andrade Pertence sobre a possibilidade de adotar o modelo 

americano na construção do cais, através de Roberts que tinha uma larga experiência 

profissional em obras portuárias e fluviais. Pode-se, no entanto, até considerar que a 

intenção de adotar o modelo americano para construção de cais aliada a experiência na 

área tenham contribuído para a escolha, o que permitiria até uma aproximação entre os 

Governos brasileiro e americano. Através da mesma contratação, o Governo incumbiu 

Milnor Roberts de realizar também novos estudos sobre os melhoramentos do rio São 

Francisco. Esta etapa dos trabalhos da Comissão teve participação do geólogo Orville 

A. Derby. 

 

A Comissão atuou nos anos de 1879 e 1880, realizando pesquisas e experimentos 

técnicos primeiro no porto e depois no rio. Não se pode afirmar que os experimentos 

realizados no porto para verificação do fluxo das águas, as perfurações que permitiram 

conhecer a natureza do solo, e as sondagens fossem inéditas ou que tenham sido usadas 

pela primeira vez em obras portuárias no país. A documentação consultada não faz 

referência a esse tipo de especificidade; aponta para a confecção de alguns instrumentos 

por não serem disponíveis em Santos, ou pela falta de dinheiro para adquiri-los na 

praça. 

 

Antes dos trabalhos da Comissão pouco se conhecia sobre o comportamento das marés 

ou mesmo quais as características do solo. Essas questões fizeram o diferencial dos 

estudos da Comissão em comparação aos demais. Quanto ao rio São Francisco, o 

mesmo entendimento se aplica: o diferencial com relação às demais expedições foi a 

apresentação de uma projeto de custo mais baixo e supostamente de fácil execução, se 

comparado aos outros. Pode-se afirmar então, que os estudos técnicos, além de terem 

servido de modelo para obras em outros portos, contribuíram para o aperfeiçoamento 

dos profissionais de engenharia, como Alfredo Lisboa, Theodoro Sampaio, Domingos 

Sabóia e Silva, Peixoto Amarante, que se tornaram conhecidos e respeitados 

engenheiros, levando conhecimento e profissionalismo para outros empreendimentos.  

 

No porto, depois dos trabalhos da comissão, os planos apresentados por Roberts foram 

reavaliados por um engenheiro convenientemente escolhido pelo Governo, que também 

havia participado da CHI, o eng. Sabóia e Silva. Quando Roberts apresentou o projeto, 

havia a sugestão de três planos: um chamado plano A, com a construção de 7 molhes 
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em forma de T e um cais; outro chamado de plano B, que reduziria o número de molhes 

em forma de T para 6 e aumentaria o tamanho do molhe em frente a Alfândega; e o 

plano C, no qual seria construído um cais contínuo de ferro. Roberts sugeriu que se 

adotasse o plano B. Os planos foram analisados por Sabóia e Silva, que, após ponderar 

sobre alguns aspectos de ordens econômicas e topográficas, achou conveniente adotar o 

Plano C em vez do plano B, somente modificando o cais de ferro para o de alvenaria. 

Com base no projeto C de Roberts, as obras foram executas e o porto aos poucos 

adquiriu os contornos da modernidade.  

 

Afirmar que o porto de Santos foi fruto dos trabalhos da empresa Gaffrée, Guinle & 

Companhia é desvalorizar os esforços anteriores. A empresa ganhou a concessão para a 

execução do projeto, que teve algumas modificações ao longo dos anos, mas a base foi 

sugerida pela Comissão Hidráulica do Império. Pode-se afirmar que os estudos 

realizados pela Comissão possibilitaram a percepção do que de fato era necessário para 

o melhoramento do porto de Santos, e foram fundamentais para que outros engenheiros 

compreendessem as condições naturais, bem como as possibilidades econômicas do 

porto. Enfim, o projeto executado no porto de Santos foi proposto pela CHI.  

 

O projeto da CHI para melhoramento da navegação através do rio São Francisco 

também foi reavaliado por um dos membros, o eng. Peixoto Amarante. Este, diante do 

orçamento disponibilizado pelo Governo de cem mil contos de réis, achou conveniente 

executar obras entre Sobradinho e Jatobá, respeitando o que foi proposto por Roberts. 

Ou seja, os planos da Comissão para o rio São Francisco também foram acatados, 

mesmo sem realizar novos estudos como sugeriu o próprio Roberts, através da  

Comissão de Melhoramento do Rio São Francisco, criada exclusivamente para realizar 

as obras. 

 

Do ano de 1883 a 1897 foram realizadas construções de diques, remoção de pedras, 

desobstrução de cachoeiras, ampliação da extensão do rio. As obras tinham o caráter de 

intervenção no rio, modificando o seu curso. O impacto ambiental das modificações não 

era questão de discussões na época. Hoje, acredito que obra semelhante não teria apoio 

de órgãos de defesa ambiental e nem da opinião pública. 
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De fato, pelo que se percebeu da documentação, houve a melhora da navegação, pois 

permitiu que outros tipos de embarcações, além dos ajoujos, balças e barcas, pudessem 

navegar pelo trecho. Entretanto, a inserção de outros tipos de modelos de embarcações 

vai além dos melhoramentos: envolve avanços tecnológicos que são disseminados em 

todo mundo, mesmo em regiões consideradas remotas.  

 

As intervenções no rio ainda acontecem, agora com o nome de transposição, cujo 

objetivo é desviar as águas do rio São Francisco para outros Estados. O pensamento 

pode parecer contemporâneo, mas a questão foi abordada por Halfeld em 1860, cuja 

idéia era canalizar o rio até o rio Jaguaribe no Ceará, e desde até o mar. O canal iria 

favorecer Pernambuco, Piauí, Goiás e particularmente Ceará, que receberia o “benefício 

da comunicação comercial do mar para o interior do Império e vice-versa, e aproveitaria 

as águas rio de S. Francisco para a irrigação”588. Em 1886, um memorial foi realizado 

pelo engenheiro cearense Tristão Franklin de Alencar, que indicou a abertura de um 

canal acima da Cachoeira do Jenipapo, no rio São Francisco, ao rio Jaguaribe, com o 

objetivo de irrigar as lavouras, comunicar o rio São Francisco com o oceano e 

proporcionar a economia financeira do Governo com a construção das estradas de 

Ferro589.  

 

Não cabe aqui uma discussão sobre a transposição, principalmente por ser uma questão 

que envolve aspectos políticos, ambientais, econômicos, entre outros. O tema abordado 

se liga à CHI por enfocar intervenções no rio São Francisco que podem ser prejudiciais 

à preservação da biodiversidade, também maltratada pelo assoreamento e 

desmatamento. Mudam-se os Governos, mas permanece a vontade de dominar a 

natureza. 

 

Voltando à CMRSF, os trabalhos foram interrompidos em 1897. Antes, já haviam 

sofrido críticas do IGHB e intervenções da província da Bahia, até que o Governo 

cortou-lhe as verbas. Os melhoramentos proposto para o rio São Francisco pela CHI 

foram executados na sua maior parte, pelo menos no trecho entre Sobradinho e Jatobá. 

                                                 
588 Halfeld, 1860. Op. Cit., p. 36. 
589 FRANKLIN, Tristão. 1886. Canal de Navegação e irrigação derivado do Rio São Francisco ao 
oceano pelo vale do Jaguaribe província do Ceará, e pelo vales dos rios Piranha e Açu na Paraíba e Rio 
Grande do Norte com 4554 quilômetros de navegação pelo eng. Tristão Franklin. Rio de Janeiro: Typ. 
Polytecnica, 1886. 23p.  
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Não significa que tenha sido uma grande vantagem para o país, nem que tenha oferecido 

grande modernidade como o Porto de Santos, mas os estudos apresentaram um avanço 

pelo conhecimento da região nos aspectos topográficos, geológicos, geográficos, 

populacional e dos meios de subsistência. Dos resultados positivos, não se pode 

esquecer as cadernetas de viagem do engenheiro Theodoro Sampaio, que 

posteriormente se tornaram livro, e que constituem fonte de pesquisa para estudiosos 

sobre o tema e memorizou a expedição da CHI pelo rio São Francisco.  

 

Assim, os trabalhos realizados pela Comissão Hidráulica do Império foram 

fundamentais para que houvesse os melhoramentos no porto de Santos e no rio São 

Francisco, proporcionou preparação profissional, ações concretas de investimentos, 

conhecimento técnico e histórico: resgatar sua história ajuda a compreender como se 

articularam no Brasil imperial desenvolvimento, economia, política e formação de um 

corpo de profissionais capaz de realizar grandes obras. Parte dessa política 

"espasmódica" do Império parece ter sobrevivido. As realizações são empreendidas 

quando o problema se torna incontornável.  
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Anexo 1 
Trecho da caderneta de Theodoro Sampaio do mês de fevereiro a junho de 1887, início dos estudos no porto de Santos. 
Arquivo Theodoro Sampaio (IGHB) 
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Anexo 2 
Trecho da caderneta de Milnor Roberts referente a viagem através do rio São Francisco, dos dias 21 a 32 no mês de agosto de 1879. 
(Montana State University) 
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