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Resumo: O presente artigo busca compreender a organização do espaço territorial fluminense 
em sua totalidade, ou seja, a distribuição dos espaços produtivos de acordo a função econômica 
que cada região fluminense ocupa. Dessa forma, também pretende associar tal organização com 
a predominância política que se estabeleceu ao longo do Brasil Império marcada pelas relações 
econômicas e de poder das classes dominantes com o território, buscando enxergar a 
infraestrutura enquanto projeto político em disputa. 
 
Palavras-chave: Território – Rio de Janeiro – Formação do Estado – Hegemonia – Classes 
dominantes 
 
 
Astract: This article intents to analyze the “fluminense” territorial organization into its totality, 
it means the distribution of economic environs in according to each “fluminense” economic 
region function. Thus, it also intents to associate this organization with policies established in 
Brazilian Empire manifested by an economic and political relationship from dominant classes 
with the territory, watching the infrastructure as a political project in dispute. 
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1Este artigo é o aprimoramento dos estudos feitos no Capítulo III, chamado Mata fechada: as obras como 
espaços de controle político, econômico, territorial e civilizatório, da dissertação MARASCHIN, Gabriel 
de Azevedo. A Construção da Província: política fiscal e territorial na consolidação do Estado imperial 
brasileiro (1840 – 1855), orientada pelo Professor Doutor Pedro Eduardo Monteiro de Mesquita Marinho 
e concluída em abril de 2016 na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
2Mestre em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que trabalha, atualmente, 
como pesquisador voluntário do Núcleo de Estudos Históricos dos Artefatos de Ciência e Tecnologia, 
vinculado ao Museu de Astronomia, Ciências Afins (MAST) e administrado pelos Professores Doutores 
Pedro Eduardo Monteiro de Mesquita Marinho e Heloisa Meireles Gesteira. 
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Introdução 

 

Com base nos estudos realizados para a composição da dissertação intitulada A 

Construção da província: política fiscal e territorial na consolidação do Estado imperial 

brasileiro, 1840 - 1855 (Maraschin, 2016), as obras públicas seguiram o caminho 

trilhado pelos controladores do poder. Centralizar sua administração, internalizar a 

participação dos cidadãos em suas construções e diminuir o poder dos municípios 

corresponde aos meios que os conservadores compreendiam sobre a administração e, 

assim, o desenvolvimento do poder público. 

Dessa maneira, podemos encontrar estratégias iniciais que expõem as obras 

públicas como parte integrada ao desenvolvimento da economia cafeeira assim como o 

da circulação de mercadorias por meio do mercado interno. Portanto, elas encontram-se 

planejadas ao longo da província, mas que buscam priorizar, pelo menos em um 

primeiro momento, as comunicações entre o Vale do Paraíba e o Município da Corte. 

A razão para isso está nas novas exigências feitas pela economia imperial, 

centralizada na produção cafeeira, mas integrada à economia de abastecimento. Era 

preciso abrir novos caminhos para o desenrolar da economia cafeeira e toda a 

superestrutura que lhe fornece sentido, possuindo “grande investimento na construção 

de estradas, canais e portos, para o escoamento do açúcar e café” (Pinto, 2014, p.65). 

A historiadora Ana Lucia Nunes Penha, voltada para os estudos de obras públicas 

na região norte do Rio de Janeiro, enfatiza que a expansão cafeeira carregava em suas 

costas a reestruturação da província para que assim ela se estabelecesse em locais 

diferentes do Vale. Isso ficou marcado com a expansão de sua fronteira para o triangulo 

Cantagalo – Macaé – Campos dos Goytacazes. 

As terras mais tarde denominadas de Cantagalo, de ocupação mais 
tardia se comparadas às do norte fluminense, afirmaram-se na 
produção de gêneros de abastecimento, por indução da Coroa, no 
início do XIX, vindo a transformar-se, em pouco mais de três décadas, 
numa importante área cafeeira fluminense e ponto de irradiação 
daquela cultura para outras áreas. No último quartel do século, na 
marcha para noroeste, a cafeicultura se expandiu em direção à serra de 
Itaperuna, onde atingiria seu apogeu nas primeiras décadas do século 
XX. A cultura cafeeira recolocou a necessidade da abertura e melhoria 
dos caminhos terrestres e fluviais e atraiu para aquelas regiões os 
investimentos em estradas de ferro (Penha, 2015, p. 528). 
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Para tanto, é preciso retornar alguns anos antes do recorte cronológico de nossa 

pesquisa, mais precisamente nos anos de 1830. Essa década foi crucial para o 

desenvolvimento do tempo saquarema(Mattos, 1990) e, é claro, para a classe senhorial. 

Ao longo dessa década, os relatórios dos presidentes da província do Rio de 

Janeiro demonstram claramente o planejamento em consolidar sistemas necessários 

para o bom funcionamento da economia brasileira pautada na economia cafeeira. 

Expõem a necessidade de adoção de um novo sistema tributário, jurídico, educacional e 

infra estrutural, tendo como os relatórios mais marcantes, os de 1838 e o do segundo 

semestre de 18363. 

No primeiro, a principal marca que dialoga com este trabalho está no tocante ao 

aproveitamento de caminhos e picadas já estruturados pelos tropeiros que, com o passar 

do tempo, constituem novos locais de circulação de mercadorias e escoamento do café: 

A necessidade de conduzir com maior facilidade e menor dispêndio 
esse importante e avultado produto da nossa Agricultura tem feito, há 
tempos a esta parte (Sul da província do Rio de Janeiro), com que 
Povos tenham aberto algumas comunicações para aqueles pontos da 
Costa que oferecem maior proximidade; e para o embarque a 
comodidade precisa. Alguns desses Portos, ou Sacos, tem atraído a si 
muitas Tropas que antes se dirigiam à respectiva Cidade, ou Vila, 
compartindo assim, e diminuindo mais ou menos consideravelmente o 
seu Comércio(Parênteses meus) (RPP, 1836, p. 24). 
 

Para que uma estrada possuísse pleno funcionamento, segurança e viabilidade 

para o transporte de mercadorias, era necessário determinado número de ranchos, 

vendas e outros estabelecimentos de repouso e comércio. Uma tropa, afinal, não 

carregava apenas café, como também outras mercadorias, incluindo escravos vindos da 

Corte, gêneros de primeira e segunda necessidade, ou seja, produtos que atraíam 

demanda. 

Uma vez que uma picada fosse aberta, seja por proprietários locais, seja pelos 

próprios tropeiros, o interesse na troca comercial com esses homens fixava pessoas no 

local e iniciavam o processo mercantil. O governo provincial, por sua vez, ao invés de 

reprimir a existência desses postos devido aos enfraquecimentos das cidades e vilas 

respectivas ao município, integra os novos postos comerciais à economia municipal, 

                                                           
3É preciso informar ao leitor que os relatórios presidenciais eram documentos de produção anual, com o 
objetivo de abrir as sessões ordinárias da Assembleia Legislativa. Durante a década de 1830, alguns anos, 
como o de 1836, apresentam um relatório a cada seis meses, o que nos induz a pensar que poderia ser 
uma documentação semestral. Entretanto, alguns outros anos das décadas de 1840 e 1850 nos propõem o 
pensamento de que os relatórios a mais seriam documentação para casos de sessões extraordinárias. 
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reconhecendo o fruto produtivo desses novos locais, oficializando os caminhos e 

garantindo que as barreiras, registros e pedágios do respectivo município, ou estrada, 

garantam o recolhimento do imposto necessário sobre o que é comercializado. 

O relatório de 1838, em sua totalidade, é uma verdadeira relíquia histórica. 

Paulino José Soares de Souza, futuro Visconde do Uruguai, escreve-o logo no primeiro 

ano após a entrada de Araújo Lima na Regência Una, marcando o recuo político dos 

liberais e o avanço inicial do Regresso. 

Dessa forma, Paulino expõe, quase que em letras garrafais, o planejamento inicial 

que os conservadores possuem no campo das obras públicas para a província do Rio de 

Janeiro. Até este momento, a província era marcada pela carência de planejamento e 

fiscalização adequadas para a construção de suas estradas e, também, com a construção 

das mesmas sem conexão entre elas, focadas somente em interesses mais imediatos. 

Vós não ignorais, Srs., que recebemos esta Província das mãos da 
Administração Geral do Império carecedora de melhoramentos em 
todos os ramos e unicamente com algumas estradas feitas sem 
sistema, à medida que o clamor da necessidade as pedia, abandonadas 
pouco depois de começadas como a de Itaguaí e a do Comércio, ou 
entregues inteiramente à ação do tempo depois de imperfeitamente 
concluídas com poucos meios, como a da Polícia (RPP, 1838, p.p. 42 
– 43). 
 

Comparando os Mapas I e II4, conseguiremos observar as transformações 

ocorridas na distribuição das vias de comunicação do Rio de Janeiro. O contraste entre 

elas é bastante característico no que tange ao desenrolar dos interesses da classe 

senhorial. 

Comecemos pela quantidade de estradas que se multiplicou exponencialmente 

entre os dez anos que compõem o recorte de ambos os anexos. O Mapa I ainda possui 

em sua projeção características típicas da distribuição das vias de comunicação ao 

modelo colonial, que sofreu algumas modificações no período Joanino no Centro-Sul 

com a construção das estradas do Comércio e da Polícia, dentre outras (Lenharo, 1992), 

mas que prevaleceu a lógica de contornos dos espaços previamente habitados e 

produtivos, imersas em um sentido claro de suprir as propriedades existentes (em sua 

                                                           
4Ambos são resultado de um processo de vetorização de fontes cartográficas. É preciso frisar, para o 
entendimento do leitor, que o Mapa II corresponde a união de elementos da carta de 1840, da carta 
coreográfica de 1839 e do mapa da 1ª sessão de obras públicas de 1842, por isso é chamado de Mapa 

1839-1840.  
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maioria, engenhos e alambiques) na província sem se preocupar com a forma a que 

estão tomando.  

No Mapa II, a intensificação da construção de estradas mostrou a disposição da 

classe senhorial em aprimorar as vias de comunicação como forma a desenvolver a 

estrutura econômica imperial. Mesmo com o desenvolvimento do Centro-Norte, o Vale 

do Paraíba é projetado como o principal espaço de ocupação da terra e a organização 

das estradas, que deixam de seguir a lógica de percorrer as propriedades 

individualmente, para aglutiná-las de forma organizada em municípios, apontando que a 

prioridade das estradas não estão mais a se misturarem com os caminhos no sentido de 

suprirem as propriedades familiares e freguesias de maneira individual, mas 

aglutinando-as em núcleo política e economicamente mais organizados. 

Todavia, é possível observar, em uma perspectiva ampla, semelhanças entre os 

mapas que são estabelecidas em três quesitos básicos: a) ponto de chegada de diversos 

caminhos vindos do centro-sul de Minhas Gerais; b) comunicação com Campos dos 

Goytacazes e São João da Barra marcado por uma via litorânea e pontos de interseção 

específicoscomo Cantagalo, Macaé e Nova Friburgo; c) complexa rede de comunicação 

interna no chamado Recôncavo da Guanabara.  

De fato, a partirdosdois mapas a chamada Fazenda de Santa Cruz foi o centro das 

comunicações do litoral sul do Rio de Janeiro para São Paulo e Médio Paraíba, somando 

com os caminhos que descem de Minas Gerais para o Recôncavo da Guanabara. Por 

terem sido, em épocas coloniais, terras jesuítas e principais centros de produção 

açucareira fluminense, a fazenda serviu de ponto de referência para a ocupação da área 

sul da província, próxima a São Paulo, tendo o início dessa investida a partir da abertura 

do Caminho Novo da Piedade, futuramente chamada de Estrada de São Paulo. 

O chamado ‘Caminho Novo da Piedade’, ligando o que hoje é o 
município de Lorena à Fazenda de Santa Cruz, começou a ser aberto 
na década de 1720 com o objetivo de garantir um acesso terrestre 
entre a cidade do Rio de Janeiro e a capitania de São Paulo, de modo a 
evitar os ataques às partidas de ouro descidas de Minas Gerais e até 
então embarcadas em Parati. A abertura da via deu ensejo às primeiras 
concessões de sesmarias da zona ocidental do Médio Vale do Paraíba, 
algumas das quais localizadas em terras da fazenda de Santa Cruz 
(Salles; Marquese, 2015, p. 104) 
 

Seu desenvolvimento foi ampliado com a administração pombalina, que buscou 

novas medições das terras de Santa Cruz, incluindo a expulsão dos jesuítas, para o 

cultivo de novos recursos econômicos e de novas sesmarias. Por constar 
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aproximadamente 10% do território fluminense (Menezes; apudSalles; Marquese, 2015, 

p. 104) de terras jesuítas e indígenas, estas nas áreas proibidas pela Corte, o Rio de 

Janeiro contava com grandes matas virgens, solos férteis e relativo acesso que faziam 

divisa com o desenvolvimento social presente em Minas Gerais. 

A chegada de D. João VI ao Brasil, em 1808, potencializou a ocupação das 

antigas terras jesuíticas, distribuindo a população de proprietários para as terras tanto de 

serra acima, quanto as de serra abaixo, com o intuito de aumentar a produtividade da 

região e fortalecer os laços de poder com grandes famílias de traficantes e produtores 

rurais. O café, que já era cultivado em áreas de Santa Cruz desde a última década dos 

setecentos, gradualmente vem se tornando produto primário na produção agrícola das 

terras ao sul do Rio de Janeiro. 

Durante o Primeiro Reinado, a expansão das aldeias, vilas e municípios dentro 

dessas terras marcaram as disputas existentes entre os produtores e o imperador D. 

Pedro I, estimulando o desenvolvimento da conscientização e aliança dos grupos 

produtores do Médio Paraíba que, na década de 1830, acabaria por desenvolver a classe 

senhorial. A fazenda de Santa Cruz, portanto, representou o posicionamento do poder 

central para o desenvolvimento do Vale do Paraíba e seus arredores. 

A ligação com Campos, por sua vez, corresponde a um momento mais tardio da 

província, apesar de ser grande polo produtor de açúcar e gêneros de abastecimento, 

Campos dos Goytacazes sofria com constantes obstáculos nas comunicações com a 

capital. A geografia presente entre o Rio de Janeiro e a referida cidade é marcada por 

relevo mais acentuado, maior quantidade de pântanos e lagos, dificultando a construção 

e manutenção de caminhos e estradas, assim como a própria fixação populacional e a 

dificuldade de navegação pelos rios devido à sua variedade nos leitos, condições 

climáticas e variação de ventos (Penha, 2015, 524 - 544). 

Dessa forma, as habitações estavam concentradas em Niterói (na época chamada 

de Praia Grande), Macaé e Campos, possuindo ligação pela Região dos Lagos, local de 

intercessão entre esses dois últimos polos econômicos. Somente nas primeiras décadas 

do XIX, um novo polo econômico passou a ser investido para ampliar a comunicação 

entre o centro-norte do Rio de Janeiro: Cantagalo. 

Diversas foram as tentativas de comunicar Cantagalo à Campos para a circulação 

de mercadorias. Todas essas tentativas buscavam incluir Macaé como ponto de parada, 
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devido a seu porto, que ampliaria o comércio de cabotagem e escoamento da produção, 

abrindo um auxílio ao porto de São João da Barra. 

A relação entre Macaé, Campos e Cantagalo construída pelo governo mantém 

uma lógica bastante interessante, pois Campos se manteria na liderança na produção de 

açúcar e gêneros de abastecimento, ao mesmo tempo em que Cantagalo seria o ponto de 

produção cafeeira que Campos nunca conseguiu ser e Macaé, por sua vez, o porto 

principal de escoamento do produto de ambos os polos, somado aos centros produtores 

que estão no espaço entre ambos. Os chamados sertões de Macacu, portanto, só 

conseguem realmente sair da lógica de ligação direta com a capital ao longo do governo 

saquarema.  

O Recôncavo da Guanabara, por sua vez, foi o polo econômico e político 

principal da capitania e, depois, província do Rio de Janeiro. Sua ocupação foi crucial, 

sendo o ponto de assentamento dos colonizadores portugueses e, posteriormente, ponto 

de referência para a dispersão dos fluxos migratórios vindos de Minas Gerais nos fins 

do século XVIII. 

De modo semelhante ao que ocorria na costa oriental do Nordeste e no 
Recôncavo Baiano, também na Baixada Fluminense o desdobramento 
da empresa mercantil lusa em atividade colonizadora ocorria por meio 
da agroindústria açucareira, que acabava por comandar, em larga 
medida, a distribuição dos grupos humanos, ao mesmo tempo que 
requeria a atividade pastoril que a complementava. O desdobramento 
da faina lusitana se expressava no desdobramento do colonizador em 
colono, deixando-se ficar ambos no litoral ao lado dos colonizados 
(Mattos, 1990, p. 41). 
 

Os caminhos que ali foram construídos, ora reaproveitados a partir dos caminhos 

auríferos, ora vias adjacentes que seguiam a lógica econômica do período, garantiram o 

desenvolvimento de forte infraestrutura com a ocupação de toda a área fluvial que 

escoasse diretamente os produtos das fazendas da área central da província para a Baía 

de Guanabara. A fixação desses povos garantiu o desenvolvimento da economia local, 

tornando o Recôncavo não somente polo de produção econômica, como área receptora 

dos gêneros agrícolas mineiros e de nortistas fluminenses. 

Pela baixada estendiam-se os canaviais e as fazendas de criação de 
gado, desde fins do século XVI. A população nativa submetida à 
escravidão ou reduzida à catequese pelas ordens religiosas e, num 
segundo momento, os negros africanos também escravizados 
constituíam a força de trabalho necessária àquela expansão, cuja 
orientação era dada pelas condições naturais da região, ao menos até 
as primeiras décadas do século XVIII. Assim, pelas zonas de matas 
estendiam-se os engenhos e engenhocas, sobretudo no Recôncavo da 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A organização do espaço produtivo fluminense: a relação entre a ocupação da província 

do Rio de Janeiro com as vias de comunicação (1836 – 1855) 

 

 

8 

Guanabara – ou ‘Recôncavos do Rio de Janeiro’, como referia o 
Marques de Lavradio -, enquanto os currais ocupavam as áreas de 
campos naturais, como os de Santa Cruz, de Bacaxá, e Campos Novos 
de São João, pertencentes aos jesuítas e beneditinos. Contudo, seria a 
região de Campos dos Goytacazes que a atividade pastoril mais se 
expandiria nestes primeiros tempos, constituindo os seus curreis a 
verdadeira ‘retaguarda’ dos engenhos dos Recôncavos do Rio de 
Janeiro (Idem, ibidem, p. 41). 
 

Após essas três breves exposições, sabemos que as estradas eram escassas, 

possuindo muito mais caminhos e picadas, que representavam espaços de curta e média 

distância e que eram criadas de acordo com as necessidades, mas não sem sistema, ou 

muito menos necessidades imediatistas. Esse é o ponto em que Paulino, em sua citação 

na página 4, nos coloca em um paradigma, pois o que poderia ser uma negligencia em 

reconhecer o fato de essas veias e artérias terem sido estruturais para seus respectivos 

períodos históricos também poderia ser a argumentação necessária a ser apresentada na 

Assembleia Legislativa da Província do Rio de Janeiro para garantir os interesses 

saquaremas. 

Levando-se em consideração o quanto o governo conservador e seus líderes 

presavam pela centralização administrativa do poder, essas estradas deveriam estar 

centradas na conexão entre os municípios. Isso quer dizer que as propriedades deveriam, 

portanto, estar proporcionalmente fornecidas enquanto membros de uma unidade 

administrativa de cunho local, ou seja, um município e, quando são traçadas estradas 

novas, de fato elas devem cruzar propriedades importantes, mas no sentido de interligar 

as principais vilas municipais. 

Nesse ponto, a representação administrativa desses aglomerados de propriedades 

atinge um patamar mais avançado do que as freguesias e aldeias poderiam fornecer. Era 

preciso haver a existência de vilas e matrizes, construídas com capital adquirido pelos 

próprios proprietários que, em conjunto, construiriam seus simbolismos, transformando-

os em referência nacional, no caso do Vale; e provincial, no caso de Campos. 

É nesse sentido que entre os anos de 1840 e 1855 existe uma estabilização na 

construção das estradas, mostrando que a virada de 1830 para 1840 definiu o arquétipo 

das vias de comunicação fluminense. O padrão que se apresenta nas fontes é a de 

constante reforma e modernização das estradas que já existiam na entrada dos anos 

quarenta, apresentando gradualmente vias novas. 

Isso abriu margem para que os órgãos responsáveis pelas obras públicas, 

juntamente com a classe senhorial em sua atividade civil, pudessem voltar sua atenção 
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para a infraestrutura interna da província. Aí sim a construção de cadeias, matrizes, 

pontes, chafarizes e demais arquiteturas multiplicam em número, pois as estradas já 

haviam garantido maior circulação de pessoas e, consequentemente, capital. 

 

Analises sobre as estradas no centro-Sul 

 

A organização administrativa em torno da província do Rio de Janeiro girou em 

torno das tentativas de saquaremas e luzias em encontrar a melhor forma de se dividir o 

território fluminense em áreas de atuação, assim como criar uma repartição pública 

capaz de dar conta das demanda. Assim, a província foi dividida em quatro sessões à 

época da Diretoria de Obras Públicas da Província do Rio de Janeiro (MARASCHIN, 

2016, p.p. 50-72) e, após seu fim, em sete distritos equivalentes, segundo a Tabela I nos 

anexos. 

O centro-Sul fluminense, entre os anos de 1837 e 1844, foi dividido entre as 1ª e 

2ª sessões da Diretoria de Obras Públicas sendo reorganizado entre o 1º e o 3º distritos 

da Administração de Obras públicas, após 1844. Segundo os mapas e alguns relatórios, 

a organização em sessões foi reformulada algumas vezes, principalmente sobre a 

permanência de Niterói, Iguaçu, Valença e Vassouras à 1ª sessão. 

Ao fim da Diretoria, com a divisão em distritos, a exclusividade das pautas das 

obras da produção cafeeira atinge um patamar de especialização. É possível 

compreender que, enquanto que o 2º e 3º distritos compreendem os setores de produção 

cafeeira e importação mineira, através dos municípios de Resende, Barra Mansa, Piraí, 

Vassouras e Valença, possui disponível para si o porto de Iguaçu e demais outros que 

pertencem ao complexo de rios ali presentes, que são terminais de estradas tais como a 

dos Fazendeiros, Rodeio, Comércio, Polícia, Santa Cruz e Mato Grosso. 

A mesma lógica se aplica ao 1º distrito, composto pelos municípios de Angra dos 

Reis, Mangaratiba, Parati e São João do Príncipe. Esses municípios, já abordados aqui 

através das análises dos sacos de Mangaratiba e Jerumerim, compõem uma parte 

específica do que era a 1ª sessão, pois além de reproduzirem a produção cafeeira, como 

todos os outros, tinha em seu diferencial portos que serviam de escoamento tanto de sua 

própria produção, quanto da que vinha de São Paulo. 

Parati, por exemplo, é fornecida por duas estradas vindas diretamente de São 

Paulo, chamadas de Estrada Geral de São Paulo, somada à estrada vinda de Mambucaba 
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que é reflexo das estradas de Mambucaba, Airo, Pedra, Japuíba e Serra d’ouro, a qual é 

uma sessão da linha que interliga Barra Mansa à Angra dos Reis, passando pela 

freguesia de Rio Claro e pelo município de Capivari. O município de Parati compõe 

ponto de comércio e transporte do café paulista de suma importância, já sendo um 

entreposto comercial desde o século XVIII. 

A riqueza do local se apresenta com a existência de duas estradas que compõem a 

Estrada Geral de São Paulo, que circundam o rio Bananal, sendo a debaixo intitulada 

Estrada Velha de Parati, enquanto que a de cima, Estrada Nova de Parati. Diante da 

queda do rendimento municipal, oriunda dos novos caminhos que foram abertos 

conforme a formação do Vale do Paraíba, Parati não teria sua estrada velha eliminada, 

mas sim complementada pela estrada nova, somando forças para a elevação do 

município. 

(...) é fora de dúvida que sem o completo melhoramento daquela das 
duas estradas reconhecida a mais conveniente (pelos moradores da 
vila de Parati), não pode a vila de Parati prosperar e talvez subsistir. É 
para lastimar que esse interessante porto e povoação, uma das mais 
populosas e mais belas da província, seja aquela cuja navegação e 
exportação é menos avultada (...). Por quanto poderia esse porto ser o 
empório de todos os produtos não somente do município a que 
pertence, como também, e com muita vantagem sua, dos distritos das 
vilas de S. Luiz, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cunha, Taubaté e 
Lorena, da província de S. Paulo (Parênteses meus) (RPP, 1840, p. 
28). 
 

Dessa forma, o 1º distrito não está apenas focado na questão da produção cafeeira, 

que se aprimora com a criação do município de Rio Claro, em 1849; como forma sua 

riqueza servindo de polo exportador aos municípios paulistas e os próximos da Serra da 

Bocaina, tais como Resende, São João do Príncipe e Barra Mansa. Somando os portos 

ali existentes com os de Iguaçu e os do Município da Corte, o 1º distrito completa a 

totalidade do acesso marítimo do modo de produção cafeeiro, servindo-o de comércio 

litorâneo e cabotagem, em paralelo com as estradas que ligam diretamente os núcleos 

cafeicultores simultaneamente a estes mesmos portos e ao Município da Corte. 

Essa divisão garantiu maior concentração de verba para o melhoramento dessas 

estradas e de outras que viriam a ser construídas com o intuito de atravessarem ao Vale 

até o Município da Corte, como é o caso da estrada do Presidente. Também intitulada de 

Estrada Normal, essa obra foi tão complexa que se assemelha a suas conterrâneas 

Polícia, Comércio e Estrela. 
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Sua construção foi aprovada em assembleia no ano de 1842 e iniciou-se em 1º de 

julho de 1843, tendo sua construção ainda em melhoramentos no ano de 1855. O projeto 

dessa estrada esteve voltado para agilizar o escoamento produtivo entre o Vale mineiro 

e o fluminense, cortando o centro-Sul em uma diagonal bem inclinada, quase cortando-o 

ao meio. 

Sua construção segue o fluxo de busca ao limite entre Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, uma vez que o início de sua construção se deu em um ramal da parte da Estrada 

de Itaguaí entre a Serra de Itaguaí e a própria vila de Itaguaí e, a partir daí, buscaria sua 

rota até a chegada da Serra do Picú através das vilas de Itaguaí, Piraí, Barra Mansa e 

Resende, incluindo no trajeto as freguesias do Arrozal e Campo Belo. O fluxo segue a 

lógica de organização de grandes cafeicultores ali presentes, sendo liderados pela 

família Breves. 

Os Cidadãos Manoel José de Barros Vianna e o Comendador José de 
Souza Breves com o Chefe da 1ª Sessão, formam a Comissão 
encarregada pelo Governo da abertura desta importante Estrada, sendo 
o primeiro Presidente, e o segundo Tesoureiro (...) (RDOP, 1844, p. 
6). 
 

José de Souza Breves também foi tesoureiro das sessões entre Barra Mansa e 

Resende e da mesma até a Serra do Picú, dessa vez trabalhando em conjunto com 

Antonio da Rocha Miranda, que presidia as duas sessões, Fabianno Pereira Barreto, da 

primeira mencionada, o Comendador Antonio Pereira Leite e Francisco Theodoro da 

Silva, como presidentes da segunda sessão mencionada. A principal característica dessa 

estrada está no aproveitamento de outras existentes, apropriando suas partes e 

compondo uma nova rota. 

Obviamente que ao apropriar determinados caminhos e estradas, a Presidente não 

anula as pré-existentes, mas as coloca em um plano de subordinação, onde tornam-se 

conexões dos fluxos comerciais para a mesma. Uma pequena estrada que nos pode 

servir de exemplo é a que conecta a vila de Piraí com a freguesia do Arrozal, projetada 

em 1840 e, dentro de um ano, já se encontrava concluída. 

Essa pequena estrada, feita inicialmente por administração e depois colocada sua 

conservação em arrematação (Maraschin, 2016, p.p. 72-87), serviu para traçar o 

caminho de Piraí até a vila de Barra Mansa, uma vez que o relatório presidencial de 

1855 alerta para a necessidade de uma ponte em Ribeirão das Lages que facilitasse o 
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fluxo de mercadorias da parte da Estrada do Presidente compreendida entre o mesmo rio 

e a freguesia do Arrozal (RPP, 1855, p. 18). 

Além disso, a pequena estrada pode ter sido escolhida não apenas como forma de 

encurtar a duração e o custo da obra, já que “(...) pela grande extensão a percorrer, (...) 

embaraçaria que esta Estrada pudesse ser levada a efeito tão depressa quanto fosse 

possível (...)” (RDOP, 1844, p. 7), mas também pelas conexões que apresenta ao longo 

do Vale do Paraíba. 

As incontestáveis vantagens da abertura dessa estrada podem assim 
capitular-se: 1º. Atalha uma légua do caminho existente, e evita as 
subidas e descidas dos morros, que se tem. 2º. Faculta aos lavradores 
do rico distrito do Arrozal o poderem exportar os seus gêneros pela 
estrada dos Fazendeiros (...). 3º. Abastece a vila do Piraí, e contribui 
muito para o seu desenvolvimento, fazendo passar por ela as tropas de 
Minas. 4º. Por ela acudirão com maior prontidão e facilidade os 
habitantes do Arrozal a exercer na vila atos públicos, a que a lei os 
chama (RPP, 1840, p. 36). 
 

A 2ª sessão, que corresponde ao 3º e 7º distritos, por sua vez, é marcada pela 

velha estruturação de estradas mais desenvolvidas desde o século XVIII. Composta 

pelas estradas do Comércio, Polícia, Rodeio e o complexo de estradas intitulado Estrada 

da Estrela, são marcados por caminhos que descendem daqueles antigos auríferos e 

abastecedores mineiros do setecentos e, ao mesmo tempo, as iniciativas joaninas de 

acomodação dos proprietários vindos do centro-Sul de Minhas Gerais. 

A construção das estradas novas vai acompanhando o processo de crescimento 

portuário que existe nos rios de serra acima, buscando interligar ramais entre as quatro 

principais acima mencionadas. Conforme esses pequenos portos fluviais vão se 

desenvolvendo, diversas conexões oriundas do Sul e Norte fluminenses vão transitando 

para a área central da província, garantindo seu fortalecimento. 

Compreender a função dessa área da província é essencial para entendermos o 

processo de construção da ação saquarema. Já vimos que ela corresponde à porta de 

entrada do crescimento da capitania do Rio de Janeiro e, posteriormente, província. 

Dessa forma, a presença dessa sessão está compreendida no laboratório das obras 

públicas provinciais, tendo o conjunto de estradas que compõem Estrela – Estrada 

Nova, Estrada Velha e Caminho pelo Mar de Espanha – um verdadeiro complexo infra 

estrutural. 

Tanto em Estrela, quanto em Comércio, Rodeio e Polícia, podemos encontrar 

constantes reformas sobre seus traçados, buscando criar novas rotas, desenvolver novos 
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ramais, invalidar partes de grandes declives para aplicar técnicas de nivelamento que 

permitem o contorno dos morros e a aplicação de pavimentação em diferentes técnicas 

para a melhor rodagem. Além disso, o 7º distrito corresponde às terras de sertão dentro 

da visão saquarema, logo, em constante busca por ocupação e desenvolvimento. 

Seus engenheiros são colocados nas matas, fazendo exploração do terreno e 

marcações para a efetuação das estradas, necessitando de acampamento de caráter 

militar para o local. Ao mesmo tempo, o governo imperial busca ocupar as terras das 

sessões ao sentido Norte com colônias, começando do centro da província, em especial 

o município de Magé, fundando a chamada Petrópolis, em 1846. 

Essa área central da província, já não sendo necessariamente referente ao centro-

Sul, é irrigado por este complexo de forma intensa, tendo as estradas de Estrela voltadas 

para a principal referencia econômica provincial do Rio de Janeiro, logo como ponto de 

maior concentração de capital investido para essas estradas se tornarem modelos 

tecnológicos e técnicos. Dentro da fala da presidência, em 1840, é possível analisar que 

as obras que compõem a Estrela estão sendo colocadas como as mais aptas a receberem 

os investimentos, não à toa seus rendimentos de barreira que a colocaram em segundo 

lugar em nosso ranking, a ponto de ser local de quase exclusividade do poder 

provincial, não havendo muito espaço para arrematantes devido às dificuldades locais e, 

principalmente, pelo risco de as obras não possuírem a qualidade adequada para suas 

funções. 

Da duração, porque admite o gosto total de seu material, antes de 
requerer uma reconstrução e porque o seu reparo é imediato, e não 
depende da concorrência de muitos indivíduos. Como, porque 
apresenta uma superfície plana e unida, capaz de receber a pressão dos 
pés dos animais sem prejuízo da sua solidez, sendo menos 
escorregadiço, sem ser menos solido. Econômico, porque não rejeita, 
antes aproveita, toda a qualidade de material tirado das cavas, que 
necessariamente se tem de fazer, e porque a braça corrente de da 
estrada de 25 a 30 palmos de largura, excetuados os paredões, não 
exceder o custo de 10$000 (RPP, 1840, p. 41). 
 

Sendo espaço de entrada de cerca de 150 mil animais, com cem mil pertencentes à 

Minas Gerais (Idem, Ibidem), Estrela é “(...) inquestionavelmente (...) a mais importante 

da 2ª sessão, quanto a esta província, e talvez a mais de todas para a de Minas Gerais” 

(Idem, ibidem, p. 41). A construção feita pelos cofres provinciais do complexo trouxe 

para a fala da presidência a necessidade de se incorporar essas estradas a seu comando. 
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A Estrada Velha da Estrela, ou Estrada Normal da Estrela, diretamente 

descendente do Caminho Novo, é tida como estrada geral, ou seja, estrada 

interprovincial que deve ser investida pelos cofres imperiais e não provinciais. 

Entretanto, devido ao vasto e quase interminável investimento conservador na parte 

fluminense da estrada, Paulino já afirma a necessidade de tornar esse complexo algo 

muito mais provincial do que geral. 

Se não foram essas poderosas razões (rebeliões regenciais que 
indispôs o império de bancar a obra) não seria e agora de parecer de 
que, à custa dos cofres provinciais se empreendesse a construção da 
estrada em questão, por quanto, redundando, principalmente as suas 
vantagens em proveito da província de Minas, devêra ser construída 
por conta dos cofres gerais. Mas se esta (província) do Rio de Janeiro 
se tem imposto o dever de repará-la, parece consequente que toma a si 
também um melhoramento normal, completo e duradouro, que inútil é 
esperar da administração geral do estado. E isto com tanto mais razão 
porque já nessa estrada existem obras permanentes e normais feitas à 
custa dos cofres provinciais (RPP, 1840, p. 42). 
 

De extrema importância seria o estudo sobre a parte mineira da Estrada Normal da 

Estrela. Segundo a lógica do presidente, a província de Minas deixou essa importante 

via em más condições, ou em situação nada comparável com as obras feitas na 

província do Rio de Janeiro, que ligou esse complexo diretamente com três portos 

diferentes, sendo um espaço de Estrela, o outro sendo o Mar de Espanha e o outro o 

Porto Novo do Cunha; ainda atingindo indiretamente outros tais como o de Iguaçu, 

Sumidouro e Porto Velho do Cunha. 

Em suma, todo esse somatório de fatores nos mostram que o complexo de estradas 

da Estrela, enquanto coração do desenvolvimento da economia cafeeira, também é o 

principal laboratório de execução de obras públicas existente no Rio de Janeiro. A 

intensa continuidade de obras dentro do recorte cronológico, colocando as reformas 

desse complexo como algo infinito, o uso pioneiro da mão de obra imigrante europeia 

em algumas sessões (RPP, 1840, p. 47) e o emprego de técnicas de pavimentação, tais 

como o sistema Mac-Adam5, tornam o complexo de Estrela o principal reduto de 

experimentação da administração saquarema sobre a realização das obras, espalhando-

se dali para o centro-Sul e centro-Norte. 

Aplica-se essa ideia, também, às estradas do Comércio, Rodeio e Polícia. Ambas 

estão presentes na parte final do Vale do Paraíba, conectando o Sul fluminense com o 

                                                           
5 Sobre o sistema de pavimentação Mac-Adam, visitar http://www.fhwa.dot.gov/rakeman/1823.htm, site 
fornecido pela U.S. Departamento ofTransportation Federal HighwayAdministration. 

http://www.fhwa.dot.gov/rakeman/1823.htm
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seu centro e sendo um dos principais redutos políticos do Vale. Os municípios que as 

complementam, sendo Valença, Vassouras e parcialmente Paraíba do Sul, se colocam 

como municípios plantadores de café e organizadores do processo hegemônico 

saquarema, com núcleo em Vassouras, mas que possuem suas projeções muito mais 

acopladas à lógica de escoar café mineiro, que é atribuída à formação econômica do 

centro, o que já destacava esses municípios economicamente. 

Tradicionalmente conhecida como a estrada das boiadas, a estrada da 
Polícia, assim como sua congênere, a estrada do Comércio, 
constituíram-se em agentes eficazes de povoamento, valorização da 
terra, concentração da mesma e irradiação da economia cafeeira a 
ponto de, posteriormente, serem identificadas como estradas de café. 
Nem por isso elas deixaram de servir ao fim para o qual foram criadas, 
o de regularizar o fluxo de mercadorias destinadas do Sul de Minas 
para o abastecimento do Rio de Janeiro (Lenharo, 1992, p. 50). 

O historiador trabalha, com muita precisão, na ideia de que essas estradas, em 

especial Polícia e Comércio, estão amplamente vinculadas com a base econômica 

desenvolvida no Rio de Janeiro que é o comércio por meio de circulação de 

mercadorias. Sob essa perspectiva conseguimos abranger não apenas o café, como 

também o açúcar, o tabaco, o algodão e gêneros alimentícios, como carnes, cachaça, 

tecidos dentro outros, tudo isso gerando pressão social para abertura de mais caminhos 

para se atingir maiores demandas espalhadas pelos povoamentos fluminenses. 

Havendo mercado, havia produção que crescia correspondentemente à 
sua dilatação. E pelo que se pode observar até aqui, a produção de 
gêneros de primeira necessidade pressionava, em busca de 
escoamento, a abertura de novas vias de comunicação, norteando os 
projetos político-administrativos do príncipe regente. 
Nessa ótica fica mais fácil entender a rapidez com que os dois projetos 
simultâneos de abertura das estradas do Comércio e da Polícia foram 
levantados. Da mesma forma, ganha especial significação o esforço 
dos proprietários do Sul de Minas para construir a estrada do Picu, 
fazendo as vezes administrativas do Estado (Idem, ibidem, p. 69). 
 

A Estrada do Comércio, em particular, passa por um processo de reforma 

significativo de tal maneira que a presidência provincial chegou a pensar, em inicios da 

década de 1850, em questionar a respeito da múltipla função dos engenheiros enquanto 

chefes de distritos. A experiência que Conrado Jacob de Niemeyer trouxe como 

arrematante para a maior parte da Estrada do Comércio provavelmente deve ter aberto 

as portas para as reflexões dos conservadores a respeito da boa utilidade desses homens 

enquanto exercício de suas funções de engenheiros, porém no campo civil. 

Se a nossa organização administrativa desse ao governo outros 
agentes responsáveis, a quem cometesse as obrigações a cargo dos 
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chefes de distrito, e que não pertencem à profissão dos engenheiros, 
poder-se-ia, separadas as atribuições, diminuir-lhes o número, pagar 
melhor, e ser mais exigente, a fim de evitar o mal tantas vezes sentido 
de começarem-se obras importantes sem estudos completos, e com 
orçamentos mal baseados (RPP, 1854, p.p. 21-22). 
 

O objetivo dessa lógica estava em especializar o trabalho dos engenheiros e abri-

los para a sociedade de forma a estarem presentes em maior número de obras enquanto 

arrematantes, uma vez que seriam os únicos capazes de fazerem obras maiores, com 

menor custo e muito mais qualidade, justamente por fazer-lhes parte do ofício. No caso 

da Estrada do Comércio, Niemeyer conseguiu vencer os inúmeros rios e ribanceiras, 

tendo como sua principal vitória a contenção da Serra do Tinguá, que obrigava a 

Comércio a realizar muitas curvas que fugissem das partes mais íngremes e de maiores 

deslizes de suas encostas. 

Sobre a estrada do Rodeio, seus principais pontos presentes na barreira de mesmo 

nome e na Ponte do Desengano, na margem Oeste do Paraíba proporcionaram a esta 

estrada uma capacidade de inserção e penetração entre seus distritos vizinhos. Rodeio 

passou a ter um ramal ligado ao rio Pavuna, junto de sua antiga extensão até a Baía de 

Guanabara.  

Além disso, mesclava-se com diversas estradas que saíam do norte de Valença até 

o Recôncavo da Guanabara, tendo alguns de seus trechos confundidos com os nomes de 

outras estradas, tais como a dos Fazendeiros e a do Mato Grosso, tendo, mais tarde, 

outro ramal com a Estrada do Presidente Pedreira, antigo Caminho do Simão-Antônio, 

que da Bocaina dos Mendes segue o rio dos Macacos até encontrá-la. 

Obviamente que a infraestrutura do centro-Sul não se resume apenas a estas 

estradas apresentadas aqui. Ao longo de todo esse artigo, diversas vias da província 

como um todo e seus respectivos municípios foram expostos como estudos de caso que 

nos esclarecem de uma forma mais ilustrativa os fluxos de mercadorias que desciam do 

centro-Sul de Minas Gerais e do Oeste paulista integrados. 

Todavia, é preciso manter atenção para diversas outras estradas dessa região que 

forma sendo construídas em grandes quantidades, atendendo a interesses de cunho local, 

mas unificadas para o desenvolvimento da economia cafeeira. Constantemente picadas e 

atalhos foram criados ao longo do recorte cronológico, originando novas estradas ou 

criando novos ramais de interligação ou, até mesmo, desenvolvendo novas direções que 

facilitem o escoamento produtivo e a circulação de mercadorias. 
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Por fim, também é preciso atender que a região central da província, por sua vez, 

corresponde ao local de nacionalização da economia cafeeira, uma vez que corresponde 

ao local de concentração das grandes estradas que conectam diretamente as províncias 

de Rio de Janeiro e Minas Gerais e, até mesmo, segundo PENHA, do Rio de Janeiro, a 

partir do porto de Estrela, até Vila Bela, na província de Goiás (PENHA, 2012, p. 50). 

Poderíamos concluir, inclusive, que a própria região central da província, antiga e rica, 

poderia ser tratada de forma separada do Sul e do Norte, focando seu posicionamento 

como local de engrandecimento da organização saquarema e, a partir daí polo de 

modernização das relações de produção. 

 

 

Analises sobre as estradas do centro-Norte: 

 

Essa região possui grandes extensões que foram preenchidas de forma gradual ao 

longo da década de 1840, com exceção de sua área litorânea. Ali, os 4º e 5º distritos 

compõem complexidade urbana e de caminhos maior do que a do 1º distrito em sentido 

de ocupação litorânea. 

As estradas que circundam o Oceano Atlântico, desde São João da Barra, na 

verdade compreendem um complexo de estradas menores, integradas em caminhos, que 

traçam uma linha continua ao litoral para onde sobem outras estradas e caminhos que 

suprem as propriedades do interior dos municípios de Macaé, Campos, Nova Friburgo, 

Itaboraí, Santo Antônio de Sá, Magé e Cantagalo. As obras nessa região estão 

concentradas na parte Norte do 6º Distrito, parte da antiga 3ª sessão, onde se localizam 

Magé, Cantagalo e Nova Friburgo, assim como parte do complexo de Estrela, a partir da 

estrada nova. 

Essa área fluminense abrangia as sessões 3ª e 4ª, sendo a primeira dividida entre o 

6ª e 4º distritos, enquanto que a última retém parte o 4º distrito, com Cabo Frio, e o 5º 

distrito. A região litorânea que compreende o conjunto de núcleos comerciais e 

produtores de engenho do Norte fluminense está compreendido pelos 4º e 5º distritos, 

sendo o 6º, compreendido por Cantagalo e Nova Friburgo, áreas de ocupação tardia. 

Sobre suas obras, o governo conservador se focou em investimentos voltados para 

as vilas de Cantagalo, Nova Friburgo, Magé, Itaboraí, Campos e os caminhos 

destinados Niterói e Macaé, ocupando-se em estabelecer largas e compridas vias que 
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interligassem os portos do rio Paraíba, principalmente os do Mar de Espanha, Porto 

Novo e Velho do Cunha, com as áreas produtivas no centro dessa região e delas com os 

portos litorâneos, em especial Barra de São João, barra do rio Macaé, Porto das Caixas, 

em Itaboraí; Porto de Sapucaia e Niterói. 

Essas compridas estradas em nada se assemelham às construídas no centro-Sul da 

província, uma vez que percorrem um relevo mais acidental e com uma distribuição 

populacional de forma diferenciada. Sua conexão econômica está voltada tanto para a 

vinda dos gêneros mineiros, quanto dos próprios engenhos e outras propriedades que de 

porte menor que as do centro-Sul, voltados para a economia de abastecimento, estão 

distribuídas em variado grau de distanciamento pelas terras do centro-Norte. 

Sendo áreas consideradas como sertões, dentro da lógica conservadora, essas 

terras também foram alvo de investimentos por parte dos saquaremas para desenvolver 

os meios de comunicação e comércio. Porém, devido às diferenças geográficas, 

produtivas e populacionais, as estratégias utilizadas para a construção dessa parte da 

província também se distinguiram. 

Não é sempre possível, em sertões cobertos de matos virgens, que 
encobre o aspecto e acidentes do terreno, conhecer pelas primeiras 
explorações, por mais escrupulosas que sejam, qual a melhor direção 
que convenha dar a uma estrada. 
Os terrenos colaterais à da serra da Estrela, por mais povoados, 
explorados e conhecidos, estão por certo em mui diverso caso, dos 
ainda desertos sertões que medeiam Cantagalo e Macaé (RPP, 1840, 
p. 51). 
 

O povoamento do centro-Norte estava, em sua maioria, concentrado no litoral e na 

margem do Paraíba entre São Fidelis e São João da Barra, delimitado pelas dificuldades 

que existiam com a presença de serras de difícil acesso, mantinham-se concentrados em 

torno das lagoas e dos ribeirões que os colocavam diretamente ao mar. Nessas 

condições, prezavam mais pelo investimento em comércio de cabotagem e fluvial do 

que a própria construção de estradas. 

Os principais portos do norte fluminense eram Cabo Frio, Macaé e 
Rio das Ostras. O comércio com o primeiro, mais próximo, se fazia 
principalmente com lanchas. Mais ao norte, os dois últimos só eram 
acessíveis a barcos e, com o distrito de Campos dos Goytacazes o 
comércio era feito nos portos do rio Paraíba do Sul através de lanchas 
e sumacas (Penha, 2012, p. 49). 
 

Todavia, a necessidade cada vez maior de integrar o interior nortista ao seu litoral 

foi fazendo com que o governo provincial fosse desenvolvendo tentativas de estruturar o 
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centro-Norte com base em um sistema de estradas. O resultado, dentro do recorte 

cronológico, foi a da projeção mais simplificada com relação ao centro-sul, uma vez que 

as estradas ao Norte também encontraram dificuldades em suas construções, devido ao 

rápido deterioramento e às necessidades técnicas de preparo do terreno, o que encarecia 

o orçamento. 

Solucionar a questão de integração entre o interior e o litoral estaria, portanto, a 

ser levantada dentro das próprias experiências utilizadas pelos conservadores na 

construção provincial. Não à toa que a estratégia utilizada estava em investir em pontos 

econômicos e políticos específicos do Norte e, ao mesmo tempo, reaproveitar as 

estradas que já existiam e que estavam diretamente ligadas com o desenvolvimento do 

centro da província -em especial a estrada de Magé e o complexo de Estrela - 

reformando-as e complementando-as com outras novas que pudessem cortar os sertões. 

A característica desse reaproveitamento estava na penetração de diversas estradas 

em um único sentido, compondo um conjunto de vias intercedidas por pontos 

referenciais, tais como vilas e portos. Como exemplo, temos o complexo de estradas 

que conectam Campos a Niterói, passando pela costa fluminense, havendo outro que 

interliga Campos a São Fidelis, daí até Nova Friburgo, depois entre Nova Friburgo à 

Cantagalo, de Cantagalo até Porto das Caixas e, por fim, deste para Niterói. Dentro da 

escala apresentada pelo Mapa II, é possível entender que essas cinco estradas compõem 

uma projeção que nos permite compreender uma linha única, saindo de Niterói até 

Cantagalo e daí até Campos. 

Essa antiga conexão é vista como uma das mais importantes da região centro-

Norte, em vista de sua abrangência econômica e ramificação para o centro da província 

e os municípios costeiros. O traçado gerado por esse complexo, somado com o costeiro, 

permitiu uma forte e minuciosa rede de caminhos e picadas que conectam as freguesias, 

rios e distritos que existem entre o rio Paraíba e o litoral. 

Apesar das péssimas condições das estradas havia outras artérias 
como a estrada do Leste que percorria a Praia Grande, Guaxendiba, 
Iguaçu e se dirigia ao Espírito Santo, na qual se empregava, em média, 
70 mulas por dia. Suprimentos tais como toucinho, queijo, ouro, 
pedras preciosas, tecidos de algodão vinham de Minas, Goiás e Mato 
Grosso. Na Província do Rio de Janeiro (...), dois grandes centros de 
intercâmbio com a capital – Macacu e Macaé – escoavam suas 
mercadorias pelo Porto das Caixas e pelo Porto de Estrela, 
respectivamente (Penha, 2012, p.p. 50-51). 
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Dessa forma, a projeção dessa região torna-se interessante, uma vez que essa rede 

de caminhos e picadas está fortalecida dentro de uma área delimitada por esses dois 

grandes conjuntos de vias. Quanto à qualidade desses complexos, a partir de uma 

análise sobre o conjunto que interliga Campos a Niterói, via Cantagalo, percebemos o 

seguinte: 

A parte da mesma estrada de que até aqui tenho falado, compreendida 
entre o Maulaz até o Penna, no município de Cantagalo, cuja extensão 
é de 7140 braças, estava em 1838 intransitável. Para que as tropas 
pudessem por ela passar, era, como refere o chefe da 3ª sessão, 
algumas vezes necessário aos tropeiros estender sobre o caminho os 
couros que cobrem as cargas (RPP, 1840, p. 48). 

Além disso: 

Como o avultado dispêndio que havia de exigir a desapropriação 
daquele rego (referente ao rio Macacu), tinha sido uma das principais 
causas para que se preferisse a construção da ponte, julguei 
conveniente fazer sustar a sua arrematação, e entender-me com os 
mencionados proprietário e arrendatário da fazenda de que acima falei 
(Engenho do Coronel Ferreira). E no caso em que nenhuma 
indenização exijam pela passagem da estrada pelo rego mencionado 
proverei a que por ele se faça com a maior brevidade possível, visto 
que a passagem atual das tropas pelo rio Macacu, causa um 
considerável prejuízo para os lavradores de Cantagalo, porque, 
melhorando-se o café, nas águas do rio, perde uma considerável parte 
do seu valor, ficando reduzido de 1ª sorte a 2ª (Idem, ibidem, p. 49). 
 

Essas citações expõem dois sérios problemas para a construção dessas vias e suas 

arquiteturas. O primeiro consiste no fato de terem sido feitas, por muito tempo, com 

base na ação de leigos, ou seja, proprietários que construíram esses caminhos de acordo 

com suas exigências presentes, não sabendo das técnicas e nem possuindo a formação 

necessária para a efetuação de obras de longa duração. 

O segundo problema está na pressa em se esquematizar um sistema sólido de 

estradas, que seja capaz de configurar os caminhos por onde “passam os gêneros que 

vem do interior, e bem assim as boiadas e cavalhadas que vem de Minas” (Idem, 

ibidem, p. 52). Assim sendo, era necessário revitalizar as estradas e, ao mesmo tempo, 

introduzir o método administrativo para a sua permanência. 

Retomando o primeiro problema, a questão da arrematação para leigos coloca os 

conservadores de mãos atadas, pois as referências para as vias de comunicação estão 

diretamente dependentes dos proprietários locais e dos pequenos portos que se espalham 

pelos rios e ribeirões. Essa característica exige projeções de pequenas e precisas escalas, 

o que mostra as dificuldades dos topógrafos da década de 1840 em conseguirem definir 
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com clareza as referências ali existentes, uma vez que elas se pautam em objetos muito 

específicos de uma localidade, ou até mesmo de uma propriedade. 

Três são os caminhos que conduzem da vila de Nova Friburgo ao rio 
Grande a saber, o do Banquete, o do Rosário, e o do S. José. Destes é 
o mais curto e suscetível de tornar-se plano. Não obstante haverem-lhe 
já sido feitos alguns melhoramentos, é todavia ainda uma das piores 
porções da estrada, principalmente entre Antonio Dutra e o rio Grande 
(...). No ano passado abriu o chefe da 3ª sessão uma picada, a qual 
começa na distância de 900 braças da casa de Antonio Dutra, e 
seguindo o rio das Bengalas até sua barra com o rio Grande, 
acompanhada este último até o Banquete (...) (Idem, ibidem, p. 48). 
 

Em nenhum dos mapas utilizados para esta pesquisa foi possível encontrar a 

propriedade de Antonio Dutra e nem os morros mencionados, com exceção do rio das 

Bengalas. Se observamos esses três caminhos projetados no Mapa II, próximos à vila de 

Nova Friburgo, teremos uma ideia mais ilustrativa da complexidade e dependência de 

fatores locais com que eram projetados os caminhos e estradas do centro-Norte. 

Possivelmente, esta situação, na região centro-Sul, teria desenvolvido uma única 

estrada com ramais diferentes, tornando esses caminhos algo mais objetivo e retilíneo e 

que interligasse o município de Nova Friburgo com outros pontos mais consistentes. No 

entanto, a distribuição populacional e, consequentemente, dos núcleos produtivos do 

norte fluminense garantiram que os conservadores utilizassem uma estratégia muito 

mais voltada para estradas e caminhos que visem atingir todas as direções que podem, 

do que estabelecer claras estrias de conexão do interior ao litoral e vice-versa. 

Campos se vê relativamente isolado desse processo de construção, uma vez que o 

enfoque do governo provincial está no desenvolvimento do canal que interliga esse 

município com Macaé, deixando aquele com poucas obras de estradas novas. Dessa 

maneira, o núcleo do centro-Norte estaria no 6º distrito, que trataria de interligar todos 

os municípios com múltiplas estradas. 

A isto também se aplica a questão do posicionamento que os engenhos atuavam. 

Se entramosno debate sobre as concessões do dízimo desse produto, é de se crer que 

Campos, por exemplo, já apresentava infraestrutura necessária para sua forma de 

produção, não necessitando de grandes investimentos em vias de comunicação para 

além das que já existiam. 

Hoje que a província acaba de pagar ao engenheiro Prates um prêmio 
de 40 contos de réis pelo melhoramento que introduziu em Campos no 
fabrico do açúcar, e que deve estender-se a todas as fábricas deste 
produto; hoje que a província despende uma grossa soma com um 
canal que tem de facilitar muito os transportes deste gênero dos 
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municípios onde ele mais se fabrica, parece de justiça que os 
lavradores de cana concorram para o pagamento da dívida e 
melhoramentos da província, com uma quota igual à aquela com que 
concorrem os lavradores de café, isto é, 4% cobrados pela meda de 
rendas no ato da exportação; e tanto mais parece isso justo quanto é 
certo que os preços do café têm baixado muito, e que a sua quota é a 
que faz face às maiores despesas da província (RPP, 1847, p.p. 44-45). 
 

Essa citação nos propõe que, para Campos, Macaé e São João da Barra, sua forma 

de produção não era estagnada ou inferior à forma cafeeira e que suas arrecadações 

municipais estavam equivalentes ao das barreiras do café. Nem podemos dizer, também, 

que é uma forma de produção arcaica, uma vez que Campos consegue manter seu alto 

nível de complexidade urbana, produção de açúcar e gêneros de abastecimento, com 

desenvolvimento de técnicas. 

Também não podemos achar que esse relativo isolamento campista se dava por 

uma mera questão geográfica ou de negligencia por parte dos conservadores, mas sim 

por um posicionamento político-econômico. Aos interesses de Campos, São João da 

Barra e Macaé estava a criação de uma rede de canais capazes de acelerar o processo 

produtivo e de escoamento do açúcar. Suas estradas eram feitas de água... 

Quanto a esse ponto, devemos também relativizar a pouca preocupação de 

Campos com a construção de estradas sistematizadas, como foi feito no centro-Sul. Se 

lembrarmos que Lenharo (1992) nos afirma que a construção de estradas acompanha, 

principalmente, a demanda econômica pela circulação de mercadorias em geral e, 

principalmente, por gêneros de primeira e segunda necessidades, para Campos essas 

rotas já estavam traçadas, uma vez que as propriedades que demandavam dos serviços 

de circulação estavam concentradas naquelas estradas que ligavam o município à 

Niterói pela costa, no Mapa I e pela costa e margem do Paraíba, pelo Mapa II, sendo as 

terras entre Cantagalo e Macaé tomadas de sertões. 

É possível, também, que o presidente de 1847 tenha negligenciado alguma 

estratégia que fora utilizada para Campos desde 1835, com a diminuição da quota do 

açúcar. Primeiramente, o fato de Campos ter sido incorporado ao Rio de Janeiro em 

1834 pode ser algum indício de articulações políticas para que tal feito fosse realizado. 

Segundo, se voltarmos a levar em consideração a liderança de Campos sobre o 

recolhimento municipal, nos deparamos com o seguinte relato: 

A renda provincial, baseada especialmente nas contribuições que 
pagam os produtores agrícolas, crescerá proporcionalmente, podendo 
no entanto pelo grande aumento do gênero tributável diminuir-se o 
quantum parcial do imposto (RPP, 1854, p. 6). 
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Ou seja, se a produção de determinado gênero acompanha seu retorno líquido de 

forma proporcional a renda provincial, em outras palavras, se o dinheiro que entra com 

a produção de determinado gênero agrícola estiver equiparado com o que a província 

deve ganhar, o valor desse tributo deve diminuir conforme for sendo cultivado em 

maior quantidade por outros proprietários. É possível que, frente à liderança política e 

econômica da forma produtiva cafeeira, a produção açucareira deveria sofrer estímulo 

em sua produtividade e, com isso, os abonos tributários poderiam ter-lhe sido feitos. 

Sou levado a fazer estas considerações, por ser de opinião que, 
esgotados os créditos para as diferentes obras a que são aplicados, não 
convém que outros se concedam para novas obras, embora urgentes, 
sem que a província haja amortizado a sua dívida. E que posto que as 
rendas atuais devam crescer com o progresso da indústria, cumpre ter-
se sempre em vista que as necessidades crescem igualmente. Os 4% 
sobre o açúcar renderão provavelmente de 60 a 80 contos, que podem 
ser aplicados a prover a muitos melhoramentos mais instantemente 
reclamados pelos municípios, sobretudo os que dizem respeito a vias 
de comunicação, à construção e reparo de templos (RPP, 1847, p. 45). 

A forma de produção de cunho açucareiro, portanto, desenvolvia sua agroindústria 

por vias distintas das dos cafeicultores. Com base no protecionismo da quota do açúcar, 

desenvolviam sua infraestrutura de forma diferenciada, atrelada à sua realidade 

produtiva. 

O principal ponto de destaque desse modelo produtivo referenciado no transporte 

fluvial e de cabotagem está concentrado no já mencionado Canal Campos – Macaé: 

Já a muito os campistas reclamavam uma saída para o mar que 
superasse as corredeiras e a falta dos ventos adequados para a 
navegação regular pelo Paraíba até São João da Barra, porto de saída 
das mercadorias do norte da província, principalmente, com destino ao 
Rio de Janeiro (Penha, 2012, p. 47).  
 

Penha enxerga esse canal uma obra de grande fundo orçamentário e capital 

político organizado, diferenciando-o dos outros canais que já existiam na região centro-

Norte e demonstrando todo um jogo político complexo que se instaurou desde sua 

aprovação orçamentária. Sua construção estaria diretamente ligada à lógica civilizatória 

saquarema, uma vez que as referências para a construção desse canal estavam 

diretamente ligadas ao processo de preenchimento do sertão com base em experiências 

europeias. 

Assim como Inglaterra e França, a construção do Império do Brasil, com sede no 

Rio de Janeiro, também atenderia à necessidade de integração econômica total, com 

base em uma considerável quantidade de canais. Por isso, o Canal Campos-Macaé 
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também correspondeu a uma construção econômica de forte base ideológica, 

principalmente por estar pautado na organização política de grupos sociais que 

passaram a disputar os mercados do Rio de Janeiro. 

Outro grupo, ligado ao abastecimento do mercado carioca interessa 
mais de perto a essa pesquisa. Referimo-nos aos grupos mercantis e de 
fazendeiros que ocupavam antigas áreas integradas ao mercado 
interno colonial. Este vira no aumento das demandas do abastecimento 
da corte a oportunidade de expansão de seus negócios. Após a 
abdicação de D. Pedro I, alguns políticos interioranos com ligações 
com tais grupos despontariam no cenário das novas configurações 
políticas da regência. 

E ainda: 

A construção do canal Campos – Macaé constituiu o foco de interesse 
daqueles segmentos e seus benefícios fizeram parte dos discursos de 
algumas lideranças políticas da província fluminense. A obra foi 
considerada, à época, entre as mais importantes para a prosperidade do 
país (...) (Idem, ibidem, p. 53). 
 

Em suma, a construção desse canal se assemelha com as políticas de estradas do 

centro-Sul a partir do momento em que conseguimos compreende-lo como resultado de 

um projeto político realizado por grupos sociais organizados. É preciso termos em 

mente que, a partir do posicionamento de Penha, conseguimos compreender que esses 

grupos sociais são tão enraizados nos assuntos provinciais e tão posicionados 

politicamente quanto aqueles que estariam construindo o Vale do Paraíba. 

Concluindo, o centro-Norte estaria se desenvolvendo a pleno vapor, 

concomitantemente com o sul provincial, fortalecendo as conexões pré-existentes que 

ligavam todos os seus municípios até Niterói. Somente com a construção e 

desenvolvimento de Cantagalo, Nova Friburgo e São Fidelis é que foi possível haver 

uma transição de uma forma de produção à outra, uma vez que a entrada do café para o 

centro-Norte por via desses três municípios acarretou, também, no avanço das 

estratégias de infraestrutura e modernização específicas do pensamento saquarema. 

 

 

Considerações Finais 

 

Pudemos observar até então que as realização das obras públicas se transformou 

de acordo com o desenvolvimento político e econômico de determinadas frações da 

classe dominante. Assim, a execução dessas obras tinha como pano de fundo a 
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deliberação política consequente das disputas daqueles que competiam as obras em prol 

de seus próprios interesses. 

Ademais, se tratando da organização do espaço produtivo fluminense sob a 

administração dos chamados saquaremas, é de analisar que toda essa estruturação 

territorial está diretamente envolvida com a inserção do Império do Brasil enquanto 

civilização a ocupar seu lugar no mercado global. Dessa forma, a montagem desse 

espaço produtivo seria um novo momento histórico, incluindo o destaque e participação 

brasileira no sustento das Revoluções Industriais, ocupando o lugar de margem à 

economia capitalista, com a produção de commoditiessob a organização do trabalho 

escravo, segundo a lógica da Segunda Escravidão, apresentada por DaleTomich (2004). 

Portanto, percebemos que o estudo do desenvolvimento da infraestrutura do 

Império do Brasil nos permite abranger a organização das forças internas da sociedade 

imperial que buscam pôr em prática projetos que visam a sua adequação às exigências 

globais, criando uma relação dialética entre forças internas e externas. Logo, as obras 

públicas seriam uma das diversas portas de entrada do projeto civilizador saquarema em 

busca da organização da sociedade civil em prol da defesa da monarquia escravocrata 

que teria como função o auxílio direto no desenvolvimento da economia global. 
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- RDOP: Relatório da Diretoria de Obras Públicas; 
 
 
Hemeroteca Digital: 
 
- Carta da Província do Rio de Janeiro, 1840: ARC 7, 12, 18, ou 
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart225721/cart225721.jpg 
 
- NIEMEYER, Conrado Jacob de. Carta Corographica da Provincia do Rio de Janeiro, 
1839: 
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart164664/cart164664.pdf 

 

- Planta da provincia do Rio de Janeiro, 1830: ARC 012, 02,011, ou 
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart325195/cart325195.jpg 

 

- Carta chorographica da província do Rio de Janeiro mandada organisar por Decr. da 

Assemblea Prov. de 30 de Out. de 1857 ... Encarregada aos Engs. Pedro 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart164664/cart164664.pdf
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart325195/cart325195.jpg
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d'AlcantraBellegarde e conrado Jacob de Niemeyer: 
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart173951/cart173951.pdf 
 
 
Center ofResearchLibraries: 
 

- Relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro, anos de 1836 à 1855. 
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                       TABELA I

Diferenças entre a divisão municipal

Dir. de Obras Públicas Adm. de Obras Públicas

Angra dos Reis
Mangaratiba 1º Distrito
Parati
São João do Príncipe

1ª Sessão Resende
Barra Mansa 2º Distrito
Piraí
Itaguaí

Valença
Vassouras 3º Distrito
Iguaçu

2ª Sessão
Estrela
Magé 7º Distrito

Paraíba do Sul

Cantagalo
Nova Friburgo 6º Distrito
Santo Antonio de Sá

3ª Sessão
Niterói
Itaboraí 4º Distrito
Maricá

Cabo Frio 4º Distrito

4ª Sessão Macaé
Campos 5º Distrito
Barra de São João
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Tabela feita a partir dos dados fornecidos pelos mapas estatísticos dos Relatórios dos Presidentes de 
Provincia do Rio de Janeiro entre os anos de 1836 à 1855. 
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