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Telle sémence~ telle récolte; tel présent~
tel avenir. Le pré.s ent engei1dre l'avenir~
comme le présent a · eté engendré par le
passé. Il n'y a qu'un moyen de s'occuper
éfficacement de l'avenir~ c'est de s'occu·
per activement du present.
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Ao Alto Juizo e Sabia Apreciação de VV. EE. tem o abaixo assignado a honra de
apresentar o seguinte requerimento:
· Augustos e Dignisshn.os Senhores Representantes da Nação 1

Sebastião Antonio. Rodrigues Braga, Engenheiro Civil e Militar pela antiga Escola
Militar do Rio de Janeiro, em data de 25 de Julho de 1866, teve a honra de apresentar
um requerimento á consideração da Augusta Camara dos Senhores Deputados; sendo,
em sessão de 17 de Agosto seguinte, lido ·e approvado o Parecer que sobre elle deu a
respectiva Commissão de Commercio, Industria e Artes.
Com a apresentação desse requerimento buscava o supplicante Justiça da Augusta
Camara dos Senhores Deputados sobre uma pretenção que ha annos o occupa, e que por
vezes ·deu-lhe a honra de dirigir-se, tanto ao Augusto Throno de SuA MAGESTADE O
IMPERADOR, como ao Governo Imperial; o estabelecimento de unia estrada de ferro que,
partindo de um 1-onto do Continente fronteiro á Ilha de Santa Catharina, vá ter á Cidade
de Porto Alegre, Capital da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, o qual, sujeito
desde Abril de 1865, pelo segundo requerimento do supplicante ao . Governo Imperial, á
consideração do mesmo Governo, não tinha tido até á data da apresentação do requerimento á Augusta Camara dos Senhores Deputados, como até hoj.e, despacho algum, entretanto que em Sessão de 27 de Junho de 1866 v'io o supplicante submetter-se á discussão
nesse Augusto Recinto a concessão de tal privilegio á um outro requerente.
A Augusta Camara dos Srs. Deputados, approvando o Parecer de lO de Agosto de
1866, dado pela Commissão de Commercio Industria e Artes sobre o requerimento do
supplicante, ao passo que deixava à final decisão sobre a materia para depois do estudo
dos documentos que exigia e que para esse fim erão necessarios, autorisava ao Governo a
mandar proceder aos estudos technicos para a execução do projecto. Baseado nessa
opinião, procurou o supplicante, com os nobres Ministros que têm occupado a Pasta dos
Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas desde essa época, a consecução de
seo intento: a circunstancia, porém, de achar-se essa questão affecta ao Corpo Legislativo, não tem permittido que por parte do Governo se tome ou possa ser tom~da
iniciativa alguma.
E, com effeito, assumpto de tanta magnitude como é o estabelecimento de uma
estrada de ferro, que sempre envolve interesses de ordem a mais elevada, não póde ~er
com mais vantagem e conveniencia aJ.Jreciado do que no Areopago da Nação, Centro esse
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á que no Brazil, Paiz novo e anciozo do futuro á que tem direito por seos immensos
recursos naturaes, compete, agora que elle acha-se na infancia do seo desenvolvimento,
plantar esses marcos luzentes que dêm ás gerações vindouras o bem-estar do progresso
em todas as suas phazes, e, com elle, as bençãos d'aquelles que lhes preparárão esse
estado.
Como da Verdade é apanagio a Luz, assim a discussão sobre aquella tanto mais
brilhante torna á esta.
Passando, pois, a expôr em resumo as considerações que justificão a construcção de
uma estrada de ferro de Santa Cathar.i na a Porto Alegre, e vantagens de que uma parte
consideravel da população do Imperio, aquella á que esse melhoramento de perto
interessa, acha-se firmemente convencida; indicando os meios que podem· conduzir á
realisação de ~emelhante empreza sem gravame para o Thezouro Publico, nem sacrificio
de futuro á capitaes que para ella aflluão, ao Elevado Juizo e Patriotismo dos Augustos e
Dignissimos Senhores Representantes da Nação, cheio de confiança, entrega o supplicante
a pretenção que passa á expender. Como, porém, por demais longo tornar-se-hia o requerimento que devesse narrar · todas as occurrencias diversas que se derão no decurso de
oito annos com a marcha desse projecto, e expuzesse os documentos justificativos da
conveniencia da empreza, fez o supplicante imprimir uma brochura que, narrando com ..a
mais austera verdade todos esses titulas, e annexa ao presente requerimento, facilitará
aos Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nação o estudo dessa pretenção.

\

A disseminação dos centros de população no vasto territorio do Imperio, as exigencias
futuras de seo progresso e administração, as situações geographicas de magestozos rios
que o atravessão em sentidos differentes, a satisfação ás necessidades da d~feza e commercio do Paiz, são elementos sufficientes para que desde já se assigne qual será no
futuro a disposição das estradas de ferro que, ajudàdas por esses eaminhos que marchão,
na phraze eloquente de Pascal, e pela navegação ao longo de suas millegoas de costas,
conciliem interesses tão graves.

Comprehendida na rêde das estradas de ferro de construcção immediata no Br~il,
acha-se a linha que de Porto Alegre tem de ir ao norte da Proyincia do Rio Grande do
Sul buscar o porto marítimo que lhe falta para suas communicações faceis com o
exterior. Linh~ geral, ou, primaria, em relação á todas as que em futuro mais ou menos
remoto têm de corta~ o territorio do Brazil, ella será, por sua posição relativamente aos
paizes por esses l ados limitrophe.s do Imperio, um tronco co:rnmum á differentes linhas
internaciQnaes que serviráõ para estabelecer communicações effectivas e garantidas com
o Estado Orient.al do Uruguay, e as Republicas Argentina e do Paraguay, das quaes
forçozamente resultará a consolidação de interesses, contrapezo poderozo á rompimentos
desa:.trados.
.
·
Nessas condicções, pois, uma via-ferrea de Santa Catharina a Porto Alegre não tem
a recear que, no volver de anuas e pelo progresso da industria e do commercio ·nas
regiões que ella serve, seja abrangida pela zona de influencia de outras linhas que possão
vir á ~er estabelecidas. O seu futuro, economicamente considerado está, · portanto,
garantido. Contando ella a seo favor com uma tal consideração, offerece um emprego
:;;eg.uro á capitaes, e do Governo do Paiz que a decretou dá a mais elevada idea de seo
zelo e interesse em salvaguardar a fortuna publica, quer nacional ou estrangeira, que
concorreo para dotar o paiz com esse melhoramento no systema de sua viação interna.
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Os tristes successos que tem enlutado o Brazil e finance iramente enfraquecido-o
desde 1834 até hoje, exuberantemente demonst.rão a necessidade imperioz::L de, pelo lado
do sul, de~'er elle contar com elementos que lhe proporcionem uma defeza prompta e
economica no caso de aggressão por ahi.
As invazões por que a ProvínCia do Rio GrJ.nde do Sul passou em 183-i e 186;)
deix;;rão descobrir o que de grave haveria e poder-se-ha dar se aggressões dessa natureza
forem executadas com elementos mais fortes do que os de que nossos inimigos lançc\ rão
mão. -A invazão dessa Província pela fronteira de Jaguarão tem por ponto objectivo a
Cidade de S. Pedro; a, feita por sua fronteira occidental, visa á Porto Alegre. No
primeiro cazo, posse ou destruição da rica Cidade marítima da Província; no segundo, a
da sua Capital. A primeira hyrothese realisada traria, como consequeneia, por parte do
inimigo, a destruição dos pharoes e balizas que indicão a entrada do unico porto da
Província; e tanto nesse cazo, co_mo no segundo, só por via terrestre. poderião chegar á
ProYincia do Rio Gnnde do Sul os recursos para expulsão do inimigo de seo · territorio.
Sem uma via de communicação rapida de Porto Alegre para um porto de entrada e
sabida franeas·; somente a permanencia de um exercito de observação na Província do
Rio Grande do Sul poderá garantir a repulsa immediata á qualquer hostilidade ; e par~
qu.e conte-se com a effi.cacia em serviço dessas tropas ahi em guarnição permanente, seria
necessario que sua força numerica fosse bastante consideravel, obrigada como ella seria á
guardar . fronteiras totalmente abertas e de um numero consider::wel de legoas de desenvolvimento. ·
A experiencia·que tem o Paiz retirado da guerra com o Parag uay sobre o melhor
meio de garantir-se a integridade . do Imperio por esses lados, meios conducentes tanto á
disciplina como á hygiene do exercito destinado á ahi combatter, tem claran;::§nte
demonstrado dever existir na Província de Santa Catharina, em um ponto conveniente
um deposito de tropas, um campo militar de instrusção, um centro, emfim, de reursocs'
militares, destinado á occorrer á qualquer exigencia que se manifeste.
A Província de Santa Catharina é hoje reconhecida como centro de um dos destrictos
militares do Imperio. Quando a magnífica Ilha de S. Fran cisco, com a sua soberba bacia
natural interior, a lagôa de Caraú, merecer um estudo sério, vêr-se-ha ahi o estabelecimento de um arsenal de construcção e reparação marítima, uma Cronst.aclt pelas vantâgens
que apresentará para seo serviço util é defeza.
Possuindo -um dos melhores porteis na· America do Sul, a Província de Santa
Catharina,
. já pela sua posição topographica em relação aos Estadós nossos inimio-os
o
futuros provaveis, como pela amenidade de seo clima, transição suave para os filhos elo
Norte do Imperio chamados ao serviço militar iw Sul, e a clisposiç.:õio dos recursos que
encerra para defesa ele uma parte consideravel do territorio elo Imperio, eleve ser co !locada
em corresponclencia rapida com a Província elo Rio Grande elo Sul, sua limitrophe; e
para que haja certeza no emprego opportuno desses meios de clofeza, e desappareça a
verba enorme de despezas que occasionaria a permanencia de um exercito ao longo d~s
fronteiras da Provinda elo Rio Grande do Sul, é necessario qúe seo b:Jllo rJ orto seja
ligado á Capital da Província de S. _Pedro·do Rio Grande elo Sul por uma estrada de ferro,
para que da celeridade em tr~tnsporte_dos recursos que á 8lla chegarem de outros p~ntos
do Imperio resulte promptidão e economia de vidas e capitaes na desa(fronta de qualquer
hostilidade.
As previsões manifestadas nos requerimentos de 12 ele Outubro ele 185-3 e
2
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Janeiro de 1855 sobre o estabelecimento de estradas de ferro em Estados limitrophes do
Imperio forão plenamente confirmadas. Hoje já têm execução duas das linhas que ó
supplicante nesses seos requerimentos presentia serião construídas: a grande linha
Central Argentina, do Rosario á Cordova, que irá muito breve, atravessando os Andes,
soldar-se em Talca ás linhas ferre as .do Chile; e a de Montevideo á Durasno., que
destina-se á um ponto da fronteira :meridional da Província do Rio Grande do Sul.
Possuida de convicção pelo ·futuro rizonho que aguarda á Província de S; P edro do
Rio Grande do Sul, a sua Assemblea Legislativa decre't ou os estudos de uma estrada nor-:
mal de Porto Alegre á Uruguayana. F.lles ·fazem-se hoje; e essa via de communicação será,
pela força imperioza das circunstancias, transformada em uma estrada de ferro, a de
Oeste da Província do Rio Grande do Sul, que passando pelas Cidades do Rio Pardo, da
Cachoeira, de S. Gabriel e de Alegrete, buscará o commercio da Republica do Paraguay,
quando da Restauration ella prolongar-se até á Cidade de Corrientes, atravessando o
territorio da Republica Argentina deste nome.
Dada á Capital da Provinda do Rio Grande do Sul uma communicação. franca e
rapida com um porto de mar vantajoso, a construcção no Estado Oriental do Uruguay
da linha que 1-arte de sua Capital e dirige-se á um ponto da fronteira do Brasil, a lição
de futuro que a guerra com o Paraguay nos tem facultado e a concluzão da linha Centra]
Argentina, são dados eloquentes para affirmar-se, que construindo-se uma el?trada de
ferro de Sánta Cathiuina á Porto Alegre, não se vae crear uma linha para interesses locaes
sóm13nte, mas sim estabelecer-se um tronco commum á ti:ez grandes linhas internacionaes.
·Provavelmente sendo Artigas o extremo norte da linha de Montevidéo á fronteira do
Brazil, a consequencia rrue relativamente ao Estado Oriental do Uruguay traria a construcção da via-ferrea de Santa Catharina a Porto Alegre seria a construcção de outra desta
Cidade á de J aguarão, fronteira á Villa de Artigas; a utilidade em communicações com
a Republica do Paraguay fará construir a linha-ferrea de Porto Alegre á Uruguayana;
e a linha C~ntral Argentina, explorada durante alguns annos, .apresentará a necessid~de
de estabelecimento de outra, a de Sudoeste, na Provinéia do Rio Grande do Sul, que
partindo de Porto .Alegre, com orientação á Província de Cordova, vá entroncar-se na
futura linha dos Andes.
.
'
Com uma tal rêde de estradas de ferro na Provinda do Rio Grande do Sul estarão os
interesses da defeza plenamente satisfeitos, e o porto de Santa Catharina tornar-se-hia em
poucos annos o emporio de um commercio consideravel, como já pelo illustre Duperrey
foi predito.
Cauza constante e intensa de arrefecimento em commercio com a Provinda do Rio
Grande do Sul é a barra do unico porto que ell~ conta.
Melhorar essa barra é hoje reconhecido um mytho. Estabelecer um porto nas Torres
um outro; porque, alem de as condicções hydrographicas dos dois pontos, Torres e
Barra do Rio Granàe serem as mesmas, accresce que não se descobre a vantage~ que
daria o dispendio de milhares de contos de réis para conseguir-se um 'fim absolutamente
fora de toda a previsão, quando, sem despeza alguma,· existe ao norte deste ponto, 45 leguas, pouco mais ou menos, um porto que é, por ce.rto , magnífico, o de Santa Catharina.
Para dotar a Província do Rio Grande do Sul com um porto em seo territorio, alem
dos dois projectos acima, apresenta-se o de união da Lagôa dos Patos com o Oceano por
meio de um canal, cujo extremo e orientação serião a aeterminar.
Quando, seguindo a linha de correnteza natural de todas as agoas da Lagôa dos
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para -estabelecer um refluxo que repilla as arêas que vem obstruil-a e formão os bancos
movediços que a guarnecem, parece logico esperar que, desviando o curso das agoas da
Lagôa em um ponto qualquer de ~ua margem oriental (o qual seria assaz distante da foz),
muito menor sendo, por consequencia, o volume de agoas que por esse canal se ·escoaria
para o Oceano, maior do que na barra do Rio Grande seria o empecilho para entrada e
sabida de navios.
Esses tres meios que se colloc~ hoje em opposição ao estabelecimento de uma estrada
de ferro de Santa Catharina a Porto Alegre, quan~o discuttidos sob a pressão da necessidade absoluta em dar um porto á Provinci'a do Rio Grande, cahiráõ, como ante os
fraco·s, porem dispendiozos palliativos, surge eloquente e effi.caz o remedio recommendado .p ela pratica, prudencia e desejo em bem servir.

~Patos,

Beneficios ai'nda, como: a cessação do contrabando pelas fronteiras da Província do
Rio Grande do Sul, a colonisação vantajosa das duás Províncias e . aproveitamento mais
sábio de tão uberrimo solo, daria ao paiz o estabelecimento da estrada de ferro de Santa
Catharina a Porto Alegre.
Extinguir-se-hia o contrabando porque: para um porto franco como o de Santa Catharina, não !')xistirüio onus de fretes elevados e seguros marítimos consideraveis como
os que se dão para o porto do Rio Grande; e uma organisação de tarifas convenientes
para transporte de mercadorias pela estrada de ferro, conjuraria o receio da demanda do
porto de lVIontevidéo para desembarque de· productos . destinados ao consummo da Província do Rio Grande.
Obter-se-hia a colonisação nessas Provineias, e essa, espontap.ea em emigração, porque:
a salubridade e o temperado de seo clima que hoje attrahem braços Européos, ajudado
pela certeza de prosperidade que terião elles com seo estabelecimento em terras productivas e dentro da zona de influencia da estrada de ferro , com niuito maior intensidade
manifestaria a corrente de emigração, sem sacrificios alguns do Estado.
A elevação em valor da propriedade territorial dessas duas Províncias, consequencia do estabelecimento da linha-ferrea, transformaria a agricultura e a patriarchal
industria da criação de gJ.do em cultura de outros artigos que hoje são importados do
estrangeiro, e que, muito mais rendosos, a experiencia já demonstrou, podem nessas
Províncias ser com grande vantagem cultivados.
Por tantas considerações recommendando-se o estabelecimento de uma estrada de
ferro de Santa Catharina a Porto Alegre, que, entre todas as linhas-ferreas que as condicções actuaes do Brazif reclamão, é a unica interessando á garantia de integridade do
Imperio, continúa, entretanto, o SU!Jplicante, á só desejar que o Governo autorise sua
construcção quando, á exemplo do que se pratica ein paizes adiantados da Europa, tenha
o Governo fixado math ematicamente a despeza necessltria, verificado se o traçado satisfaz
a todas as exigencias das populações que ella tem de servir, e devidamente avaliado os
o nus que exige o capital para nella se engajar; isto é, para que não se reproduzão factos
como os á que o Paiz hoje assiste de a construcção de uma linha inutilizar outra anteriormente feita, e a despeza ser de muito superior á primitiva e levianamente fixada,
persevera o supplicante, baseado nos princípios da Sciencia que professa, á proceder em
primeiro lugar aos estudos co.mplétos e definitivos desse projecto com os dos annex:os que
d'elle dependem.
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Não é que ao supplicante, que por differentes vêzes tem percorrido em toda a sua
extensão de 75 legoas a zona de terreno em que tem de estabelecer-se a via-ferrea, e de
ha tantos atmos collige dados estatísticos e commerciaes sobre esse projecto, fal tem dados
para assignar qual o custo e rendimento da empreza. Elle os possue; e quiçá sufficientemente desenvolvidos; mas a grav idade do assumpto seria postergada pelo En genheiro
que, reconhecidamente, s~·m o emprego consideravel de capital e tempo que comporta a
resposta á pontos d'aquella natureza, pretendesse obter fé sobre o que assim ·avançasse : e
isso impõe ao supplicante"não chegar a esse desideriüum sem que se observem os preceitos
da Sciencia e respeito aos Juizes que têm de julgar o resultado á que se disser ter-se
chegado.
.
Os estudos definitivos do projecto de estabelecimento de ?ma estrada de ferro de·
Santa C1:1tharina a_Porto Alegre, esses que o supplieante entende que devem ser primordialmente á sua realisação executados, comportão:

§ I. o Traço e balisamento kil ometrico da linha-ferrea.
§ 2.o Levantamento ·das plantas necessarias para,_abertura de estradas · ordinarias de

rodagem, em numero de duas, que colloquem em relação immediata a estrada
de ferro com os pontos de Lages e Vaccaria .
§ 3.o C<;>lonisação do territorio, zona de influencia da estrada de ferro ."
§ 4.o Estabelecimento de duas linhas de navegação a vapôr: uma da estação da linha
em Santa Catharina ao porto do Rio de Janeiro, e outra, de Porto Alegre á Cidade
de S. P edro, com escala por outros pontos da Lagôa dos Patos.
§ 5.o Impressão e lithographia das memorias descriptivas, orçamentos e plantas de tudo
o que diz respeito ao estabelecimento dos materiaes, fixo e rodante, da estrada de
ferro, estas ultimas comprehendendo : o plano geral, o perfil longitudinal, planos
parcellares , typos das obras d'arte, pbnta da estação marítima de Santa Catharina
e a disposição da via de ferro.
§ 6. 0 Or3anisação de contractos com differentes grandes officinas na Europa para for:necimento do material necessario.
·
§ 7. 0 Apresentação do Projecto definitivo.
Quando, para fazer face ás despezas com es~es estudos, pedia o supplicante ao Governo, em o requerimento de 25 de J aneiro de 1865, esse que até hoje não teve despacho
a autorisação para com elles despender á razão de Rs . 5:000~000 (cinco contos de réis) por'
legoa de que se compuzesse o desenvolvime·nto da estrada de fe rro estudada, querendo
que tal importancia fosse satisfeita pelo Governo , á ·vista das plantas, por occasião da
apresentação do Proj ecto definitivo, fài isso devido ás vistas do Governo que, para ficar
possuidor desses estudos, queria effectuar o pagamento d'elles.
Hoje, que as circunstancias ecori.omicas do Paiz são muito differentes das do começo
do anno de 1863, e que sem elhante pagamento oneraria os cofres publicas, um pessoal
technico escolhido e da confiança do Governo, mandado addir ao do supplicante, com o
fim de acompanhar os trabalhos e compulsar os orçamentos que <:- lle tem de executar, sup'p riria vantajosamente i essa posse dos estudos por parte do Governo, e a marcha de projecto tão util não ver-se-ha embaraçada pela exigencia, embora ~m prazo remoto, de uma
despeza montando á algumas centenas de contos de réis.
Deixando para depois da apresenta.ç,ã,o do Ptojecto definitivo: e ell e app.rovado pelo
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supplicante obter, o pedido que sujeita á A.lü Consideração dos. Augustos e Dignissimos
Senhores Representantes da Nação é o do :

Concessão para estabeleclmentQ de uma est1•:u!a de fci•J•o que, p:uthulo de um 1•onto du
Continente, fronteh·o à Ilha <i c Santa Catharlna, vá te1• á Cida(le d e PoJ•to !\legt•e Catli.
tal da Provincla de S. Pedt•o do Rio Grande do Sul ; e autOt·isafiáo p ara com os estudos
definitivos do projectu dispendcr á razão de Rs. 5:000$000 (cinco contos •le réis) pot• cada
legoa de que se· compuzcr o desen volvimento da linha·fcrrea est01lada; devendo essa
somma ser inclui«la no capital •la Companhia que tem de executar a empreza, fican•
do satisfeita pot• um numero de acções eot•J•espondente a o seu valot·; e os estnd(.)s
coneluidos tres :mnos «Depois "da data •la Concessão.

Tranquillo sobre a moralidade da cifra que apresenta para despeza com os estudos do projecto, e convencido das vantagens que colh erá. o Brazil da realisação de sua
primeira linha-ferrea strategica, vem o supplicante respeitosam ente pedir aos

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes.. da Naçiio.

Hajão dignar-se favoravelmente deferir ú sua
pretenç,ão, pelo que,

E. R. M.

' de Janeiro 25 de Maio de 18G9 .
Rio
SEBA STIÃo ANTONio RoDRI GUES BRAGA.

O requerimento que VV. EE. acabão de lêr é, sem duvida, muito pouco
desenvolvido quando se attend·e á importancia da materia de que se trala.
Reconhecendo essa deficiencia, procurámos com uma exposição collocar a VV.
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EE. em estado de apreciar, com alguma latitude, certos pontos á que ó projecto diz respeito.
Para isso reunimos ao presente trabalho alguns annexos que guiaráõ
facilmente á VV. EE. · á apreciação da pretenção que apresentei.
São elles, e mostrão :
Annexo A.

Requerimento que em data de 25 de Julho de . 1866 tive a honra de
apresentar á Augusta Camara dos Srs. Deputados, e o Parecer que sobre elle
foi dado em data de 10 dé Agosto, o qual foi lido e approvado em Sessão de
17 de Agosto do mesmo anno.
Annexo B.

l\iemoria impressa em Pariz, offerecida á SuA l\IAGESTADE O IMPERADOR,
na qual em o to de l\iarço de 1861 pedia ao Augusto Soberano do Brazil
a concessão dos estudos do projecto.
Annexo O.
I

.

Requerimento ao Governo Imperial, no qual, em data de 12 de Outubro
de 1863, eu pedia a concessão da linha-ferrea de Santa Catharina á Porto
Alegre.
Este é o requerimento que, em concurrencia com um de outm proponente á construcção de uma estrada de ferro entre as Províncias de Santa
Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, subio á Consulta da Secção do
Conselho de Estado, e cujo Parecer, lido em SP,ssão de 17 de l\iaio de 1864 na
Camara dos Srs. Senadores, teve sob o despacho «Como Parece» a Rubrica·
de SuA MAGESTADE O IMPERADOR.
Esse Parecer dado sobre as pretenções dos dois proponentes, e que, como
disse, foi lido em Sessão do Senado de 17 de l\iaio de 1864, é o transumpto
do requerimento que nesta data apresento á alta consideração de VV. EE.
Requisitado ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obra3 Publicas por
distinctos l\iembros da passada Camara dos Srs. Deputados, elle acha-se na
Secretaria da mesma Camara. Compulsado elle por VV. EE., grande seria· a·luz
que se derramaria sobre essas pretehções.
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Annexo :i::>.

Sessões do Senado, em 10 e 17 de Maio de 1864. Na primeira d'ellas ·houve
a .tratar-se incidentemente da estrada de ferro de Santa CathStrina a Porto
Alegt·e, e o dislincto e illustrado Senador, o lllm. Exm. Sr. Dr. Candido
Borges Monteiro exp3ndeo sobre esse projec.to uma opinião que, por certo,
merece que VV. EE. d'ella tenhão conhecimento.
Ann.exo E.

Requerimento de 3 de Agosto de 1R64, no qual o abaixo assignado,
então 1o Tenente do Corpo de Engenheiros em serviço activo, pedi o ao Governo Imperial um anno de licença para, á expensas suas, ir á Europa, com
o· fim de sujeitar á apreciação do Governo uma proposta sobre a marcha do
projecto de uma estrada de ferro de Santa Catharina á Porto Alegre.
Por despacho de 5 do mesmo mez, tendo o abaixo assignado obtido
6 mezes de licença, no dia 9 seguinte partio para Inglaterra, tendo chegado
á esta Cidade, de volta da Europa, no dia 4 de Março de 1865. ·
Ann.exo F.

Prospecto sobre o projecto, impresso e distribuído em Pariz, com o fim
de conseguir o abaixo assignado efiectuar o contracto financeiro que o habilitasse á sujeitat· ao Governo Imperial a proposta de que trata o annexo E.
Annexo G.

Requerimento de 25 de Janeiro de 1865, apresentado ao Governo Imperial; proposta á que se referia o requerimento contido no annexo E.
Ao lllm. Exm. Sr. Conselheiro Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, entreguei em princípios de Abril do mesmo anno esse requerimento.
Occupava-me em obter do Governo uma solução ao pedido nelle contido.
e por ordem do mesmo Exm. Sr. Conselheiro, tendo sido consultado o d.i~.
tincto Engenheiro Dr. João Ernesto Viriato de Medeiros, sobre a cifra que .
eu apresentava para estudos do projecto · (o qual achou-a muito razoavel), progredia a pretenção quando, tendo chegado á esta Capital ~ noticia da invasão
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da Província do Rio Grande pelos Paraguayos, tíve ordem de marchar .como
membro da Commissão de Engenheiros do Exercito de Reserva que ia crear-se
n' essa Província.
Pa~t.i, como me cumpria, para a Província do Rio Grande do Sul no dia
10 de Julho de 1865; e tendo servido no 2o Corpo ele Exercito até quando
meo estado de S<n t.le · o permittio, fui, por terem-se aggravado m ~ os soffrimentos, obrigado á pedir ao Govemo Imperhl, em data de 25 . de Janeiro
de 1866, a minha demissão do serviço do Exercito.
Reformado, no posto de Capitão, por Decreto de 30 , de Março seguinta,
em meados de Julho do mesmo anno achava-me eu de volta ao Rio de
Janeiro .
Suspensa, como ficou, pelo incidente que acabo de expôr, a marcha
de minha pretenção junto ao Governo lmperial, para esta Cidade vinha eu
com o fim de dar-lhe andamento, quando reconheci ser-me isso impossível.
O proponente. a uma estrada de ·ferro entre as Províncias de Santa
Catharina e Rio Grande do Sul, que, em 1863, requerêra ao Govemo Impe- ·
rial o privilegio para estabelecimento dessa linha, pedindo uma garantia de _
juros de 5 °{o sobre o capital de Rs. 36,000:000<JJ000 que dle reputava necessario, e em 1864, depois de ter a Secção do Conselho de Estado dado seo
Parecer sobr~ esse requerimento e o do abaixo assignado de 1:2 de Outubro
de 1863, (Annexo C), requerido o mesmo privilegio, mas já sem garantia de
juros, sobre o que de novo foi consultada a Secção do Conselho de Estado, que
confirmou as opiniões emittidas em :::.eo primeiro Parecer, tinha-se dirigido a:o
Corpo Legislativo pedindo esse privilegio.
.
Foi por esse poderoso motivo que o abaixo assignado dirigh á Augusta ·Camara elos Srs. Deputados o requerimento de que trata o annexo A.
'
Como tive occasião de expô r á VV. EE. no requerimento qu ~ ora apresento,
o de que trata este annexo não teve até hoje despacho algum do Governo
Imperial.
Annexo H.

Voto de adhesão á proposta de 25 de Janeiro de 1865, manifestado em
officio de 9 de Junho de 1865, pelos Exms. Srs. Deputados pelas Províncias
de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, ao Illm. Exm. Sr. Conse..:
lheiw Antonio Francisco de .Paula Souza; Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
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Annexo I.

Sessão de 27 de Junho de 1866, da Camara dos Srs. Deputados; essa a
que me refiro no requerimento que nesta data entrego á consideração de
VV. EE. .
Annexo J.

Opinião da Imprensa das Províncias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio
Grande do Sul, sobre o projecto de construcção de uma estrada d~ ferro de
Santa Catharina a Porto Alegre.
Um accidente fatal priva-me, infelizmente, de reunir á este annexo alguns
bem elaborados artigos dos jornaes Allemães: Hamburger· Nachricthen, .Wurtemberg'ischer Staatsa.nzeiger e Deutsche Allgemeine Zeitung, que, no decurso do anno de
1861 forão publicados sobre o projecto; a imprensa local, porém, aquella á que de
mais perto o projecto interessa, manifestou-se com o maior enthusiasmo e convicção possível de suas vantagens; e, thermometro o mais conveniente para a
apreciação de _uma idéa, os artigos que VV. EE. leráõ mostrar áõ qual o interesse
e ardór que elles devêraõ ter-me inspirado para sustentação e proseguimento
de um melhoramento pelo qual duas Províncias do Imperio tanto pugnão em
conseguir . .
Armexo K..

Representação dirigida ao Governo Imperial pela lllustrissima Camara
Municipal da Cidade de Porto Alegre em favór da estrada de ferro.
Representações igualmente favoraveis forão dirigidas ao Governo pelas
Camaras Municipaes: da Cidade de S Leopoldo e das Villas de Santo Antonio
da Patrulha e Nossa Senhora da Conceição do Arroio; essas, porém, não tendo
sido publicadas nos jornaes da Província do Rio Grande do Sul não as posso,
por isso, aqui transcrever: sabendo, com tudo, que ellas·, assim como a que
publico, achão-se na Secretaria da Camara dos Srs. D.eputados, para onde
forão dirigidas pelo Governo Imperial.
."\...nnexo L.

Documentos extremamente. honrosos para o ábaixo assignado são os que
este annexo apresenta.
A' consideração de VV. EE. eu os sujeito, (não : sem vencer um aca3
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nhamenlo facil de comprehender-se ), porqüe n'elles, o que é trabalho meo,
mostra pontos de vista importantes sob os quaes discorri para justificar o
projecto de uma estrada de ferro de Santa Cat~arina a Porto Alegre ..
Desenvolvidos ·os annexos que reuno a este trabalho tenho ainda algumas
considerações á apresentar á VV. EE.
Pela leitura do pedido que faço no requerimento desta data, parecerá, embora declare eu ter conhecimento do territorio por onde passará a estrada
de ferro, que um dos pontos termioa·1s d'ella ainda não foi fixado.
Isso exige uma explicação. A realisação do projecto, tal como a comprehendo, importa a separação na Província de Santa Catharina dos serviços
de Yiajantes e de · cargas. A existencia de uma Cidade, já importante, como
a do Desterro, e a circunstancia de que só entrando pela barra do Sul da
Ilha, podem navios de alto bordo chegar ao porto da Capital, fórça a que
se destaque completamente esses serviços um do outro.
Com a ·separação d'elles lucra o trafego da linha e augmenta o desenYolvimenlo da cidade do Desterro.
E' assim que, a estação da linha projectada, na Província de Santa
Catharina, a que tem de ser destinada áo moviinento de pass.ageiros, será
junto á Cidade de S. José; a outra, destinada ao movimento de importação e
exportação; e onde existirão as Repartições da Alfandega e Consulado, serà,
provavelmente, na Bahia dos Ganchos.
Existindo, como se sabe, pouca pro.fundidade de agua na bahia de Santa
Catharina, desde o extremo norte da Ilha até ao Estreito, é necessario -que ·
se fação estudos hydrogl'aphicos completos nessa parte da bahia, tendo ·:gor
fim reconhecet·-se se por meio de excavações poderá esse obstaculo ser removido, afim de que a posição da estação para mercadorias possa ser
fixada.
•
. Essa é a razão pela qual apparece ainda indeterminado o ex,tremo terminal da linha ao norte.
Sobre a linha Central Argentina, de que me ·occupo desde o requerimento de 12 de Outubro de 1863, julgo muito importante aqui transcrever
o seguinte:
(Diz, de :Londres, o Correspondente do Jornal do Commertio desta Capital, em data de 23 de Março ultimo.)
« O relatorio que deve ser apresentado amanhã á Assembléa Geral dos
Accionistas da Estrada de Ferro Central Argentina, diz que a linha em toda a
sua extensão, desde o porto do Rosario até á Cidade de Cordova estará aberta
ao trafego, segundo se espera, antes do fim do corrente anno. A extensão
total da linha será de 24 7 milhas. >>

-
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<< Tres secções diz o Money Market Review, de 20 do corrente, já se
achão abertas e funccionando : as duas primeiras, do Rosario até ·Fmyle
l\1uerto, comprehendem 1 '21 1;2 milhas, e a terceira que chega a Villa Nueva,
35 1;2 milhas, ou por junto 157 milhas. As 90_ milhas restantes ficarão,
assegura-se, construídas no corrente anno. >>
« Um exame do mappa da região por onde passa e.sta linha mostrará que
a estrada de ferro Central Argentina, em tempo competente, fará mais alguma
cousa do que ligar o porto do Rosario a Cordova: ligará tambem o Chile
aos Estados Argentinos e o Pacifico ao Atlantico. »

. Relativamente á linha-ferrea que no Estado Oriental se estabelece, partindo de Montevicléo . para ir terminar em um ponto da fronteira do Brasil,
apprehensões de tal magnitude assaltão ao espírito que, alem elo grande
desfalque financeiro que sofireria o Brasil em suas rendas pela existencia de
tal via-ferrea, sem que a Província do Rio Grande possua outra de sua Capital para um porto de mar franco, grande justificação encontra o abaixo
assignado em perguntar se com ella não procurão os nossos vizinhos, relatiYamente ao Brasil, dizer o que, em referencia á Inglaterra, affirmava .Na-·
poleão I, quando dizia: « Avec .Anvers fortifié, j'ai un pistolet pointé au
cceur ·de ~· Angleterre? ... ~ .
Poderia, e deveria mesmo, algumas palavras accrescentar a e.ste trabalho relativamente á um projecto de canalisação das lagôas que existem
entre as Cidades da Laguna e Porto Ah:gre.
Não o faço, porém : porque, além de, na brochura do annexo B já terme occupado d'elle, hoje que elle apçesenta-se com pretenções de ser mais
util e necessario do que uma estrada de ferro de E=anta Catharina a
Porto Alegre, a refutação á isso está no proprio enunciado das vantagens
que se preconisa em seu favor.
Terminarei, pois, esta já bastante longa expostçao, recorrendo ao Nestor
dos Caminhos de ferro na França, o immortal Augusto Perdonnet, como
patrocínio o mais competente sobre dois pontos ele minha pretençãd ; um,
relativo á cifra de estudos com o-· projecto definitivo de · uma estrada de
fé no; e outro, colílcernente á verdadeira sabedoria em da parte de um
Governo decretar-se uma via ele communicação dessa natureza.
Diz Augusto Perdonnet, no seo « Traité Élémentaire eles Chemins de
Fer. >>. Deu·x.ieme Édition.-ÉTunEs DÉFr~mvEs.-Les études définitives sont
beaucoup plus côutéuses: elles , peuvent côuter ele · 1000 à 2000 -francs par
kilométre.
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E, quando se occupa da despeza com a construcção das estradas de
ferro, proclama esse Sabio :
« Le calcul du rapport des produits au capital engage, que font les speculateurs, ne saurait atre indifferent au Gouvernement, qui administre la fortune de
tous; mais ses previsions· n' ont pas, comme celles des speculateurs, le temps pour limite. Il doit dane, sacrifier le present à un avenir eloigne mais certain, auquel
ne songent guere les speculateurs, presses de jouir, et n' oublier jamais que ce n' est
pas seulement en grossissant par ses produits les recettes du Tresor qu'u.ne voie
de communication est utile au pays, mais en contribuant à l' accroissement du bienatre general, en repandant les bien{aits de la civilisation dans les Provinces qu'elle
traverse, en facilitant l' action d'une admnistration eclairee, et, enfin, en servant att
mouvement des troupes qui protegent ·zf3 territoire. }>

Tendo bebido os primeiros conhecimentos sobre estradas de ferro nas
Obras desse distincto Engenhe~ro, que erão as .adoptadas no Curso do 7o anno
da Escola Militar desta Capital, em 1860 tive a fortuna de estudar o trafego
de estradas de ferro na Estrada de Ferro de l'Este da França, de que era
Administrador Augusto Perdonnet, que concedeo-me todas . as licenças necessarias para tal fim.
Muitas vezes o procurámos, para ouvir suas sabias lições; e então mostrava-lhe que em meo Paiz eu procurava estabelecer a linha-ferrea de que me
tenhô occupado. Elle desenrolava o Mappa da America do Sul; ouvia com a
maior benignidade a exposição que lhe fazia sobre os recursos desse Eden '.da
Creação, chamado Brasil; dizia-lhe que meo Paiz não tinha 8 milhões de habitantes; que tinha inimigos naturaes, ciosos de seo desenvolvimmito ; tudo
isso elle ouvia e em resposta dizia-me : é preciso que na America do Sul circule sem interrupção a locomotiva do Amazonas
e que dessa grande
. ao Prata,
.
arteria partão outras para o interior ; a linha de seo projecto é uma parte da
primeira, seos vizinhos estão constitúidos em Republica, persevere que o tempo
dominará a rotina e o tríumpho de s'eu projecto surgirá algum dia I
Isso dizia-nos esse Sabio·Mestre: e hoje que na· mesma fileira com os
nossos visinhos temos no campo da batalha derramado ·nosso sangue, ·e que
elles estremecem de receio . pelas glorias que conquistámos, não será conveniente estender-lhes o Brasil a mão que semêa a feliCidade, procurando pôr
em contacto immediato populações que tanto se têm guerreado?
Tenho abuzado por largo tempo, eu o reconheço, da bondade de VV. EE.
As idéas de Augusto Perdonnet, essas que acima transcrevi em ultimo lugar,
servir-me-hão, porém, de attenuação.
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Se érro, pugnando pelo estabelecimento de uma estrada de ferro de ~anta
Catharina a Porto Alegre, é porque as lições desse Mestre á isso me levárão,
e VV. EE., com benignidade apreciando nosso trabalho, saberão generosamente
desculpar ao de

Vossas Excellencias
Muito attento respeitador
SEBASTIÃO ANTONIO RoDRIGUES BRAGA.

Rio de Janeiro 25 de Maio de 1869.
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"Sebastião .:Antonio Rodrigues Braga, ·Bacharel ·em Ma.themliticas pela : antiga · Escola ·Militar do
Rio de Janeiro, tem a honra de comparecer perante VV. EE. com o fim . -de obter .de VV. EE.":
atguns momentos de . attenção•
Oito annos são já passados, Ex'cellentissimos Senhores, que o Supplicante accmadamente occupa:se.. ,
da realisação de uma via:-. d~ :· communicaçãor aperfeiçoada ·que as . condições actuaes · do l'aiz bastão
para :demonstrar · a ·.necessidade . de existencia. Desde o anno ·de 1858 que estudá ·0 . estabelêcimento de uma estrada de ferro que separe por um pequeno numero de horas as ·cápitaes ·(ias ··
Províncias ·de Santa Cathadna· ·.e ·S. }"edro do · Rio Grandé . do Sulr
. .: ._
Differ.entes trabalhos. tenho desde · essa época apresentado, tanto á·. -Elev:a"da Consideração · dEi" ·
Sua illa.gestade O Imperador, como á attenção do Govemo. . Imperial; . sobra esse melüoi·ainento ·nó· •
systema de communicações do interior do Paiz. Alguns d'elles que, impressõs, tenho a honra : do
com o · presente fazer chegar .á presença de VV. EE., indicão os meios que entendi dever empregar, com o devido consentimento do· Governo Imperial, para, satisfactori"amente aos interessés
do Imperio, . conseguir-se a constr.ucção de uma estrada . de ferro de Santa Catharina· a Porto
Alegre.
Entre esses trabalhos figura um requerimento, datado desta Cidade em 12 de Outubro de 1863 ~ 
Cotn um. de. :outro :proponente á mesma estrada subia .á Consulta do ·Conselho de Estado esse
requerimento do Supplicante. O Parecer foi dado ; e, segundo o qne em Sessão de 10 de .Maio ·:
dê 186<1 fqi dito ·na · Camara dos Senhores Senadores por um dê. scos distinctos Membros," essa
opinião do · Conselho d·e Estado sobre o pedido que .o Supplicante apresentou não lhe foi desfa- .
voravel; e, tanto isso era ·assim:, que, mais, tarde, . em Agosto de 186!, com licença dada pato:".
Governo, foi o Snpplicante á Europa effectuar um Contracto, consequencia da favoravel interpretação que o Exm. Ministro da ·Agricultura de· então tléra á essa Consülta, com o Despacho : de
Sua Magestade O Imperador.
Em conformidade ás vistas do Govei-no sobre essa .questão, apresentou o Suppficante, :em data
de · 25 de · Janeiro de 1865, de Pariz, um outro 1'equerimento concernente á· cifl'a. dos estudos com :
a · Projecto definitivo dessa estrada de ferl'0.
Com a invazão da Província do Rio Grande do Sul, em: Junho· do anno proximo passado,- ·
teve o Supplicante orderi1 de marchar pai·a sêrvir na Com missão çle Engenheiros junta . ao Exercito em Operações nessa P.rovincia, ficando assim suspensa por sua .p-arte a marcha dos pedidos ...
que fizera ao Governo Imperial.
Hoje vê o Supplicante que se discute no recinto, em VV. EE. têm lugar distincto como
Representantes da Nação, um pr"ojecto imthórisando o Governo a conceder á um requerente que se
dirigio ao Poder Legislativo, ou á quem o Governo julgar mais idoneo, privilegio para estabeleci:•..
mentó da estrada de ·ferro de que, com o maior desinteresse·. material, o Supplicante occupa-se ele
ha tantos annos; interrompido, como se achou, o curso de suas diligencias junto ao Governo.
Imperial, á quem o Suppliêante ..dirígio-se por duas vezes para obter a concessão dessa estrada· ele
ferro e a authorisação para proceder á seus estudos completos, vem elle pedir a VV. EE. ·:
Hajão· digúar-se tomar'· em coris~deraçrcõ o ·exposto, e em: seu elevado patriotismo pela Cauza Publica
·ouvir as circunstancias que animão no Supplicante a dos
Augustos e Dignissimos Senhores Rapresenbi.ntes da Nação, com o ma(c; subido resreito, im·
piorar
JUSTIÇA
Rio de Janeiro 25 de Julho de 1866.
SEBASTIÃO

ANTONIO

Ror:RIGUES

BRAGA.
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-4CAMARA DOS SENHORES DEPUTADOS
SESSÃO EM

17

DE: AGOSTO DE

Pretenção do Bacharet S.

1866

A. R. Braga Junior

O bacharel Sebastião Antonio Rodrigues Braga Junior, no requerimento t'emettidú á tommissão
de COII!mercio, industria e artes, ex.põe o segúinte :
« Que ha oito annos se occupa com empenho da realisação de uma estrada de fel'l'o de Santa
Catharina a Porto Alegre ;
u Que por vezes dirigira petições sobre este objecto ao governo imperial ;
a Que essas ·petições, demonstrando a necessidade de tal via de ·communicação, versavão princi.palmente sobre um projecto de estudos preliminares;
a Que esse negocio ainda está pendente, mas, entretanto, tem-se discutido nestli. camara um
projecto de lei authori~alllio o governo · a incorporar uma companhia para a execução dessa grande
·
empreza, independente de quaesquer estudos prévios.
« A commissão informa o seguinte : .
« O projecto que se acha em discússão, n. 3 de 1866, foi provocado pelo requerimento de um
cidadão, que impetrava ao col·po legislativo a concessão de pri.vilegio para realisar essa empreza.
« No projecto não se faz a concessão a individuo algum determinado; mas se authorisa ao
governo para conceder a incorporação da referida companhia a esse cidadão, ou a quem julgar
lmaís idoneo. (Art. l.oJ ·
« A commissão pelos motivos que [expunha no parecer que motivava o sobredito project o
n. 3 de 1866), estava e está convencida da ·necessidade da estrada 'alludida.
« Como não concedia nem se pedia gani.ntia de juros ou outro onus do thesouro, julgou ser
dispensavel neste caso o estudo prévio de exploração, tanto mais que àS condições do :terreno,
segu.ndo geralmente se presume, não offerecem grandes difficuldades de execução.
c< Entretanto, considerando:
c< Que da presente sessão da asserribléa geral restão poucos dias de trabalho, e só na futura
será possível resolver sobre a materia;
<< Que não ficarão prejudicados os estudos preliminares de exploração que se reputem necessarios,
.pois que o governo pôde mandar proceder a elles pelo credito da verba-Obras publicas- d-o orçamento em vigor, ainda que não seja votado o que se acha em discussão, onde já se prevenio a
necessidade de credito especial pG;r a esse fim ;
« Que para bem resolver a tamara sobre a rnateria, cumpre que lhe seJão presentes as petições
do supplicante bacl;larel Rodrigues Braga, nenhuma das quaes foi sujeita á mesma camara, e as .iniormações officiaes sobre o respectivo objecto;
te A com missão é de parecer:
c< 1.o Que se peça ao governo cópia das pe'tições mencionadas e de quaesquer informações e pareceres officiaes sobre a sua materia;
« 2.o Que na occasião competente se pl'Oponhà á camara o adiamento do projecto n. 3 de 1866
até receberem-se esses documentos;
c' Que a commissão de commercio, industria e artes, estudando esse 'projecto e os ditos doeu;
mentos, formule o seu parecer.
'' Sala das commissões, 10 . de Agosto de 1866.-.4. C. Tavares Bastos.-Antonio Epaminondas àe
MeUo.»

Apresentado e app!'fivado em 17 de Agosto de 1866.-F. Yianna.
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SUA MAGESTADE O IMPERADOR
o

SENHOR D. PEDRO II
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Confiando na Augusta e Poderoza Vontade de VossA MAGESTADE IMPERIAL para que o projecto·
de que vou occupar-me ten!Ía uma rapida execução, ouzo ainda mais uma vez subir os degráos do
Throno de VossA MAGESTADE IMPERIAL, e implorar uma Graça que só ao futmo é-me permittido
deixar a justificação.
E' uma prova da solicitude com que VossA MAGESTADE IMPERIAL tanto se esfórça em promover a prosperidade do Brasil, que eu ambiciono grangear, e com um tão nobre incentivo estou
firmemente convencido, ser-me-ha dado preparar a lapide fundamental de um monumento, que
mais uma pagina brilhante será da histo1·ia do já tão illustre Imperio de VossA MAGESTADE IMPERIAL.
O assentimento Soberano de VossA MAGESTADE IMPERIAL á pretenção que hoje imploro, sera a
primeira folha da corôa de louros que duas das mais bellas províncias de que se compõe o domínio de VossA MAGESTADE IMPERIAL. poderão em poucos annos cingir; sob a Augusta Protecçã.o ele
VossA MAGESTADE IMPERIAL, essa idea seguirá seo curso, livre de quaesquer obstaculos; é essa
intima convicção que tenho, que tão 1nlmildemente anima-me, invocando ·as vantagens desse projacto, a pedir a VossA MAGESTADE IMPERIAL o SIM de que sua realização depende.
Respeitosamente beija as Augustas Mãos de
VOSSA MAGESTADE IMPERIAL
Um dos mais fieis.subditos

o
B. •l Seba1tião Antonio ·Rodrigues Braga Junior
lo Tenente do Corpo d'Engenheiros.

Londres 1 de .Março de 1861.
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PROJECTO
DE

UMA ESTRADA DE FERRO
DE

.SANTA CATHARINA APORTO ALEGRE

Sujeitar á apreciação de VossA. JYLwESTADE IMPERIAL o projecto de uma estrada de ferro que tem
de ser estabelecida em duas das províncias do Brasil que mais abundão em recursos , mostr(t!'
quaes as vantagens immediatas que d'ella resultarão, fazer vêr quaes os beneficios que mais tarde
ella facultará, e sob que auspícios é essa empreza formada; mostrar se circunslancias particularei[l
existem que obriguem a activar a· realisação desse projecto, e se os sacrificios que · sua execuçã<?
exige estarão acima das forças. do Brasil, é . o que eu vou passar a desenvolver, encarando o projecto de Uma estrada de ferro de Santa Catharina a Porto Alegre.
Em uma me mo ria com data de 25- de -Outubro de 1859 que a 4 de Abril do anno. p. passadÓ
.tive a honra de fazer chegar á Augusta Presença de VossA MAGESTADE IMPERIAL, mostrei a que
época remontão os estudos que fiz sobre as duas províncias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio
Grande do Sul; esses estudos interrompidos em Agosto de 185S, por ter então deixado a provinc ·a
-de S!tnta Catharina, .afim de seg11ir para . a .. Europa em viagem d'instrucção. ajudados dos conheci~
-men,tos que em França vim adquirir sobre a construcção e trafego de estradas de ferro, levárão:
me a desenvolver o proje'cto de uma estrada de ferro de Sar.ta Catharina a Porto Alegre ; é o
-perfeito conhecimento que tenho do territorio · dessas duas provincias e ele seos recursos, que a
·par: ·do favoravel acolhimento que esse pn>jecto mereceo da parte dos habitantes mais eminentemente interessados ·em sua realisação, e ao mesmo das facilidades que em differentes pontos· ela
Europa tenho encontrado para: que. esse proj.ecto venha ter execução, que fazem-m(;l persistir no
.intento de invidar todos os; esfórços para que sejão essas duas províncias dotadas ele uma arteria
de communicação que. lhes facultará um poderoso meio de colonisação e exploração vantajoza das
...immensas. riquezas que em seos solos achão-se disseminadas.
_ Os orgãos da. opinião publica das províncias de Santa Catharirta e S. Pedro do Rio Grande
do Sul nãe podião com mais convicção fazer sentir quaes as vantagens que resultarião do estabe~
.lecimento de uma estrada. ele. ferro entre ellas, do que em differentes artigos que a esse· respeito
publicárão; uma em preza qu_e ainda; em . embryão é por meio desse elemento de transmissão de
ideas tão ardentemente abraçada, tem já a seu favor a justiça da causa que representa, e aque1le
que a defende, recebe. por esse modo um estimulo de perseverança que o obriga a prosegnir erri
suas ideas. Essa consideração applicada á cidade de S. Pedro, de cujo commercio eu ao principio
fazia suppôr algumas difficulclades surgirião para a realisação dessa estrada de ferro, faz sobresa;·
-hir a utilidade e. conveniencia da empreza, e é com a maior satisfação que aqui retracto-me de
um tal j_uizo que formei sobre os representantes do commercio dessa cidade.
·
.Longos são os debates que. no traçado ele uma estrada de ferro suscitão-se da pa:te de centros
de população que. reclamão a passag,em da linha em suas immediaç_ões, muitas vezes tambem acon:
tece se~: a constmcção de u~a linha vexada por exigencias e ànimosidades que buscão sua origem,
seja no ·monopolio de commercio que tal clestricto populozo quer a sf arrogar, seja na expressão
dos sentimentos de algnns que aos olhos elo resto dos habitantes passão como o f!mál que eleve
proteger os interesses do paiz: são exemplos esses bastante!? infelizes que a construcção ele algn:
mas estradas de ferro na Europa nos tem mostrado,. e se os argumentos postos em objecção ao
estabelecimento das estradas de ferro, de Pariz ao Hâvre,. de s·trasburgo a Basiléa, de Civita Vecchia a Roma, de Liorne a Florenç.a e· de algumas outras mais, pela nullidade ele sua importância
não servirão de empecilho ao apparecimento . da locomotiva nessas paragens, não cleixárão por isso
_de ser u~a cauza. de. contrariedades que. bem · custozamente forão feitas calar.
.
Uma. estrada de ferw de Santa Catharina a Porto Alegre, obrigará ao commercio exterio1• da
pr:ovincia. ele S. Pedro do Rio. Grande do Snl a, proferir o desembarque de suas mercadorias na
estação terminal da linha em Santa Catharina., ao risco de sua perda . na ôarra do Rio Grande
do Sul donde segue-se que a ~idade de S. Pedro que tira toda a sua ·importancia de sua poziç_ão
topographica, como domi'nando a entrad1 do unico porto da provinda, perderi'a no való1· ten;itoria~

-14de seos estabelecimentos se uma linha de navegação a vapor pela lagóa dos patos não viesse attenuar esse desfalque proveniente da troca de pontos de desembarque ; apezar, porem, dess~;~. circunstancia que em meo projecto foi prevista, podião mais tarde apparecer sérios embaraços á execução
dessa estrada de ferro, que, com1uanto, não serião de natureza a obstar â marcha da empreza,
comtudo em um paiz como o Brazil, em que as estradas de ferro não fizerão até agora sentir sua
influencia sobre a rapida civilização dos póvos, até certo ponto bastarião para arredar dessa idea
os espíritos emprehendedores; esses justos temores estão felizmente abafados, e se o projecto de nma
estrada de ferro de Santa Catharina a Porto Alegre conta hoje tantos partidarios, é para honra
e gloria do illustrado commercio da cidade de S. Pedro, que as mais eloquentes adhesões a essa
empreza, ahi tiverão origem.
Em differentes grandes Capitaes da Europa, tenho, com bastante confiança no feliz exito desse
projecto, procurado angariar homens de reconhecida probidade, uns que pelas grandes relações qÍte
contão, outros que pelos grandes meios de que dispõem, serã.o quando o momento conveniente apresentar-se os representantes dos interesses dessa em preza na Europa; o desinteresse com que esses homens
procederão, a posição social que occupão, o prestigio de seos nomes, e a confiança absoluta que sobre a
vantagem de uma tal estrada de ferro possuem, são por certo outros novos refens que attestão a importan'
cia da estrada de ferro de Santa Catharina a Porto Alegre.
·
Com dois fins é o estabelecimento de uma estrada de ferro emprehendido , um, quando o .
territorio que ella tem de cortar contando já a favôr de seo commercio e industria a facilidade de
communicações, seja por estradas de rodagem ordinarias, seja por meio de canaes, que esse
territorio já bastánte populozo' e sua industria assaz desenvolvida contentar-se-hia por espaço de
annos dos meios de transporte que po5sue, então o estabelecimento de uma estrada de ferro Jlessas
circunstancias tem por fim um, melhoramento de recursos, e não uma dotação ; outro, quando um
paiz é novo, que, desprovido de população e industria, rico em recursos naturaes, e capaz por
consequencia de ser com vantagem explorado, enxerga-se na construcção de uma estrada de ferro
atravessando seo tet'ritorio uma cauza futura de prosperidade : no primeiro cazo estão cemprehendidas
quazi todas as estradas de ferro que na Europa tem sido ou possiio ser estabelecidas ; exceptuando-se
a Russia, todos os outros paizes possuião na epoca da infancia das estradas -de ierro , meios de
transporte bastante aperfeiçoados que · bastavão ás exigencias de seo commercio ; ao segundo cazo
pértencem todas as linhas-ferreas que na America do Norte tem sido estabelecidas.
Estudando o traçado das principaes estradas ·de ferro Europeus, e examinando sob que auspícios
.forão ellas creadas, nos vemos que em uma, duas cidades manufactureiras e populozas devião ser
reunidas, que em outra, a estrada de ferro devia cortar um territorio cultivade , no transporte de
cujos productos firmava-se o seo futuro, e tanto · em um como em outro cazo, a direcção da linha
passa por centros de população importantes, notando-se demais. sua concurrencia com os meios de
transporte até então ahi adaptados.
Quão differente é a justificação de uma estrada de ferro na America do Norte 1 Não são cidades
commerciantes as que uma estrada de ferro vae desde logo . reunir ; não é um territorio cultivado',
aquelle que a linha vae atravessar; primeiro meio de transporte que ahi vae ser Cl"eado, não tem
essa linha de competir com outros systemas de communicação; as ·margEJns de um rio são reunidas
ás de um lago , florestas virgens são derrubadas para a passagem triumphante da locomotiva,
viagens infmctiferas se fazem, até que em um d~a não muito remoto, pezados trens circulão plenos
dos productos desses centros de população que no trajecto da linha se forÍnárão: iman poderoz.o
que a si attrahe braços cheios de vida para a cultura de solo tão pingue, a estrada de ferro na
America do Norte, é cauza incontestavel do progresso enorme que em tão poucos annos fez
esse paiz.
Deve o Brasil esperar por longos annos a formação lenta de destrictos populozos em seo territorio
_para ser antão dotado de um systema de estradas de ferro entre elles, ou deve esse systema de
estradas de ferro preceder a creação da industria em certos pontos? Isto é, devemos só emprehender
a construcção de uma estrada de ferro, quando com algarismos irrefragaveis possamos provar que
o capital n'ella engajado produz desde a abertura da linha um juro vantajoso, ou será obrar co.m
acerto, fazer durante alguns annos algum sacrificio pecuniario, realizando uma estrada de falTO que
desde logo prometta vantagens, e que mais tarde venha recompensar largamente os desfalques
soffridos ?· Proceder com a circunspecção que a primeira hypotheze exige, não é perrnittido ao Brazil;
o volcão que arde no seio de nossas famílias fará tarde ou cedo erupção, se uma caudaloza torrente
não vier abafal-o, e se esse motivo não fosse bastante ponderozo pará procurarmos substituir 0
trabalho escravo pelo trabalho livre, lembremo-nos do grande numero de ·lústros que devem passar-se
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até que -o B·rasil acJíe:se em ciréunstanci:as identicas ás que a origem da estrada de ferro encontrou·
a ·:Europa. Resta a segunda· hypotheze a analyzar; dezejar implantar no Brasil a theoria que sobre
í:l futuro longínquo do estabelecimento de uma estrada de ferro, os Americanos do Norte têm tão
sabiaménte demonstrado, seria attentar contra as mais intimas convicções de que o caracter Brasileiro
acha-se revestido ;· admittir em .toda a sua latitude a adhesão a taes princípios, é couza impossível
no Brasil; por mais garantido que pudesse ser o futuro de uma em preza que ~ó alguns annos mais
tarde Viesse retribuir os sacrificios que seria necessario fazer-se para dar-se-lhe vida, mui limitado
seria o numero dos sectarios dessa idea, sua existencia seria ephemera, e no proprio gabinete
d'aquelle que a concebeo, ahi .mesmo ella feneceria.
·
De todas as províncias do Brasil, aquellas em que o colono Europeo com mais facilidade
acclima-se, e onde menos sensível é para elle a transição do clima de $eo paiz ao·do continente .
Sul-Americano, são por certo as duas pTovincias de Santa Oatharina e S. Pedro do Rio Grande do
Sul; basta examinar o estado florescente de diversas colonias que nessas províncias achão-se estabelecidas,
e os custozos meios de transporte de que dispõem para escoamento de seos productos, para que em
comparação com mais colonias formadas em outros pontu_s do Imperio, nos convençamos de que o
'aperfeiçoamento de vias de communicação nessa parte de nosso territorio traria comsigo um desenvolvimento rapido desses focos de industria, e , mais que tudo , seria cauza de a si attrahir braços
Europeos, do que mais tarde resultaria a emigração livre e espontanea para ahi. O verdadeiro colono,
aquelle cujos serviços são uteis a um paiz, que possuindo alguns bens, vendo-se rodeado de uma familia
·cuja prosperidade dezeja, e que na Europa não póde descobTir um horizonte rizonho no futuro de sua
familia, vivamente ambiciona emigrar e procurar em tel'ras longínquas com seo trabalho assegurar seo
futuro; esse é o homem de que o Brasil precisa, e não esses que nada possuindo, que cahindo de
mizeria pelas ruas das mais populozas cidades da Europa, aceitão a menor vantagem que so lhes offereça,
emigrão para o Brasil, e ahi chegados, vão por seos actos povoar nossas prisões : o colono util ao
Brasil não tem neCessidade de ser engajado por um emissario, é o paiz que o engajará, é a certeza que
·e ne tiver que. s"eo trabalho será recompensado, que o induzirá a emigrar para aili, e essa convicção elle
possuirá quando souber que tal ou tal parte do territorio Brasileiro possue meios de communicação
certos, commodos e pouco dispendiozos.
O commercio exterior da província do Rio Grande do Sul é, como infelizmente se sabe, contrariado
pelos perigos que offerece a entrada do unico porto que possue; a barra do Rio Grande do SuJ, pelas
desvantagens que apresenta á navegação, pelo grande numero de vidas que n'ella esvairão-se, e pela
massa de riquezas que ahi se perdêrão, é cauza de uma justa reserva em demandar esse porto, e
por consequencia, motivo constante · de uma extincção lenta e progressiva de transacções com essa
província.
Serião superfiuos quaesquer argumentos que se produzissem para demonstrar a existencia do inimigo
terrivel, qu~ contra a prosperidade da província do Rio Grande do Sul acha-se symbolysaclo pela entrada
da lagóa dos Patos, por isso que os registros marítimos áo mundo attestão sufficientemente a veracidade
de uma tal these.
· Para que a província do Rio Grande do Sul possa viver livre da oppressão que seo desenvolvimento soffre . pela difficuldade de communicações com o. exterior, tres meios offerecem-se: 1•, me
lhoramento de sua barra actual; 2•, Cl"eação de um porto ao norte ela cidade de S. Pedro; 3•, ligar
uma das cidades dessa província a uma outra cidade · elo Brasil, que offereça um ancoradouro e des.
embarque seguro á navegação: analyzemos cada um desses recursos e vejamos a que conclusão somos
conduzido.
bancos movediços que em toda a época do anno impõem tão grandes precauções aos vasos
que demandão a entrada da barra do Rio Grande elo Sul, poderão diminuir em numero, porém nunca
desapparecer, quando o regimen das ·agoas da lagóa dos Patos for regulado ele uma certa distancia
a partir do ponto que se fixasse como foz ela lagóa; para que por meio de uma tão pouca massa
d'agoas de que essa lagóa dispõe para. ·fazer face ao fluxo que ahi se manifesta, possa-se, approvei tando o mais possível a velocidade da corrente, estabelecer um refluxo energico e capaz de repellir
as arêas que comsigo traz a maré enchente, seria necessario canalisar essas agoas segundo um
alinhamento· recto de algumas legoas _da dese nvolvime~to.
Se, as difficuldades com que ter-se-hia de lutar para a realisação de um tal canal, pela natlU'eza
arenosa do terreno, em que elle seria construido. impetuosidade dos ventos ahi reinantes e prodigiosa força de correnteza das agoas, não estão acima do domínio da arte de construcções hydraulicas: se, animados pelo maravilhoso exemplo que o assude ele Oherburgo nos offerece, quizessemos ·
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-16tal construcção emprehender; deveríamos pesar as innumeras decepções que no decurso dos. trabalhos
tel'ião lugar pela destruição instantanea de grandes esfór<;_os e sacrificios pecuniarios, quaes os- re,
sultados vantajosos que ella nos . offereceria, e estes ao lado do mais modico or<;.amento que sobre
seo custo pudesse ser feito ~abstrahindo P.o valor das infelizes eventualidades· que serião a pâr.tilha
desses trabalhos, que nem approximadamente pod101ria ser previsto), por cer.to faria arrefecer oa mais
ardentes desejos que a esse . re~peiü> podessemos ter.
Em · tal projecto,. não sóme~te seria impossível fixar a despeza necessaria, como tambem contra
elle haveria a circuns 'n.npia dEl ~ão podermos presumir qual o numero de ànnos necessarios l)ara
a terminação dos trab c~lhos: não será pois exagerar dizer que, o melhoramento da. barra actua.I
da província do Rio Grande· do Sul feito como a topographia dessa paragem exige, está. acima dos
recursos do Brasil, e mesmo, que seria um capital considerava! destinado a obter um fim que, baa,
tante incompleto, pouco justificaria os sacrifi.cios. que exigio .
. A costa arenosa da prov.i ncia do Rio Grande dp Sul só offerece um .. ponto · em que a creação
de um porto possa ser admittida; é a foz do rio Mompituba, divisa dessa província e de Santa
Catharina que seria escolhida para· esse fim : identicas difficuldades ás, ·que encontraria o melhoramento da barra actual do Rio Grande do Sul, dar-se-hião nesse projecto por isso que as cincunstancias locaes em que se acha a embocadura do M;ompituba em nada diversificão da. foz da lagõ~
dos Patos.
A distancia quo existe da povoação das Torres, onde desagua no Oceano o rio Mompituba, á
cidade de Porto Alegre, é de 31 legoas, o rumo segundo o qual tem este rio curso, e d'oeste· á
l'éste, unir pois as agoas do Mompituba, ás da lagõa dos Patos, implicaria a construcção de. um
canal ele 28 legoas de extensão, que para vantajosamente prestar-se á navegação,. deveria ter uma
largura e profundidade compatíveis com o grande numero de. embarcações e seus altos bordos, que
em todos os sentidos o cleverião sulcar.
Qual é a topograph ia do territorio em que o canal do Mompituba á lagõa dos. Patos dêveria ser
estabelecido? E xistem nessas paragens. alguns ventos periodicos? Qual sua intensidade? Para atte ·
nuar á impetuozidade do vento Sul que tão fatal seria sobre essé canal aos navios que demandasse~
a lagõa elos Patos, seria necessario que acciclentes ele terreno protegessem a navegação, facultando em
seo trajecto alguns portos de refugio ; quando se sabe porem, que a província do Rio Grande do Sul é
em sua maior parte plana, e que na zona de terreno comprehendicla entre os pontos extremos desse
canal projectaclo não encon tramos o que dezejaliamos, isso bastaria para repudiar um tal proj'ecto.
Convençamos-nos pois da verda.de da poziç_ão da província elo Rio Grande do· Sul e arredemos d'e
nosso espírito quaesquer intenções que possamos ter, em querer melhorar sua bana aclual ou ãotàf-a
de um novo porto seguro e abrigado ; avaliemos os tardios arrependimentos que soffi·eriamos se quizessemos dar a essa província o que a natureza recusou-lhe, e se dezejamos melhorar os recursos desc
sa província, vejamos a que 'genero de constrncções presta-se a dispozição· de seo terrrtorio, e que- ella'
"
nos indique .o verdadeiro e unico caminho que a mão ele Deos nos offorece_
Desanimados pelas contrariedades com que lutaríamos para dar {t província do Rio Grande do .Sul
um meio de communicação certo, commodo, e seguro, c.om o commercio do mundo, P.Or meio de um
porto marítimo, o recurso que se nos offerece é a reunião de uma de suas cidades a uma outra marítima elo Brasil que conte a seo favõr aquillo que clezejavamos crear nessa província ; ·consultando a
carta dessa província, sem difficulclade convencermos-nos-hemos que será a cidade de Porto Alegre, o
l)Onto extremo sul da arteria com que agora queremos reunil-a a uma outra ao norte d'elia.
A província de Santa Catharina ministra-nos o outro extremo que buscamos; é a bahia formada.
pela ilha do Desterro e o continente, que, unica, sobre a. costa do Brasil desde. a. cidade de S. P \3dro
ató ahi, offorece-nos um porto seguro e abrigado, capaz· de em si conter o maio~: numero de vasos
que o commercio dessas duas províncias· poderá exigir: sua entrada fmnca e.m. toda a época do
an•1o, torna esse ponto um dos melhores portos marítimos que se possa -encontrar.
No destricto do. '.l)ubarão, província de Santa Catharina, existe um de.P,ozito carbonifero q:ue.,
convenientemente explorad o, modicamente sui!priria ás exigencias da inclustria. e, commercio do.
Brasil: ricas pela quantidade e natureza do combustível, as vantagens .que exploração dessas minas
poderia dar, provirão unicamente do meio . d.e transporte que se a.doptar. para a, venda d'o combust1Yel em um porto marítimo conveniente para esse fim.
O porto de Imbituba, sete lagoas ao norte da Laguna, ou o porto da cidade da Laguna, são
os dois que, mais proximos do destricto· do Tubarão, poderião ser escolhidos para em2orio do mineral extrahido, se contra elles não existissem cir.mnstlncias clesfavoraveis; a. barra da Lagunª'não
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-17sà não permitte entrada a navios de alto bordo, como tambem sua entrada é difficil e anisca.da;
0 ,p orto de Imbituba não é mais do que urna enseada formada por um reconcavo da costa, verdade ê que abrigada de .certos ven~os, porem de uma tão exigua superficie que jamais prestar-sa-bia
aos fins que se tem em vista.
Ernprehender sabiamente a exploração das minas de carvão de pedra do Tubarão, seria reunil-as
por uma via de communicação a um ponto de desembarque facil na província de Santa Catharina,
que assegure ao futuro dessa tão importante fonte de riquezas os resultados vantajozos a que ella
dá direito esperar obter: mais tarde, quando occazião apresentar-se, voltaremos a este assumpto, e
então expenderemos nossa opinião a respeito.
üs · Estados que avizinhão o Brasil pelo lado do sul, pelas continuas exigencias que ·nos impõem, rnáo gover'no, caracter dos habitantes, e sacrificios de sangue e capital que no3 tem custado,
tornão a província do Rio Grande do Sul, pela sua lirnitrophia com elles, o ponto objectivo de
suas invectivas contra o Brasil; a baze. de operações do Brasil em cazo de lutas -por esse lado,
será a província do Rio Grande do Sul, e ahi mais do que em outros pontos do Imperio, a concentração de. forças é julgada eminentemente necessaria. Para que na província do Rio Grande elo
Sul creernos um empecilho á marcha de ambições, tenhamos um escólho contra o qual espedacemse vexames tão repetidos, ernfirn, se a prudenci_a do Brasil, algum dia esgotada, o impellir a sujeitar as condições do vencedor aos Estados que com elle confinã.o pelo lado do sul, õ necessario
que para a sustentação de seus direitos, esteja o Brasil copscio da presença .de bom numero de tropas riesse ponto, e da prornptidão com que um corpo de exercito pode ahi concentrar-se.
D systema de commu:licações de que o commercio interior da parte central da provinda de
Santa Catharina se serve, não pode ser mais imperfeito do que é; pela via marítima soffre a cidade da Laguna, centro para onde convergem os productos dos destrictos agrícolas que o avizinhão ,
da influencia de sua terrível barra; pela via terrestre, o Desterro communica com a província do
Rio Grande do Sul pela costa do Oceano, quo pelas repetidas ressacas que nella se manifestão, não
offerece contim,111,mente passagem ; se a isso ajuntarmos as difficeis e dispendiozas passagens de rios
. e lagóas, teremos uma ligeira idea da pernicioza influencia que essa unica via de transito para vehiculos exerce sobre as transacçÕes da província de Smi.ta Catharina.
Tivemos occazião, quando em 1858 encarregado do melhoramento da estrada ela Laguna .á · povoação das Torres, de· apreciar de mui perto os inconvenientes que apresentão aos lavrado1·es da
província de ·Santa Catharina as insanas baldeações que exigem as passagens dos rios, Em baú,
Massiambú, Urussanga, Araranguá, e Mon'lpituba, da barra da Làguna, e da lagõa do Camacho;
elles são de tal natureza que, o transporte de mercadorias da Laguna ás Torres, por meio de carretas ahi em uzo, augmenta de metade o custo do objecto, não havendo alem disso certeza da.
epoca .e m que ellas chegarão a seo destino,:
Para vencer a di:;;tancia de 25 legoas que pela costa do Oceano separa a cidade ela Laguna da
povoação das Torres., são necessaFios 15 dias, quando o alagarriénto da ·costa, proveniente da intensidade do vento sul, difficulta cons :deravelmente o transito.
É' necessario ter-se viajado ness~ costa .para que se possa fazer uma justa idea do quanto
soffre 9 viajante que n'ella arrisca-se; a mão do homem mui pouco tem creado nessas paragens
para compensar os rigóres que ja por si offerece a aridez desses de;;;ertos, c se a favôr do viajante
não existisse essa hospitalidalle homerica que tanto honra o caracter Catharinensc, por certo elle
não hesitaria um só instante em banir de seo espírito os soffrimentos de uma viagem perigoza,
longa e custoza.
Ot-êr que os destrictos agrícolas que existem semeados desde a cidade de S. José até á povoação
das Torres podem prosperar, que as terras virgens tão productivas que cobrem a província de Santa
Catharina ser!io cultivad,a s, admittir no estado actual e primitivo das vias de communicação dessa
província a possibilidade da sua prosperidade, seria lançar nos mais sérios embaraços áquelle que
pretendesse sustentar uma tal hypotheze': desde o momento em que firmemente nos convencermos
da· agonia lenta com que a vida da província de Santa Catbarina ésvae-se, reconheceremos que para
extirpar um tão gran~e mal é necessario o emprego de meios evidentes e energicos.
Pezando todas as considerações que acima expendemos rélativas ás cauzas qu'l tão terriveis
influencias exercem sobre o desenvolvimento das províncias de Santa Catharina e . S. Pedro do Rio
Grandp- do Sul ; estudando os resultados vantajozos que obteriam os compensando com a superiodade (Je uma os inconvenientes que a outra apresenta á navegação; reconhecendo a verdade da·
pozição da província do Rio Grande do Sul em relação aos · Estados que a confinão ; avaliando o
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18-beneficio que à industria do Brasil facultaria uma exploração bem concebida das minas de carvão
do Tubarão, e transidos de dôr pelo triste espectaculo que offerece a escassa cultura das terras
dessas duas províncias, estudámos a possibilidade do estabelecimento de uma estrada de ferro entre
ellas.
Não enxergamos na abertura de uma estrada ordinaria ·de rodagem entre as capitaes dessi!S
províncias, nem tão pouco na navegação fluvial desde a cidade da Laguna até á lagôa dos Patos,
0 remedio que devemos empregar para, a t0do o tempo e sob o pezo de quaesquer eventualidades,assegurar o futuro a 'JUe as províncias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul têm
·
um tão justo direito.
Poucos argttmentos estabeleceremos para demonstrar, quão fraco seria o palliativo que se empregaria
adaptando qualquer dos dois ultimas projectos.
Abrir uma estrada de rodagem das immediações da ilha de Santa Catharina á cidade de Porto Alegre;
observando-se nessa construcção os principias de commodidade e certeza em seo transito, obrigaria a seo
traçado pelo interior dessas províncias, traçado que devendo sujeitar-se aos accidentes de terreno bastante
pronunciados na província de Santa Catharina, exigiria o emprego do limite inferior dos declives adaptados em taes estradas; para vencer os obstaculos que a d!_rectriz dessa estrada encontraria na província de
Santa Catharina, teríamos de construir o mesmo numf:ro de obras d'arte que uma estrada·de fe1To impaTia, e seo custo seria igual ao do desta ultima, abstracção feita dos materiaes fixo e rodante.
Grande numero de .lagôas existem parallelamente á costa do Oceano desde a Laguna até á
lagóa dos Patos, e quatro rios importantes desaguão nessa costa entre esses dois pontos; poderíamos
pois desviar os cursos desses rios, fazel-os desaguar nas lfigôas mais proximas respectivamente a
cada um d'elles, e depois de ter sido suas agoas para ahi dirigidas por meio de canaes convenientes, teríamos assim estabelecido uma communicação por via à'agoa . desde a cidade da Laguna
até á de Porto Alegre, ou a um outro qualquei· ponto da margem norte da lagôa dos Patos.
Para preferir uma estrada de ferro a uma estrada de rodagem de Santa Catharina a Porto
Alegre, basta a consideração de que o estabelecimento do leito da estrada montando á mesm·a
somma tanto em uma como em outra, os serviços que a primeira renderia estão acima das vantagens da segunda, de sorte a merecerem o assentamento de trilhos e a circulação de locomotivas
sobre ella.
Creada a communicação por via d'agoa desde a cidade da Laguna até á de Porto Alegre, por
exemplo, as entradas que facultarião accesso aos pontos extremos desse canal de 50 legoas de desenvolvimento, serião, ao norte a barra da Lag~ma, e ao Sul, a barra do Rio Grande do Sul; convencidos da pouca importancia de cada uma dessas barras, esse projecto cahe por si mesmo e nem
'
admitte discussão.
Firmes pois no prinetplO de que, uma estrada de ferro de Santa Catharina a Porto Alenr~ 6·
a un ica alavanca poderoza que o Brasil pode facultar a iessas províncias para de um -golpe o qu~
brar as algemas que apertão scos herculeos braços, fizemos todos os estudos necessarios para esse
fim, e chegámos aos resultados seguintes.
A linha da estrada de feiTo de Santa Catharina a Porto, Alegre, · terà origem na primeira
província, em um ponto ao norte da cidade de S. José; chegada á povoação do Merim, dará um
ramal para a cidade da Lagtma; do Merim internando-se para oeste da provincia,. ira passar pela
cidade ela Piedade perto da qual acha-se o districto carbonifero do Tubarão; d'ahi seguindo sempre
o interior da província de Santa Catharina, deverá ella gan:1ar a provipcia do Rio Grande do Súl
na povoação das Torres, d'onde por um alinhamento quasi recto irá te1: á cidade de Porto Alegre.
O desenvolvimento da linha ferrea de Santa Catharina a Porto Alegre será de 75 legoas; o do
ramal do Merim á cidade da Laguna de 6 légoas; as estações de 1• ordem em numero de oito, a
saber; as de, Santa Catharina, Merim, Lagtma, Piedade, Araranguá, Torres, S. Leopoldo e Porto
Alegre, e 2-1 outras estações de 2a ordem sobre a grande linha.
As obras d'arte mais importantes para o estabelecimento do leito da estrada de ferro são: tres
tuneis de um desenvolvimento total .:de 2880 braças. a ·saber, o do morro dos Cavallos,' do morro
de Seriít, e Morro Grande: tres pontes para !Í.:; passagdns dos rios, Urussanga, Araranguá e Mompitnba, finalmente um viadncto de 550 braças de longo para a passagem da lagôa de Itapém na província do Rio Grande do Sul.
Eis mui resumidamente no que consiste a execução de uma estrada de ferro de Santa Catharina'
a Porto Alegre; não me demorarei em questões de detalhe, taes · como, dever ser essa linha a du- ·
pla via em todo o seo desenvolvimento; justificar a importancia fttttua das estações da Piedade, Ara-
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ranguà e Torres; ·indicar o.s meios que serão -empregados pare;a-todo o·tempo ·ességurar a posse dessa
linha em cazo de lutas com nossos vizinhos, e de·que modo será· estabelecida a estação terminal na
província de Santa Catharina-; tocarei, porem, em dois pontos essenclaes a que este projecto liga-se inti·
mamente, e dos quaes um é por assim dizer-se, o alicerce sobre qug elle assenta.
A permutação entre os pontos de desembarque .que o estabelecimento da linha fertea imporá áprovíncia do Rio Grande do Sul, induz-nos a emitir a opinião de que o transporte de viajantes e· cargas· d.esembarcadas na estação t<Jrminal da linha em Santa Catharina com destino a cidades da provincia do Rio Gr~nde do Sul situadas sobre a lagõa dos Patos, seja feito sob a responsabilidade da
c~mpanhia que se organisar para a construcção da estrada de ferro, e sendo conveniente estabel~cer
uma correspondencia. regular e effectiva entre a província de Santa Cactharina e a Capital do Imperio, ·
um dos annexos ao projecto que nos occupa; é a.. navegação a vapór entre o Desterro e Rio de Janeiro, e
uma outra linha -de navegação pela lagõa dos Patos entre Porto Alegt·e, Pelotas e cidade de S.
Pedro.
Persuadidos de que sufficlentemente denionstrámos as desvantagens que comsigo traria- a escolha
de um dos dois portos, seja o Laguna, quer o de Imbituba, para cabeça da linha qne deve trazer·
a. um porto de embarque o mineral exttahido das minas do Tubarão, não insisti~emos _em _proyar
que o porto de- Santa Catharina é o unico conveniente e que com vantagem se presta á exigencia
que a exploração desses depozitos carboniferos fará sentir: o que desejamos porém, é que essa
exploração não seja separada da em preza que tem de tomar a seo cargo . a construcção da estrada
d·e ferro de Santa Catharina a Porto Alegre.
O trafego futuro da linha ferrea exigirá um consummo consideravel de combustivel, e se a
propriedade das minas do Tubarão couber a U.JCI~a empreza outra que á primeira, é natural suppor
que, zelqsa de seus interesses venha ella impõr á verba de despezas da linha. uma parce}la .d!l tal
valor que por gm obrigará á companhia da estrada de ferro a fázer acquisiÇão do privilegio que
servirá de escudo a uma tal impozíção; para evítar contestações desse genero que o futuro pode
fazer surgir, jUlgamos que, destacar a exploração das minas do Tubarão da.s attribuições da estrada
de ferro de Sant-a Catharina a Porto Alegre, seria não só, preparar uma arena para bem custozas
discussões, como tambem privar a estrada de ferro de uma de suas fontes de recursos, que é como
que a alma dessa empreza.
Os maravilhosos resultados que em todas as partes do globo as estradas de ferro têem comsigo
trazid-o; a persuasão intima que o século actual tem do magico poder desse systema de locomoção ;
a metamolJlhose rapida das condicções do paiz em que a locomotiva exerc<J ·seus prodígios, e o
meio poderozo que para a sua defeza offerecem as vias ferreas, tudo isso reunido ás circumstancias
actuaes do Brasil, e especialmente ás em· que se achão as províncias de Santa· Catharina e S. Pedro
do Rio Gi:~nde · do ·Sul, obrigá-nos a, se com convicção partilha o Brasil taes opiniões, reunir
essas duas províncias por meio ·de uma ·estrada de ferro.
Resta examinar e. saber se os sacrifl.cios que o estabel~ci~ento de uma estrada de forro de
Santa Catharina a Porto Alegre exigem, estão acima das forças do Brasil; isto é, se apezar dos
motivos que obrigão a activar a realização desse projécto, devemos por emquanto a olle renunciar
visto que o capital consagrado para esse fim, não estaria em relação com o rendimento da linha?
Poderíamos aventar algumas opiniões a . esse respeito, e mostrar que a execução do proj ecto que nos
QCCupa com a dos dois outros que delle dependem, está comprehendida nas raias dos recursos do
Brasil ; para marchar porém seguro das proposições que avançarmos, é necessario que dados mais
Plinuciosos .possuamos ..para que , ufanos de nossas investigações, possamos . dizer ao Brasil, ser
chegado o momento em que duas de suas mais bellas . estrella.s vão começar a brilhar em todo o
seu resplendor,
E' para satisfazermos a esse ·problema, de que cheios de convicção esperamos que um prazo de
oi-to annos separe sua solução, que respeitosamente submetto á consideração de

Vossa Magestade Imperial
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Pedido de Concessão
dos estudos de uma linha, de estrada de fer-ro de Santa Catharina a Porto Alegre.
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Obreiro diligente, e que jámais des.mentirá os dezejos que tem de assentar uma pedra ao
e.dipcio da prosperidade .do . Brasil, não venho junto ao Throno de VossA MAGESTADE IMPERIAL
i~plorar uma Graça que não seja compatível com o caracter do projecto de que occupei-me; por
isso mesmo que meu fim é, de .~m época não muito l'emota ter a honra de captar a attenção de
VossA MAGETADE IMPERIAL sobre o futuro certo que a realisação desse projecto assegurará, e ao
mesmo tempo ponderando que por circun1stancias fortuitas que estão acima de nossa previsão, póde
a ·opportunidade do estabelecimento de uma estrada de ferro de Santa Catharina a Porto Alegre
não ser então ainda chegada," razões algumas assistir-me-hião para que eu fizesse a VossA M,{oEsTADE IMPERIAL um pedido de qualquer outra natureza que fosse, differente do que hoje tanto honrome em sujeitar á apreciação de VossA MAGESTADE IMPERIAL,
Lealdade . e franqueza, dedicação absoluta á cauza da .prosperidade do Brasil, e os fracos recursos· de. nossa intelligenci,a, são os penhôres que deponho a VossA MAGESTADE IMPERIAL para
merecer a Graça que imploro; se elles bastão, o dia do 45. 0 anniversario natalício de VossA MAGESTADE IMPERIAL será para mim aquelle que em si resumirá. a justificação de meu pedido: nesse
dia memoravel, em que o Brasil inteiro humilhado ante o Senhor, feryorozas supplicas aos Ceos
4ilige .pela feliz e longa existencia de VossA MAGESTADE IMPERIAL, saudando a aurora nas praias
azues da cidade do Desterro, quando o astro do dia tiver attingido metade de sua carreira, VossA
MAGESTADE IMPERIAL terá marcado uma epoca glorioza do Brasil, inaugurando a linha . da estrada de
ferro de Santa Catharina .a Porta Alegre.

Respeitosamenee beija as Augustas Mãos de

Vossa Magestade Imperial,
Um dos mais fieis subditos

o
Bel SEBASTIÃO ANTONIO ·RoDRIGUES BRAGA JuNIOR,
1° Tenente do Corpo de Engenheiros.
Londres 1 de Março de 1861.
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Sebastião Antonio Rodrigues Braga Junior, lo Tenente do Corpo de Engenheiros, vem submisso e respeitosamente implorar .á VosSA MAqESTADE IMPERIAL uma Graça que, VossA MAGESTADE
IMPERllL dignando-se c,hamar á memoria a exposição por mim verbalmente feita a VossA MAGESTADE IMPERIAL no dia 9 de Outubro de 1858 sobre -as Províncias de Santa Catharina e S. Pedro
do Rio Grande do Sul, é o resultado á que, por estudos feitos relativament~ á prosperidade da
parte sul do Imperio, com a maior consciencia da segurança de meos passos, snu hoje levado a
sujeitar á .Alta Consideração de VossA MAGESTADE IMPERIA'L.
Deixando pela primeira vez a Província de .Santa Catharina, em Agosto de 1858, uma idéa de
grande futuro para o Brazll flrmou,ee em meo esphito. ·Quiz VossA .MAGESTADE IMPERIAL que eu
fosse â Europa applicar-me ao estudo de alguns .ramos de minha profissão: circunstancia feliz que
fez com que, dominado pelo smagniflcos quadros que offerece ás vistas do observador na Europa
o poderoso meio de facilidade de communicações para tão rapida quão maravilhosamente transformar as condicções de um paiz, de lá. tivesse eu .a honra de occupar a Attenção de VossA
MAGESTADE IMPERIAL sobre o projecto de estabelecimento de uma estraâa de ferro entre as Capitaes
d'l~s Províncias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Dois trabalhos ·que â Augusta Presença de VossA MAGESTADE IMPERIAL eu tive a honra de fazer
chegar, um, manuscripto, com data de 25 de Outubro de 1859 da cidade de Montargis em França,
e outro, impresso, datado de Londres, do 1° de Março ·de 1861, ambos Utratando da construcção
de uma estrada ·de ferro de Santa -Catharina a Porto Alegre, mostrão os progressos que em mim
originou o estudo accurado da realisação dessa empreza.
Ao ultimo desses trãbalhos reoorro como complemento indispensavel para chegar á apresentação do pedido que dà-me a honra de comparecer ante VossA MAoEsTADE IMPERIAL: é n'elle que
~).chão-se desenvolvidas as bazes sob as quaes entendo dever marchar meo projecto, ..e por isso
evitarei aqui uma transcripção longa sobre os annexos de qne faço depender o estabelecimento de
uma via-ferrea que partindo das proximidades da Cidade do Desterro, Capital .da Provinc:a de
Santa Catharina, vá tex· á cidade de Porto Alegre·, capital da Província do tRio Grande do Sul.
Seduzido pelas vantagens que resultarião para o Brazil do estabelecimento dessa estrada de
ferro, taés como :
Garantia de sua tranquilidade por esse la9o ; pois, essa via de communicação, essencialmente
strategica, levaria ao coração da Província de S. ·Pedro do Sul, ·dentro de um pequeno numero de
horas, forças sufll.Cie)ltes para a .repressão de qualquer mavimento hostil da patte dos Esta.dos
que por ahl são limitrophes do lmPeriO ;
·
Desapparecimento desse funesto empecilho que tanto actua contra o progresso da Provincia de
S. Pedro, a barra do Rio Grande do Sul ;
CulÍ1Jl'R das terrae dessas duas Províncias ; realidade que resultaria da . emigração Européa para
ellas, não da que só á custa de grandes sacriflcios e tão amargas decepções até hoje temos obtido,
a colonisação engajada, porém dessa que, unica, dá resultados favoraveis ao paiz onde braços
nascidos em regiões estr!)Jlhas vêm estabeleeer-se, a proveniente de uma emigração espontanea ;
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·onde convergirião viajantes e productos vindos do Estado Oriental, das Republicas• do Paraguay
e Argentina, e, talvez mais rapidamente do que presumo, das Republicas banhadas pelo Oceano
Pacifico, previsão esta ultima que é-me autorizada pela construcção na Republica Argentina de
uma estrada de ferro entre Santiago e Cordova, e pela descoberta ultimamenté feita por um Official
.de marinh~ Chilena, que dois desfiladeiros existem na Cordilheira dos Andes, na latitude de
Chiloe, collocando em communicação directa o Chili com as Pampas Argentinas, sem que haja
necessidade de galgar essa cadêa de montanhas ;
Extincção, por isso mesmo immediata, dessa grande fonte de prejuízos para o Estado, o contrabando, que tão desastradamente faz-se sentir na Província do Rio Grande do Sul, e cuja hora
será soada quando, de Porto Alegre, o espírito de empreza, animado pelo successo de estabelecimento da estrada de ferro dessa Cidade ao porto de Santa Catharina, fizer dirigir sobre as Villas
de Jaguarã<> e Uruguayana, em territorio do Imperio, duas outras linhas ferreas que ·se!·ão um
.convite tacito para que, pela conveniencia de interesses, as Cidades de Montevidéo e da Assumpção estejão, a primeira a 72, e a segunda a 81 horas da Capital do Imperio, isso devido á locomotiva
percorrendo o espaço que. separa Montevidéo da Villa de Artigas, e á communicação mixta, por
.estrada de ferro e por agoa, desde a Villa de Uruguayana até á Cidade da Assumpção; e além
de muitas outras que passarei em silencio ;
A importancia moral que sobre sua politica exterior adquiriria o Brazil pela certeza de communicações rapidas com suas fronteiras meridionaes e occidentaes : tudo isso pelo lado das hypotheses que é permittido fazer áquelle que é apologista de uma idéa fixa, e por outro :
Animado por uma unica ambição, a de com a maior sinceridade servir á Causa da civilisai;ã.o
de meo paiz;
Convencido da efficacia dos meios que ha mais de cinco annos tenho procurado reunir para
satisfactoriamente levar á realisação o projecto de que me occupo ;
Iniciado pela pratica de taes trabalhos na Europa, ·.em · tudo o que diz respeito á boa
marcha de uma em preza desse gener.o; e, finalmente, fazendo a sincera confissão de que a satisfação á esse grande problema da prosperidade das Províncias de Santa Catharina e Rio Grande
do Sul, por o estabelecimento de uma estrada de ferro entre ellas, foi o alvo constante para onde
convergirão todos os meos esfórços durante mais de quatro annos que residi na Europa ;
Com o fim de justificar essa empreza, e chegar ao conhecimento de que sua realisação está
comprehendida dentro dos recursos do Brazil, isso sem que essa justificação acarrete sacrificio
algum pecuniario por parte do Governo Imperial, como garantia dos trabalhos em que tênho de
lançar-me, submetto á Alta Consideração de VossA MAGESTADE IMPERIAL e pedido do

Privilegio exclusivo para estabelecimento de uma estrada de ferro .que, partiudo de
um ponto do continente, fronteir,o á ilha de Santa Catharina, vá ter á Cidade de Porto
Alegre, Capital da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Por mais extraordinarios que pareção-me ser os beneficios que o Brazil retir.ará do estabelecimento dessa estrada de ferro; como BrazHeiro, possuído do mais santo amor pelo progresso d>e
minha Patria, e cbmo Engenheiro, o primeiro em avaliar quão perniciosa seria a influencia que
sobre o futuro das estradas de ferro no Brazil viria a exercer a precipitação com que na infaneia desse
melhoramento entre nós podessemos ser lançados, decidindo a construcção de estradas de ferro,
insufficientemente estudadas: admittindo que os estudos á que tenho de proceder para julgar dos
sacrificios que a construcção dessa linha-ferrea tem de comportar, e d'ahi, a organisação da& •tarifas
para seo tvafego, poderião levar-me á um resultado tal que eu reconhecesse não ser ainda chegado
o momento de sua reali~ação: ou, l'-or outra, que os fretes .exigidos para transporte de mercadorias
pela estrada de ferro poderião originar uma diminuição consideravel nas transacçõos dessas duas
Províncias, a justiça de minha pretenção, toda eu a faço consistir no modo pelo qaal é ella expandida.
Longos devem ser os estados que sou obrigado a fazer para poder chegaF á justificação do futuro
de meo projecto. Incompletos são os trabalhos que á esse -respeit0 podem existir, e que poderião
servir-me de baze para a C(lnfecção . da. grande Memoria descriptiv.a. A colonisação das duas Pr0'vincias; a navegação a vapor. entre o Rio de J·aneiro e. a Cidade do Desterro. entre Porto Alegre,
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para os quaes toda a attenção deve ser dirigida com aquella circumspecção que só um estudo feito
com tempo que dê lugar á uma longa reflexão póde garantir o successo em sua pratica . .
Fm vista da importancia que preside à organisação do projecto definitivo para a construcção
de uma estrada de ferro d ~J Santa Catharina a Porto Alegre, pedindo a VossA MAGESTADE IMPERIAL
o privilegio exclusivo para seo estabelecimento, imploro mais que o prazo de quatro annos, conta·
dos da data do Decreto, me seja fixado como aquelle dentro do qual eu deva apresentar meus trabalhos.
o· estudo de uma linha ferrea de 75 legoas de desenvolvimente, a organisação de dois serviços
de navegação a vapor, a disposição de contractos para acqu'sição do material necessario ao trafego
da linha, a exploração de estradas de rodagem ordinarias para pôr em communicação a estrada de
ferro com centros agricolas das duas Provincias, e a installação opportuna dos trabalhadores durante
a construcção da linha como cultivadores quando seo trafego começar, são pontos de observação
tão consideraveis, que para sua completa satisfação julgo indispensavel o espaço de quatro annos
·para sobre elles seriamente meditar.
Operaria que todas a.s suas forças invidará para mais impulso dar ao Carro da civilisação do
Brazil, junto ao Augusto Throno de VossA MAGESTADE IMPERIAL deponho meos mais ardentes votos.
os exarados no requerimento que ora apresento.

IMPERIAL SENHOR I
Certo do triumpho da causa que defendo, com o presentimento do futuro almejo ver chegar
o dia- 2 de Dezembro do anno de 1872- é, firmado na victoria industrial que esse dia de jubilo
para o Brazil alcançará nas Provincias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, que
animo-111e em pedir a
V.M.I.
Haja po1: bem deferir favoravelmente á
pretenção do supplicante, pelo que,

·'l

E. R. M.

Rio de Janeiro, 12 de Outubro de 1863.
SEB.tSTIÃO ANTONIO RoDRIGUES BRAGA JuNIOR.

Jo Tenente de Engenheiros.

,,

"

D

•,.

...
7

SENADO

Em 10 de llfaio de 186i

Presidencia do Exm. Sr. Visconde de Abaeté.

'CONTRATO COM

O VISCONDE

DE BARBACENA PARA LAVRAR MINAS DE CARVÃO DE PEDRA.

Entrou em 3a discussão, que ficára adiada, na sessão de 18 de Abril, a propos1çao da camara
.dos deputados, approvando o contrato feito com o visconde de Barbacena para lavrar minas de carvão
de pedra, com o parecer da commissão de emprezas privilegiadas, que offerece emendas.
O SR. CANDIDO BoRGEs:-Sr. ·presidente, não me proponho a impugnar o parecer por ora, e sim a pedir
o adiamento delle, pelas razões que vou apresentar ao senado. O senado acaba de ver que apenas dous
membros da commissão de emprezas privilegiadas se achão assignados neste parecer. Sendo eu membro
desta commissão, e pedindo o adiamento.hoje, devo dar ao senado as causas que me levão a isto.
Advertindo-me um dos honrados membros da commissão que este projecto existia na pasta e que ia
lavrar o competente parecer eu pedi a S. Ex. a demora por alguns dias, afim de· que pudesse examinar
este negocio e assignar com cohecimento de causa; e então levei para casa os papeis que encontrei.
O meu estado de ·saude o senado sabe que tem sido máo ; durante toda a sessão, deixei de comparecer
por alguns dias, e, como não se podia saber o tempo que duraria o meu iucommodo, os honrados membros
que fazião parte da com missão assentaram que, para abreviar o negocio, podião lavrar o seu parecer para
eu assignar depo1s, ou para passar simplesmente com a assignatura dos dous honrados membros. Durante
a permaneucia do incommodo vi pelos jornaes que o parecer tinha sido apresentado; mas, não tendo sido
discutido e entrando hoje em discussão, peço o seu adiamento pelas seguintes razões:
Ha. Sr. presidente, dous projectos de uma estrada de ferro que da província de Santa Catharina se
dirige a Porto-Alegre; consta-me, vi mesmo, que alguns trabalhos a este respeito têm já sido apresentados
ao governo, e me consta mais que ácerca delles foi consultada a secção do conselho de estado. Vejo pelo
contrato que serve de base ao parecer da commissão que se dá um privilegio por 90 annos; vejo que em
uma outra condição se prohibe a construcção de qualquer caminho de ferro em uma circumferencia
de 10 leguas: me parece que o senado, para votar ácerca deste negocio, deve conhecer, não só os planos
que forão apresentados para essa projectada estrada de ferro, mas ainda a opinião da secção do conselho
de estado~ que foi consultada.
E me parece isso, senhores, tanto mais indispensavel, quanto é certo que a assembléa provincia1
de Santa Catharina representou contra a concessão do privilegio, que ora se discute, allegando a impossi-
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-bilidade, que talvez se ilésse no futuro, da construcção de uma estrada de ferro de Santa Çatharina a Porto
Alegre, cujas vantagens saltão aos olhos.
'
· ..
Não discutindo, pois, Sr. presidente, como disse a principio, o parecer da commissão, nem Õcontràto,
eu me limito a pedir ao senado o adiamento deste négocio até .que nos seja presente a co'nsultf!. do conselho
de estado ácerca da estrada de ferro de Santa Catharina a Porto-Alegi·e. Vou mandar· o meu requerimento
de adiamento .
.Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte
REQUERIMENTO :

1< Requeiro que se solicite da secretaria de estado da agricultura, commercio e obras publicas cópia
do parecer do conselho de estado ácerca dos planos de uma estrada de ferro de Santa Catharina ao PortoAlegre, ficando entretanto adiado o parecer que se discute até á apresentaçi:j:o da dita cópia.
a Paço do senado, 10 de Maio de 1864.- Candido Borges. »

-0 SR. SouzA E MELLO: - O senado ouviu a explicação que o nobre senador pela província do Rio
de Janeiro, meu illustrado collega, deu sobre o facto observado de apparecer na mesa o parece1·
somente com duas assignaturas. Passou-se o caso como o nobre senador referiu. Pelos seus incommodos
reconhecidos elle não tem sido !Imito assíduo ás sessões do senado ; sendo remettida á commissão de emprezas privilegiadas a resolução da camara dos deputados sobre a mineração de carvão em Santa Catharina, entendi-me com o outro membro da comr'nissão, o Sr. marquez de Olinda, e concordámos nas idéas
exaradas no parecer que lavrei. Encontrando depois o nobre senador, conversei sobre este negocio, e S. Ex·.
disse, com toda a razão, que queria ler e estudar a questão, para o que_levou os papeis. Seus incommodos,
porém n!i:o)he .permittirão comparecer ao senado alguns dia$, e eu mal).dei á mesa o _parecer com as duas
assignaturas. Eis o facto, e sinto mu:to que os incommodos do nobre senador não lhe permittissem auxilia1·
os dons membros da commissão com suas luzes.
Passando a tratar do requerimento, peço licen.ça ao nobre senador para dizer-lhe que os fundamentos
expostos para apoiar o adiamento não são procedentes. Existirão na realidade ou existem dous requerimentos dirigidos ao governo: um pedindo privilegio por 90 annos, ou não sei por quanto tempo, para
o estabelecimento de uma estrada de ferro de qualquer ponto do littoral da província de Santa Catharina
para qualquer ponto da província do Rio Grande do ·Sul ; esses pontos não são designados, não são fixados.
O outro requerimento pede autorisação para fazer os estudos necéssarios afim de se reconhecer se
a empreza de uma via ferrea, que ligue as duas províncias, póde ser levado a effeito. A secção do império
e agricultura do conselho de estado consultou sobre os dous pedidos, se não me falha a memoria,
o .governo resolveu indeferir a ambos os requerimentos. Por consequencia a idéa de estradas de ferro p~r'a
a província de S. Pedro é negocio caduco, _e aquillo que não existe, não póde servir de fundamento
-ao adiamento proposto pelo nobre senador.
.A repre,sentação da assembléa provincial de Santa Catharina não me parece razoavel, porque as duas
estradas nunca se farão concurrencia. Uma dellas, a que tem de fazer o serviço das minas de carvão
de pedra, procura o Oeste, vai á serra; a outra ha de seguir pouco mais ou menos a direcção Sudoeste,
acompanhando o littoral até Porto-Alegre ou S. José do Norte. E' verdade que em todas as emprezas
de estradas de ferro se tem fixado uma zona privilegiada, dentro da qual nenhuma outra estrada paraUela
·possa ser construída, e é neste sentido que se concede á estrada que se ha de . construir para o serviço
das minas de carvão de pedra a zona privilegiada, isto é; dentro das cinco leguas, de um lado, e do outro
·não se poderá construir uma estrada parat!eta; mas de maneira nenhuma podia dar o privilegio inaudito
de não poder ser qualquer estrada de ferro cortada por outra; isto não se tem concedido a nenhuma em·preza, e os favores concedidos á estrada que se tem de construir para os serviços das minas são os mesmos
que se têm concedido ás outras estradas de ferro.
Ora, se taes são os fundamentos do adiamento, e se não são procedentes, claro é que eu não posso
deixar de votar contra elle.

e

O SR. CANDIDO BoRGES :-Sr. presidente', eu não esperava a impugnação do meu requerimento.
feita pelo nobre senador que acaba · de sentar-se, membro da commissão de emprezas _privilegiadas,
Os papeis que examinei deixárão-me em completa duvida ácerca do voto que eu devia dar
nesta ·mataria, e parece-me notavel que se impugne o· requerimento de um membro de uma com·
missão que pede os esclarecimentos que julga indispensaveis para dar utn voto ácerca da mataria
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.Póde esperar mais tres ou quatro dia$, que tanto será !:lecessario para que o governo nos envie
·o parecer do çonselho de Estado ácerca· da materia de que fiz menção ?
Disse o nobre senador que estes dous. projectos de estradas de Santa Cathariua a Porto Alegre
já forão .indeferidos ; mas isto basta ? Teria o governo sulliciente ·razão para indeferir estes dous
planos de estradas de ferro ? Consta-me que um foi concebido por um official de engenheiros
nosso, moço muito habil, e .este trabalho não está tão atrazado como pareceu ao nobre senador ;
vi alguma cousa a este respeito, e notei que· o estudo é tão minucioso que até já está calculada
a extensão do caminho, as pontes e os tuneis que se devem construir: ora, não se teria chegado
a . este · resultado sem um exame serio do terreno por onde deva passar a linha. Consta-me, é
verdade, que um desses requerimentos foi indeferido ; mas o outro não foi, ou pelo menos o despacho não é claro; e tanto não é claro que o official de engenheiros a quem acabo de referir-me
ainda continúa nos exames e na sua pretenção.
Sobre tudo, senhores, o que é que se perde em que sejão presentes ao senado todos os papeis,
todos os esclarecimentos necessarios para que elle decida com pleno conhecimento ele causa? Não
terá peso na consciencia do senado uma representação contra este .::ontrato e privilegio feita pela.
assembléa. provincial de Santa Ca.tharina? Essa. assembléa será composta de homens q,ue pesassem
tão pouco os interesses de sua província ou os desconhecessem tanto que viessem representar
aos poderes supremos do. Estado sem mais, nem mais? O facto, pois, Sr. presidente, da existencia dessa representação da assembléa provincial de Santa Catharina, o facto de eu não achar claro
o negocio pelos documentos que me forão presentes, a necessidade que tenho de examinar qual
foi o parecer da secção do conselho de Estado, e que motivos teve o governo para indeferir essas
pretenções, se é que indeferiu a ambas, me levão a insistir pelo meu requerimento.
Não quero impugnar o contrato, estou disposto a votar por elle com algnmas pequenas modificações; mas tambem não quero comprometter o futuro do paiz. O senado sabe se convém ou não
o estabelecimento dessa estrada de ferro até Porto Alegre, segundo as condições propostas pelos
emprezarios? Até me consta que em um delles em nada se onerão os cofres publicos. Entretanto o
senado vê que, passando contrato tal qual, póde dar-se a impossibilidade dessa construcção em uma
circumferencia de 10 leguas. Posso eu saber de improviso se nessas 10 leguas está comprehendido
o espaço que deve ser percorrido por essa linha,? . Certamente que não.
Insisto, pois, pelo adiamento; são tres ou quatro dias: o negocio não perde por isso ; ao passo
que o senado poderá decidir com pleno conhecimento da materia.
Submettido á votação, foi approvado o requerimento.

8•

SESSAO

Em 17 de Maio de 18!31.

Presidencia elo Exm . Sr. visconde de Abaeté .

.

'

CONTRATO CELEBRADO COM O VISCONDE DE BARBACENA PARA A E XPLORAÇÃO DE MINAS DE CARVÃO DE PEDRA .

Seguiu-se a continuação da 3• discussão da propos1çao da camara dos deputados, approvanclo o
contrato celebrado pelo governo com o visconde de Barbacena sobre minas de carvão de pedra, na
província de. Santa Catharina com as emendas offerecídas pela comm1ssao de emprezas plivilegiadas.
Por esta occasião fez-se a leitura do officio do ministerio da agricultura commercio e obras publi-

....:.32cas de 13 do corrente, e da cópia do parecer do conselho de Estado, ácerca dos requerimentos de
José Dias da Cruz Lima e do bacharel Sebastião Antonio Rodrigues Braga para a construcção de.
urna estrada de ferro entre as províncias de Santa Catharina e Rio Grande do Sul.
Encerrada a discussão forão submettidas á votação e approvadas as emendas da commissão referida, ficando dependente da ultima discussão com os artigos do contrato a que se refere.
(Extrahido dos Annaes do Senado.)

E

I.

Sebastião Antonio Rodrigues Braga Junior, 1• Tenente do Corpo de Engenheiros, necessitando ir

â Europa, afim de tratar de um melhoramento material que muito interessa à duas das Províncias do Im·

perio, qual o da realisação de uma estrada de ferro entre as Províncias de Santa Catharina e S.
Pedro do Rio Grande do Sul, vem submisso e respeitosamente implorar a V. M. I. Haja por bem
conceder-lhe um anno de licença, com soldo simples, para que lhe seja possivel sujeitar á appro·
vação do Governo Imperial uma proposta sobre a marcha dessa em preza; animado dos mais sinceros
desejos em concorrer para a prosperidade do paiz, o Supplicante

P. a V. M . I.

Digne-se favoravelmente deferir á sua
pretenção,· pelo que
E. R. M.
'
Rio de Janeiro,
3 de Agosto de 1864.

SEBASTIÃO ANTONIO RODRIGUES BRAGA JUNIOR.

1• Tenente de Engenheiros.
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CHEl\IIIN DE FER ·
DANS LES PROVINCES
DE

SAINTE·CATHERINE ET RIO GRANDE DU SUD .

BRÉSI L

Si la race anglo-américaine du Nord nous a habitués de longue date à ces entreprises grandes .et
hardies, dont le but est l'exploitation du riche et immense territoire qu'elle occupe, l'on a, d'un
autre côté, observé toujours avec peine que, pendant longtemps, les populations de l'Amérique méridionale n'ont montré qu'indifférence et apathie pour ces hautes questions de progrés et de civilisation si intimement confondues avec leur avenir. - Là aussi cependant existe une étendue non
moins immense de terrains d'tme fertilité presqu'incomparable et qui, pour produire, n'attendent que le
travail de l'homme. Le Brésil, en particulier, renferme en son seul territoire plus d'éléments de
richesses, peut-être, que l'Amérique du Nord, mais jusqu'à ce jour il n'a su que fort peu en tirer
parti, faute d'un bon systéme de voies de communication liant ses diversas provinces entr'elles et
avec les bons ports marítimas qu'il posséde.
Le Brésil parait toutefois vouloir maintenant secouer cette longue apathie et participar à son
tour au mouvement général; nous le voyons faire les plus honorables éfforts pour y parvenir; des.
tronçons de voies ferrées ont été ouverts récemment dans les provinces de Rio de Janeiro, de Saint
Paul, de Pernambouc et de Bahia; c~est le commencement du · réseau magnifique qui ouvrira tm
jour à la civilisation du monde tout le continent sud-américain. Ce mouvement de progrés ne doit
plus se ralentir, car une foule de projets qui l'appuyent surgissent en excitant au plus haut point
l'intérêt du pa.ys; la réalisation de ces projets commence; elle n'est plus désormais qu'une ;question
de temps, et c'est ce que comprend avec une haute intelligence le gouvernement éclairé et paternal
de l'Empereur Don Pedro II.
De tous ces projects, il en est un surtout dont ce gouvernement vient de reconnaltre l'extrême
importance; c'est celui de la construction d'un chemin de fer partant de Sainte-Catherine, port maritime de premier ordre. et chef-lieu de la province de ce nom, et allant, aprês un parcours d'environ cinq cents kilométres, se terminer à Porto-Alegre , chef-lieu de la province de Rio Grande du
Sud.
·
Plusieurs journaux français et étrangers ont, il y a environ quatre ans déjá, parlé avec faveur de
ce projet dont l'idée premiére est due à M. Séb. Ant. Rodrigues Braga Jor, officier au corps du génie
brésilien, qÚi publia à Londres, vers cette époque, un consciencieux et savant Mémoire adressé à
S•. M. l'Empereur du Brésil sur cette grande entreprise. L'idée élait juste, on doit le reconnaltre,
car, discutée et debattue depuis et avec passion dans le pays même, elle a fait un tel chemin que
personne n'y met plus en doute aujourd'hui que la vie et la prospérité futures de ces deux belles
'trovinces, si peu connues en Europe, ne dépendent de la prompte exécution du chemin de fer de Saiote'
·
Catherine à Porto-Alegre.
Ce projet, notons-le en passant, est, de plus, d'un intérêt pelitique capital pour le Brésil; car,
créer en ces contrées, si eloignées de son centre, les voies de communication qui leur manquent
et qu'elles réclament instamment, c'est se les attacher par des liens indissolubles, c'est aussi se
donner la force nécessaire pour défendre à l'occasion contre toute agression étrangére et y main
denir l'ordre et la paix_
,Mais cette question n'est pas limitée, tant s'eti .faut, à la prospérité de telle ou telle province
Ele l'empire dtt Brésil; elle s'étend encore bien plus loin et se rattache par beaucoup de points auy

-42-

/

int!!,rêts du commerce du monde et du progrés uni verse!; nous allons donc essayer de la faire con.
naltre sous ces divers points de vue.
Les deux provinces de Sainte Catherine et de Rio Grande du Sud forment l'extrémitê méri.dionale du Brésil; comprises entre les 26e et 31e degrés de latitude australe, elles s'étendent le long
du littoral atlantique sur une longueur d'environ 150 lieues brésiliennes (925 kilométres) avec une
largeur moyeune de 8h lieues (490 kilométres).
Donnons·en une com-te description:
Le climat de ccc: provinces est tempéré; les assais sérieux de colonisation européenne que
l'on y a faits ont aJmirablement réussi et l'on en citera entre plusieurs une preuve remarquable,
dans la prospérité de la colonie allemanãe de San-Leopoldo, fondée i! y a une trentaine d'années
dans la province de Rio Grande du Sud. La partia méridionale de cette même province offre plus
qu'aucun au~re territoire du Brésil des pâturages excellents ou les bestiaux se sont multipliés en
quantité prodigieuse : ailleurs on trouve d'immenses forêts séculaires , des cours d'eau nombreux et
un terrain toujours propre à la cultura la plus variée: ~es fruits et productions de l'Europe méridionale y prospérent beaucoup mieux encare que ceux qui . appartiennent au climat des tropiques.
Pour faire suíte à cet aperçu, nous exttayous li~teralement les quelques ligues qu1 suivent de
la relation du voyage d'Arsene Isabelle à Buenos-Ayres et à ·Porto Alegre, par la ·Banda Oriental
(Havre,_1835, page 477)..
« Sachez qu'on ne jouit pas seulement d'une vue agréable à Porto Alegre, on y jouit encare
cc d'une bonne santé ; jamais climat ne fut plus convenable à des Européens; ce ne sont pas les
cc chaleurs suffocantes da praia de Rio Janeiro, Les poLvaderas et les nuits froides de Buenos-Ayres;
. cc p'est un air tempéré, embaumé, pur et salubre; aussi les médecins n'y font pas fortune; les
cc pharmaciens même y sont réduits à se faire parfumeurs. »·
Si ~1ous passons maintenant dans la province de Sainte-Catherine, située au nord de la premiére,
nous trouvons, au témoignage unanime de tous les voyageurs célebres qui l'on visitée que son territoire est des plus beaux et des plus fertiles du monde. Telle ést, dit-on, la salubrité de l'air
dans l'lle de Sainte-Catherine que ce. pays est regardé comme un lieu essentiellement propre à rétablir la santé des personnes faibles et fatiguées: c'est la Níce du Brésil I
Enfin, cette province semble previlégiée de toute maniêre; à toutes les riches cultures qu'elle
peut donner, i! faut. ajouter rp.aintenant un nouvel élément de richesses, ce sont de puissants gisements de charbon de terre, découverts depuis peu d'années dans un district de l'intérieur et dont
l'exploitation va commencer.-Or, en ce temps ou la vapeur• devient l'agent à peu prês universel,
quelle découverte peut être aussi précieuse et égaler celle-ci en importance?
Cette com-te notice suffira pour donner à comprendre la prosperité réservée à ces belles cont~·ées,
!e jour ou étant eu communication facile !'une avec l'autre et avec un port maritime servant d~en
trepõt à leurs produits, cessera leur isolement.
Comment maintenant le chemin de fer proj eté entre Sainte-Catherine et Porto Alegre peut-il
résoud1;e ce probléme, en faisant naitre dans ces provinces la vie qui, jusqu'à ce jour, leur fait défaut?
C'est ce que nous allons exposer.
Malgré sa position le long de l'Océan Atlantique et un développement de cótes de prés de 1,00)
kilométres, on ne rencontre dans cette partie du Brésil qn'un seu! port maritime véritablement digne
de ce nom ; c'est la baie exislante entre la terre ferme et l'lle de Sainte-Catherine, ile ou est située la
ville de Notre-Dame de Desterro, capitale de la province.
Au dire d'un de nos marins les plus expérimentés, M. Duperrey, que nous citons ici textuelcc lement : « Le bassin immense de Sainte-Catherine est apràs celui de Rio-Janeiro, la baie la meÜcc letu·e et la plus considérable de l'Amérique rnéridionale; elle peut recevoir les plus grandes escacc dres, abriter plus de navires marchands que le commerce du Brésil n'en attirera jamais et de<< venir un jour, par sa position géographique, l'un des points les pfus impqrtants de l'océan Austral.
<< -Il Y a un autre port peu fréquenté, c'est le bassin du Sud; il présente cependant un avantage
<< que n'offre pas celui-ci, les grands navires peuvent le remonter jusqu'au' pled de la ville .. »
Cette opinion ele l'habile marin est ici tme autorité que personne ne récusera.
A l'exception de la baie de Sainte-Catherine, toute le reste du littoral des deux provinces est
tristement célébre en naufrages (1). C'est une côte basse, plat:e et sablonneuse, ou les vents d'est,
(1) L'nn de ces naufragas: arrivé i! y a deux áns à. peine à un navire de commerce imglais, est la cause
pre miére ele la clifficulté existartte en ce moment méli1e enti-e·le Brésil·et l'Bngleterre.
·
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venant du large, régne.nt quelquefois avec une force telle que contre eux aucune défense n'est possible ni un abri sllr.-On y trouve cependant plusieurs petits ports, tels que celui de San-Pedro, à
l'embouchure de Rio Grande, celL"'l: de Laguna, Imbituba et Garopaba: mais leur entrée peu profende et souvent obstruée par des sables mouvants, n'est pas toujours accessible à des navires de
tonnage un peu fort.
Il n'y a point de reméde à ce mal puisque l'on ne peut conjurer les vents et les tempêtes qui
en sont la cause incessante, qui accumulent sans relâche sur ces rivages des masses énormes de
sables mouvants et qui, en un jour, pourraierit détrnire tons les travaux de défense qu'on chercherait à opposer à leur violence.-Il est reeonnu qu'on ne parviendra jamais, même au prix des
plus grands sí:terifices, à créer sur un point quclconque de cette partie du littoral brésilien ce
que la nature lui refuse, c'est-à-dire ce qu'elle a si libéralement donné à Sainte-Catherine, un port
vaste, sllr et ouvert en tout temps à la grande navigation.
La baie de Sainte-Catherine est donc le point nécessairement choisi pour être l'entrepõt marítima d'll commerce des deux provinces, ou autrement le point de départ du chemin de fer qui doit les
travesser. De ce point de départ, le tracé se dirigera vers le sud-ouest, en suivant nne ligne génêralement droite .et paralléle au littoral, et traversera dans toute sa longueur, la province de SainteCatherine ; arrivé au rio Mompituba, petite riviére qui en forme la limite, et aprés s'être approché
de la ville de Torrés, il s'infléchira un peu vers l'ouest pour venir ensuite en ligue droite se termiuer à Porto Alegre, chef-lieu de la province de Rio· Grande du Sud.-Dans ce parcours, long
d'eriviron 500 kilometres, on ne ren_contrera pour l'exécution presque point de ces obstacles, de ces
travaux lougsret coúteux que la construction d'une grande voie ferrée rend ordinairement nécéssaires . .
Nous avons déjá précédemment d:t quillques mots de Porto-Alegre en parlant de ~on beau climat;
il nous :reste maintenant à faire connaitre sous d'autres rapports la position heureuse de cette ville
et la raison pour laquelle le chemin de fer ·en projet doit nécessairement s'y diriger.
Les cinq ríviéres principales, qut fécondent les pays et le sillonnent dans tous les sens, se
réunisserrt eu un seul et même point devant Porto-Alegre pour former le fleuve de Rio Grande, qui
a donné son nom à la province ; ce fleuve, larga et profond, va, aprés un cours peu étendu, se
jeter dans le grand lac dos Patos que l'on surnomme dans le pays : O mar pequeno, la petite mer-Des descriptions connues de cette espece de Méditerranée disent que ses bords, couverts de forêts
sont admirables, et que sa navigation si facile peut devenir un jour du plus haut intérêt: il doit
certainement eu être ainsi plus tard, mais pour que cette navigation puisse en se développant satisfaire à tons les besoins futurs du pays, il lui faudrait avec la mer une communication plus rapide et plus certaine que celle qu'elle posséde aujuord'hui, qui est l'embouchure du fieuve le Rio
Grande, prés de la· ville de ·san-Pedro.-Cette embouchure presente, avec des banes de sables mou_
vants, une barre quelquefois infranchissable et reputée toujot1rs com me pleine de dangers pour tout
navire qui se risque à la transverser.
Par contre, le Rio Grande forme, á sa naissance devant Porto-Alegre, un véritable port intérieur, port vaste, tranquille et toujour propre á réce"Voir tons les bâtiments qni pourraient à l'avenir naviguer sur e lac dos Patos ou les cours d'eaux affluents dont ce lac est lé réservoir naturel.-Jusqu'á ce jour, le mouvement seul et nécessairement assez restreint d'un commerce intérieur,
a pu donner quelque vie au port de Portu-Alegre; mais ce p®rt étant rattaché bientôt par un . chemin de fer à la baie de Sainte-Catherine qui peut prévoir l'importance oú il atteindra dans l'avenir; il doit infailliblement deveuir l'entrepôt général du commerce des contrées environnan tes dans
un rayon de prés de 400 ki!ométres; il recevra, d'un côtê, toutes les marchandíses importées de
l'étranger,_et de l'autre, toutes les productions . du pays destinées à l'exportation; un ou cleux jours
au plus aprés leur départ de Porto-Alegre, tous ces produits pourront, à Sainte-Catherine même,
être définitivement expédiés par roer à leur destination.
La ville de Porto-Alegre, par sa position topographique, sera, en outre, le centre d'un grand
réseau de chemins de fer à établir dans la ·province de Rio Grande. Il suffit d'étudier une carte
"de cette province pour se convaincre du rôle important qui est réservé à cette ville dans un avenir plus ou moins long, selon la rapidité d'exécution du chemin de Sainte-Catherine à Porto
Alegre.
_ Si nous étudions les rapports de commerce de la province de Rio Grande dtl Sud avec les
Etats limitrophes, nous voyons que la ca!litale de l'empire du Brésil, Rio de Janeiro, peut se trouver, dans peu d'années, à quatre-vingts heures de Montevideo et quatre jours d'Assomption, capi-
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44tale de la république du Pamguay, cela par l'établissement des ligues de chemins de fer, conséqnence de celle projetée.
La ligne de Sainte-Catherine à Porto-Alegre sera donc un tronçon commun à deux grandes
lignes internationales: et, pOLlssant plus loin nos investigations, quand nous savons qu'à la République Argentine on établit dans ce moment-ci une grande ligne de chemin de fer, traversant la
Cordilliére des Andes, destinée à réunir Valparaiso à Buenos-Ayres, nous sommes guidés par la logique eu affirmant que le port de Sainte-Catherine, par l'exécution du chemin de fer projeté, sera celui
que demanderont les voyageurs et certaines marchandises en destination aux républiques que baigne
l'océan Pacifique.
On saisit déjà maintenant, sans doute, comment le projet qui nous occupe doit donner une vie
nouvelle à ces contrées; en outre de la construction du chemin de fer, dont on a décrit le par_
cours, il comprendra la création d' un service régulier de bateaux à vapeur sur le lac dos Patos
entre Porto-Alegre et San-Pedro, puis un autre service parei! entre Sainte-Catherine et Rio-Janeiro
il assurera clone de la maniêre la plus parfaite les communications des deux provinces entre elles e
avec la capitale de l'empire; enfin le projet nous semble résoudre toutes les difficultés trés-heureusement, puisqu'il en resulte encore que tons ' les dangers de la navigation maritime dans la partie du
littoral brésilien, au sud de Sainte-Catherine, seront désormais sans aucune influence sm· la sécnrité du commerce et la prospérité du pays.
Ce n'est donc pas sans les meilleures · raisons que !e gouvernement du Brésil a accueilli ce
projet avec une hienveillance particuliére et parait vouloir en favoriser la prompte exécution ; une
demande de concession pour la construction et l'exploitation de .ce chemin de fer, pour la création des services de navigation réguliére qui s'y rattachent, a été adressée it l'Empereur par l\1,
Seb. Rodriguez Braga, celui que nous avons. en commençant, signalé comme ayant lepremier conçut;
et étudié l'idée de cette vasle entreprise.
L'on ne doute pas que la décision du gonvernement brési_lien ne lui soit des plus favorables .;
cette décision sera connue incessamment et nous y applaudirons de grand coour, puisqu'elle réalisera une grande iclée de civilisation et ele progrés.

Paris, novembre 186J.

J. DE L.

G

Sebastião Antonio Rodrigues Braga Junior, lo . Tenente do Corpo de Engenheiros do Exercito,
em additamento ao requerimento que em data de 12 de Outubro de 1863 teve a honra de apresentar ao Governo de VossA. MAGESTADE IMPERIAL, em que pedia a Concessão de uma estrada de
ferro entre as Províncias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, dividindo a realisação desse melhoramento em duas phases muito distinctas, a primeira comprehendendo seus estudos, e a segunda, sua execução, tem de novo a honra de vir occupar a attenção do Governo
Imperial sobre esse projecto, a que tão intimamente está ligada a prosperidade futura de duas das
mais ricas Províncias do Imperio.
De ha perto de sete annos que estudo esse projecto, em meus trabalhos sobre elle, sempre
expuz, só dever o Brazil,_ para financeiramente não comprometter a Cauza de suas estradas de
ferro, autorisar sua execução , á vista dos resultados a que estudos accuradamente feitos dessem
lugar.
VossA MAGESTADE IMPERIAL, Que tão obsequiosameute Dignou-se Aceitar meos dois primeiros trabalhos
sobre esse projecto, e Que, com Tanta Sollicitude pelo engrandecimento do Paiz que Governa, acompanha
desde 1859 a marcha dessa idéa, Sabe, que para chegar a collocar a Cidade de Porto Alegre a
oito horas da Capital da Província de Santa Catharina, e resolver assim um dos problemas que
deve interessar ao Brazil, o de pela .facilidade e presteza em communicações approximar os centros
de população em seo vasto territorio disseminados, outra não tem sido a carreira em que tenho
procurado lançar essa empreza.
Inteiramente conforme a essa marcha, é o espírito da Lei, concernente ao desenvolvimento das
estradas de ferro no Imperio, proposta eni Sessão do anno proximo passado na Assembléa Geral
Legislativ(l; com uma sábia previsão do futuro, ella indica, que para o Governo poder com segurança pronunciar-se pelo estabelecimento de uma estrada de ferro no paiz, é mister que· estudos
minuciozos sobre ella tenhão sido feitos, afim de que, dignos de fé, possão elles preservai-o de
de decepções technicas e financeiras em sua construcção.
Antevendo o lugar que entre as Nações civilisadas do globo deve o Braz:] um dia occupar ;
estendendo a todo o paiz os beneficios que um systema de communicações rapidas lhe deve
facultar, e afim de harmonisar os esforços do presente com as exigencias do futuro, essa Lei, Marco
brilhante de seo Progresso, autorisa o Governo a mandar proceder aos estudos technicos necessarios que habilitem o Corpo Legislativo a decretar as novas linhas de estradas de ferro.
Remota não deve estar, portanto; a época em que Brazil para chegar a possuir sua rêde de
·e stradas de ferro, veja surgir um numero consideravel de projectos, cujos estudos sejão plenamente
justificados pelas vantagens que se demonstrar sua execução dever apresentar: esse será o primeiro impulso commuuicado ao Paiz por um Acto adminisb;ativo de tanto alcance como essa Leio
que consideravelmente facilitará , a realisação da Obra a que sua redacção alludio.
De entre os differentes projectos de estradas de ferro a estabelecer no paiz, o relativo á união
das Províncias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, é, por certo, um desse..s de
cuja vantagem não é dado hoje duvidar.
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A. extrema importancia que a esse projecto ligão as populações das Províncias a que elle interessa; o acolhimento que essa idéa de progresso tem sabido grangear da opinião publica do paiz
em geral, e a maaifestação, sobre sua conveniencia, da parte de illustradvs Membros do Parlamento, são títulos que só um melhoramento essencialmente qtil, poderia contar a seu favôr.
No re·1Llerimento a que acima me refiro, expuz os beneficios que facultaria ás Províncias de
Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, a constmcção de uma estrada de ferro collo·
cando suas Capitaes a um pequeno numero de horas de distancia: essas vantagens, que resultão
de um estudo sobre a> conclicções actuaes dessas Províncias, e ela posição topographica da Província
de S. Pedro do Sul relativamente aos Eshdos que limitão o Brazil pelos lados, do sul e oeste,
são do caracter dessas affirmações que a logica no presente confirma, e que um futuro, mais ou
menos remoto, plenamente justifica. Não procurando de novo a•lLlÍ faz1r sobresahir: o impulso _que
tomaria o commercio da Província do Rio GrandJ do Sal, quando, para suas transacções com o
exterior, o porto de Santa Catbarina substituir sua terrível barra; o augmento que em população
dessas duas Províncias ministraria a colonisação Européa ; a facilidade em ex.ploração dos ricos
jazigos mineraes que nellas se achão. favorecida por um meio de locomoção rapida ; a cessação
desse commercio por contrabando, que tantos prejuízos cauza ao Estado, nas fronteiras da Província
de S. Pedro do Sul, consequencia forçada dos fretes e seguros marítimos elevados impostos aos
navios e mercadorias que de mandão a jbarra do Rio Grande; a elevação que em valôr adquiriria,
a fortuna publica territorial de duas Províncias, em uma zona de perto de 80 leguas, e a importancia reservada a toda a Pr.ovincia de Santa Catharina, uma circunstancia muito especial dá um
caracter de actualidade ao projecto que desenvolvo. Refiro·me á guerra em que o Brazil acha·se
engajado com o Estado Oriental do Uruguay.
E.' da historia dos Póvos: que pe·1uenas nacionalidades, limitrophes de Nações fortes, nutrem
destas uma desconfiança qu·J busca sua origem no meio violento de Annexão. Essa ambição que a
seos vizinhos. poderozos fazem pertencer os paizes fracos, é a cauza primaria dos embaraços com
que lucta a prosperidade de suas populações respectivas, e dos· passo> energicos que paua repressão
de actos a.ggressivos vê-se forçada a dar a Alta Administração de uma Nação.
O que a Belgica e a Suissa são relativamente á França; Portugal em relação á Espanha; os
Estados Pontificios para a Italia, e os Ducados, ainda ha pouco erão, para a Confederação Germanica, é o que se applica ao Estado Oriental do Uruguay e á Republica do Paraguay em relação ao
Brazil.
Quando, pela facilidade em communicações entre a Província do Rio Grande dó Sul e os Es.tados que a avisinhão, estabelecer-se uma solidariedade de interesses recíprocos, a política nobre e
<J,esinterossada do Brazil sorá devidamente apreciada por esses paizes, e extincta a causa princii?,al
<;le suas invectivas contra o Imperio.
'\
Se, como meio pacifico o Governo Imperial, procurando desenvolver as relações· da Província\
do Rio Grande do Sul, essas invectivas manifestaram-se ainda, e o Brazil de então, abraçando a
theoria de limites naturaes, para sua tranquillidade resolver ·formar ·do Prata seo limite meridional,
po[lerozo será o concurso que lhe facultará esse sy~tema de vias de communicação, que facilmente
se descobre desde já, a estabelecer· nessa Província. sua sentinella avançada por esse lado.
E' sob esse ponto de vista, altamente político e strategico para o Brazil, que o projecto de
l).ma estrada de ferro de Santa Catharina a. Porto Alegre .recommenda·se ao Governo Imperial. "
Quando sabemos : que as exigencias do commercio interior do Estado Oriental cem a Provínciado Rio Grande do Sul, de ha muitos annos tornárão necessario o estabelecimento de um serviço
regular de deligencias para passageiros, e de carretas para mercadorias. entre a cidade de Montevidéo e a villa de Artigas; que na Republica Argentina estabelece-se actualmente uma grande estrada.
de ferro, que atravessando a Cordilheira dos Andes, deve unir Buenos-:A.yres e Valparaizo; que a.
cidade de Uruguayana acha-se quazi no parallelo que passa pela cidade de Porto Alegue, e estu.
qamos a posição topo1graphica desta Cidade, vê-.se que ella é predestinada a ser o centr0 de uma,
t~êde de estradas de ferro a construir na Província do Rio Grande, de que as trez linhas principaes
serão : uma do sul, indo ter á Cidade do J aguarão ; outra do sudoeste, buscando a . Provi~cia de ..
C,ordova, na Republica Argentina, de modo a reunir-se á grande linha dos Andes, e finalmente,
a do oeste, demandando a Cidade de . Uruguayana.
Garantindo á Província do Rio Grande· do Sul uma commmunicação facil com o Oceano, isto
·é, reunindo por: uma estrada de. ferro sua Capital ao porto de Santa Catharina temos dito que eesa.
linha será um tronco commum á trez grandes linhas intemacionaes ; uma collocando a Cidade de
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Santa Catharina, o porto das Republicas banhadas pelo Oceano Pacifico Austral, e a terceira, separando por quatro dias de distancia o Rio de Janeiro da Cidade da Assumpção, Capital da Republica
do Paraguay, isso devido ao estabelecimento das estradas de ferro, consequencia dessas que vão
ter a trez pontos da fronteira do Imperio .•
Collocando assim em relação immediata a Província do Rio Grande do Sul com os paizes que
lhe são limitrophes, a importancia politica que nessa região assumiria o Brazil resulta tão claramente, que ociozo seria desenvolver os fins strategicos a que se prestaria ao Governo Imperial a
via-ferrea de Porto Alegre a Santa Catharina, Provincia, cuja Capital, deve ser considerada como centro de recursos de um dos grandes destrictos· militares do Imperio.
Pam que, pois, um projecto que reune em si tantas garantias, como o de uma estrada de ferro
de Santa Catharina a Porto Alegre, seja realisado, o Brazil, que sabe a influencia, que para sua
prosperidade e defeza deve facultar-lhe um Systema de estradas de ferro, tendo-se lançado com resoluÇão á confecção dessa Obra, acolherá uma idéa que tantos refens de successo apresenta, e, satisfazendo á lei do progresso, facilitará os primeiros passos de um melhoramento que lhe assegura
f orça e riqueza.
Para chegar a justificar a conveniencia do estabelecimento de uma estrada de ferro, que, partindo de um ponto do Continente, fronteiro á ilha de Santa Catharina, va ter á Cidade de Porto
Alegre, Capital da Provincia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul, e traduzir assim a execução desse
projecto, fi'lanceimmente considerado, resultado que, a eloquencia de duas cifras, uma representand o
os .juros do capital engajado em sua realisação mais as despezas de exploração, e outra, seo rendimento certo, só póde demonstrar, é necessario que se proceda a seos estudos completos.
· A planta que reuno ao presente requerimento mostra a amplitude dos trabalhos preparatorios
que a execução do projecto envolve.
Esses estudos comportão :
Sl l,o Traço e balisamento kilometrico da linha ferrea.
Sl 2.o Levantamento das J?lantas necessarias para abertura de estradas ordinarias de rodagem
em numero de duas, que colloquem em relação immediata a estrada de ferro com
os pontos de Lages e Vaccaria.
Sl 3.o Colonisação do territorio, zona de influencia da estrada de ferro.
Sl 4.o Estabelecimento de duas. linhas de navegação a vapor; uma da estação terminal em
Santa Catharina ao porto do Rio de Janeiro, e outra, de Porto Alegre á Cidade de
S. Pedro, com escala por outros pontos da Lagôa dos Patos.
Sl 5.o Impressão e Hthographia das mamarias descriptivas, orçamentos e plantas, de tudo o que
diz respeito ao estabelecimento dos materiaes, fixo e rodante, da estrada de ferro ; estas
ultimas comprehendendo ; o plano geral, o perfil longitudinal, planos parcellares, typos
das obras d'arte, planta da estação marítima de Santa Catharina, e a disposição da via
de ferro.
Sl 6.o Organisação de contratos com differentes grandes officinas na Europa, para fornecimento
do material necessario.
Sl 7.o :Apresentação do Projecto ·definitivo.
Política e strategicamente por si justificando-se esse projecto, sua execução começaria desde já, s
se demonstrasse que o serviço do capital engajado em sua realisação e o das despezas de trafego ,
seria coberto por seo rendimento.
Peremptoriamente condemnar essa empreza, consistiria em affirmar o contrario, isto é, sem dados
alguns, e precipitando os factos, garantir que extraordinarios serião os sacrificios impostos por sua
realisação ao Thezouro Publico Nacional.
Funcção das tarifas de transporte por uma estrada de ferro é o capital que seo estabelecimento
exigio. Para chegar a assignar este algarismo, estudos consideraveis teem de sêr feitos ; um prazo
longo ê necessario para responder a essa questão economica, e .dados certos assegurão que ella não
será de natureza a retardar a execução de um melhoramento tão importante como esse.

Offerecendo á alta consideração do Governo . Imperial a exposição acima feitá, o
Supplicante pede autorisação para proceder aos estudos da empreza, obrigando-se a
apresentar o Projecto definitivo quatro annos depois da data do Decreto da Concessão
da linha-ferr0a.

.
'
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_ftm de não estabelecer compromisso algum para a execução do projecto, quando
o Governo a resolver, o Supplicante, para fazer fáce ás despezas de estudos, pecle
igualmente a autorisação para com elles dispender á razão de Rs. 5:000:ti\OOO (cinco
contos de réis) por cada legoa de que se compuzer o desenvolvimento da estrada de
• em vista das plantas, á época de
ferro, impo:r;tancia total que o governo satisfaria
apresentação .dos estudos definit.i vos.
Possuidor dos estudos, por esse pagamento, o Governo, depois de ter verificado a conveniencia
do traço da linha, discutido os orçamentos feitos, e apreciado a exigencia do capital, quando !julgar
chegado o momento de execução do ·projecto, . decr.et;u:Ído-a, e nas condições em que ella fôr auto:
(isada, o concessionario tornando-se axecutôr fiel dessa. determinação, o paiz possuirá uma estrada
de ferro solida, conveniente e economicamente construída.
Comprehendida na classe de despezas essencialrpente productivas é essa que o Governo autorisaria a fazer com os estudos do proje~to de uma estrada de ferro de Santa Catharina a Porto Alegre :
com um melhoramento tão importante em : perspectiva, a fortuna tenitoriitl das duas Províncias augmentará em valôr, o espírito de associação e de commercio se communicará a nma população
consideravel, em prezas agrícolas e indust~iaes surgiráõ, e a attenção pacifica . dos Estados que limitão
o Brazil por esse lado verá, na marcha desse projecto, um meio solido de prender seos interesses
ao Imperio.
Uma severa economia e um pessoal technico escolhido fazem attingir as exigencias de estudos
do projecto á cifra que indiquei : essa somma, de mui pouco superior á a que tr;:tbalhos identicos
clevão-se em França, onde os recursos são maiores do que no Brazil, comparada ás condiçõe~ a
que seo emprego deve satisfazer, claramente demonstra a justiça que pre_sidio á sua fixação.
E' essa a proposta, que para os primeiros passos do projecto de uma estrada de ferro de Santa
Catharina a Porto Alegre, tenho a honra de submetter á consideração do . Governo Imperial.

Com a maior submissão e respeito, o Supplicante pede
A

VossA MAGESTADE IMPERIAL
Haja Dignar-se Approvar a proposta qtie apresenta~
pelo que , ·

E. R. M.

Pat·ir. 25 de Janeiro de 1865 .

SEBASTIÃO

ANTONI~

RODRIGUES BR:!I.GA J UNIOR,

1° Tenente de Engenheiros.
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Os abaixo-assignados, Deputados á Assembléa Geral Legislativa pelas Províncias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, convencidos das grandes vantagens que resultarião á
essas duas Provincias do estabelecimento de uma estrada de ferro entre ellas, vêm recommendar á
V.• Ex.• a proposta que, para estudos dessa linha, em data de 25 de Janeiro do corrente anno
ao Governo Imperial apresentou o Bacharel SEBASTIÃo ANTONIO RoDRIGUES BRAGA JuNIOR.
Felicitamo-nos da occasião que se nos offerece, para fazer chegar á V.• Ex.• nossos protestos
de alta consideração e respeito.

Peos Guarde a V.• Ex.•

Rio de Janeiro, 9 de Junho de 1865.

Illm.o Exm.o Snr. Conselheiro ANTONIO FRANCisco DE PAULA SouzA,
Estado dos Negocios da Agricultura.

Ministro e Secretario de

FELIPPE BETHBEZÉ DE OLIVEIRA NERY.
DR. Lurs DA SILVA FLoREs,
ANTONIO GOMES PINHEIRO MACHADO.
BARÃO DE PORTO ALEGRE,
DR. JOAQUIM JOSÉ AFFONSO ALVES.
Jot\o DE SouzA MELLO E ALVIM.
DR. JoÃO SILVEIRA DE SOUZA.

.I
l

Oamara dos Senhores Deputados
SESSÃO EM 27 DE JUNHO DE 1866.

PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE PRADOS.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

Estrada de Ferro de Santa Oatharina a São Pedro
do Sul.

Entra em 1• discussão o projecto que autorisa o governo a conceder a José Dias da Cruz Lima,
ou a quem julgar mais idoneo, licença para incorporar uma companhia que emprehenda a · construcção de uma estrada de ferro da província de Santa Catharina á de S. Pedro do Sul.
o Sr- o. Ottoni: - Tem-se introduzido, senhores, ha bastantes annos em nossa administração publica um abuso, não direi seguido, não tolerado pelo corpo legislativo, que entretanto, se
muitas vezes não produz más consequencias immediatas, encerra sempre o germen de grandes prejuízos, ou p·elo menos o perigo de pôr estorvo a melhoramentos a que o paiz tem direito de aspirar;
refiro-me á facilidade com que se concedem privilegias sem exame sério das habilitações commerciaes , technicas ou industriaes _do privilegiado , para levar a effeito o beneficio publico a que se
refere o exclusivo e que só o justifica.
O SR. ALviU.: - Apoiado.
O SR. C. OrroNI : - Ha destes privilegias, concedidos sem reflexão, numerosos exemplos na
nossa collecção de leis.
E' abuso que a meu ver não tem sido devidamente estigmatisado e que parece-me deveria
sê-lo·.
Os que delle se utilisão, zangões da administração publica, têm sempre em mira lucros, não
direi illicitos, mas que a administração publica não devêra autorisar, porque são vaatagens individuaes que embaração beneficios publicas.
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0 SR. FIGUEIREDO : - Apoiado.
O SR. O. 0TTONI : - Estes zangões tem explorado successivamente differentes ramos do serviço
.Publico; ultimamente apoderárão-se dos caminhos de ferro.
Quando assim annuncio á camara que vou combater o projecto em discussão, está longe de'"
minhas vistas proferir uma palavra que possa ser reputada offensiva do caracter do Sr. José Dias
da Cruz Lima, o pretendente desta concessão ; ao contrario, tenho a mais elevada idéa do caracter
de S. Ex., da moralidade de seu procedimento na sociedade.
O SR. ALviM: - Apoiado.
O SR. O. 0TTONI : - Mas o abuso de que fallo está tão enraizado, tem sido praticado tantas
vezes, que muitas pessoas respeitaveis, como o Sr. Cruz Lima, não julgão que lhes seja em caso
algum indecoroso utilisarem-se de taes vantagens ; eu portanto não o censuro,
Como o Sr. Cruz Lima, assim como outros cidadãos que como elle têm obtido ou pretendem
privilegios que reputo abusivos. a critica vai á administração rublica, nãÕ aos peticionarios.
Não me faltarião factos para exemplificar a minha observação; mas não devendo adduzi-los senão
na mataria connexa com o projecto em discussão, limitar-me-hei neste meu preambulo a a:pontar
as especies de privilogio que tém sido explorados.
E' a primeira a introducção de industrias novas.
Tem qualquer curioso noticia de uma industria não introduzida no paiz ; imagina que o privilegio para a introducção póde a par da · vantagem publica trazer-lhe algum lucro. . . Não tem ás
vezes o curioso nada do que praticamente é necessario para introduzir a industria nova, mas imagina que o industrial desejará ter mais um freguez, inaxime se o governo do paiz lhe fizer alguns
favores; e com este simples motivo vai ao governo, e se tem um padrinho que seja compadre do
ministerio (e é sabido que o ministerio tem sempre · muitos · compadres) ...
u~i:A .voz :o- Todos os 'ministerios.
O Sn. URBANO: - Alguns mais que outros.
O SR. O. OTTONI : - Fallo em geral.
Se tem padrinho, ahi baixa o decreto concedendo a fuão privilegio para introducção de tal ou
tal industria.
Qual o resultado dessa concessão impensada? Munido do pergaminho, vai o protegido aos homens que têm meios de realizar a idéa, e procura vender-lhes o privilegio. Pára na banca deste
jogo o favoi· que se lhe fe~, uma folha de papel; niais Ii.ada. Se perde, · o ·privilegio ·ahi fica, ·as:
· torvando ·outros que possão ter melhores meios .; se ganha, a industria nova s~ introdm ·já onerada
por um tributo indevido em favor de um individuo.
UMA Voz: -Assim é quasi sempre.
(Ifa outros apartes.)

O SR. C. 0TTONI : - O que digo a respeito de inçlustrias novas applica-se igualmente ao privilegio para descobertas.
Um visionario imagina em chimica um processo tão realizavel como o da pedra philosophal;
imagina uma m~china tão provavel de realizar-se ao menos em p<mto grande como a do motucontiimo; motu-continuo, pedra philosophal, quaclratura do circulo, tudo obterá privilegio se tiver
bons padr-inhos ... .
Já ouvi na alta administração esta apreciação de um pedido de privilegio: é um perfeito ~s
proposito, mas por isso mesmo que mal faz o exclusivo?
. Mas parece-me que embora se trate de uma chimera innocente, ha prejuízo para o decoro da
administração publica.
Ha ontro ramo que tem sido muito explorado, é o das jazidas m 'neralogicas em diversos pontos elo Imperio: qualquer ocioso passeia por uma proviri.cia, verifica ocularmente ou por informações
a existencia de certas riquezas mineraes; vem para a côrte, e aqui ou segue o caminho de afilha· ,
dagem que jâ ineliqu!Ji, ou então, o que é ainda peior, procura pessoa quê tenha relações com os
Srs. ministros, e faz della seu socio ·(ó preciso dizer ·tudo), ora socio declarado, ora socio ás escondidas e o privilegio publica-se.
·Mas, -senhores, por que hão de as riquezas neturaes de nm!lJ província ficar enfeudadas a um
individuo, porque houve bastante protecção para fazer baixar um decreto nestes termos: - Hei por,
bem conoeder a F. privilegio exclusivo por tantos annos?
·
A caraara permitta neste cas0, por excepção, um ex{implo, por ser do ministerio actual. Um estrangeirq_
que passeiou ou não passeiou pelo Ceará, que teve ou não teve informações muito importantes a respeito
ele minas daquella província e do Piauby, veio ao Rio ele Janeiro em 1865 buscar o desejado privilegio.
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A quem se dirigiria? A um engenheirÇJ que se achava n'uma posição alta em relação a sua profissão, ao
engenheiro-fiscal da estrada de ferro de D. Pedro II.
Era sabido, notorio, constava de actos officiaes que S. Ex. o Sr. ministro da agricultura, como seus
antecessores ha alguns· annos, estava no habito de ouvir a esse individuo, em verdade intelligente, a respeito de questões industriaes, mesmo alheias a sua responsabilidade. Este cidadão é filho do Ceará, mas,
ausente de sua província dêsde criança, dedicado a outros misteres, evidentemente nada sabia, não offerecia garantia alguma, não possuía capacidade commercial nem conhecimentos notaveis, nem a posse
de capitaes, qualidade especial nenhuma que assegurasse o aproveitamento das riquezas de que se tratavaE no em tanto baixou o decreto - privilegio para exploração das riquezas auríferas de Sobral, Ipú, Granja
e Viçosa, nos limites do Ceará e' Piauhy.
E' curioso, neste caso, observar os interesses que se puzerão em jogo. Primeiramente estava resolvida
a dissolução ela companhia, e consequente extincção do cargo de engenheiro-fiscal ; e a celeberrima agencia
especial, que em Londres tanto estragou o nosso credito, arranjo com que sonhava o Sr. Viriato de Medeiros, de 1858, não tinha ainda sido adaptado pelo governo.
O engenheiro-fiscal, portanto, estava em vesperas de ficar desempregado, o que o predispunha para
· a transacção. Depois; militar ao serviço do governo, conselheiro habitual do Sr. ministro da agricultura,
gozando da confiança de S. Ex., ninguem tinha mais meios de pleitear a concessão . Poucos caçadores
de privilegio têm a ventura de deparar. com um socio em tão excellente posição.
A .associação effectuou-se, e ahi baixou o decreto de 5 de Junho, concedendo a S. S. e seu socio privilegio exclusivo, não sei por quantos annos, para a exploração das riquezas auríferas do Sobral, Ipú, Granja
e Viçosa, nos limites do Ceará e Piauhy I
·
São pr.vilegi 0s que não têm razão de ser; são privilegias de que podem resultar prejuízos ; e na concessãó do metl exemplo ha menospreço pela moralidade da ·administração publica.
Não quero alargar-me a respeito de Minas, especie em que apenas toco, porque não tem com a actual
outro ponto de contacto senão o de dar occasião a privilegias não merecidos, impensados e cheios de incovenientes; só mente accrescentarei, como observação generica, que não sei porque dá-se uma notayel
.excepção.
Creio que se os concessionarios de Minas, que estão mencionados em nossa collecção de leis,
se reunissem um dia para delberar sobre os meios de fazer valer seus direitos, acontecer-lhes-hia, como
aos augures romanos, não se olharião sem rir-se. Mas se ha tanta facilidade em conceder tal privilegio,
porque e que ·só mente ao individuo que se lembrou das Minas do Cayapó ninguem attende ? (Riso .)
UMA voz:- Foi attendido pela com missão da casa ; a sua representação foi ao governo. ·
O Sa. C. OTTONI: - E' justiça relativa; o homem que se lembrou ou descobria as minas do Cayapó
·tem tanto direito, tantas habilitações, tem tantos conhecimentos especiaes sObre a materia, como, não direi
a mór parte; mas um grande numero de concessionarios. Não deverá, pois, ser exceptuado; mas não me
·demorarei neste ponto, não só em attenção ao aparte do nobre deputado por Santa Catharina, mas tambem
porque não quero incorrt3r na falta que censuro, fazendo-me protector de um aspii·ante a privilegias, em·
.bora se trate de especie que tem ganho celebridade- as minas de Cayapó. (Risadas.)
·
Não se devia, ou não se podia crer, que uma especulação tão bem organisada deixasse de apoderar-se
dos caminhos de ferro; é- 'O_que aconteceu. Ao principio fazião-se só mente concessões de caminhos de ferro
a quem parecia ter alguns meios de realizar a idéa; ao menos. no principio, os concessionarios, se não
estuàárão technica e economicamente;as linhas que desejavão construir, pelo menos fazião ligeiros reconhecimentos, pelo menos guardavão o d.ecoro, simulando estudos, habilitações, meios praticas de fazet valer
!1 idéa. Ainda assim, Sr. presidente, temos o nosso thesouro debaixo da pressão dos prejuízos, dos embaraços, dos inconvenientes, das lutas do governo com as companhias, resultantes de não serem as concessões devidamente estudadas. (Apiliadso .)
Mas, Sr. presidente, parece que a experiencia, que ensina a todos, não nos ensina a nós (apoiadosh
parece que queremos fechar os olhos ao que ella nos diz todos os dias (apo·iados) ; poque em vez de corrigir aquelles nossos erros, exageramos o systema·; hoje"já não é preciso que a pessoa que imaginou ser
concessionario de uma estrada de ferro se abalance ao menos a fazer uma viagem na direcção da linha que
projecta; nada disto é preciso, basta ter l)om padrinho para obter a concessão. E o resultado é, resumindo
tudo o que tenho dito, ou on~rar improficuamente a obtenção do beneficio publico, quando se realize, ou
.estorvai-o, que é o caso mais ordinario, se o favorecido não tem habilitações commerciaes ou industliaes
para levar a em preza a effeito. O abuso, em vez de corrigir-se, desenvolve-se.
Eu creio, portanto, que approvar este projecto e outros semelhantes, tão baldos de informações,
alheios a todo o ~studo, a todo o exame, é o mesmo que decretar que tal estrada de ferro não será cons-
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truida, sem que sobre elle se lance um tributo em benehcio do Sr. fulano (o privilegiado). E' o que significão estas concessões.
UMA voz: - Este projecto.
O SR. C. OTTONI: -E todos que com elle se parecem. O primeiro defeito deste projecto e o de outros
semelhantes é que não ha maior absurdo do que autorisar a construcção de um caminho de ferro sem
o mínimo estudo ; sem que se marque o ponto de partida, nem o termo, nem os centros intermedios que
serão servidos, sem que se conheça a distancia, nem a natureza do terreno, nenhuma approximação do
custo, nem as condições technicas da linha futura, nem alguma idéa approximada da massa de transportes
que o caminho realizará, nada, absolutamente nada. Decreta-se a utilidade do caminho de ferro, mas
estabelece-se que não seja construido sem que o Sr. fuão lhe imponha um tributo em seu proprio
beneficio.
Admitto: não duvido que o caminho de ferro de Santa Catharina ao Rio Grande seja recommendado por considerações valiosas; mas, Sr. presidente, duvido muito que este caminho de ferro tenha
em si meios de viver, elementos commerciaes capazes de lhe dar renda, para que viva independente
'do thesouro.
Mas admittamos que, votado este privilegio, não se realisando daqui a seis ~ezes ou um anno
o governo tenha razões políticas e estrategicas para construir este caminho á custa do thesouro ;
escuros, como estão, certos pontos relativos á segurança das nossas fronteiras, tratando-se da communicação de uma ·província da extrema do Imperio com a capital e com outra província muito
mais defensavel, em melhor posição estrategica, menos aberta, em communicação mais facil com a
cõrte; admittamos (é mera hypothese) que daqui a seis mezes ou anno o governo ·imperial reconheça que, razões politicas e estrategicas recommendão a construcção deste caminho, embora á custa
do thesouro. Nesse caso irá ao concessionario, que teve um prev'ilegio sem nenhuma razão de ser,
'e pagar-lhe-ha uma larga indemnisação.
· Eis aqui um embaraço que a si proprio crearia o governo nas eventualidades do futuro.
Devo acreditar que, neste caso, se estou bem infor~ado, o governo fez justiça á pretenção i~de
ferindo-a; mas julgou-se que aqui, onde a responsabilidade está mais dividida, seria facil a obten~
ção do favor,
UM SR. DEPUTADO:- Apoiado é exacto.
O SR. C. ÜTTONI: -Mas emfim , os bons principias, devem ser respeitados, tanto por nós · como
pelo governo.
Passou ha· dous dias nesta casa um projecto de que eu não posso nem tenho necessidade de
occupar-me agora,. Seria fallar do vencido, e não é materia intimamente connexa com a que se
trata.
O projecto não se refere a concessão alguma individual; concede á província de Pernambuco -certas
vantagens em addição ás que decretou uma lei provincial, para que possa construir ramaes a entroncarem na estrada de ferro do Recife ao S. Francisco.
Em principio, este supplemento de auxilio é das deliberações mais razoaveis que pôde adaptar
·o corpo legislativo.
Estes ramaes são linhas que não podem ter a mesma importancia commercial dos grandes troncos, que, pois, mais do que elles precisão de auxilio do poder municipal, do poder provincial e do .poder
geral, que, no seu tanto, é razoavel que concorrão.
Mas um incidente nessa discussão, sobre o qüal não houve votação, e que tem perfeita analogia
com a questão presente, nos deu a conhecer a existencia de um certo cont11ato, mais absurdo do que
este, mais inconveni~nte, e para o qual desejo, aproveitando a occasião, chamar a atten~ção do. sena
do e do illustre deputado nomeado presidente da província de Pernambuco, que, sinto não -esteja
presente, porque áquelle abuso, ·se não estou em erro, ainda é tempo de ·pôr cobro.
Aquelle contrato é peior do que este ; é um contrato lypo no sentido dos que tenho estigmatisado
Consta delle que nem o presidente da província, n'em o concessionario, sabem o ponto de · oncle
·ha de começar o caminho de ferro decretado.
Aprecio muito a attenção com que me está honrando o Sr. ministro de estrangeiros. São materias
para que o governo eleve olhar, e para que, infelizmente, não tem olhado.
Affixão-se certos principias nos relatoriós ministerfaes, maxime da agricultura,· e seus delegados
nas províncias praticão exactaniente o contrario.
Propõe-se nesta camara medidas, cujo fim manifesto é . auxiliar aquelles projectos, ·oppostos ás
idéas ministeriaes, e SS. EE. se calão, parecendo que passão· por forcas caudinas;
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Consta do tal contrato, dizia eu, que nenhuma das partes, ao menos, quanto mais o publico, sabe
o ponto de onde ha de começar o caminho de ferro.
Começará na estrada do Recife, ficando o lugar á escolha do concessionario, na extensão de
10 leguas.
O SR. SouzA CARVALHO: ~Não é exacto.
O SR. C. 0TTONI:- O Sr. Dr. M. ·B.a rros Bane to o disse em um a,rtigo publicado com a sua
assignatura, e a resposta, que parece da parte interessada, não o negou.
O SR. SouzA CARVALHO: -Nem essa resposta é da parte interessada; é inexacto.
O SR. C. 0TTONI: - Consta do processo do mesmo contrato, que nem o presidente da província, nem o concessionario, sabião, ao assignal-o, qual era o ponto em que deve terminar o tal caminho; nem ponto de partida, nem de chegada. O termo podia variar até 20 legoas; disse o Sr.
Barros Barreto no artigo a que me referi, e que revela e·s tudos serias e boa intelligencia. A esta
critica se respondeu, ao que parece, em defesa da parte interessada.
O SR. SouzA CARVALHO: -Não ha aqui parte interessada ; a resposta é do Sr. engenheiro
Buarque.
O SR. C. 0TTONI : -Eu não declinei nome. algum. E' um artigo de pessoa que se interessou
na defeza do contrato; e tenho duvida que seja o artigo do Sr. Buarque, porque sei que S. S. desapprova muitas das clausulas do contrato.
O SR. PRESIDENTE:- Peço ao nobre · deputado qne interrompa o seu discurso por um pouco, por
que acha-se na sala immediata o Sr. ministro do imperio, que vem ler á camara propostas do poder executivo.
O SR. URBANO:- Será a da .reforma eleitoral?
UMA voz:- Ha de ser a reforma manicipal, retirada da discussão do senado.
O 8R. GonoY:- São as reformas promettidas ao Sr. Silveira Lobo,
Sendo introduzido no salão com as f,:ll'malidades do estylo, o Sr. ministro do imperio procede á
leitura das propostas que se achão publicadas no· JornaL de 28 do corrente.
O SR. PRESIDENTE declara que a camara tomará na devida consideração as propostas do poder
executivo.
S. Ex. retira-se com as mesmas formalidades.
As: propostas são remettidas á commissão de fazenda.
O SR. C. 0TTONI :-A interrupção, felizmente, Sr. presidente, não teve 6 poder do perturbar-me ou
de cortar fio das observações que eu offerecia á camara; primeiro, porque ouvimos ao Sr. marquez
tanto quanto S. Ex. costuma a ouvir-nos (apoiados); segundo, porque a interrupção foi simplesmente
um acto de deferencia e respeito mutuo que se devem aos poderes do estado, acto devido a S. Ex.
o Sr. presidente do conselho de ministros, como representante do poder executiv0, apezar de que S. Ex.
nesse caracter e posição, não respeita, como deve, o decoro da camara dos deputados, como o demonstrou sexta-feira passada. (Apoiados) .
UMA. voz :-Isto vem muito a proposito.
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O SR. G. OTTONI :-Entro em materia. Disse o Sr. Barreto, irmão do nosso collega de mesmo
nome, que o termo da linha podia variar até 20 leguas; e a resposta ·do defensor do contrato foi:Não é assim; o termo ha de ser ou a villa de Bezerros, ou a villa do Bonito, ou uma tercJJira (esque ce-me o nome).-Accrescenta o defensor do contracto :-0 presidente da província praticaria um grande
erro se escolhesse entre essas tres villas, igualmente importantes; o concessionario, sim, este é que
deve escolher.
Mina, Sr. presidente, melhor do que as de todos os Cayapós, para ser explorada pelo feliz concessioIJ.ario, senhor desta faculdade, o emprezario de um caminho de ferro, antes de estudar as difficuldades q.ue Deos collocou no terreno, na direcção de sua linha, estudo que será ceusa secundaria, vai
!1Studar quaes os proprietarios que p\'lra ter a linha a seu geito lhe offerecem maioras vantagens.
Terreno de graça, construcção de fracções do leito, materiaes para obras, braços, quando ha folgas. na
lavoura, hospedagens, mantimentos, cavalgaduras, largo é o circulo das concessões em que podem
competir os moradores dos diversos logares postos em concorrencia; sendo claro que. a escolha será
4eterminada pelas vantagens que assegurarem ao emprezario maior lucro, e não por oonsiderações de
maxima vantagem da população.
Em verdade, Sr. presidente, causa me espanto a concessão de um caminho de feno, dando-se ao
concessionario o direito de "decidir qual a povoaçã.o do paiz que dentre tres será directamen te
servida.
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O Sn. C. OTTONI :-Do contracto virtualmente consta que o concessionario, o feliz concessionario,
até assignar o contrato não tinha gasto o primeiro vintem, nem dado o primeiro passo para estudar uma
linha que promette executar.
O Sn. SouzA CARVALHO :-Tem lá uns poucos de engenheiros à sua custa._
O Sn. C. 0TTONI ::-Só se é agora.
O Sn. SouzA CARVALHO :-0 nobre deputado está creando um romance.
O Sn. C. 0TTONI :-Permitta-me a camara que eu tome em consideração o aparte: ((Está creando
já declarei a que fontes de informação me refiro: são os discursos de dous depunm romance. »
lados de Pernambuco e uma polemica da imprensa, da qual sómente aceito os pontos não controversos, confessados por ambas as partes. Dessas publicações se vê que o concessionario se obrigou a
estudar a linha, e todas as clausulas que tratam desses estudos se referem a tempo futuro.
Mas, Sr. presidente, se eu não li o contrato, sabe a camam o motivo: o nobre deputado que me falla
em romance, quando fallou sobre o objecto, tinha na algibeira uma cópia do contrato ; mas, lendo
della só mente o que convinha a seu argumento, truncando mesmo um artigo, que só leu inteiro depois
que eu reclamei, inflingio o regimento, não mandando á mesa o documento com que argumentava, e,
depois de ler os fragmentos que lhe convinham, metteu-o na algibeira. E assim procedendo, com que
direito vem dizer-me o nobre deputado - estaes creando um romance ?
Desconfio, Sr. presidente, que os illustres pernambucanos que nesta casa e fóra clella combateram o
ministro ni'Lo são menos patriotas nem menos pernambucanos _que o nobre deputado. E a exacticlão ele
minhas informações ficará patente, se o nobre deputado se resolver a publicar o famoso contrato, como
era seu dever, logo que argumentou com as suas clausulas.
O Sn. SouzA CARVALHO :-0 contrato foi publicado officialmente em Pernambuco.

Eu

O Sn. C. 0TTONI :-Não é essa a publicidade a que se refere o·nesso regimento.
Para mim é certo que o con~rato . foi celebrado sem estug.os nenhuns, que só depois de celebrado é
que se tinham ele encetar as explorações; só depois os planos e orçamentos tem de ser apresentados.
Mas é este outro grandíssimo erro.
Sr. presidente, o estudo technico de um caminho de ferro ou de outra -v ia de communicação, levados ao estado ele permittir o calculo de um orçamento, ainda approximado, são trabalhos absolutamente imprestaveis, se não ha plena confiança no engenheiro que os dirige.
As verificações, excluída a cega confiança, exigem tal tempo e taes despezas, que de facto nunca se
~~~!
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Quando um engenheiro traça um caminho, quando examina cada clifficulclade natural, cada montai.
nha que tem de transpor, fm·ar, ou contornar, quando mede a configuração daquella parte ela montanha
que eleve ser cortada, quando risca os seus desenhos geometricos, por meio elos quaes se pôde cal~ular
a massa de terra e de rocha que se tem de remover, as dimensões das pontes, a extensão dos atelTos,
etc., esse engenheiro bem sabe que se o seu trabalho não fôr aceito em confiança a verificação effectiva
dependerá de repetir-se quasi todo o trabalho de instrumentos.
E como estudos taes são de ordinario tanto in ais dispendiosos quanto mais accidenti'do é o paiz
a consequencia é que a revisão dos planos nunca se traduz em realidade, e os orçamentos são
aceitos.
Tem-se dito, e parece averiguado, que, nos estudos de linha da Bahia, o engenheiro (e mais esse
tinha de zelar a reputação de um grande nome) calculava tudo por preços muito superiores aos correntes e dobrava os resultados. E o governo não teve meio ·algum de verificar taes excess~s.
E', pois, erro, e erro gravíssimo, contra o qual não cessarei de clamar, contratar o governo geraou os governos .elas províncias com emprezas particulares, deixando aos intéressados o levantamento
dos planos, dependentes ele approvação posterior. Essa approvação é illusoria, e, se me é licito empregar um termo vulgar, que em materia política o nobre ministro da marinha nobilitou, não passa de
embaçaclella.
. Portanto. a apresentação dos planos não dá garantia alguma.
O inconveniente cresce de ponto, se o concessior;ario tem ·interesse em exagerar os orçamentos.
Ora, se os directores de uma companhia sómente para requerer uma empreitada em globo. ou para·
não terem de i·ecorrer segunda vez aos seus a\Ícionistas; tantas vezes exagerão o capital, o que não
farão aquelles a quem se promette como subvenção a 4.• parte de um capital, que elles mesmos
fixárão por meio de estudos de que elles só têm o fio e as bases, por meio de orçamentos de que
forão encarregados ?
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um quarto, mas realmente a metade do custo.
0 SR. FIGUEIREDO :-Ou a totalidade.
O Sn. C. 0TTONI :-011 a totalidade, se a exageração for do quadruplo.
Isto me admira ainda mais, quando o Sr. ministro da agricultura parece tão penetrado deste
pensamento, porque mandou estudar varias linhas antes de tomar qualquer compromisso. Entretanto não dá instrucções ao presidente de Pernambuco qne até violou a lei proviacial fazendo contracto, que censuro, porque essa lei manda instituir estudos das linhas decretadas.
O SR. SouZA CARVALHo:-Não é exacto.
O SR. C. OTTONI :-É facil dizer não é exacto, mas o nobre deputado o diz com alguma precipitação. Não tenho aqui a lei, · mas vi-a hontem em mão de um collega que me está ouvindo, e
affirmo que li no seu primeiro artigo: « O presidente fica autorisado para mandar estudar e contratar
a construcção. » Como diz o· nobre deputado que não é exacto?
O Sa. SouzA OA..'WALHO :-Digo que não é exacto.
O Sr. C. 0TTONI :-0 collega em cujo poder vi a lei provinc· al, se quizer póde remover a duvida
eu appello para a sua lealdade . .
O Sr. ARAUJO BARROS :-Eu não a trouxe hoje.
O SR. SouzA CARVALHO :-Não é exacto que se tivesse violado a le'.
O SR. C. ÜTTONI: -Não sendo presente a lei provincial, opponho ao-não é exacto-do nobre
deputado a minha asseveração- é exacto. A lei decretando ramaes de estrada de ferro no art. 1°
habilita o presidente para mandar estudar e contratar a construcção. Digo-o em honra da assembléa
provincial ele Pernambuco que fixou uma doutrina muito sã e muito util.
Não pretendo, quando fallo em violação de lei, que fosse essa violação intencional, nem . creio
que o distiucto Pernambucano vice-presidente em exercício deixasse de zelar os interesses de sua
província. Tenho de seu caracter tão alta idéa, que não ha em meu espírito duvida, foi S. Ex. em
boa fé illudido pelo interesse individual, tão habil e tão useiro a encobrir-se com a mascara do
interesse publico.
Poderia evitar estas anomalias o governo, se aconselhasse e désse instrucçõos a seus delegados
nas províncias ; mas tudo corre á matraca.
S. Ex. o Sr. ministro da agricultura, em seu relataria, condemnou as companhias inglezas. Não
servem, disse S. Ex., senão para importunar ao governo; é preciso dissolvê-las todas, e fazer das
linhas propriedade do Es~do.
No entanto o presidente de Pernambuco autorisa a organisação de outra companhia ingleza,
ou lhe dá privilegio que vai talvez ser vendido á companhia do Recife. Desenvolve o principio
que S. Ex. condemna, reforça a companhia que importuna, augmenta os embaraços com que luta o
governo ; mas fazem-se aqui apologias desses actos, e S. Ex. guarda silencio !
Phenomeno notavel esta abstencção do governo, esta abdicação de toda a ingerencia nos actos
da camara. E' que o ministei:io não tem maioria dedicada, é que para viver precisa passar pelas
forcas caudinas de uma ou de outra deputação. (LVão apoiados e reclamações) E' a explicação mais
honesta e honrosa que ·vejo ao facto patente ..
E com effeito. O facto é que os presidentes contrarião as vistas do governo, e qne calados os
Srs. ministros deixão votar medidas que seus relatarias condemnão. Por que? será por falta de
patriotismo? Creio que não. Indifferença, scepticismo, falta de interesse pelos negocias publicas 't
Não, senhores, não é isso presumível nos que occupão as cadeiras ministeriaes: só por condescendencias
a que eu chamei-fo.r cas caudinas-, J1las para as quaes aceitarei outra qualificação, não duvidando
retirar a minha phrase, se fôr julgada offensiva.
Naquelle contrato de caminho de ferro mysterioso, de que não conhecemos nem o principio,
~em o fim, nem a distancia, nem os planos, nem o orçamento, nada ...
UM SR. DEPUTADO :-0 projecto já. foi approvado.
O SR. C. ÜTTONI :-E o contrato que não sahio da algibeira, foi approvado pela camara?
U:M SR. DEPUTADO :-A província de Pernambuco não precisa de· tutores.
(Ha mais apartes e ·algum rumor.)
O SR. C. ÜTTONI :-Desenganem-se os nobres deputados; não conseguem impõr-me silencio, hei
de continuar. Ninguem quer ser tutor de Pernambuco, mas não pódem contestar-me o direito de
aiJreciar os actos de um presidente de província. Tenhão paciencia: hei de continuar,
Alguns dos apartes confundem o projecto de lei que votàmos com o contrato que censm·o; mas
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resultado util ; censurar este abuso não é fallar contra o vencido, com quanto em meu parecer bastava para a rejeição do projecto a consideração -de que o seo primeiro effeito é reforçar e auxiliar o
monstro que um nobre deputado trouxe na algibeira. e não quiz mostrar à camara.
Dizem-me ainda que a estrada é provincial, e que Pernambuco não precisa de tutor. Inania
verba, senhores: estão sujeitos {t discussão, logo que pedem favores ao pode1· geral; e os actos dos
presidentes estão ·sujeitos á censura. Demais, não é ser tutor, indicar deste centro o melhor meio
de levarem a effeito esses seos melhoramentos de viação publica.
E' bem natural que, quando não conseguimos um auxilio do Estado, a construcção das linhas
principaes ligando mais de uma província, e que por sua natureza deve suppór-se tenhão mais recursos proprios, maiores meios de transporte (!. . effectuar. é natural, digo, que ainda mais precisem
de auxilio das linhas secundarias, provinciaes e municipaes: mas se na escolha dos meios de .auxilio
nos mostrarmos rebeldes á lição de nossa dura experiencia, nada de efficaz podel'emos obter.
Aprender com a experiencia, estudar o que fazem os que sabem mais e têm mais recursos do
que nós, adoptar o que lemos ás nossas circumstancias, é o que me parece preciso, e que infelizmente não se faz.
Os auxílios aos caminhos vicinaes fràncezes são dados pelos mumClplOs, e pelos departamentos
interessados, estes solicitão do governo central as facilidades que não cabem na alçada. Esta intervenção dos municípios, principalmente servida, é entre nós uma necessidade, e um estylo já aceito
por todos, ao menos nas províncias do sul offerece o meio de o obter com suavidade sem reluctancia.
Em cada município, entre nós, os proprietarios, os moradores em um caminho municipal tem
o dever, que de longa· data cumprem, de conservar o caminho nas suas testadas, de renovar os
esgotos, concertar as pontes, reparar os estragos das chuvas, descortinar o caminho, dobrar as cercas
. vivas, · etc.
Eis pois um tributo já aceito pela população, que regularisado e augmentado em taxa póde offerecer o primeiro recurso para a construcção dos ramaes que Pernambuco louvavelmente tem em
vista. A província, sem duvida, deve auxiliar, mas o seu primeiro auxilio deve ser mandar traçar
e estudar as linhas, e organisar as contribuições municipaes para a sua construcção. No jogo e
cruzamento de interesses locaes só a administração publica póde ser juiz ; e é desproposito entregal-os á especulação de um industrial que só tem em mira o seu maximo lucro.
Na França, que a outros respeitos tanto macaqueamos, neste momento se estuda o melhor modo
de construir o que lá chamão caminho ele ferro vicinaes, e organisão cuidadosamente os auxilias
que fornecem as communas, deixando a cada um o arbítrio de pagar a sua quota em dinheiro;'. em
braços para o trabalho de constrncção, em mantimentos para os trabalhadores, ou em materiaes
para as edificações ; e foi a leitura de um escripto a este respeito na Revista dos Dous Mundos o que
me suggerio a idéa de que não é difficil imitar entre nós tal procedimento para obter algumas
linhas de im portancia secundaria ou terciaria, entroncando-se nas estradas principaes.
A administração ·franceza para regular esta materia, e pôr os limites até onde póde ir sem inconvenientes á acção directa do governo, cla~sifica as despezas de construcção nas duas grandes divisões.
A primeira comprehende a acquisição do terreno, as exqavações e aterro necessario, graduação dos
declives, systema de esgotos, pontes, estações, casas de guardas, em summa as obras fixas e o que
constitue o leito da via. Este leito, ·salva a maior exigencia em relação a curvas e declives, em
nada differe de uma via ·ordinaria, e uma vez que o governo de cada província faça organisar os
planos, e uma direcçã0 technica, intelligente e zelosa, os proprietarios, os arrendatarios, os agricultores, em summa os confinantes podem contribuir poderosamente para estes trabalhos, ou mesmo
executai-os, que a ninguem mais interessão.
Todas estas obras, as que formam o fundo, o leito da via até ficar em estado de receber trilhos, não ha
melhor meio de os construir do que por conta da província e dos mun icípios, com ou sem auxilio do poder
central; que, no caso de cada pedido, apreciará as circumstancias respectivas. Este leito, não differindo de
uma estrada ordinari!l, prestará desde logo utilidade publica, porque, emquanto não recebe trilhos, facilit!l
a viagem ao cavalleiro, e ao peão, á besta de carga e á carroça.
Construir tal obra com os recursos da communidade em nada contraria os bons princípios de administt·ação. é um caminho publico, entregue ao transito, apenas sujeito a uma taxa itineraria.
. Vem depois a segunda das grandes subdivisões da despeza, a saber: collbcação dos trilhos, compra de
· material rodante, concertos delle, conservação da linha, custeio e serviço de transportes.
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que por isso é da maior inconveniencia estejão nas mãos do governo, como infelizmente nos diz o Sr. ministro da agricultura, é o desejo, a idéa, a política do adual ministerio: pensamento desgraçado que por si
bastaria para a condemnação de um ministerio.
Obtido o leito da via, recorre-se então em França á ilidustria particular para que a complete e utilise:
ora, nada mais applicavel aos ramaes que devem convergir para as actuaes estradas de ferro. Deve ser facil
tratar com as respectivas companhias para a collocação dos trilhos, despeza modica, maxime se a bitola
permittir a circulação do mesmo material rodante, ou com pequeno augmento.
Ou comprem ellas o leito, ou lhes seja dado eni parte ou no todo como subvenção. ou lhe garanta a
província um limite de renda bruta kilometrica, como tambem se pratica em França, deve ser facil a installação do serviço. E' então que os governos provinciaes devem proceder, não só com tino, mas com pru·
dencia e liberalidade.
Resumirei a idéa. A província de Pernambuco, como a da Bahia, e as do Rio -de Janeiro e S. Paulo
devem: lo, mandar traçar e orçar unicamente o leito dos ramaes convergentes para as respectivas estradas
de ferro; 2°, organisar as contribuições dos municípios servidos, dos particulares interessados, dar-lhes di recção, completai-a, e levar a effeito as construcções ; 3o, contratar com as companhias a collocaçi'io dos
trilhos e o serviço dos transportes.
Deste modo, ou modificando o plano para adaptai-o ás circumstancias de cada localidade, póde
esperar-se alguma realidade do beneficio desejado; mas quando o presidente, ás cegas, entrega um projecto de via ferrea, sem traço, sem orçamento, sem estudo algLlm a um individLlO cujo fim unico e jogar na
praça com a especulação dos privilegies, corre manifestamente o risco, ou ·de duplicar · ou triplicar
·os sacrifícios feitos para obtel-a, impossibilitando-se de pensar em outros melheramentos, ou ainda
de tornar necessarias pela exageração do custo elas tarifas duplas, tributando o paiz em favor ele um
individuo.
Sujeita-se assim o publico a um onus,. ilitdeterminado no presente, mas que todas as circumstaucias tendem a aggravar e exagerar. ·
O SR. FIGUEIREDO:- Apoiado ; é onus que poderia ser aproveitado de modo muito mais util á prÇJvincia.
O SR. C. 0TTONI: - Direi com tu "'o á camara que nesta materia não ha abuso que tenha direito de
sorprender-me. Creio que o illustre concessionario é um dos que emprehenderão a estrada do Recife
a S. Francisco .. ,
VozEs: - E'.
O· SR. 0TTONI: :- A Camara sabe que os concessionarios· de caminhos de ferro de Pernambuco
têm de longa data na administração publica um protector poderosissimo, o mais poderoso de todos
os Brazileiros ... (Oh I) (está entendido, dos Brazileiros cujo procedimento eu tenho direito de apre·ciar), é o mais poderoso de todos, consegtle tudo; seos protegidas, seos afilhados nunca recorrem em
vão a seo padroado.
A Camara sabe que as grandes anomalias, os despropositos votados para a companhia do Recife,
as verdadeiras causas dos grandes embaraços em que ainda hoje está o governo, tudo nasce da
protecção inaudita do actual Presidente do Conselho aos concessionarios do caminho de ferro.
Grandes illegalidades forão aconselhadas por S. Ex., ·como Conselheiro de Estado; e quando
organisou o actual ministerio, perguntanào-se como pensava ácerca do augmento de capital para a
.companhia de Pernambuco, quando eu disse deste lugar que a companhia tinha por eterno protector a S. Ex. o Sr. Marquez de Olinda, o que nos 1;espondeo o Sr. Ministro da Agricultura.?
Disse-nos palavras memoraveis, que muito conveém repetir: « Se mandei dizer para Londres que
<< eu e o Presidente do Conselho condemnamos o · augmento, tinha em vista, . quanto a mim, que
<< ;já me tinha pronunciado, soubessem que continuava a ser adversario do augmento; e quanto ao
<< Sr. Presidente do Conselho, annunciei a sua opinião em ·contrario, màmo pela ra.fão de ter sido
S. Ex. considerado o eterno protector. da compu,nhia. » Protecção abandonada desta ve.f, segundo o
Sr. Ministro da Agricultura.
Fique entendido que a sinceridadé desta conversão do Sr. Presidente do Conselho, para as idéas
do seu collega da Agricultura, para . mim não é artigo de f~ ...Jj;u não sou dos que attribuem ao Sr. Pre.
sidente do Conselho contradicções; estas, se as ha, sãci ap'pai·entes ; no fundo S. Ex. sempre é co/!e.
rente, e o Sr. Ministro da Agricultura ha de dar licença que eu continue a considerar o seo vene·
rando Presidente como o eterno protector dos especuladores felizes com as estradas de Pernambuco.
Não posso pois deixar de crer que no famoso contrato, cujo signatario será o primeiro a apro-
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Olínda. Pelo que penso tambem que este poderoso protector se porá em campo no Senado para a
passagem do projecto, e que a sua missão foi daqui facilitada pelo nobre Deputado que principalmente o defende·: direi como.
Com o projecto passou a costumada cauda de emendas de · igual favor: nestes casos (permittam-me
a franqueza) ha uma especie de transacção tacita que approva tudo, sem exame, sem debate, sem
allegação: todas as emendas forão approvadas, com uma excepção, que não sei explicar, de uma
infeliz que tentava proteger a fabricação de seges na Bahia.
Vencida porém :\. campanha, o nobre deputado por Pernambuco, com pouca generosidade (perdoe-me), fez amputar a cauda das emendas, facilitando assim, não fosse embora a sua intenção,
'O trabalho do grão protector, na camara vitalícia.
Tenho, pois, ·sr. presidente, vivas apprehensões; provém de observar que factos tão clamorosos,
pretenções tão absurdas como as que descrevi, tenhão protector indefectível, tão alto collocado.
Limitando-me, porém, ao projecto em discussão basta lêl-o para vêr que quasi todas as minhas
observações lhe são applícaveis .
<< Art. 1.• (Lendo) Fica o governo autorisado a conceder ao cidadão J. D. Crnz Lima ou a quem
julgar mais idonco (a camara sabe o valor que esta palavra tem; o primeiro mencionado é o privilegiado) licença para incorporar uma companhia que emprenenda a constrncção de uma estrada
de ferro traçada do ponto que fôr designado na província de Santa Catbarina a outro na de S. Pedro do Sul (tudo vago), e bem assim a approvar os estatutos de associação da mesma companhia. n
A respeito dllste artigo julgo ter dito quanto basta.
·
(Continuando a l~r) : « Para auxiliar a realização da referida em preza, o governo poderá conceder-lhe isenção de direitos, privilegio exclusivo, faculdade para desapropriação, uma zona privilegiada de cada lado da estrada e quaesquer outros favores que tem sido outorgados a iguaes no
'*
Imperio. »
Outros tantos estorvos a qualquer outra empreza por ventura melhor recommendada pela capac.idade commercial e industrial ·do pretendente.
(Contin•wndo a l~r): « O .governo marcará os prazos convenientes para apresentação das plantas,
organisação da companhia, começo e conclusão dos trabalhos da construcção do caminho de ferro,
bem como as multas, a fiança ou caução necessarias, etc. »
Já descrevi o valor destas plantas, quando são levantadas sem nenhuma ingerencia do governo, pela parte interessada; a garantia é absolutamente nulla.
O concessionario que, como é mais que notorio, não póde por si organisar companhia, vai ·
cuidar de vender o privilegio. E ainda que se admitte, julgue o jogo tão seguro que empregue algum capital seu, mandará traçar e orçar a estrada projectada.
Mas, pergunto eu: tendo mostrado que estes planos, estes orçamentos, feitos pela parte interessada, não podem inspirar ao governo do paiz a confiança necessaria, tendo mo~trado (e é tambem evidente) que a verificação importa em uma despeza quasi igual á do levantamento, e que por
isso . tal verificação nunca se faz ; sendo ainda certo que é facílimo ao interessado exagerar a ba.rateza, ou elevar ficticiamente o capital como convier a seu- jogo, que valor tem esta clausula de
apresentação futura de planos?
Quem nos garante que daqui a alguns annos, se aleançar a empreza um protector tão poderoso
como o tem os concessionarios felizes de Pernambuco, não nos venha dizer: « Immobilisei 31,000:0008,
parte capitaes do paiz, parte empregado em obras uteis ao paiz enganei-me nos éalculos, salvai-me. ,
E se então houver um ministerio como o presente, tão solidario como seu venerando presidente! ....
Voto contra o projecto.
VozEs:- Muito bem l
A discussão fica adiada pela hora.
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Melhoramentos materiaes.

Abundando inteiramente nas idéas que ernitte o nosso illustrado collega do Diario do Rio-Grande
aqui as transcrevemos, esposando-as como nossas. Eil-as:
Ha poucos annos uma estrada de ferro no Brazil, era um sonho irrealizavel ; um engenheiro
para a executar, um impossível, o auxilio do governo, uma utopia, e a confiança dos capitalistas
n•uma empreza tão importante, a maior heresia que se podia suppor nos homens que só pareciam
crer, adorar e incensar de continuo o positivismo.
Todos estes desvarios da imaginação se tem convertido em realidades palpaveis ; o impossível
tem desappareciclo, á vista elos grandes trabalhos escolasticos e praticas d'aquelles jovens brazileiros
que tem ido á Europa empunhar a regra, o compasso e o nível para estudar como se construe a
metamorphose industrial dos povos, destruindo a distancia para que seus costumes, suas artes, seus
segredos fabris, sua communicação rapicla e frequente cosmopolisem os homens todos, e clelles formem
uma immensa familia, apezar das differenças das bandeiras e ela linguagem.
O governo brasileiro entrou com franqueza e boa fé, -na gigantesca em preza que eleve tarde ou
cedo cobrir o territorio com uma rêde de trilhos de ferro sem cessar percorridos por numerosas
locomotivas. Sua protecção, sua garantia pecuniaria fez crear os caminhos de ferro, que se inauguram
110 norte e no centro do Brazil.
Favoravelmente acolheu o precioso e bem executado trabalho ele um de seus filhos, o lo tenente
ele engenheiros bacharel Sebastião Antonio Rodrigues Braga que percorreu os principaes pontos da
Allemanha, Pmssia e Austria com o fim capital de ver e acompanhar as clifferentes estradas de
ferro, foi admmittido como engenheiro supranumerario na estrada que vai de Pariz a Lyão e cl'ali
a Marselha, sendo seus chefes os Srs. Bazaine e Rapin.
Duas memorias forão apresentadas por elle, uma sobre as estradas de ferro em geral, e outra
sendo um projecto de uma estrada de ferro que ligaria a cidade de Porto A~egre ao porto de Santa Catharina, evitando a passagem da barra do Rio Grande.
·o governo aceitando esta ultima memoría reconhece1·á provavelmente sua utilidade, e prestar·
lhe-ha toda a sua attenção; se capitalistas e o commercio de Porto Alegre, assim como os de Santa
Catharina, Laguna e mais pont.ç>s d'aquella província não desprezaTem uma empreza que lhes póde
dar uma nova existencia, uma riqueza immensa pela concen-tração do commercio das duas províncias,
a facilidade de explorar suas inexgotaveis minas de carvão, e a forçada colonisação que ha de
acudir à um convite tacito, porém de um futuro tão grande, tão bello como a empreza.
O norte da nossa província já semeado ele florescentes colonias colhe o fructo do trabalho livre
e voluntaTio, da industria que segue passo a pasllo a agricultura, cujos productos de per si, sus·
tentam a população de Porto Alegre, alimentam grande parte ele seu commercio, e nos mercados
da capital e do norte do Imperio já introduzem avultados valores. Tudo vive, além da Lagàa dos
Patos e a~guns pontos do interior esperão tambem a vida animada com a navegação do Vaccacahy,
e .e sta realisada pelo vapor, aquella recobrará um vigor e proporções herculeas.
E que fazemos nós, · filhos e habitantes do Sul do Rio Grande?
Vegetamos, _porque tudo nos falta; definhamos toclos os dias, esperando um fLltnro mais favo-
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e nada fazemos para romper o circulo de ferro em que estamos encerrados, quebrar as algemas que
arrocham nossa energia e o nosso espírito emprehendedor.
Não nos parecem possíveis as emprezas que mudão a sorte dos povos, porque não as temos
encontrado principiadas quando a idade despertou nossa razão.
Não queremos arriscar-nos mesmo com dados certos, em qualquer negocio que não offereça
uma realisação prompta.
Os annos passam, a concurrencia augmenta, os mais avisados tomam a dianteira, plantam,
semeam, .colhem, e nem ao menos respigamos.
As cqlonias são os esteios das cidades, perto de nós temos terrenos que as podem receber ; a
grande arteria da vida ·das colonias são .as vias de communicação, e se estas faltão por terra, os rios
e o mar as supprem, quando aquellas são estabelecidas sobre suas margens ou á uma distancia
pequena.
- Os mercados marítimos são para as colouias uma mina rica, pela população que ali afilrie,
e compra seus productos agrícolas; suppondo que se realizassem estabelecimentos coloniaes nos municípios contíguos á este, o nosso mercado s_erla o mais preferido, pela facilidade dos transportes
e esperanças de maior lucro.
E' tempo de prevenir o futuro, embora a passos largos se approxime.
O norte da província o tem csmprehendido ha muito tempo, e tem adoptado o melhor meio
de prosperidade-a cvlonisaçtio.-Por ella se tem enrequecido e com ella tem augmentado sua população. Elle abraçará com enthusiasmo qualquer empreza realisave1 que lhe assegure o imporio geral
do commercio da província; a estrada de fer1•o de Santa Catharina a Porto Alegre, é quem
lh'o deve dar para depois distribuil-o pelq interior da província, coadjuvada pela navegação á
vapor.
Reparando sobre a distribuição das nossas rendas, é facil reconhecer uma tendencia bem pronunciada para favorecer uma franca communicação entre a capital · e o interior' da província, afim
de colonisar em pouco tempo as ferteis comarcas de Missões: povoar as margens do Umguay e
parte de seus confluentes, de que somos ribeirinhos, e indicar á todos estes povos que o seu paraíso
terrestre, é Porto Alegre ... .
São dignos de louvoi: seus habitantes que tão bem comprehendem seus interesses, devemos
imitai-os, porque seu exemplo é verdadeiramente seductor.
E' pelas colonias que lhe veio a fortuna de que gozão, é tambem por ellas que devemos esta.
belecer os fundamentos do nosso futuro, e não descuidar-nos, para não soffrermos um tardio
arrependimento.
(O Cru:oeiro de Santa Catharina, de 15 de Julho de 1860.)

Não está muito remota a época em que o porto de cargas da provincia do Rio Grande do Sul
ha de ser em Santa Catharina. Quando todos os Rios-grandenses reconhecerem os grandes prajuizos que soffre o seu commerciu no decurso de cada um anno pelos successivos naufragios dos
que demandam essa terrí-vel e arriscadíssima barra, unico porto accessivel que tem a província, hão
de querer, e até esforçarem-se para para que haja uma via ferrea, por onde lhe cheguem sem o
menor risco todos os productos, tanto nacionaes como estrangeiros, e deem igualmente sahida ás
suas importantes producções.
A natureza proporcionou aos povos das províncias do Rio-Grande e Santa Catharina os meios
de chegarem a um grào de prosperidade e grandeza, que não podem ser desconhecidos pelos homens pensadores, que sabem bem apreciai-os.
Com effeito parecerá á maxima parte da população de ambas' as províncias, com especialidade
a que habita o Sul daquella rica província, cousa impossível o estabelecilnento de uma via ferrea
desde a barra do No1;te desta província até Porto-Alegre, com um ramal para a povoação de S. José
do Norte, situada na margem esquerda do Rio-Grande; mas essa idéa se desvanecerà à vista dos
muitos exemplos que vamos tendo : tudo é possível, quando o povo se esforça por obter aquelles
melhoramentos que devem trazer a felicidade do paiz onde habita. Tomemos por exemplo as ultimas
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Prata, Paraná, etc., á Mato-Grosso, é um facto. A que recentemente se efl'ectuou entre Porto-Alegre
e S. Gabriel. é conhecida pelo ·que nos transmittirão os jornaes d'aquella província. Ainda mais: a
entrada de um vapor na província elo Piauhy õ sem duvida um facto de grande alcance.
E quem pensaria que no meado do seculo XIX se havia de praticar em prezas tão importantes?
Quem supporia jámais que um pequeno barco a vapor havia de transpor a immensa distancia de
centenares da milhas entre a capital dessa província e a povoação de S. Gabriel, situada no centro
da campanha, e que um outro de iguaes dimensões navegaria no oceano, e iria saudar a cidade de
Oeiras? Ninguem ; mas isto não admitte contestações ; por serem factos consumados.
Pela mesma maneira pócle ser levado a effeito, talvez antes de deconerem 20 annos, a via ferrea
de qne fallamos; e tanto mais o cremos, quanto é certo, que um illustrado brasileiro, o Sr. capitão
de engenheiros Sebastião Antonio Rodrigues Braga que foi, á expensas do thesouro nacional, estudar em França construcção de caminhos de ferro , em cujo peito arde o fogo do pairiõtismo, concebeu a idéa de offerecer ao governo imperial um projecto seu para ser construída essa via ferrea,
de cuja utilidade não é dado duvidar-se.
A este respeito lembramo-nos ter lido em uma das folhas diarias da côrte-o Correio Mercant!!talvez, publicada em Março deste anno, essa noticia, e achamos tão vantajosa a idea, que a trans
cravemos em nossa folha de 31 de Março do corrente anno.
Em verdade o projecto do illustre Sr. Braga Junior é de incalculaveis vantagens ás duas provindas ; e não menos ao paiz inteiro ; elle com quanto reconheça -as difficulclades que ha a vencer, os
enormes capitaes, que devem ser empregados e os grandes trabalhos materiaes, de que dependem obras
tão gigantescas, todavia, prosegue no seu proposilo, occupando a imprensa parisiense, como o mais
poderoso orgão para transmittir o seu pensamento aos emprehendedores estrangeiros, e dispor o nos.
so governo á assentir na pratica da obra. Para provarmos esta asserção passamos a transcrever do
n. 1035 do Jorna! des ehemins de (er de 14 de Julho findo que se publica em Paris, com o qual
fomos obsequiados pelo Sr. Braga Junior.
- Eis a traducção do artigo.

CHONICA DOS CA1\HNHOS DE FERRO

cc A questão sobre caminhos de ferro commeça a chamar a attenção da America do Sul, que
até hoje estava fóra do movimentGl. Temos á vista um projecto de caminho de ferro, cujo autor M.
Braga, tenente do corpo de engenheiros do Brasil, veio fazer em França seus estudos sobre a construcção de caminhos de ferro. A execução deste projecto, que .parece ter sido já submettido ao exame do Imperador do Brazil, pot:ia em relação, na parte meridional do paiz, as cidades do Desterro
e Porto Alegre, a primeira capital da província de Santa Catharina, e a segunda, capital da do Rio
Grande do Sul. A extensão da linha será ele 500 kilome.tros, e ella utilisará. as cidades mais impor- .
tautes situadas sobre as costas do oceano que banha o Brasil a éste; atravessará minas ele carvão de
importancia muito consideravel, e dotará o Brazil de um meio estrategico de grande importancia,
muito necessario a sua defesa por causa dos Estados limitrophes pelo lado elo Sul. Emfim . ella desenvolverá o commercio nacional e esttangeiro com a província do Rio-Grande do Sul, cujo unico
porto é extremamente perigoso, e facilitará a c9lonisação de duas províncias do Brazil, ás quaes não
falta senão braços para pôr em obra o desenvolvimento das immensas riquezas do solo. >>
Fazemos votos para que seja bem succedido o projecto que o Sr. Braga Junior submetteo á
consideração do Governo Imperial, e sentimos profundamente que a nossa voz seja por demais fraca,
para chegar aos altos poderes do Estado de modo a manifestar-lhes os nossos desejos de vermos
esta província elevar-se â altura para que fôra destinada pelo Creador, com tudo não deixaremos de
emittir sempre que se nos offerecer occaaião., nossa humilde opinião sobre assumptos de tanta transcendencia como é o de que tratamos.
(O Argos de Santa Cathalina, 22 de Setembro de 1860.)
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As vias de

communica~ão.

Os escriptores de melhor fama, todos os homens versados na sciencia administrativa não cessão
Je repetir em seos escriptos, em suas conversações, que o progresso do nosso paiz depende: 1···
de boas vias de communicação desde a capital do Imperio até os extremos do seo territorío ; 2• co·
lonisação de indivíduos laboriosos e bem morigerados.
' Nós, apezar de nossa obscuridade, somos desta opinião·, e ardentes desejos temos de vêr quanto
antes estabelecidas em todas as províncias, a exemplo da do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco
etc., essas vias de communicação, especialmente nesta província onde habitamos, visto já contar
.
ella com bellos nucleos de colonisação, que muito nos promettem para o futuro.
· A certeza que temos da existencia de um projecto concebido, sob .os melhores auspícios, pelo'
illustrado Sr. Capitão de Engenheiros Braga, e sobre o qual temos por differentes vezes tratado,
e ató transcripto de um folheto impresso as judiciosas considerações, que o mesmo Sr. Braga fez
publicar a respeito de snS: gigantesca empreza, mantem-nos na firme persuasão de que em muito
potlCO tempo será levada á effeito a obra projectada.
Affirma-se-nos que .a sua realisação depende sà da approvação do governo imperial á que foi
submetticlo o projecto.
Aqui vamos in~erir a traducção de um artigo publicado em um j~rnai. ela Belgica (Le Precurseur)
que um amigo se dignou-se enviar-nos para darmos-lhe publicidade, que ao satisfazemos de muito
bom grado.
Pedimos a attenção dos nossos leitores. Eil·O.
<< Acabão de dirigir-nos uma memoria escripta em portugtiez e impressa em Paris, peUt qual fmi
o Sr. Braga acompanhar uma petição dirigida ao Imperador do Brazil, afun de obter autorisação
para fazer os estudos preliminares da construcção de um caminho de ferro entre um dos portos
da Província de Santa Catharina e Porto Alegre, capital da Província do Rio Grande do Sul.
« O Sr. Braga é official do corpo imperial de engenheiros do Brasil; o Estado prestou-lhe durante muitos annos um subsidio para estudar especialmente os progressos da technica moderna
em Inglaterra, França, Allemanha e Italia, onde ellc levou seo exame aos mais íntimos detalhes,
trabalhando como simples operaria em metaes, nas o:fficinas de construcção de machinas e
n'outras.
Chegado ao termo ele seos estudos, o Sr. Braga deseja vivamente dotar sua patria com o fructo'. de
seus longos trabalhos.
A idéa que elle concebeo de estabelecer um caminho .de ferro na clirecção que acima indicamos
é das mais felizes.
Este caminho de ferro atravessaria as mais importantes colonias estrangeiras e regiões, que se prestarião admiravelmente á novas colonisações.. E' impossível achar um meio mais efficaz de fecundar
pelo trabalho essas bellas províncias. O ·sr. Braga parte de um principio economico muito justo:
não quer dessas consLrucções dé luxo justificadas pelas necessidades do publico n'outros paizes mais
frequentados: quer sim que seo caminho de ferro, a maneira dos da America do ·Norte, torne-se
de alguma sorte o derrubador dessas regiões, e que a charrua e o machado do lavrador sigão as
pegadas do terra-ple;là.dor que collo'car "os trilhos. '
.
Não é sua intenção proauzir desde o começo grandes dividendos, mas tem o desígnio de .erear
primeiro as fontes donde decorrão futuros dividendos.
O resultado elas Emprezas Norte Americanas organisadas em condiçõés semelhantes, nos fazem
acreditar quê os resultados, do caminho de ferro Brazileiro não serão 'menos vantajosos .
A icl'éa principal do proj•ecto ,é facilitar ao Norte e Oeste ·da , Provin~ia do ·Rio Gvande do .Sul,
assim como á parte meridi"Ónal da Província do Paraná uma comnmnicação com o ma1•, mais prOm).il.t a
tl Segura do que a da barra do Rio Grande do Sul, tão afastada, baixa e perigosíssima. Elle quer•
substituir a esta o porto de S. José ou Desterro, ao qual pequenos tr.ab'a;lhos podeliãQ dar nm
grande valor e onde os maiores navios acharião um ancoradouro .facil e seguro, em ·quanto q.ue a
barra do Rio Grande do Su1 e a lagõa dlils Patos n"ão dão accesso,seúão' à navios quando muito de duzentas toneladas. O caminhá de ferro poria o· intennediario rapido · da&commünicações 1do dnteri0r c·om o
porto, dando ao commercio e industria tod'as as garantias 'de- segurança. te- .d'e . me1'cado :vantajoso. A
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Rio Grande, (ainda que este porto tenha a temer a .concurrencia do caminho de ferro projectado pelo
Sr; Braga) não só adheríria ao projecto, mais al:nda declara·r-se-hia prompto a supportar uma parte dos
gastos da construcção.
Segundo o plano, o caminho começaria em S. José, tocaria e atravessai·ia os districtos das colonias
d!l .Santa Izabel, S. Pedro de Alcantara, Torres, Tres Foxquilhas. Mundo Novo e S. Leopoldo; poria
as riquezas carboniferas do Tubarão ao alcance da· industria brasileh:a; augmentaria enorm!'lmeute ,a
producção ·destas paragens .e decuplaria a população por meio da colonisação. Os gastos desta mpreza não importaraõ em muito. Não se necessita !em um caminho de setenta e cinco leguas ,(49
1egs. allemães) mais do que seis estaçõ.es igu~es ás .estabelecidas nas ,pequenas ~:idad!ls .da Euvopa e vinte
e quatro outras secundarias . .
Os maiores trabalhos são :Wes tunueis de um c<rmprimento total ,cerca de tres mil toezas que
devem atravessar as montanhas .dos -Cayallos e }forro grande ,e tre.s pontes .de u.m cpm,prJroento
medio ·sobFe o· JJ.russanga, .Axaranguá ·e Mo.mpi-tuba, .e .1inalment.e iUll). Y.iad.u.c.tp de .sei:;.c.entas toeAQ..S
na passagem da lagôa de ltapeYa.
·O Sr. Braga.jâ recebeu ,de Londres .e Pariz as subs.cripçõ.es necessarias para os gastos dos <traba]hos prelimi<nares: a 'importancia do projecto e ~s .estudos ·Serios .do Sr. Bmga :fize.rãG .çom q).l.!l
immediatamente os maiores c:llpitalistas lhes prestassem jllimitada .cGnfiança, talltto .110 .q1;1e •.diz re.sp.eito
ao bom exito do seu projecto, como no tendenta ·a seu W.le:nt.o -e .desinteresse..
E' para desejar, -nã0 s0 no ·interesse das ,col<mias., estrangeiras estabel!lcidas n'esta :r-egião, como
no da c<iloriisaçãe futura ,do Brazil que., os c31pitalistas de t!'ldos Ps ;Paizes, t!'lm.em _parte .ll~~Ml
im-portante proje<ite, •cuja .rea1isaçã0· augmentw:á .consider~~;;v_e1m~nte ,os J;ea·llnos -englob.ados ..n.a or!de
dos railways. »
Aq1;1e~les que com~ nós ·conhecem o Sr. .Br.aga, ~.e.c9mroendar~ es.ta grandioaa .JlJU:Pl'll.Z.a que,
estamos convictos, abrirá um novo mercado ao commercio da Emopa inteira.
(l!:rgos, de Santa <Catb,arina, de '7 de iJun1ho àe 1862.9

Estrada ae ferro entre 'Porto

A.le~re

e 'Santa tJatharinq.

A communicação rapida entre esta província e a de Santa Catharina é uma necessidade.
Ninguem o contes.ta, _porque primeiro que tudo seda uma estultice contestar as vantagens do desenvolvimento .das communica_ções, e .depois desconhecer ·.as situações topographicas de -am'bas as províncias.
E essa ..comm1;1nica_ção rapida entre as duas províncias tem -a .sua ·necessidade ·para o Rio Grande
nas s.e_guintes circumstancias.:
A .oscillação _perigosa da ·barra do Rio Grande ;
A decadencia do commerCio em toda erla ';
A decadencia crescente do norte ;
O -desenfreado contrabando que pélas 'fronteiras .do ·Sul e océidente defrauda .a erario 'Pliblico.
Reconhecendo porém essa necessidade absoluta:, hesitamos por mlllto tempo na ·esco-lha dos ·meios
dessa .communicação.
Tres _pr.ojectos se a,presentavão :
A canalisa_çã!'l das "la,goas desde a 1tapoam atê :um rio septentriona1 desaguanao ·no mar;
•A abert1;1ra do porto das 'Torres, com uma estrada de 'ferro para 'Porto :Alegre ;
·uma estrada de ferro que Hgasse Porto :Alegre .li provincí-a de 'Santa Cathar-ina.
O ·prime'iro desses ·prój ectos tem sido ól:ij ecto de largos estudos.
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ha contraversia sobre a sua praticabilidade, e ainda mais sobre seus pontos extremos.
O porto das Torres foi julgado possível com enormes despezas, mas os estudos do aimirante Ta·
mandaré não foram nunca publicados pelo governo.
Resta-nos a estrada de ferro.
Devemos confessar a nossa sympathia pronunciada pelo porto das Torres, e ao mesmo tempo pela çanalisação das lagoas, se fosse possível provar os seus resultados decisivos. Isso porém se não tem feito
até hoje, e ainda mais, a nós nos parece que ambos esses projectos estão condemliados pela sua duvj.
dosa praticabilidade.
Accreditamos que as lagoas serão canalisadas em remo.to futuro, mas não com o fim d'éstab.elecer
communicação directa com o oceano, e unicamentle para a navegação interna.
Fica-nos pois a estrada de ferro entre Porto Aegre e Santa Catharina.
Confessamos que. é ousado projecto para estas regiões semelhante commettimento. Sente-se nelle
alguma cousa que agita nossa indolencia, alguma cousa·que assombra nossa inacção para esta sorte de
e·mpresas.
E de facto assim devia ser. Corroídos demais pelo «fatalismo mahometano,» parece-nos á nos haver
fugido toda a fé, toda a · esperança na regeneração da sociedade brasileira. A essa indolencia fatal
actuão ainda outras cousas: a especulação ignóbil de que tem sido victima o governo com as companhi as
das estradas de ferro da Bahia, Pernambuco. S. Paul6:
Quem em 1864 seguio ·a discussão da camara temperaria sobre a rede de caminhos de ferro do imperío,
quem ouvio ali as recriminações bairristas, improprias de um parlamento, quem seguia essa luta, se n,ão
descrê do futuro dos caminhos de ferro do imperio, não póde dar assenso a semelhantes empresas senão
depois de ver os preliminares e as bases dellas bem e solidamente estabelecidas.
Pois bem, essas bases existem no projecto da estrada de ferro entre Santa Catharina e Porto
Alegre.
Hesitamos muito tempo em apoiai-o, mas hoje pugnamos por elle com a convicção de que é de
todas as empresas do im.perio, aquella que marcha sob os melhores auspícios.
Não nos demoraremos em demonstrar a conveniencia das estradas. O artigo que publicaremos é a
esse respeito lucido.
Diremos sobre a província algumas palavras, em relação á sua situação actual.
E ' um facto, geralmente admittido, que não ha rico proprietario rural, que tenha garantido o dia de
amanhã.
A uncia industria da·provincil!-, a ,creação·e ··beneficiamento do ·gado agonisa e IJlOi:re . .
A similar dos paizes do Prata banio-a dos mercados do estrangeiro e no imperio pouco a pouco o seu
xarque vai vendo os portos consumidores fechados á seu escoamento. A crise . que a guerra actmâ' suspendeu vai reaparecer em breve com proporções assustadoras.
Estas proporções, só Deus sabe, a que gráo atingirão. Só um esforço gigantesco, um salto no progresso
poderá salvar a província de uma miseria infallivel. Para esse esforço o nosso p~vo não está prepa·
rado, o nosso espírito não tem faculdades. A rotina terá seu golpe mortal, mas depois de grandes
miserias.
L
Conj <uar a tormenta seria nma missão digna dl) patrio_tismo.
As cassandras são porem de todas as epochas : nada se fará, nada se previnirá.
Mas a necessidade obrigará a província a voltar para a agricultura, e abandonar o exclusivismo da
creação do g!!-dO. P,óde· comprehender-se a:agricul,tura ou industr.ia sem estradas, ou estradas sem população ? Póde comprehender-se ainda agricultura nascente sobrecarregada . dos .~nOJ:m.es dir~itos de seguro
e fretes, que a barra do Rio Grande com seus escollros e perigos impõem á navl;lgação do alto mar? Póde
se continuar a tolerar uma falta tão completa de um systema . de estradas .co~ o essa q~e .isola· .todos os
centros populosos da I\rovincia?
Pois bem;. se quereis indust.ria1.. agricuitura,, .COPlmerci0, el:\taqe~eçe~ .estra.dai!, al.entai,o.,def?erivolvi·
,.
, mento das :vias· de .communi:eação.
Sem isso uão tereis população, isto é não attrahireis immigraçã'O que compen~e .. as e~ormes perd.
a,_s,
. ·.. ' .
. que se aproximão.
.
.
.
A base.porem de .todo .o sy.sterna ~13tá .no .pQnto extremo dessa ~om~u~l~~Ção. Àba1~a do Ri~ .Grande
não póde satisfazer a essa exigencia. . E' pr.opo:;>iQão~qne 1;1iÍo J;lecessitll: demou'~tra~ão .. .És;~ porto e~tremo
será Santa Catharina, já que os ol,ll;ms projectqs ,não .são rea~isaveis. : . _..
. .. · ·.· .: '•. .·' .. ;:. ~~
A estrada de ferro ligará Porto-A.leg~;e. a S!J<~ta Cathar.ina por m1;1a distancia de7 .horas,; com a velo·
-~
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os productos de importação aos outros centros da província, e trarão os de exportação.
Aqui surge a questão de uma rede de estradas normaes, e a consequenc a immediata qa linha da estrada de ferro será o seu estabelecimento. Com o seu estabelecimento o norte e o snl ligar~se-hão intima·
mente, acabando a desastrosa divisão, que a politica estabeleceu entre as duas zonas.
Com o estabelecimento da estrada de ferro todos esses campos da vertente oriental da serra, todos
esses uberrimos campos regados pelas lagoas, serão o solo onde o immigrante morigerado virá estabelecer, a sua futurosa iudustria e fundir-se na grande família rio-grandense.
Com a linha de estrada de ferro o futuro da provineia será outro, que não aquelle que a decadencia de seu commercio indica.
Ligeiramente esboçamos estes pontos, continuaremos a tratai-o e nos nossos artigos seguintes tomaremos por base as seguintes theses:
A assembléa provincial não deverá conceder a menor garantia de juros ás estradas projectadas,
quer no norte, quer no sul :
Deverá ser accionista simplesmente, mas na proporção do capital de ambas;
Deverá contrahir um emprestimo para a construcção de uma rede qe estradas, que venhão entroncar no caminho do Norte, cingindo toda a provincia ;
Depois que tivermos tratado destes pontos esporemos o projecto da estrada entre Santa Catharina e Porto Alegre ;
Quanto á parte technica da obra, quanto a influencia dos caminhos de ferro louvamo-nos no nosso
collaborador.
E cabe aqui dar-lhe uma satisfação ; a chegada do vapor do Rio, um descuido involuntario nosso
privarão-nos de ultimar a traducção de ·sua interessante carta, que daremos integralmente no proximo
umero. Daremos tambem o segundo artigo.
)O Rio-Grandense de Porto Alegre de 29 de Março de 18C6.)

SEGUNDO ARTIGO.

Dissemos no primeiro artigo que a Assembléa provincial não deverá conceder garantia de juros
·à estrada do norte ou do sul.
Sabem os leitores, que alem do projecto da estrada de ferro do norte ha um outro para a
construcção de uma linha ferrea entre Bagé e Pelotas. Quando em 1864 se discutia na Assembléa
provincial este projecto e o requerimento do Sr. coronel Campos, P\ldindo uma garantia de .juros,
pela imprensa exposemos então as considerações, que nos occ01:rerão. O Sr. Dr. Nunes de Miranda
em artigos publicados no <<Mercantil>> dessa epocha, combateo-a tambem no terreno scientifico.
Devemos pois, hoje. já que tratamos da estrada de ferro ·do no~te, diz er alguma causa sobre
essas do sul.
Não combatemos a idéa, nem a sua realisação.
Em todos os paizes, uma estrada, é um alicerce de futuro, e em uma província como a do
Rio Grande é mais ainda do que isso; é o germen de vida e riqueza. A sua absoluta falta de
communicações seguras entra com 80 •/o em seu atrazo. Essa falta porem é que nos obriga a fazer
considerações.
Uma estrada de ferro não é obra para um dia, não pertence a uma epocha, 6 do futuro. Esse
futuro porem trará a seu turno mais exigencias. de aperfeiçoamento nas vias de communicação.
Uma rede de estradas abarcará a provinda, o Brasil e a America do Sul em futuro remoto . A
geração actual não poderá satisfazer sua exigencia.
Na deficiencia de meios para realizar essH grande commettimento, o que lhe compete?
Abrir e construir -estradas geraes, que venhão entroncar outras na modesta proporção ele seu
era rio.
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por certo, quem na carta da província traçar uma razoavel linha de estradas geraes.
'E' apenas uma linha isolada, é um ramal, que deverá procurar um centro. Mais ainda assim,
onde esse centro? Quererá alguem nos fazer persuadir, que Pelotas ou Bagé possão ser centros de
um systema geral de communicação?
Consulte-se o mappa, e será isso bastante para fazer cahir semelhante idéa.
Mas entretanto uma estrada de ferro é sempre um beneficio immenso. Construa-se essa estrada, mas antes que se venha ás camaras e ao governo pedir sacrificios onerosos, impossível nesta
epocha, consideremos ambos os projectos, que se apresentão.
Qual o genero de commercio importante da província, e em nome do qual s·e pugna pela estrada do sul?
A creação e beneficiamento do gado.
Admittamos por um momento, que essa industria vigora, que a estrada de ferro lhe dá mais
alento ; e que as xarqueadas abundão em generos de exportação ; perguntaremos nós :
Melhora a navegação as suas exigencias de frete e seguro. melhora a província as suas communrcaçõ es com o exterior, desenvolve a sua navegação, dilata o seu commercio?
De certo que não. Os generos abundantes, se amontoaráõ no Rio Grande, os pórtos consumidores seráõ os mesmos, os riscos de seguro iguaes, e a oscillação da barra sempre perigosa, sempre fatal!
Ha porem um argmnento ainda a favor da estrada elo sul; é a mineração dos jazigos carboni·
feros do Cancliota. Perguntamos nós ainda :
O carvão de pedra sujeito a riscos onerosos do transporte pela barra, poderá competir e concorrer no preço nos mercados nacionaes e do estrangeiro com o carvão inglez comprado nessas
•
mesmas praças?
Não; porque á parte a mão de obra, só essa causa não fará concorrer.
A estrada de ferro do sul não sana pois a grande questão de comm unicação com o oceano. O
que porem ella não sana, fal-o o projecto de estrada de ferro entre Santa Catharina e Porto Alegre.
O que falta áqu ella é remediado por esta.
São pois dons projectos, que se apresentão. Um que isola e que ameaça escoar para o Estado
Oriental por Bagé sem o soccorro da linha do Norte todo o commercio, outro que concentra o
commercio da província, e que abre á todas as industrias uma communicação franca para o exterior.
Ambos esses projectos estão hoje submettidos á opinião publica, seus autores apregoão suas
vantagens.
Sobre a estrada do norte não ha duas opiniões, não ha discrepancia, porque seria duvidar da
luz, do ar e da vida.
Sobre a elo sol muita cabeça pensadora hesita em reconhecer-lhe o merito presente e necessidade immediata.
Nós, porem, pugnamos pelo progresso; e admittindo que toda a estrada é um progresso, aceitamos ambas as idóas, mesmo porque realizadas, serião ambas de grande futuro .
O que combatemos porem, é a exigencia de garantia votada pela Assembléa provincial. Realisem-se ambas, mas sem esse favor.
A Assembléa provincial tem uma laboriosa tarefa em relação ás estradas provinciaes, e deverá
ponderar a situação financeira.
A construcção da estrada do norte reconhecida necessaria e vantajosa, necessitará de uma somma não inferior a vinte mil contos de reis para sua construcção. Com que garantia pode concorrer
a província para uma ·em preza que deverá gastar seis annos ao menos para sua realisação, quando
a sua renda actual, é, em termo media, de 800 contos?
··se seguíssemos um calculo moderado não deveria conceder menos de 2 •/o. e só nessa concessão
absorveria a metade da renda annual I
Vindo porem a empresa do sul aFmatla do ciume de bairrismo exigir uma garantia poderia negar-lhe?
Nã;o, e nesse caso sobre o capital de seis mil contos, a juro igual teríamos 120 contos, que reunidos
aos 400 farião un dispendio annual de «520 contos de reis,» sobre uma receita bruta de << 800 contos, l>
que mal chega para o "necessariol »
E essa receita bruta é calculada sobre uma actualidade sem perturbações, sem crise futura.
Admittamos porem que a· Assembléa garante a empresa do sul. Com que direito negará a mesma
garantia á do norte.
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uma em preza de interesse geral para proteger uma que é localisada pelos interesses particulares?
Não poderá citar perante a opinião publica aos homens, que lhe impossibilitão o futmo, que arruinão-na, preferindo um beneficio particular a um geral?
Deixe-se o campo ás forças exploradoras.
De certo .
. Se as empresas apresentão bases do futuro. se ha nellas incentivo para attrahir capitaes estrangeiros, não necessitão de garantia da Assembléa provincial. Os cofres provinciaes não a comportão
para unia e não devem pois abrir-se para outros, que seria isso preferencia escandalosa.
o que porem é muito differente é a inscripção da província como accionista nas duas companhias.
Não que essa inscripção pese muito no algarismo de seu capital, mas porque lhe dará as vantagens, que não são para despresar em nossa situação.
São:
Moralisar empresas a que não está nosso povo acostumado ;
Representar-se na discussão de assumptos. que lhe interessão ;
Facilidade de pagamento das prestações das acções, que não sobrecarregarão os cofres.
Desta maneira a província não hypotheca o seu futuro : não compromette em um momento interesses valiosos, e . presta-lhes os auxílios, que o governo, bem intencionado, deve dispensar a estes
commettimentos civilisadores.
Alem destes auxílios, todós os outros que forem possíveis devem ser prestados, menos a garantia de juros.
Alem dos argumentos que aqui deixamos produzidos, falta-nos ainda fallar na rêde de estradas
geraes pelos diversos municípios da província, que o é tambem contra despezas aventuradas.
Será assumpto para 3. 0 artigo.
(O Rio Grandense do Porto Alegre de 1° de Abril de 1866. )

TERCEIRO ARTIGO

Admittamos por um momento a realidade dessa obra, porque pugnamos. Suppohhamos que a locomotiva espanca com seu sibilo o silencio magestoso dos campos rio-grandenses.
A linha de estrada de ferro, partindo de Porto-Alegre at.tes de tmnspor as raias do Rio-Grande, percorre os municípios de Porto-Alegre, Santo Antonio e Conceição do Arroio.
Façamos uma resenha rapida do primeiro.
O município de Porte-Alegre, absorvida sua importancia pela capital, é apenas agricolo, mas essa agricultura, representada pelos pequenos proprietarios e por uma rotina secular, nada pesa para o commercio
de exportação, e apenas com alguma cousa concorre para o consumo. Se porém a sua agricultura nada vale
em proporção de outros, a circumstancia de possuir a capital da provlncia, e a posição topographica
daquella, o tornão o mais importante.
Extremo ela linha-ferrea é tambem o traço de contacto de todos os pontos centraes com esse
grande caminho aberto ao progresso . .
A quatro horas de viagem de S. Leopoldo, cidade que é o centro da colonisação, por ella recolhe as
estradas de cima da serra, as qtie vem ou devem vir das linhas coloniaes, as das linhas do rio Cahy, que é
sulcado por vapores até á capital.
Pelo rio Jacuhy ·e seus affi.uentes estabelece communicações com os municípios de S. Jeronymo,
(agricolo), Triumph·o (agdcolo), Taquary (ag~icolo), Rio-Pardo (agricolo e creador), Cachoeira (agricolo .
e· creador), e até S. Gabriel '(creador), (pontó central, deposito de guerra) chegaria a navegação com a cana:
lisação do Vaccacahy.
·
Pelo mesmo Jacuhy e as l agôas dos Patos, Mirim, braço do Rfo ~ Grande e canal ·ele S. Gonçalo
e~tabelece·, como já tem; communicação com o município das Dôres (ereador), ·o de Camaquam (agricolo)
Pelotas (bengficiador de gado), Jaguarão (creaclor), 8". José do Norte e Rio-Grande.
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S. Jeronymo, Triumpho, Taquary, Rio Pardo, Cachoeira, Pelotas, Jaguari'io, S. José do Norte e Rio
Grande com a capital. Obtida já esta grande vantagem para as communicações com o centro, que deve ser
da estrada ferrea, o que resta a fazer?
Estabelecer a communicaçi'io. dos municípios mais distantes com a capital, por intermedio dos portos
aonde chegão os vapores.
Além dos dez municípios que estão ligados pela navegação, temos os segillntes que formão nas fro·
teiras da província uma cinta confinante com o Estado-Oriental e Confederação Argentina.
A principiar da linha do Chuy e deixando ao lado os municípios de Rio Grande e Jaguarão temos Bagé
(creador), Sant'Anúa do Livramento (creador), Uruguayana) creador), Itaquy (creador) . S. Borja (creador),
e Cmz-Alta (creador e inclustria de herva-matej.
Estes tres ultimas são banhados pelo Uruguay, e a navegação a vapor que existe estabelece communieação até S. Bo1ja, abrindo transito á permuta de mercadorias destes portos com os do Rio da Prata.
Esta navegação, que o ·futuro desenvolverá, tende a concentrar o commercio da fronteira do Uruguay na
Uruguayana, sobretudo se fôr desembaraçado o rio dos tropeços naturaes.
Entre esta cinta de municípios fronteiros e aquelles que estão em communicação directa com a capital
existem ainda os seguintes: Piratiny (creador), Cangussú (creador), Caçapava (creador), S. Gabriel creador),
Santa Maria da Boca do Monte (creador), Encruzilhada (creador e agrícola), Alegrete (creador) , Passo
Fundo (creador) .
A eswada de ferro pois traz como necessidade palpitante e indeclinavel acommunicação franca e permanente entre esses diversos municípios e os portos que por sua posição ou pelas linhas fluviaes se achão em
contacto mais approximado com a capital da provincia,extremo da linha-ferrea- e centro que recolhe· todas
as communicações interiores.
Esse systema de estradas comprehende-se bem que não poderá ser ferrea, nem mesmo a ultima expressão
da sciencia especial. Estradas porém francas, sem difficuldades, pontes, pontilhões e aterrados serão já um
· progresso espantoso em relação ao estado actual. Não faremos de certo neste artigo um quadro fiel desse
estado.
Quem porém sabe o que é viajar escoteiro por esses campos inundados na estação hibernai, atravessar
sangas., banhados e arroios á nado sobre o cavallo, transpor rios largos, fundos e torrentosos como o Ibicuhy,
Piratiny ou Antas (Taquary), vencer atoleiros immensos, subir montes e barrancos, poderá bem calcular
com que obstaculos poderosos luta todo o trafego commercial desses municipios, que obices entorpecem o
progresso do Rio-Grande, que não tem uma unica estrada digna de tal nome, desde que se affasta o viajante
. dez passos dos povoados.
Este clamor por estradas vem de largos tempos. Na presente guerra o pobre soldado, e com eHe S. M.
0 Impemdor ti verão occasião de ver que, se o Brasil está com suas finanças corroídas, com seu credito
abalado, se tem um deficit permanente no seu orçamento, não deve esse ,triste estado ás sommas
despendidas com esta paciente e resignada província. Trinta annos de união e fidelidade illimitada ao Imperio, de subserviencia ao governo, de obediencia a seus delegados não merecêrão a ínfima partilha dos
bens que se derramão sobre todo o resto do Brasil. Tudo está por fazer. E esse «tudo», essa de:ficiencia não
é mais toleravel no dia em que a estrada de ferro do norte fôr uma realidade.
Quando a enxada e o alvião derem suas primeiras pancadas civilisadoras na extrema da linha ferrea,
a assembléa provincial tem o dever de fazer repercutir seu echo nas matas do norte, nos campos do sul:· .
Não ha sacrificio a olhar; não ha espírito de rotina, nem consideração particular que a deva reter. Uma
rede de estradas solidas, seguras e permanentes, sem riscos, onde possão as mercadorias e os viajantes
transitar sem serem impedidos pelos obstaculos naturaes, deve despejar em Porto-Alegre as riquezas que
adormecem sem viabilidade nas diversas zonas da província. Devem ao mesmo tempo, como tributarias,
enriquecer o grande .vehiculo de progresso e civilisação.
Comprehendemos que considerando-se a parca renda da província e as circumstancias desfavoraveis em
que nos acharemos em breve, parecerá arrojado conselho a operação de contrahir um emprestimo para
estradas interiores. Podem porém assustar-se os rotineiros, os homens da theoria de enterrar dinheiro,
mas nunca aquelles que, ainda ao longe, acompanhão a transformação social da humanidade. Um empres- .
timo destes tem no seu emprego a sua garantia, tem na duplicação annual de renda o seu futuro.
Não vimos nós o Sr. Ferraz onerar os cofres provinclaes com um emprestimo que foi enterrado em duas _
praças? E que época tenivel não foi essa que atravessamos de 1858 a 1865, a!ln'o em que foi saldado? E foi
um dinheiro morto, um capital que não garantio futuro algum a não ser o de alguns especuladores. E' verdade que em assumptos de·economia, ordem e regulamento o Sr. conselheiro Ferraz pôde ser apenas con-
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que a provincia votasse um emprestimo de um ou dous mil contos pa1·a realizar essa obra que iria bene.
ficiar a província inteira, quando se quer onerar os cofres com o juro da estrada do sul?
A somma de dous mil contos ao juro de 7 °/o daria uma carga annual de 140 contos sobre o thesouro
provincial, parece que prevalecerá aqui os argumentos que produzimos contra a garantia de juro ás
linhas ferreas.
Ha engano. A rede de estradas desde o primeiro anno estabelecendo maior facilidade de transporte
estabeleceria tambem augmento de renda provincial. E além disso, como consequencia desta vasta
empresa diversas medidas tomaria a ássembléa provincial entre as quaes o bom senso aponta 1as
seguintes:
- Paralysação immediata de todas as obras publicas, que ha trinta annos fazem da província um
museu de ruinas ;
- Suspensão de toda a subvenção a companhias particulares;
- Annullação de todas as leis mandando construir certas obras e picadas, algumas das quaes só
o deputado bairrista conhece ;
- Regulamento de imposto de peagem nas pontes e barreiras que fossem organisadas nas estradas ;
- Modificação dos impostos municipaes ; dos quaes passariam alguns a ser arrecaclados pela fazenda
provincial ;
-Negação de qualquer subsidio para construcção de igrejas, que serião acabadas ou construídas
pelos. fieis ;
-Liquidação da divida provincial, jpor parte dos colonos, a quem a assembléa poderia remir do pagamento mediante a construcção de certa extensão de estradas nas colonias ;
Emfim outras medidas que a experiencia e sabedoria dos eleitos rio-grandenses aconselhassem.
Sabemos bem que estas providencias tomadas pela assembléa farião esse corpo ser o que devia ser
e não o que é ;realmente. Este procedimento ele sua parte acabaria com o mesquinho espírito que tem feito
dos membros das assembléas provinciaes os procuradores políticos dos partidos e os campeões intoleraveis ·
de campanarios. Mas a esse resultado hão de chegar no dia em que a opinião esclarecida os coagir a ser
antes procuradores da província elo que de seus interesses. E esse dia ha de um dia despontar.
Por nosso lado, fiel ao que promettemos, continuaremos a tratar da estrada de ferro do norte e das
questões qu~ com ella se relacionão.
(0 Rio Grandense de :Porto-Alegre, 3 de Abril de 1866.)

QUARTO ARTIGO.

Depois de haver fallado da estrada de ferro nas suas relações ímmediatas com os pontos pro·
d'{":ltores da província. e ter demonstrado a vitalidade que a elles daria a sua construcção, devemos
fallar um pouco das industrias, que jazem mal exploradas pelos diversos municípios e que concorrerião com mais larga exploração·para.sen progresso e riqueza.
.Sobre a industria do xarque mais de uma vez temos expendido a nossa opinião. E' innegavel,
que marcha para a sua ruina ou para sua transformação. A carne do Rio Grande, mal beneficiada
não póde mais competir com a dos paizes do Prata; cumpre transformar essa industria, mas essa
transformação, lenta e pausada para povo pouco emprehendedor como o nosso, deixará centenares
de leguas hoje povoadas pelo gado, desertas. Elias serão subdivididas e a agricultura, com outras
índustrias a substituirá, restringêndo-o beneficamente da carne a uma zona limitada ao Sul do Rio
Grande.
A necessidade obr.igará o povo a ser emprehendedor, a miseria com suas rudes lições desviará
a.S populações da industria pastoril para outras menos precarias e mais civilisadoras.
A agricultura será a primeira tentada, e com ella a mineração das riquezas que ahi j azem na superficie ou interior de uma terra fertil.
O carvão mineral, o lignito, o marmoi"e, o cobre, o ferro, o ouro, unido aos productos agrícolas,
·ao fabrico da herva matte, serão os elementos de futura grandeza da província.
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nimbtt, tem progredido, porque não ha consumo, e seria loucura arriscar á venda em outras praças
um genero que não podendo ainda competir em qualidade com o carvão inglez, custaria Jilreço muito
mais .elevado.
A mesma razão que milita a favor da parada dos trabalhos da mina do Arroio dos Ratos milita
tambem contra a companhia que se formar para se explorar a rica mina do Candiota.
Não é a riqueza que nos falta, mas o aproveitamento dessa mesma riqueza.
Ainda para essa industria o estado actual das communicações exterior é desesperador.
Preencha embora uma companhia a falta de braços ; lute e vença com difficuldades, amontôe
ainda na cidade do Rio Grande o mineral para exportação, ahi mesmo terá já attingido um tal
p~·eço, que será impossivel a competencia competenoia com o carvão inglez. A barra do Rio Grande
inutilisará todos os esforços pelos seus riscos, que sobrecarregarão o valor da mercadoria.
Isso não acontecerá desde que a navegação da lagôa Mirim e Patos, pozerem em contacto com ,
.a, est:r;ada geral os productos, que acharão no p01~to de Santa Catharina compradores e consumidores.
{) desenvolvimento dessa immensa riqueza, que á flor da terra está abandonada,, mudará comJillet~;tmente a face do sul da província, e ·em quanto o norte com seus ricos valles e mattas · transformar sua agricultura rotineira, á roda das minas de carvão do Candiota se erguerá uma população
nova, industrial, que acabará por se lançar no ·grande caminho da industria sob suas diversas (I_
variadas fórmas.
E' pois de um egoísmo pouco intelligente o prurido de opporem-se os homens do sul a uma
estrada, que não localisa, não particularisa seus beneficios, mas os derrama por toda essa immensa
zona, que fórma a província do Rio Grande do Sul. No interesse mesmo da mineração do carvão
do Candiota deverião pugnar por esta estrada, que derrubará os obices que lhes oppõem a barra
do Rio Grande.
E' verdade, que as idéas industriaes que aqui expomos _não são as professadas pelo sul, ha ahi a.
convicção que a construcção da estrada do norte traria o anniquillamento dessa importante zona.
Fronteira e fronteira importante com os nossos vizinhos do :erata, quando outras garantias fallassem
para provar 9 erro dessa convicção, bastaria e!lsas circumstancia§l para julgarem-se garantidas.
Que a estrada de ferro do norte obrigará a província e o governo a modificar suas idéas é um
facto; mas que essa modificação tornando-se uma necessidade mil~tar e política fará o governo imperial olhar com attenção para o sul e estabelecer uma communicaÇão rapida entre o extremo da
estrada do norte e a fronteira do sul ~ é o que não resta duvida.
E' esta nova face da estrada de ferro do norte.
Será objecto de nosso proximo artigo.
(O Rio Grandense

de Porto Alegre, de 4 de Abril de 1866.)

Estrada de ferro para Santa Cathnrinn.

I

Os paizes são cokparaveis aos jardins.
O jardinei'l:o, ant'es de confiar as sementes das flóres 'ao seio da terra, trata. primeiro de abrir
caminhos entre os diversos canteiros, áfim de que possa mais tarde alcançar com a mão cada uma ·
das flores, cuidar della, irrigai-a e livrai-a de insectos damninhós; e clestà mànei'ra alcança maiores
e melhores resultados, do que se-poupando espaço e trabalho- só abrisse poucos caminhos e plantasse mais vastas extensões.
O mesmo facto se dá em relação aos paizes.
'.. Sem meios de communicação, a mais rica terra se torna pantano e banhado ; com elles, o banhado e o deserto se transformão em florescentes jardins.
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saude no organismo nacional, como a circulação regular do sangue a espalha no corpo humano
O exemplo mais conveniente desta verdade, offerece-nos uma comparação entre os paizes da
America do Norte povoados por Anglo-Saxões, e aquelles estados da União, cujos primeiros habitantes pertencerão ás raças francezas e hespanhóla,
Aquelles distinguião-se pelo seu espírito pratico que levava á multiplicar as estradas; estes negligenciavão (como sobretudo na Lui.siana) aquelle poderoso meio de progresso.
Os Norte-Americanos da raça anglo-saxonia empregavão com razão, o mais pronunciado cuidado, na promptificação de estradas.
O colono norte-americano, logo que penetrava no seu sitio, tratava ades de tudo de abrir um1:1.
estrada que coommunicasse o seu rancho com o rio mais proximo; só depois começava á fazer derrubadas e á plantar.
O descendente dos hespanhóes e francezes dos Estados do Sul, procedia de maneira diversa.
(identica ao nosso systema) ; elle penetrava no matto e fazia uma grande derrubada, e plantava
assucar e algodão em grande escala; no entanto as SLlas ricas colhe(tas de nada lhe servião ao
principio, porque esquecera-se de cuidar na-ábertura de meios de communic:;~.ção.
Este !JlTOnio systema s6 foi abandonado depois que pela encorporação da Luisiana na União,
ahi penetrarão mais americanos com o seu bom senso pratico.
Nada póde augmentar t anto o capital do povo, isto é, a riqueza nacional, como bons meios
de communicação.
Pela abertura de uma boa estrada ou de um cam.inho de ferro, cheg ão a terra e as propriedades confinantes com elles, ao dLlplo, triplo e quadrupolo do seu valor, e certos productos
que d'antes não tinhão quasi valor algum, achão . venda altamente favoravel.
Os meios de communicação accelerão a permutação dos productos e bens ; quanto maior,
porém a permutação, tanto maio1· tambem a divisão do trabalho ; e quanto maior a divisão d'O
trabalho, tanto maior tambem ·.a producção com o mesmo dispendio ele trabalho.
Sendo claro que um povo rico póde pagar mais impostos tem, maior poder, que um que é.
pobre, é obvio que o supremo dever de iodo e qurlquer governo é augmentar e melhorar, quanto em suas forças couber, o estado dos meios de commlmicação.
E este seu dever supremo, o nosso governo não o tem sabido cumprir.
A fonte principal e perenne do nosso atraso, é a falta de meios de communicação.
Se não temos população maior e mais forças para o trabalho, é porque o immigrante sabe,
que não encontra entre nós os meios de communicação de que preciza ; se intelligentos brasileiros se queixão ·da indolencia do lavrador naional, que não planta justamente mais do que preciza para o seu consumo proprio, a causa é a mesma, a falta de meios de communicação.
Milho, feijão, mandioca, cana etc., o nosso solo produz com pouco trabalho, e tendo o nosso
avrador
quanto preciza para o seu sustento e o de sua familia, falta-lhe o incentivo para obter
1
maior producção do nosso uberrimo solo.
Não é indolente o caracter nacional ; essa preguiça de produzir não é vicio organico, é filha
apenas Ja falta de boas estradas.
Rompa-se os nossos sertões com caminhos de ferro, crêe-se essa estrada projectada pelo Sr.
Dr. Braga, que unindo Porto Alegre á Santa Catharina, atravessará as r egiões mais ricas da pro·
vincia ; estenda-se sobre todo o nosso uberrimo territorio rio-granqense uma rede de boas estradas que venhão entroncar naquelle caminho de ferro, e garantimos que em 20 annos não se co·
nhecerá mais os nossos lavradores ; tão completa será a transformação.
Logo que o habitante do campo vêr que o seu trabalho lhe produz consideravel ganho ; logo
que se lhe compre os productos á troco de dinheiro, á porta de sua casa, o incentivo para a.
producção e para o melhoramento de sua situação material apparecerá, e nossa provincia será
uma das mais productivas, nossos lavradores contarão entre os mais applicados e trabalhadores
do mundo.
Quem vio a E~lropa ha 30 annos, e quem a vê hoje, não a conhece mais.
H 1a 30 annos atraz, pessimas estradas obrigavão os carreteiros á gastarem mez~s em transpor.·
t'es que hoje são effectuados em dias e horas.
O desenvolvimento industrial e commercial da Inglaterra e a supremacia que neste sentido tem
exercido na Europa, é pFincipalmente devido á que este paiz começou mai'i cedo a cuidar do es· ·
~belecimento · de ·b ons meios de communicação, cfo que os eutl'os.

/
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suas terras, porque a falta de meios de communicação não lhes permittia enviar os seus productos
ao mercado, c que já não plantavão mais do qu!) justamente precisavão para o seu sustento, se
tornarão homens laboriosos, que hoje prosperão pelo mais assíduo trabalho.
O inglez Griflith nos diz que em 1822 as uberrimas planices de Limmerick, Cork e Kerry erão
separadas por 1:1m completo deserto de 90) leguas quadradas de extenção, que servia de refugio aos
salteadores, fugitivos, etc.
Sete annos depoi3 tendo sido abertas algumas estradas, o mesmo Griflith ahi encontrou um
rico districto agricola e industrial.
O deserto havia desapparecido ; a civilisação havia conquistado mais aquelle districto.
E tudo devido à meia duzia de estradas.
O irlandez Nimmo nos conta que em 1824 não existia no condado de Kerry um só arado ou
uma só carreta, e o unico producto, ·que os hàbitantes exportavão, a manteiga, era condusida á ca·
vallo á cidade de Oork.
Não havia em todo o condado uma só casa de telha.
O primeiro correio ficava á 30 leguas de distancia.
Abrio-se :uma estrada que atravessa hoje o condado, e passado 3 annos, havião mais de vin
te casas elo dons andares, armazens, casas de negocio, hoteis, correio, igrejas, etc. ; funccionavão ahi salinas e fabricas de tecidos; 7 annos depois estava a população duplicada, em vez de vinte havia 250
casas, que formavão o principio da hoje florescente e riquíssima cidade · de Cahirciceen. que é o emporio de um consideravel commercio de exportação.
As vantagens que a Irlanda tem colhido do estabelecimento de bons meios de communicação
e qne o citado exemplo esclarece, tem sido experimentadas em todas as outras partes, onde se tem
devidamente cuidado deste importante assumpto.
E estas vantagens não se cifrão ás localidades, aprovei tão á todo o paiz, como a experiencia tem
provado, rasão porque nada ha de menos procedente que essas theorias de bairrismo, que entendem que a abertura de uma estrada em uma parte, vae prejudicar o commerdo e a industria de
outros.
Estradas haja, que ellas não aproveitão á localidade só; o proveito é de todos e todo o paiz
tem á lucrar com ellas.
Miguel Ohevalier diz com muita rasão, que sem boas estradas um povo não póde chegar á
abastança, a <J.Ual por sua vez é a unica e verdadeira base ela moralidade e da civilisação das nações.
A nossa parte do mundo , a Ame rica do Sul e com especialidade o Brasil, nos offerecem o , me·
lhor exemplo e provão que sem estradas boas, a producção e a riqueza publica não podem'' desenvolver-se .
Se entre nós estamos cohibidos de exportar as precizas madeiras de nossas mattas por falta
de conclucção ; se mesmo os productos da lavoura e ela iudustria das picadas são conduzidas .dezenas e dezenas de leguas, em cargueiros e por mulas,- como não augmentaria a nossa producção,
como não se desenvolveria a nossa lavoura e a nossa industria, se tivessemos estradas que nos
. facilitassem meios de conduzir os produçtos ·dos altos da serra aos mercados centraes e de exportação onde achão bons preços.
Como não se desenvolveria então o gosto pelo trabalho e com elle a moralidade no povo I
A natureza despejou sobre o Brasil a cornucopia da abundancia, e entretanto quanta gente soffre entre nós privações do mais necessario, sómente por falta de meios de communicação.
Examinemos ao contrario a meza de um simples burguez parisiense, e veremos a influencia dos
meios ele communicação.
A carne que elle come vem da Suissa, da Normandia e da Floresta Negra; a Borgonha e Bordeaux lhe fornecem o vinho, o mar os peixes, a Provença, H es panha e Italia o azeite, Java o
café, America o fumo; etc.
Para a r oupa de uso do mais simples operaria fornecem todas as partes do mundo a mataria·
prima.; ainda mais, a poucos annos ainda, o Brasil" exportava fumo e importava depois charutos
feitos da Europa, desse mesmo fumo: hoje . mesmo mandamos o nosso algodão cru para a Ingla-.
terra, donde nos volta beneficiado.
A producção e a riqueza publica, o commercio e a industria ; a applicação e moralidade do
povo ; a ordem no interior e a força para o exterior,- tudo depende da abertura de boas estradas :

-83No dia em que uma t'ede de caminhos ·de ferro e boas estradas de rodagem se estendão sobre o imperio sul-americano, nenhuma parte do mundo poderá competir com o Brasil, em riqueza e poder.
Braços para o trabalho, e estradas ·para a communicação,- eis o problema do nosso fucturo.
O Sr. Dr. Braga concebeu um projecto grandioso, que quanto á província do Rio Grande por
si só resolverá esse grande problema, porque a abertura da estrada de ferro para Santa Catharina
importa em nada menos, que na dilatação da reds de estradas sobre toda a província.
E' o que provaremos nos seguintes artigos.

( O iJiercantit

de Porto Alegre, de 6 de Abril de 1866. )

II

Ficando demonstrado, que a riqueza publica e com ella a moralidade e a civilisação dos povos
dependem sobretudo da existencia dos bons e multiplicados meios de communicação, vamos á tratar
.com esppcialidade dos caminhos de ferro que em 40 annos transformarão de todo o aspecto do
mundo -e proporcionarã;o aos povos um gráo de desenvolvimento material e moral tão raro, que
ha 50 annos ainda teria parecido um sonho· phantastico.
Os representantes do progresso do nosso seculo, não são os Napoleõês, não são os Talleyrands
e Metternichs, nem são tão pouco os Goethes, Hugos e Lamartines.
Os primeiros bustos que a posteridade erigirá, commemorando o seculo XIX, -este seculo do
progresso e das luzes, serão os de Fulton, o descobridor da força motriz do vapor; de Watt, o
inventor da locomotiva; e de Morse, o autor do primeiro telegrapho.
A post~~·idade collocará estes hero<>s do pensamento, estes campeões da industria, estes 'pro-homens do progresso, acima dos vultos gigantes dos ·conquistadores e dos grandes politicos, como nós
hoje damos o primeiro lugar a Guttemberg e Bertholdo Shwarz, aquelle, o multiplicador do pen·
sarnento pela arte . typographica, este, o destructor da força bruta pela invenção da polvora,
Quão pequenos nos parecem hoje comparados com aquelle simples gentil-homem de Mayunça,
e com o monge franciscano Bertholdo;. os vultos de Francisco I, de Ottão o grande, de Rudolfo ·de
Habsburgo , e ele Carlos V. desses grandes- cabos de guerra, que representárão epochas inteiras na
historia de seus seculos.
E' que elles representavão apenas a sua epocha, ao passo que Guttemberg e Schwarz erão os
~~epresentantes do futuro, vasto como a eternidade.
E assim será tambem d'aqui a centenares de annos; os Titões de hoje, os Napoleões e os
Garibi:tldis, serão um milho do passado, ao passo que brilhantes resplandeceraõ os nomes dos graudos inventores, que transformar-ão o mundo, não pellejando guerras titanicas, mas sim fazendo
desapparecer as distancias e ligando os ·povos em amplexo fraternal através de serras gigantes e
por sobre os oceanos, pelos caminhos de ferro e os telegraphos.
Ha trinta e cinco annos os graves estadist.1s dos outros paizes, encolhião os hombros, ouvindo
fallar dos caminhos de ferro que a Inglaterra começava a edificar, e dizião: >> Se os inglezes querem arruinar-se com essas absurdas experiencias, deixai-os ir, mas isto não é razão para que imitemos as suas asneiras. »
Estas palavras foram proferidas por um ministro da Baviera em plena .sessão das· camáras.
0 povo ia mais longe ainda. Deplorava a loucura . dos inglezes, que pelos seus loucos gastos
com vias ferreas, ião fazer rarear e subir de preço o ferro I
Finalmente as ·ioucuras da I~giaterra a~hárão imitacl,ores ; sómente a Allemanha edificou nos
ult imos 25 annos caminhos de ferro no valor de mais de 600,000.000 patacões _ou 1:200,000,000 rs.,
e uma · rêcle dessas estradas cobre toda a vasta extensão do paiz, ramificando-se por todos os atomos
do mesmo, como as veias oxganglias do corpo humano, que fazem circular o sangue n'elle, dando·
lhe seiva e força vital.
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Um unico constmctor de locomotivas, Borsig em Berlim, contraiu n os ultimas 25 annos, isto é
de 18l0 até fins de 1865, nada menos que 1,\'80 locomoti vas.
- Quando ha 70 annos pouco mais ou menos, começou a cuidar-se mais da coustrucção de boas
estradas pelo systema de Mac Adam, e se collocou marcos de pedra para indicar as leguas, poze _
rão-se bancos de madeira ao lado d'sses marcos, a fim de que o viajante sensível e pensador, podasse em pleno socego admirar a liberalidade governativa, que com cada um d'aquelles ~1arcos de~
pendêra 15$00:> rs., poueo mais ou menos ; os sensibilissimos poetas da escola \Verthenana cantarão até em cadentes versos aquelle melhoramento incrível.
Hoj e encontra-se em cada legoa ~e .estrada de ferro 6 ou 8 pavilhões dos respectivos guardas,
que não custão menos de um conto de réis cada um, e iws quaes ninguem mais repara.
E ntão custava a legoa de estrada macadamisada ( na Europa ) vinte contos de réis pouco
mais ou menos ; h oje custa a legua de estrada de ferro 400 contos de réis, e ninguem se
admira.
E' que o vapor e a electricidade alargarão até o intimo, o horisonte das vistas e das aspirações dos povos, e já não ha sacrificio que se tema, nem invenção que se admire.
Falia-se hoje na perfuração do Monte-Cenis, no estabelecimento ele vias ferreas subterraneas nos
tuneis de Londres, na abertura do Isthmo de St1ez, no lançamento d'uma ponte e caminho de ferro
de Dover á Calais, na via ferrea do S. Gotthardo, no telegrapho transatlantico, com a mesma facilidade e com menos admiraçfio, do que 70 annos atraz na abertura d'uma estrada macadamisada de
10 leguas.
E isto se dá, não obstante os gastos enormes que as vias ferreas reclamão e que parecerião
fabulosos, se a realidade não nos convencesse, de que com o auxilio do credito e o desenvolvimento bancaria, se atira á circulação todas essas sommas, que excedem o quintuplo do fundo metalico
existente no universo.
Trabalho ocioso seria hoje, explicar elctalh9.elamente as vantagens resultantes dos éaminhos de
ferro : a experiencia tem provado que elles na Europa tem 8 vezes duplicado o transporte de generos e pessoas ; que tem equitativamente regulado o preço elos cereaes em todas as terras, e que
duplicárã9 a producção pelas communicações rapidas e baratas, que fornecem .

E' sufficiente constatar o facto, qu\) toda a Enropa hoje reconheceu a absoluta necessidade de
cobrir-se com uma rede geral e uniforme de vias ferreas e que não ha sacrificio que se não faça
que não ha abysmo, que se não cubra com pontes ; que não ha serra que se não rompa com tuneis, nem rios que se não desvie, tudo para conseguir o tecido completo dessa rede, que em breve
permittirá ir-se em poucos dias da Siberia á Grecia, e de Portugal ás fronteiras elo Ural, e que
põe em communicação directa todas as terras do velho mundo, quo pcrmut11ndo set~s productbs e
fundindo seus usos e costumes, verão em breve desapparecer esse absurdo systema proteccionista e
de reclusão, para se desemvolverem á sombra ela absoluta liberdade do conímercio e da industria,
desses dons pallad ios do futuro que em epocha remota, quando já não houver exercitas permanen.
tes eonquistadores, serão os unicos arbitras dos .destinos do mundo, porque como hoje N apoleão I
já seria impossível, sel-o-ha Napoleão III d'aqui ha 50 aunos.
Feuillet tem razão ; o sec•t!o ca?ninha.
Divagamos ; voltemos ao nosso assumpto.
Os caminhos de ferro são, á par dos telegrapbos electricos, o monumento mais glorioso de nossa
epocha ele civilisação e progresso, porque elles, mais que nenhuma outra invenção desde a descoberta
de Guttcmberg, proLegem e desenvolvem o progresso e o bem estar moral e material das nações
e em vez de imporem sacrificios á sociedade lhe dão Jncros directos.
Estradas de· rodagem exigem sacrificios e não dão compensação dírecta; por esta razão nenhuma
associação particular tomará sobre "si este sacrifício, que sempre l;ecahe sobre o estado.

N~o assim os caminhos de ferro, que optimamente se prestão á iniciativa p~rticular 6 de associações, porque dão ordinariariamente uma porcentagem muito m11ior que outro qualquer emprego
de capital.
Em muitos paizes do mundo a construcção de caminhos de ferro se recommenda pois como
simples especulação.
Neste numero cantão a Austria, a França, a Allemanha, America do Norte, a Belgica e a
Inglaterra.
Em todos estes paizes os caminhos de ferro são optimas especulações, devendo observarmos que

-85nesta enumeração guardamos a escala de rentabilidade, de sorte que destes seis paizes os caminhos inglezes são os que menos rendem, não obstante darem ainda um lucro muito regular.
Quando mesmo, porém, as vias ferreas, pelas circumstancias especiaes do respectivo paiz, não
se recommendem como especulação á emprezas particulares ; ainda mais, quando mesmo elles derem
prejuízo no principio, inda assim a sua construcção é uma necessidade; porque já vamos chegando
á epocha em que o poder e a importancia de uma nação, se medirá, não pelos seus exercitos e
seus navios de guerra, e sim pelas suas estradas ferreas, que são hoje instrumentos do mais vasto
alcance p.olitico, porque t~m paiz que não tem estradas não tem valor commerci~l nem estrategico.
A riqueza de productos naturaes do Brasil e seu commercio relativamente insignificante, provão
a primeira parte da asserção; a recente guerra com o :j'araguay demonstra a exactidão da 2.a
Tivessemos tido a estrada de ferro entre Santa Catharina e Porto-Alegre, e a de Pelotas a Bagé
entroncando n'um ramal de Montevidéo à Cerro Largo, em tres mezes teriamos invadido o Paraguay, a guerra estaria hoje aca]:Jada e não teri11- custado a quarta parte do que custou.
Por isto cumpre aos governos fazerem sacrificios, quando a rentabilidade de uma estrada de
ferro no principio não promette ser sufficientemente grande para animar emprezas particulares.
Na Inglaterra, na Allemanha, em França e. nos Estados<'Unidos, o governo não precisa intervir;
a população é tã9 crescida, o movimento de pessoas e generos é tal, que a rentabilidade das emprezas
está fóra de duvida ; accresce que ali tambem ba meios de obter-se os capitaes precisos no palz,
porque ao passo que no Brazil não tocão 10 habitantes á cada uma legua quadrada, em Portugal
se conta 2,060, na Belgica 7,0\JO, em Flandres Oriental 13,700, na Prussia rhenana 13,000, no condado
de Lancaster na Inglaterra 16,140 almas sobre uma legua quadrada de territorio ; ora é intuitivo
que 10 habitantes não dispõe do capital do quo podem dispôr 16,000 e que da mesma maneira a
frequencia das communicações é infinitamente menor.
·
Isto porém, nada faz ao caso ; onde a iniciativa particular é impossível, cumpre ao governo
substituil-a, porque sem meios de communicação não ha esperança de augmonto de população nem
de desenvolvimento da industria e do commercio.
Não somos parLidarios da intervenção dos governos nos assumptos economicos; em relação ás
estradas de · ferro porém, -inda mesmo nos paizes que admittem a iniciativa particular, o governo
tem de intervir, porque a concessão de caminhos de ferro é um monopolio que se concede e como
tal deve se-r fiscalisado.
Nos paizes como o Brazil, porém, onde a rentabilidade da empreza no princ1p1o é problematica; o dever do governo ainda \'ai mais longe; o estado não deve só encarar o presente, mas
tambem ter em vista o futuro, e quando razões commerciaes e estrategicas aconselhão a construcção de um caminho de ferro com tanta urgencia, como se dá em relação á estrada de Santa Catharina, não ha sacrificio que seja pesado de mais para que o Estado o não faça, porque essa
via ferrea é hoje precisa para manter no statu quo o nosso commercio e a nossa integridade ter·iitorial no presente, ao passo que para o futuro nos promette o mais prospero desenvolvimento.
A estrada Pedro II é uma obra titanica, mas não tem para o presente o valor commercial e
estrategico, que teria a estrada para Santa Catharina.
E o que pede finalmente o Sr. Dr. Braga?
Um quasi nada, nem sequer a garantia de juros, que é useira para todas as em prezas d'essa ordem.
A concessão do privilegio é de 50 leguas de terras devolutas á beira da estrada;- feito isto, o
Sr. Dr. Braga, tem capitaes inglezes á sua disposição e a estrada se fará.
E será crive! que o distincto engenheiro ha 8 annos lute e lute em vão '!contra a indolencia do
governo?
Será de crêr que aini!a hoje não se lhe fizesse esta concessão, quando o goverao o contrario
devia entrar com a terça parle ou a metade do capital, se bem comprehendesse o· seu dever?
Gastou-se 6,000 contos com a verba-co!onisação,-e não temos colonos; 6,000 contos serião a
quarta parte do capital preciso para· a estrada de ferro de Santa Catharina, e logo que ella esteja
prompta, veremos desenvolver-se mais a immigração, do que se gastassemos 20 ou 30 mil contos
• com agentes, jornaes, etc.
Dizei ao colono :
Ha terras á beira de um caminho de ferro,- e elle virá sem a menor hesitação.
Dizei-lhe: -Pago-te a viagem e dou-te um premio para vires ao Brazil, mas não ha meios de
comumnicação nas colonias, - e elle se excusará I
Nada mais natural.

-86A estrada de ferro para Santa Catharina representa o futuro da província, seu progresso, o augmento de sua população e de sua riqueza; e augmento de producção e riqueza publica é synonimo
de moralidade, de amor ao trabalho, de progresso e de civilisação.
Aqui paramos por hoje, reservando para outros artigos o desenvolvimento da materia.

(O MercantiL de Porto Alegre, de 12 de Abril de 1866.)
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Representação.

A que a camara municipal desta cidade dirigia a Sua Magestade O Imperador sobre a consLrncção
de uma estrada de ferro, entre Porto Alegre e a província de Santa Catharina, é do theor
seguinte:
SENHOR.

A camara municipal desta capital, convencida de tambem poder zelar os interesses geraes da
província do Rio-Grande do Sul, em sessão de 26 de Abril ultimo, 1:esolveu submetter á alta apreciação do governo de Vossa Magestade Imperial o pedido de uma estrada de ferro de Santa Ca
thal'ina a esta cidade .
Vossa Magestade Imperial em sua sabedoria, e notavel solicitude pelo engrandecimento do
Imperio de Sa'1ta Cruz, justamente terá avaliado a importancia dessa estrada, sobre cuja idéa a
camara municipal neste momento, que lhe é tão solemne, não pode deixar de exhibir ponderações,
ainda que bÍ:·eves, ante o excelso throno de Vossa Magestade Imperial.
A' consideração dos incalculaveis capitaes, e vidas perdidas na temerosa barra desta província,
que, como força de impossível neutralisação, tem actuado em permanente conflicto contra a prosperidade do Rio Grande do Stll, liga-se um pensamento, que se estende á grande familia brasíleira,
e que se resolve nos interesses políticos do imperio em relação ás Republicas do Prata.
De facto, a Republica do Estado Oriental do Urugllay occllpa-se com manifesto empenho, do
do estabelecimento de uma estrada de ferro de Montevidéo até Artigas, povoação esta implantada
na margem meridional do estreito rio Jaguarão.
Vossa Magestade Imperial permittirá que a camara municipal desta capital não passe em silencio
as aprehensões que necessariamente se originão de semelhante motivo, aprehensões, que clesde já
nos fazem ver a indeclinavel urgencia de que esta província fique em rapidas e seguras communições com o resto do Imperio.
E', portanto, sob a ~nfluencia das razões expandidas, que a camara municipal da capital elo Rio
Grande do Sul, com todo o acatamento e rdspeito, vem rogar a Vossa Magestacle Imperial benevolo acolhimento aos requerimentos apresentados ao governo imperial por Sebastião Antonio Rodriglles Braga Junior, capitão elo corpo de engenheiros, em datas de 12 de Outubro de 1863 e 25
de Janeiro de 1865, ácerca de uma estrada de ferro entre esta cidade e província de Santa Catharina, tanto mais quando um · melhoramento de tanta transcendencia não é oneroso aos cofres
publicas.
E estas dtms províncias, senhor, tão cheias de riquezas naturaes, e tão dignas de ·um bello
futuro, quando ligadas por uma estrada de ferro, e em um movimento proprio das grandes emprezas, bemdirão o sabio e activo monarcha, que sabendo escudal-as com firmes garantias, soube
tambem dar-lhes vida, e com ella, o germen fecundo das industrias, que morigeram, ennobrecem,
e engrandecem os povos em honra da patria.

(Júrnal do Commercio, de Porto Alegre de 13 de Maio de 1866.)
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Illm. Sr.- A directoria da praça do commercio desta capital julga de seu J ever manifestar a
V. S. em nome da corporação que representa um testemunho de sua grande satisfação pela chegada
de V. S. cujo nome está identificado com os interesses da província pelos esfôrços que tom sabido
empregar e continuará, na realização da grande obra que tem emprehendido: pois sendo V. S. o
autor do mais vasto projecto de estrada de ferro até hoje surgido no Imperio, a linha do porto
de Santa Ca1harina á esta capital, V. S. tem na quadra actual mais uma prova inefragavel da
verdade que sobre o papel politico e militar desta linha tem expedido em seus trabalhos; e os
s1,1ccessos recentes da provincia, barbaramente tallada por um invasor arrojado, ministrarão, por
cqrto, a V. S. novas bases para seus passos.
Aos interesses commerciaes que adquirá a provinda com esta construcção, juntando V. S. as
garantias que terá a nação pela pontualidade e meios de defeza desta parte do Imperio, resulta
nossa convicção que o governo Imperial se esforçará por coadjuvar tão bella execução, que mostrará o valor de nossas grandes fontes de riqueza, sufficientes para salvar os compromissos presentes, garantindo o futuro.
Tanto mais brilhante será a victoria, quando mais renhida e disputada fôr a acção .
Prosiga, pois, V. S., que longe não estará o dia do triumpho de suas idéas progressistas e
civ]isadoras.
São estes, pois, os sinceros votos que temos a honra de apresentar a V. S.
Deos guarde a V. S.-Illm. Sr. Sebastião Antonio Rodrigues Braga Junior, capitão do corpo
de engenheiros. Sala das sessões da praça do comme.rcio em Porto-Alegre, 2! de Março de 1866.
-Joseph WoL!mann, vice-presidente.-Pedro Bormann, 1• secretario.-Francisco Caetano Pinto, ::• secretario.-Bernardo José Barbosa, thesoureiro. - Directores, Manoel Jllartius Seúra.-Joiio Ribeiro de Sou%a
ll:foura.-F. Alves Ferraz.-Antonio Ribai1·o da Silva Fi!ho.-Bartholomeu Sesiani.-Joiio Jorge liaag .

Illm. Sr.-Tenho a subida honra de accusar a recepção do officio datado. de 24 do passado em
que V. S. como vice-presidente, e os mais illustres membros que compõem a directoria da praça
do commercio desta capital, dignão-se dar-me um incentivo para que eu persevere na realização
da obra á qual dediquei todo o meu futuro: a estrada de ferro desta capital ao porto de Santa
Calharina ..
O testemunho com que V. S. e os cavalheiros que assignárão esse officio dignárão-se honrarme, é para mim elo mais elevado apreço ; sei avaliar toda a nobreza, patriotismo e amor do progresso que presidirão á sua r edacção, e dahi a responsabilidade de honra que assumo para com
uma corporação tão distincta como essa á que em nome de V. S. tenho a honra de dirigir-me.
Em um paiz novo como o Brazil difficil é a marcha de uma empreza que, embora lhe garanta
força e riqueza, tenha contra si a circumstancia de afastar-se um pouco do commum á que nessa
ordem de idéas elle está acostumado ; nesse caso está comprehendido o projecto de construcção de
uma via ferrea do porto de Santa Catharina á esta capital.
O tempo consideravel que tenho empregado em realizar esse melhoramento, posto em parallelo
ás incontestaveis vantagens que elle apresentará, claramente prova a verdade do que avanço; mas,
como V. S. muito bem diz, a quadra que atravessamos traduz a necessidade de existencia dessa
via de communicação rapida~ e eu conto que, n ão só por essa consideração, como tambem J?elos
lonvaveis esforços do governo do Estado Oriental em prender seus interesses ao desta província,
o governo Imperial não quererá adiar a execução de uma empreza garantindo-lhe essa attitude política ·por seus recursos forçado. a assumir nesta parte de seu territorie .

-94Agradecendo, pois, em nome da V. S. á commissão administrativa da praça do commercio desta
capital a distincção com que ella bem quiz gratificar-me, e garantindo a Y. S. que de minha parte não
haverá considerações que me forcem a desistir desse projecto, que, apenas na infancia, já me outorga
títulos tão valiosos como o de que hoje accuso recebimento, resta-me pedir a V. S a autorisação
para que, a · bem do projecto dé urna estrada de ferro de Santa Catharina a Porto-Alegre, eu faça
valer o officio a que tenho a honra de responder.
F elicito-me da occasião que se me offarece para dirigir a V. S. meus sinceros protestos de
alta consideração e respeito.
Deos guarde a V. S.-Porto-Alegre, 9 de Abril de 1866.-Illrn. Sr. Joseph Wollman, digno vicepresidente da comrnissão administrativa da praça do cornrnercio da cidade de Porto-Alegre.-Sebastião
Antonic Rodrigues Braga Junior.

Illm. Sr.- A carnara municipal da leal e valorosa cidade de Porto Alegre, conscia do empenho e dedicação que tem V. S. empregado para a construcção de um estrada de ferro entre esta
capital e a província de Santa Catharina, resolveu unanimemente, em sessão de 26 do mez passado,
dirigir a V. S. um voto de agradecimento e adhesão. A camara municipal de Porto Alegre, que
vê na realização desta estrada o germen da riqueza e da prosperidade deste muuicipio, da província,
e do Imperio inteiro, faz os ma:s ardentes votos para ver coroados de successo os esfôrços C:e
V. s: ·em prol de um melhoramento de tanta transcendencia. Deus Guarde a V. S. Paço da carnara
. municipal da leal e valorosa cidade de Porto Alegre, 4 de Maio de 1866.
-Illm. Sr. Sebastião Antonio Rodrigues Braga Junior, capitão de engenheiros. - O ve1·eador
presidente, José Pinto da Funseca Guimarães. -0 secretario, Ignacio de Vasconcdtos Ferreira.

Illm. Sr. - Dominado pela ínais grata emoção, tenho a honra de accusar a recepção do otlicio
que em. data de 4 do corrente Y. S. dirigio-me como presidente da Illma. camara municipal desta
cidade.
Tendo tido a fortuna de ler esse, para· mim documento tão honroso quão importante, no dia 9,
iucommodos de saude me têm privado de até hoje responder a V. S. Fazendo-o agora fico convecido de que V. S. de modo algum · vendo nrn esquecimento de meus deveres, desculpar-me-ha essa
demora involuntaria em que inconi .
·
Tendo querido a Illma. camara municipal desta capital achar nas diligencias que tenho empregado
de ha annos junto ao governo imperial para levar á realisação um melhoramento, cuja utilidade e
imperiosa necessidade para a província do Rio Grande do Sul, a influencia dos factos que presenciamos altamente demonstra, motivo para, devido a uma generosidade excessiva, dirigir-me uma
manifestação de consideração; e, convencida dos beneficios de que será capaz a existencia de uma .
estrada de ferro ligando esta capital ao porto de Santa Catharina, resolvido adherir á execução
desse melhoramento, louvo,rne no cavalheirismo dos distin ctos membros de tão importante corpo ração, e appello para o futuro que saberá guardar preciosamente os nomes dos devotados amigos
do progresso que, á frente do movimento civilisador deste município, tão eloquentemente traduze~
a missão que lhes foi confiada.
O concurso que a Illma. camara municipal, de que Y. S. é tão digno presidente, facultou-me
com esse voto de adbesão á idéa que represento, é do mais alto valor e apreço para a realidade
dessa via de communicação rapida, que algum dia collocará esta capital a sete h oras de distancia
de um dos mais francos e seguros portos da America do Sul; a mim que, talvez sem consultar
minhas forças, debil e isolado operaria, votei-me á execução de semelhante ernpreza, compete saber
avaliar a coadjuvação que espíritos possuídos de verdadeiro amor pelo progresso dos povos me facultem com sua approvação, e collocando em lugar competente todos os esfórços apparec.idos para dar
o primeiro impulso ao carro de triumpho da civilisação moderna, que, lançado do Bosphoro Bra·
zileii·o, e parando victorioso ás portas desta cidade, já visará a novos horizontes, assigne-lhes na
escala de gratidão da historia o posto de honra que lhes pertence.
Quando, Illm. senhor, o Argentino, que já combatemos, o Oriental, que acabamos de vencer, o
Paraguayo, que hoje cobre de luto nossas famílias. e o Chileno, que terá em breve um porto no
Oceano Atlantiw Austral, rem1irem-se em amplexo fraternal comnosco nesta bella capital, isto é•
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rentes pontos da fronteira da província convidar nossos vizinhos ao festim da paz, reconhecer-se-ha
que semelhante fim não poderia ser obtido sem que esse centro fosse buscar ao norte aquillo que
a Providencia recusou ao territorio que os homens assignarião como corpo de que elle seria o coração,
Pugnar, hoje, pelo estabelecimento de uma estrada de ferro entre esta capital e um ponto
conveniente da bahia de Santa Catharina, é, pois, desejar, .como consequencia forçada, a creação
de outras linhas demandando Jaguarão, o Quaraim e Uruguayana.
Sob o peso incessante da ameaça por parte de nossos vizinhos, esta província, sagrado penhor da tranquillidade do Imperio, quando, em communicações rapidas com elles, conseguir a solidariedade de inte·
resses e a identificação de aspirações com esses povos irmãos, a paz, wm seu cortejo de maravilhas.
apagará os resentimentos passados e prenderá em um unico anhelo populações que se têm guerreado por
falta de circumstancias que favorecessem seu conhecimento reciproco.
A prophecia do destino desta capital está escripta na posição topographica que ella occupa ; não foi por
um acaso que os primeiros exploradores desta região assignárão este ponto para centro de população ; investigadores sabios do futuro, elles adivinhàrão o papel importante reservado á vida desse nucleo, não
fazendo hoje nós mais do que augmentar a estrada que nossos antepassados deíxárão tra\ada, procurando
forçar Porto-Alegre a ser esse centro de estradas de ferro no continente sul-americano que tem de chamar a
si o ex-irmão oriental, o independente habitante dos Pampas, o nascido á sombra dos gigantescos Andes, e
o filho das santas missões jesuíticas, limitadas pelos Paraná e Paraguay.
Os caminhos de ferro metamorphoseão as nações e os povos, e, poclerosa alavanca de civilisação, essas
chapas; de ferro que se estendem por sobre a superficie de um paiz são tambem o mais seguro garante de
efficacia em defesa do territorio. Posto que habituados aos portentos que têm realiza.do em todos os paizes
os caminhos de ferro, e como que já indifferentes a todas as victorias do espírito industrial do homem, haverá intelligencia prescrutadora que possa figurar em proporções devidas o estado de prosperidade a que
attingirá a província do Rio Grande do Sul quando sua capital tornar-se o fóco em convergencia de viajantes e productos em uma zona de influencia, estendendo-se para o poente até ao oceano Pacifico Austral? I
A' locomotiva e ao telegrapho electrico a satisfação a essa duvida tão cheia de gloria e civilisação I
A historia de todas as estradas de ferro até hoje estabelecidas no Imperio tem-me minis trado dados
que me garantem não será a empresa da via ferrea de Santa Catharina a Porto-Alegre lançada em embaraços que compromettão e sua marcha e seu futuro industrial. Perdóe-me V. S. a franqueza ; aspirando a
um gozo mural e não a esse á que visão os parasytas de empresas de futuro·para um paiz: brasileiro, e esforçando-me em todos os dias. adquirir conhecimentos sãos sobre a realisação da obra a que me vo tei; não
procurando, emfim, como concessionario que me proponho ser dessa empresa, o lucro a della auferir, mas
Sim, esse contentamento intimo que dá a contemplação da obra meditada, lançada á custa de muitas decepções e a final realizada; salva-me minha consciencia aceitando com a maior gratidão o voto que V. S.
dirigio-me em nome da Illma. camara de que é presidente, tão .certo estou de que por meus actos na direcção dessa empresa não serei capaz de fazer nascer o arrependimento no animo dos distinctos cavalheiros
que compuzerão a sessão de 26 do proximo passado mez.
Esse é o testamento de meu ii.tturo nessa obra; e deixando á gratidão da província do Rio Grande
do Sul saber algum dia galardoar á Illma. camara municipal de sua capital, que, de um ponto de vista
elevado, manifestou em Abril de 1866 o desejo de ver realizada a estrada de ferro do norte da província,
resta-me pedir a V. S. haja dignar-se apresentar a todos os distinctos vereadores que compoem a lllma. camara municipal da cidade de Porto-Alegre meus sinceros protestos de reconhecimento e respeito, depondo
junto a V. S. meus sentimentos de viva gratidão e merecida consideração.
Deos guarde a V. S. Porte.-Alegre, 21 de Maio de 1866. - Illm. Sr. tenente-coronel José Pinto ela Fonseca Guimarães, presidente ela camara municipal da leal e valorosa cidade ele Porto-Alegr~. -Sebastião
Antonio Rod1·igues Braga Junior .
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Paço da Camara Municipal da Cidade de S. Leopoldo, ~3 de Maio de t86'7.

A Camara Municipal de S. Leopoldo sabendo dos esfórços feitos por V. S. para a construcção
da estrada de ferro entre Porto-Alegre e Santa Catharina, e sabendo que V. S. por outra empreza,
segue para a Europa, felicita a V. S. pelos esfórços feitos e expende o ardente dezejo para que ·
esses esfórços obtenhão o proveitoso rezultado.
Convencida a Camara de que não póde haver empreza mais vantajosa para a Província, nesta
occasião faz subir ao Augusto Throno Imperial a manifestação de seus dezejos e votos. Julgou,
porem, qua. não deveria deixar passar esta oc~Yasião para felicitar o distincto Brazileiro, que ao
serviço de uma grande idea tem posto a sua intelligencia e estudos, e que é um dos poucos que
trabalha na verdadeira regeneração do paiz, libertando-o do tributo diario que se paga ao estran·
geiro no desenvolvimento do mesmo progresso- material.
Deos guarde a V. S.-Illm. Sr. Sebastião Antonio Rodrigues Braga, Dignissimo Engenheiro
Civil.
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS,
Vereador Presidente,
0 Secretario, FRANCISCO COELHO DE SOUZA.

Tenho a honra de accusar recepção do officio· com que, V. S., como Presidente da lllustrissima
Camara Municipal de S. Leopoldo dignou-se honrar-me em data . de 23 uo corrente.
Sendo o primeiro em reconhecer que só á muito condescendente apreciação de meus serviços
em prol da estrada de ferro do Norte da província do Rio Grande do Sul, devo a distincta con·
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agradeço com toda a effuzão de sinceridade semelhante honra; e lembrando a V. S. que, se os
monumentos são uma posteridade em relevo que deixa a Administl'Rção de um Paiz, ao futuro deixo
o galardão de gloria que pertence á Corporação â que em nome de V. S. tenho a honra de diri·
gir-me pelo impulso que deo á marcha dessa idea.
Digne-se, pois, V. S. apresentar meus tributos de respeito e gratidão aos Srs. Vereadores :da
Illustrissima Camara Municipal de S. Leopoldo, e aceitar os voto de estima e consideração que á
V. S. tenho a honra de tributar.
Deos guarde a V. S.-Porto-Alegre \31 de Maio de 1867.-Illm. Sr. Francisco Alves dos Santos,
Dignissimo Presidente da Illu~trissima Cãmara Municipal de S. Leopoldo.
SEBASTIÃo

A~iTONIO

RoDRIGUES

BRAGA

Engenheiro Civil.
7
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U1na 'Ulthna consideração sou con'lpellielo a s ujeitar .á Esclarecida Apreciação ele v. v. E. E.
E1n Sessão ele 20 do corrente teve lugar a con..
'tinuação ela 1. • discussão, havida a 27 de Junho de
:186'6 (Annexo I), do projecto n. 3 de 1.866, quo
1.notivou o requerhnento de 25 de Julho do 1nes:n'lo
anno (Annexo A), dirigido pelo abaixo assignado
á Augusta Oan:1ara dos Senhores Deputados.
Pelo Pare cer~ lido e a1~provado e1n Sessão do
1.7 de Agosto de 1.866, que a Oo1n1nissão de OolnInercio, Industria e Artes deu sobre esse requorhnento, tal projecto achava-se addiado até quo
a 1Tiêsn:l.a Oon1n1issão for1nulasse outro Parece~· a
respeito.
Es.~e não tendo sido até então dado, era por
isso, que o abaixo assignado~ co1n o fil::n de accolerar a lRarcha do projecto que o occupa~ dis punha-se áen::t poucos dias tér a honra de apresentar
á alta consideração de V. v. E. E. o seu novo e definitivo requerilnento.
E hoje te1n lugar a apresentaçãe desse roqueco1n todos ostitulos que anilnão ao abaixo
assignado á pedir á

rilnento~
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