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Resumo 
A navegação a vapor na Amazônia foi um tema bastante discutido desde o início do século XIX. 
Ela foi instituída na segunda metade deste século, por meio da Companhia de Navegação e 
Comércio do Amazonas, dirigida por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá,tendo como 
tarefa principal navegar o rio Amazonas. Este artigo visa acompanhar a introdução da 
navegação a vapor na região por meio desta empresa,ressaltando as reivindicações, propostas e 
debates que estiveram presentes no seu processo de sua formação, bem como analisar 
alegislação que organizou o início de suas atividades no ano de 1853.  
 
Palavras-chave: Navegação a vapor, Rio Amazonas, Amazônia, Companhia do Amazonas, 
Legislação.  
 
 
Abstratc 
The steam navigation in the Amazon was a subject much discussed since the beginning of 
century XIX. It was instituted through the Navigation and Commerce Company of Amazonas, 
directed by Irineu Evangelista de Souza, the Baron of Mauá, in these cond half of this century, 
whose main task was to navigate the Amazon River. This article aims to analyze the beginning 
of steam navigation in the region through this company, highlighting the claims, proposals and 
debates that were present in its process of its formation, as well as to analyze the legislation that 
organized the start of its activities in theyear 1853. 
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Introdução  

 

A instituição da navegação a vapor na Amazônia não aconteceu facilmente, no 

entanto, era cada vez mais evocada como necessária para o desenvolvimento da região, 

já que na perspectiva da administração oferecia muitos benefícios tais como, encurtar as 

distâncias, dinamizar o comércio, facilitar as comunicações, defender e povoar os 

lugares longínquos, entre outros. Mas a criação dessa companhia de navegação não 

poderia ser realizada com qualquer capital. O auxílio financeiro da administração 

central precisou estar envolvido em todo esse processo de aprimoramento dos 

transportes para que o controle sobre todas as operações e lucros também pudessem 

estar ao alcance.  

Com a instauração do Império brasileiro em 1822 e a união da Amazônia a este 

Império em 1823, a questão da navegação a vapor não se apresentava somente como 

econômica, mas também política, devendo garantir a presença brasileira nas fronteiras, 

protegendo-as das cobiças estrangeiras, além de desenvolver o comércio, diminuindo o 

preço do frete e aumentando a capacidade de transporte de carga e passageiros num 

período de tempo muito menor.  

Neste contexto, foi criada a Companhia de Navegação e Comércio do 

Amazonas, em 1852 que atuou até 1871, sendo transferida aos ingleses. Esta empresa 

foi autorizada a navegar o Rio Amazonas e seus afluentes – tocando os portos do Pará, 

Amazonas e chegando a Nauta, no Peru – no transporte de passageiros e cargas, além de 

ser autorizado a realizar operações comerciais, sob a direção de Irineu Evangelista de 

Souza, Barão de Mauá.  

Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa de mestrado e tem como 

objetivo acompanhar a instituição da navegação a vapor na Amazônia, por meio do 

processo de formação da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. Isto é 

possível por meio da historiografia produzida, que aponta para as reivindicações, 

propostas e debates que precederam a introdução do vapor e que auxiliam na 

reconstituição da formação da empresa na região, juntamente com a documentação 

como os relatórios provinciais do Pará e Amazonas e, principalmente, a legislação da 

Companhia do Amazonas2.  

                                                           
2 A legislação acerca da Companhia do Amazonas está reproduzida em SAMPAIO, Patrícia, e BRITO, 
Roberta. A Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas (1852-1874): Coletânea de leis, decretos 
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As reivindicações e propostas para a introdução da navegação a vapor na 

Amazônia 

 

Em 30 de Abril de 1852, o primeiro presidente da Província do Amazonas, João 

Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha, fez um relatório sobre o Estado da Província 

do Amazonas. Dentre os diversos assuntos que dizia respeito à prosperidade da 

Província – agricultura, mineração, comércio, indústria – a navegação foi ressaltada 

como a principal via de comunicação para trânsito de habitantes e produtos entre as 

províncias brasileiras e os países vizinhos. (1852, p.56-57) 

Contudo, ele não pode deixar de destacar o quanto era custosa esta navegação 

realizada por barcos e canoas que tinham que lidar com as enchentes, fortes correntezas 

e os “perigosos saltos e antemurais das catadupas” o que dificultava os transportes e 

comunicações. Diante deste cenário de dificuldades, Tenreiro Aranha propôs que se 

explorassem melhor os rios e que se empregasse “o agente poderoso do vapor”. (1852, 

p.57) 

Ainda em 1852, no dia 5 de setembro, na Fala dirigida à Assembleia da 

Província do Amazonas, o Vice-presidente Manoel Gomes Correa de Miranda 

expressava a necessidade de se estabelecer na província a navegação a vapor para que 

não continuasse a sofrer privações e pudesse mais rapidamente progredir, visto que só a 

“esse poderoso veículo” as “violentíssimas correntes do Amazonas” cederiam. (1852, 

p.21) 

Estas falas expressam pretensões que são anteriores à primeira metade do século 

XIX. Rinaldo Moraes destaca que neste período a navegação amazônica pouco se 

diferia da utilizada nos primórdios da conquista da região, estando imersa num quadro 

clássico de condições de navegabilidade que inclui a navegação de longo curso, de 

cabotagem e a navegação fluvial3.(2007, p.75) 

                                                                                                                                                                          

e normas afins.Manaus:IC/CNPQ, 2012, recuperada e transcrita da Coleção de Leis e Decretos do 
Império. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
%20legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio . Acesso em: 29/10/2011. 
3 Cf. Moraes, 2007, p. 14. Navegação de longo curso: “[...] oceânica ou marítima, é aquela que envolve 
grandes distâncias – e este foi o tipo de transporte que mais sofreu evolução ao longo do tempo, passando 
das primitivas embarcações movidas a remo e a vela até vapor. Depois evoluiu para embarcações 
movidas a carvão, a petróleo e já está na fase de energia atômica.” Navegação de cabotagem: “[...] 
realizada entre portos interiores do país, pelo litoral ou por vias fluviais.” Navegação fluvial: “[...] é a 

http://www2.camara.leg.br/atividade-%20legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio
http://www2.camara.leg.br/atividade-%20legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio
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Para a mudança deste cenário, muitas foram as propostas para a introdução da 

navegação a vapor na região. As primeiras remontam ao ano de 1826, quando chegou ao 

Parlamento brasileiro um projeto de uma empresa americana, 

AmazonSteamNavegationCompany, que desejava a aprovação para empreender a 

atividade na Amazônia. (Gregório, 2009, p.188) Neste mesmo ano, esta empresa enviou 

um navio que deveria descarregar as suas mercadorias no porto de Belém e seguir 

viagem para os portos de outras nações, no entanto, pretendeu subir carregado pelo 

Amazonas até o Peru, indo contra a política de clausura do rio Amazonas utilizada pelo 

Governo Imperial4, por isso acabou sendo impedido de partir, o que gerou um processo 

contra o governo brasileiro e a frustração do projeto. (Aranha, 1852, p.57) 

Outras propostas surgiram ao longo da primeira metade do século XIX. Em 

1828, foi tentada a introdução da navegação a vapor na região por meio da “Sociedade 

Promotora da Agricultura, Colonização, Construção de Embarcações, Comissões, 

Indústria Paraense”, dispondo de capitais mistos, brasileiros e estrangeiros. A Sociedade 

chegou a conseguir, no ano de 1834, um privilégio exclusivo de 10 anos, mas um 

projeto como esse deveria ser aprovado pelo Parlamento. No entanto, aí encontrou 

obstáculos com o principal argumento de que o capital estrangeiro envolvido na 

proposta poderia criar um risco de invasão que deveria ser evitado, sendo adiada a 

discussão sobre o assunto. (Gregório, 2009, p.188) 

Após este episódio, em 1837, João Diogo Struz propôs um projeto para formar 

uma companhia de navegação a vapor e implantar colônias agrícolas de imigrantes 

europeus na Amazônia. Diogo Struz enviou seu projeto ao presidente da Província do 

Grão-Pará, Francisco Soares de Andréa, que aderiu à proposta e tentou reunir maiores 

capitais brasileiros, porém sem sucesso.Ainda assim, o proponente apresentou um 

requerimento para a navegação dos rios Amazonas, Tocantins, Solimões, Negro e 

afluentes, do qual gerou um parecer da Comissão de comércio, agricultura, indústria e 

artes, No parecer da Comissão eram muitas as vantagens econômicas e a civilização que 

este empreendimento poderia levar.(Cf. Gregório, 2008, p.21-60) 

Segundo Gregório (2008) o projeto foi discutido na Câmara e teve algumas 

polêmicas geradas em torno da concessão da isenção de impostos sobre a importação 

                                                                                                                                                                          

interna, ou seja, dá-se dentro do país, pois é a navegação praticada em rios, podendo haver transporte de 
qualquer carga dom navios de todos os tipos e tamanhos, desde que a via navegável os comporte.” 
4 “A política de clausura do rio Amazonas” refere-se à política adotada pelo governo imperial que 
mantinha o Rio Amazonas fechado para navegação de nações estrangeiras. Cf. Gregório, 2009, p.188.  
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dos artigos necessários à atividade da Companhia, sobre o monopólio de 40 anos, e 

sobre o fato de que o autor da proposta era estrangeiro. Vinha à tona o temor da 

predominância de interesses externos aos do Império. 

Mesmo com as polêmicas o projeto foi aprovado com uma emenda que garantia 

o controle sobre os produtos importados isentos de impostos, assim passou para a 

discussão no Senado. Contudo, a questão sobre o monopólio de 40 anos acabou 

predominando na discussão, tendo dois grupos opostos: os que defendiam a livre 

concorrência da navegação a vapor na região e os que diziam que este monopólio era 

um mal necessário, pois havia a necessidade de um estímulo para uma atividade nunca 

antes realizada e, assim, sem possibilidade de prever os lucros e prejuízos. Não sendo 

desfeito o impasse entre os grupos a discussão foi adiada para que pudessem obter mais 

informações. As informações não chegaram ao Senado e o projeto foi retomado em 

1864, para ser rejeitado. (Gregório, 2009, p.190-194) 

Entre os anos de 1838 a 1842, foram aprovadas algumas resoluções na 

Assembleia Provincial do Pará e na Assembleia Geral da Câmara dos Deputados, 

concedendo privilégios e auxílios para quem empreendesse tal navegação, mas as 

propostas que surgiram para tal empreendimento foram frustradas ou por falta de 

andamento no Senado ou por falta de auxilio pecuniário. (Aranha, 1852, p.58-59) 

Paralelamente a estas propostas, os presidentes da província do Grão-Pará 

também se expressavam acerca da implantação dos barcos a vapor. Em 1838, o 

presidente José Francisco Soares de Andrea, enfatizava ao governo imperial sobre a 

utilidade desses barcos e a sua necessidade para o desenvolvimento da atividade 

comercial na região.No ano de 1840, era a vez de o presidente Antônio Miranda lembrar 

o governo imperial sobre a conveniência dessas embarcações para manter a autoridade 

nas partes longínquas da Província do Grão-Pará. (Alárcon-Medeiros, 2006, p.54-

56)Ainda neste ano, Bernardo de Souza Franco fez um discurso à Câmara dos 

Deputados justificando a introdução da navegação a vapor e associando-a a projetos de 

colonização. (Lopes, 2002, p.107)  

Em 1842, foi o presidente Rodrigo de Souza Pontes quem defendeu a introdução 

de barcos a vapor na região para defesa das fronteiras. Seus argumentos obtiveram 

sucesso, pois “ao final do ano de 1842, o governo imperial assegurava permanência de 

um vapor [...] pertencente à Armanda Imperial, [...] o vapor Guapiassú ficaria 

estacionado na província.” (Alárcon-Medeiros, 2006, p.64) 
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Além dos presidentes da Província do Grão-Pará, alguns ministros também 

reivindicaram a introdução dos vapores. Jerônimo Francisco Coelho, em 1844, 

argumentava a favor desse sistema, que encurtaria a distância e facilitaria a 

comunicação. Em 1847, o ministro da marinha, Manuel Felizardo de Sousa e Mello, 

solicitava fundos para a compra de barcos a vapor para servir de correio mensal. 

(Alárcon-Medeiros, 2006, p.59) 

Assim, a navegação a vapor aparecia como um mecanismo favorável às 

comunicações e dinamização do comércio. Não se pode ignorar também que além de ser 

evocada para dinamizar o comércio, tinha por função controlar o comérciofluvial que 

envolvia pequenos produtores e comerciantes, quilombolas e regatões, fora de um 

circuito dito legalizado. Assim, de acordo com Siméia Lopes (2002), no sentido de 

coibir tal comércio, o emprego dos vapores passou a ser cogitado como uma medida de 

controle das rotas do comércio de regatão5 nos pontos considerados de maior fluxo. 

(p.104-105) 

Ao lado das reivindicações internas, um fator externo esteve presente no assunto 

da navegação: as pressões internacionais para a abertura do rio Amazonas. A ideia de 

liberdade de navegação nos riosganhou mais força durante a primeira metade do século 

XIX em vários países, contudo, essa situação ainda não era geral. Até 1856, somente os 

rios Reno e Escalda estavam abertos a todos os países. (Gregório, p.153-154) 

No rio Amazonas, essas pressões internacionais vinham por parte de países 

ribeirinhos e fronteiriços, assim como por parte da França e Inglaterra, que segundo 

Rinaldo Moraes:  

 
[...] estavam dispostos a obter a livre navegação no Amazonas a qualquer 
preço, motivados, intensamente, tanto pela suspeita de riquezas fabulosas 
existentes nessa região, como pela necessidade imediata e crescente de 
explorar melhor tanto o cacau quanto a borracha. (2007,p.21) 

 
E, principalmente, por parte dos Estados Unidos, que de acordo com Almir El-

Kareh: “Real ou imaginária, a “ameaça americana” tornara-se sem dúvida alguma um 

fato político de primeira ordem e servia perfeitamente àqueles que desejavam uma 

ocupação efetiva da Amazônia [...]” (2003, p.109) 
                                                           
5 Cf. Lopes, 2002, p. 75. O comércio de regatão, como era chamado, foi classificado pelos os órgãos 
responsáveis pela fiscalização como o “[...] realizado por comerciantes itinerantes não registrados pelo 
Fisco, e que negociavam seus produtos em pequenas embarcações e canoas ou em outros tipos de 
embarcações pelos rios da Amazônia [...]” enquanto que na visão de um viajante, Antônio Baena, ele era 
“[...] uma modalidade de mercador itinerante, que atua na circulação e distribuição de mercadorias no 
interior da província [...] ”. 
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 Abrir os rios da Amazônia poderia significar a perda da soberania sobre o 

Estado recém-independente. Ainda mais tensa ficou a situação a partir da publicação do 

livro “O Amazonas e as costas atlânticas da América meridional (Maury,1853) – no 

qual se destacam as grandes riquezas e um enorme potencial de lucro existente na região 

amazônica [...]”, a partir dessa publicação o governo estadunidense começou a enviar 

pedidos formais para a administração imperial brasileira sobre o assunto da 

navegação.(Gregório, 2009, p.194) 

Para El-Kareh, receando a integridade do Império ameaçada por estas pressões e 

sem condições de ocupar e desenvolver a Amazônia, o governo brasileiro procurou 

mantê-la isolada, fazendo “subsistir a lei colonial de não permitir no comércio no Brasil, 

senão embarcações fabricadas no próprio país”. Contudo, a posição da diplomacia 

brasileira no tocante à livre navegação do Amazonas era frágil e incoerente, pois a partir 

de 1853 aderiu ao tratado de livre navegação dos rios do Prata, assinado pela Argentina 

e Uruguai, com a França e Inglaterra. (2003, p.102,106) 

Outro motivo que acentuava essa incoerência era as constantes pressões do 

Governo brasileiro para a livre navegação do rio Paraguai, pois o Governo paraguaio 

restringia o livre trânsito no trecho que passava por seus domínios, justificando a 

garantia de sua soberania. Ney Iraed Reynaldo afirma que esses debates para a abertura 

da navegação internacional deste rio tinha relação com a preocupação da integridade 

territorial do Estado brasileiro e a sua unidade, pois queriam “marcar presença numa 

região considerada estratégica para a segurança interna, o que se refletia nos discursos a 

favor dessa abertura e sua importância política e econômica”.(2010, p.2,5) 

Assim, por um lado pressionavam para a abertura do rio Paraguai para garantir 

sua integridade e, por outro, restringiam a livre navegação do rio Amazonas pelo 

mesmo motivo: garantir a soberania brasileira.  

A soberania de um Estado recém-independente era questão delicada de ser 

tratada. Francivaldo Nunes argumenta que diante da não consolidação do Estado 

brasileiro e da vulnerabilidade nas regiões de fronteira, como era o caso da Amazônia, o 

governo central nas décadas posteriores à independência (1822) e a adesão da Amazônia 

a ela se posicionou visando assegurar a integridade do território, incorporando a região 

na dinâmica da economia nacional por meio de medidas como demarcação das terras de 

fronteira, povoamento, incentivo a atividade econômica por meio de ações 

colonizadoras. (2012, p.62-65) 
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Acrescente-se às ações colonizadoras as relativas à introdução da navegação a 

vapor, que proporcionariam:  

 

[...] transportes mais rápidos e eficientes de mercadorias e passageiros, 
diminuíam os tempos de percurso e as distâncias, e afetavam não só a vida 
econômica e social, estimulando o comércio, o turismo e as migrações; mas, 
também, os valores e costumes dos povos e suas ideologias, além de 
possibilitar ações políticas e militares de maior alcance, mais rápidas e mais 
eficazes. (El-Kareh, 2002, p.107) 

 

Assim, os fatores internos, que demandavam por mais rápidas e eficientes 

comunicações para administrar o território, dinamizar e integrar a economia da região 

amazônica, e os externos que eram de ordem da soberania de uma nação em construção, 

a questão da navegação constituiu-se parte das preocupações dos governos provinciais e 

central. 

 

 

Mauá e a criação de uma empresa de navegação a vapor na Amazônia  

 

Duas importantes medidas foram tomadas a partir da segunda metade do século 

XIX para tentar solucionar os problemas de ordem interna e externa em relação à 

navegação do rio Amazonas. Para amenizar a tensa situação das pressões internacionais 

para a abertura deste rio, El- Kareh ressalta que o Governo brasileiro aproximou-se dos 

países ribeirinhos por meio de convenções, dando-lhes o direito à navegação do 

Amazonas em troca de vantagens comerciais e políticas. (2003, p.107) E para fazer 

frente, sobretudo, às pressões dos Estados Unidos e responder às reivindicações internas 

o governo brasileiro, aconselhado por Lopes Gama, aprovou: 

[...] o estabelecimento de uma companhia nacional com privilégio exclusivo 
de navegar o Amazonas e formar colônias nas proximidades daquele rio, com 
condições tais que essa colonização ficasse, quanto à escolha do seu pessoal, 
inteiramente à deliberação do governo. (Gama, 1854, p.198, citado por El-
Kareh, 2003, p.109) 

 
Através da promulgação da Lei n. 586, de 6 de Setembro de 1850, mais 

precisamente no Artigo 2º, no parágrafo 1º, o Governo foi autorizado a: 

 
[...] A estabelecer desde já no Amazonas, e águas do Pará a navegação por 
vapor, que sirva para correios, transportes, e rebocagem até as províncias 
vizinhas, e territórios estrangeiros confinantes consignando prestações a 
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quem se propuser a manter a dita navegação, ou por embarcações do Estado. 
(Sampaio, Brito, 2012, p.2-3) 

 
A partir deste momento, as expectativas para a navegação a vapor na Amazônia 

se renovaram, apesar de que, como visto no inicio deste artigo, em 1852 as vozes ainda 

clamavam ações reais, autorizadas pela lei n. 586. 

A fim de atender a estas expectativas, foi cogitado Irineu Evangelista de Souza, 

à época Barão, e depois Visconde, de Mauá para dirigir este empreendimento. Segundo 

Mauá, ninguém havia se apresentado, mesmo as folhas diárias tendo repetido o anúncio 

por meses. (1878, p.31) 

De acordo com o Almir El-Kareh:  

 
[...] o ministro do Império e presidente do Conselho, José da Costa Carvalho, 
marquês de Monte Alegre, instou seu “amigo pessoal”, o Visconde de Mauá, 
“cidadão que, nas palavras de Lopes Gama, tantas provas tem dado do seu 

gênio para tais empresas”, para que se encarregasse deste empreendimento. 
(2003, p.112) 

Nas palavras de Mauá: 

Amigo pessoal e dedicado de um dos ministros deste período de descrença, 

fui instado para encarregar-me da missão civilizadora que esse fato levava 
em suas entranhas, e aceitei um contrato pelo qual modestos favores me 
foram concedidos, avultando, porém, entre eles o privilégio exclusivo da 
navegação do Amazonas e seus afluentes por trinta anos, ao passo que o 
serviço obrigatório que o contrato impunha era mínimo, e assim era preciso, 
desde que o capital que se empregava ia arrostar o desconhecido. (1878, 
p.31) 

 

Irineu Evangelista de Souza nasceu em Arroio Grande, Rio Grande do Sul, em 

1813, e faleceu no Rio de Janeiro, no ano 1889, estando ali desde 1822. Aos 23 anos 

tornou-se sócio da firma inglesa Carruthers& Cia. Recebeu o titulo de Barão em 1854 e 

o de Visconde em 1874.(Lima, 1976, p.17-59) 

Sobre ele, Guimarães elucidou que foi: 

 
[...] caixeiro da firma comercial do negociante de grosso trato português e 
traficante de escravos João Rodrigues Pereira de Almeida, [...] sócio da casa 
comercial inglesa Carruthes&Co, ex-presidente da Sociedade dos Assinantes 
da Praça 1846-1847 (atual Associação Comercial do Rio de Janeiro), com 
negócios no setor manufatureiro, como o Estabelecimento Ponta d’Areia, 
membro da Comissão Organizadora do Código Comercial e deputado pelo 
Partido Liberal (RS) de 1857-1867, junto com um grupo de capitalistas e 
negociantes nacionais e estrangeiros da Praça do Comércio do Rio de Janeiro, 
organizou primeiramente o Banco do Brasil, o terceiro com esse nome, e o 
segundo a funcionar em 1851, e depois, como decorrência da liquidação 
desse banco em 1853, fruto da Reforma Bancária do mesmo ano, organizou a 
Sociedade Bancária Mauá, MacGregor& Companhia, em 1854 no Rio de 
Janeiro. (1997, p.19-20) 

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A introdução da navegação a vapor na Amazônia no século XIX: o processo de formação 

da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas 

 

 

10 

Além do envolvimento em diversos negócios do Império, foi ele quem esteve à 

frente da primeira empresa de navegação a vapor na Amazônia, contratada com o 

governo imperial por meio do Decreto n. 1.037, de 30 de Agosto de 1852, no qual foi 

concedido a Irineu Evangelista de Souza – com autorização da Lei n. 586, de 6 de 

Setembro de 1850 – “[...] o privilégio exclusivo por trinta anos para o dito fim, sob as 

condições que com este baixam, [...] ficando, porém, o contrato dependente de 

aprovação do Corpo Legislativo [...]”(Sampaio, Brito, p.4-6) 

Por este contrato, o empresário se obrigava a incorporar uma companhia de 

navegação a vapor, com capital nunca menor que mil e duzentos contos, nas duas linhas 

estabelecidas: 1ª) Da cidade de Belém, capital da província do Pará, até Manaus, Capital 

da Província do Amazonas; 2ª Da capital da Província do Amazonas até Nauta, na 

República do Peru. Os portos tocados seriam designados nos Regulamentos do 

Governo, bem como o tempo em que os navios deveriam ficar neles.  

Nos cinco primeiros anos a Companhia era obrigada a fazer uma viagem 

redonda em cada mês na primeira linha; nos cinco anos seguintes três viagens a cada 

dois meses; e após esses cinco anos duas viagens mensalmente. Na segunda linha a 

Companhia deveria fazer no primeiro ano três viagens, no segundo quatro, e seis 

viagens nos três anos seguintes. Se esta segunda linha continuasse, a Companhia seria 

obrigada a fazer uma viagem a cada mês. Para o serviço da 1ª linha o Governo oferecia 

cento e sessenta contos de réis (160:000$000), divididos pelo número de viagens 

redondas6, sendo o pagamento no final de cada uma delas. Pelo serviço da 2ª linha, a 

Companhia receberia a subvenção do Governo do Peru, nunca devendo ser menor que 

quarenta contos (40:000$000) por ano, repartidos também pelo número de viagens. 

Os vapores da Companhia deveriam ter força adequada à viagem e cômodos 

apropriados para transporte de passageiros e mercadorias, além de serem nacionalizados 

brasileiros. Se a Companhia falhasse na realização das viagens seria multada, exceto por 

acidente e, nesse caso, o Governo só pagaria o correspondente à distância navegada. Se 

o serviço da Companhia fosse interrompido por mais de 6 meses, perderia o privilégio 

exclusivo de trinta anos e a subvenção do Governo. 

A Companhia deveria transportar gratuitamente as malas do Correio, e as 

correspondências oficiais. Outras gratuidades ao Governo seriam como, por exemplo: 

                                                           
6 A viagem redonda constitui-se em uma viagem inteira realizada pelo navio, chegando este navio a todos 
os lugares destinados. Disponível em: https://portogente.com.br/ . Acesso em: 02/04/2017.  

https://portogente.com.br/
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passageiros do Estado, somas de dinheiros dos Cofres Públicos, carga por conta do 

Governo, entre outros. Os casos que não se encaixassem nas gratuidades acertadas com 

a Companhia, o Governo pagaria 10% a menos do que o preço a particulares. Por 

gêneros explosivos o transporte seria feito por barcos próprios, rebocados pelos vapores 

da Companhia. 

Ao Governo caberia o estabelecimento da tabela de passagens e fretes que os 

particulares pagariam à Companhia e a modificação dessa tabela dependeria da prévia 

autorização imperial. 

Outra incumbência da empresa seria a fundação de 60 colônias, de estrangeiros 

ou índios, que contava com o apoio do Governo no que dizia respeito aos terrenos para 

o estabelecimento das colônias, a escolha da Nação da qual viriam os colonos 

estrangeiros, às vantagens e proteções. No entanto, ao Governo não caberia despesa 

alguma para com a fundação dessas colônias ou aldeamentos. Era garantida à 

Companhia a preferência para a navegação dos confluentes do Amazonas.  

As disposições desse contrato só valeriam se a Companhia estabelecesse dentro 

de um prazo de seis meses as viagens da primeira linha. Os trinta anos de privilégio 

seriam contados a partir do dia em que começassem essas viagens. As obrigações da 

Companhia para com o Governo Imperial seriam extensivas para com o Governo 

Peruano na parte de seu território. Contudo, era necessária ainda a aprovação do corpo 

legislativo.  

A navegação a vapor do rio Amazonas era uma questão unanimemente 

defendida, mas a discussão foi polarizada em torno da defesa e da negação do privilégio 

de exclusividade concedido à Mauá, alguns deputados defendiam como um “mal 

necessário” e outros não o aceitavam por considerar um privilégio grande demais para 

uma empresa pequena, podendo atrapalhar o desenvolvimento da região. (Gregório, 

2008, p. 65-81) 

Como resolução desta questão, foram apresentadas duas emendas à Câmara, no 

dia 19 de Agosto de 1853: uma de Joaquim José Pacheco, onde o privilégio era 

resgatado mediante a elevação da subvenção concedida à companhia de navegação; e 

outra de Ângelo Muniz da Silva Ferraz, que também autorizava o governo a resgatar o 

privilégio, mediante indenização e conforme lhe conviesse. (Gregório, 2008, p.110-112) 

Esta foi a emenda aprovada ao final do dia que, mais tarde, deu origem ao 

Decreto n. 726, de 03 de Outubro de 1853, que aprovou o contrato celebrado pelo 
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Governo com Mauá para a navegação do rio Amazonas, conforme o Decreto n. 1.037, 

de 30 de Agosto de 1852, mas estabeleceu que Governo deveria, conforme o Art. 1º 

“[...] estipular com a Companhia, mediante indenização, o tempo e a forma do resgate 

do respectivo privilégio, do modo que julgar mais conveniente”. (Sampaio, Brito, 2012, 

p.9) 

 

A organização da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas e o início de 

suas atividades 

 

A companhia de navegação a vapor criada por Mauá era regida por leis, 

decretos, contratos e estatutos, que estabeleciam as linhas gerais de sua organização 

interna. Os estatutos foram aceitos em uma reunião da Assembleia Geral dos Acionistas 

e assinados pelo Presidente Irineu Evangelista de Souza, em 9 de Setembro de 1852. 

Nestes Estatutos foi definido que a empresa seria denominada: Companhia de 

Navegação e Comércio do Amazonas. Seu objetivo era promover, além da navegação, 

atividades comerciais que pudessem resultar em vantagens à Companhia. (Souza, 1853, 

p.4-6) 

Neles também foi deliberado sobre questões concernentes a: capital da 

Companhia; participação dos acionistas; banco responsável pelo caixa da Companhia; 

aquisição dos bens necessários para o funcionamento da empresa (barcos, prédios, 

terrenos, etc.); administradores; pautas e registros das reuniões; competências do 

presidente; administração da cidade de Belém, das agências das colônias e outros 

estabelecimentos; competências do gerente; dividendos; Balanço e relatório anual; 

assembleia; eleições; alteração dos estatutos; transferência do empresário de seus 

privilégios e direitos à Companhia, concedidos pelo Decreto n. 1037; e o tempo de 

duração da Companhia.  

A aprovação dos Estatutos ocorreu por meio do Decreto n. 1.055, de 20 de 

Outubro de 1852, com a substituição dos Artigos 1º, 2º, 8º, 21º e 22º e a supressão do 

23º. (Sampaio, Brito, p.7-8)Pode-se destacar as modificações da seguinte maneira: 

 

 

Quadro 1 - Artigos dos Estatutos antes e depois das modificações realizadas pelo 

Decreto n.1.055, de 20 de Outubro. 
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Fonte: Quadro produzido a partir das informações retiradas de: Mauá, Estatutos da Companhia de 
Navegação e Comércio do Amazonas a que se refere o decreto supra. Anexo F – Navegação Fluvial. 
Contratos celebrados pelos governos do Brasil e da República do Peru com a companhia « Navegação e 
Comércio do Amazonas », 1853, p.4-6. In: Relatório da Repartição dos Negócios Estrangeiros À 
Assembleia Geral Legislativa na Primeira Sessão da Nova Legislatura Pelo Respectivo Ministro e 
Secretário de Estado Paulino José Soares de Souza. Rio de Janeiro, Typ. Do Diário de A. & L. Navarro. – 
Rua do Rosário N. 84, 1853 e eSAMPAIO, Patrícia, e BRITO, Roberta. A Companhia de Navegação e 

Comércio do Amazonas (1852-1874): Coletânea de leis, decretos e normas afins.Manaus:IC/CNPQ, 
2012p.7-8. .  

 
Além destas modificações, o Decreto n. 1.055, de 20 de Outubro de 1852, 

destacava que a questão da obrigação do Governo de conceder gratuitamente os terrenos 

para a implantação da colonização, prevista no Decreto n.1.032, de 30 de Agosto de 

1852, ficaria dependente da aprovação do Corpo Legislativo quando não se achassem 

compreendidos na exceção do Art. 1º e nas disposições do Art. 12º da Lei n. 601 de 18 

de Setembro de 1850, lei esta que se refere às terras devolutas e sesmaria. Ou seja, 

conforme o Art. 1º os terrenos devolutos poderiam ser comprados pela Companhia ou, 

de acordo com o Art.12º, eles seriam reservados pelo Governo para a colonização dos 

Artigos 
 

Do que tratavam antes da 
substituição: 

Depois: 

Art.1º Relativo ao nome da Companhia. Além do nome, trata também sobre o 
tempo de duração da Companhia que seria 
conforme o tempo de privilégio. 
 

Art.2º Objetivo da Companhia é não só 
cumprir as condições do contrato, mas 
promover operações comerciais ligadas 
à navegação que resultem em vantagens 
para a Companhia.  

Objetivo principal é o cumprimento das 
condições do contrato; as operações 
comerciais poderiam ser realizadas 
subsidiariamente, sem prejuízo das 
condições.  

Art.8º Trata sobre a aquisição de bens para o 
funcionamento da Companhia e terrenos 
para a colonização. 

Trata sobre a mesma aquisição de bens e 
terrenos e incumbe a empresa de contratar 
com Empresas de colonização, famílias ou 
indivíduos colonos a transferência de 
terrenos, ficando ela responsável por isso.   

Art.21º Trata sobre as deliberações para alterar 
os estatutos.  

Trata sobre as deliberações não para 
alterar os estatutos, mas para propor ao 
Governo essas alterações.  

Art.22º Trata sobre os direitos e privilégios que 
o empresário transfere à Companhia, 
podendo deduzir uma comissão de 10% 
do fundo da Sociedade, em ações, sem 
mais indenização.  

Trata sobre o mesmo conteúdo, mas o 
fundo de 10% em ações aumentaria 
conforme o designado no art. 3º, relativo 
ao fundo da Companhia e ao valor das 
ações.  

Art.23º Trata sobre a duração da Companhia 
que seria conforme o tempo de 
privilégio, exceto por ocorrências de 
“força maior”, decididas pelos votos dos 
acionistas que representem maioria no 
fundo da sociedade. 

Artigo suprimido, sendo o tempo de 
duração anexado ao artigo 1º.  
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Indígenas, fundação de povoações, aberturas de estradas ou estabelecimento público e 

para construção naval. 7 

Ajustada a legislação que organizou o funcionamento da Companhia do 

Amazonas,no primeiro dia de Janeiro de 1853 o vapor Marajó saiu do porto de Belém e 

no dia 11 ancorou no porto de Manaus, sob o comando do 1º Tenente Francisco 

Paraybuna dos Reis. Esta viagem teve a duração de 11 dias e seu principal observador 

foi Major do Imperial Corpo de Engenheiros o Dr. Marcos Pereira de Sales, a bordo do 

navio como comissário do governo. (Penna, 1853, p.46-47)  

O vice-presidente da Província do Amazonas, Manoel Gomes Miranda, ressaltou 

o “entusiasmo e regozijo de toda a população, que bem diz o Governo Imperial, 

agradecendo-lhe tão assinalada prova do interesse, que toma pelo engrandecimento 

nascente Província” (1853, p.5). Já o presidente do Pará, José Joaquim da Cunha, 

considerou que foi aberta uma “nova era às Províncias do Pará e Amazonas”.(1853, 

p.19-21) 

 
Figura 1 – Mapa com as rotas das 1ª e 2ª linhas de navegação no rio Amazonas da 

Companhia do Amazonas 

Fonte: mapa elaborado a partir do site http://www.gpxeditor.co.uk/. A partir das informações do Decreto 
n. 1037, de 30 de Agosto de 1852.  SAMPAIO, Patrícia, e BRITO, Roberta. A Companhia de Navegação 

e Comércio do Amazonas (1852-1874): Coletânea de leis, decretos e normas afins.Manaus:IC/CNPQ, 
2012, 4-6.  
 

Este foi o marco do início das atividades da Companhia de Navegação e 

Comércio do Amazonas, previstas pelo Decreto Imperial n.1037, de 30 de Agosto 

                                                           
7 Confira também a Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, CLIB (Coleção de Leis do Império do Brasil), 
Rio de Janeiro, Vol.1, parte I, p. 307, 1850. Disponível em: http://www2.camara.leg.br . 

http://www.gpxeditor.co.uk/
http://www2.camara.leg.br/
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de1852. O mapa abaixo mostra os pontos das duas primeiras linhas: de Belém a Manaus 

e de Manaus a Nauta, no Peru8 que funcionaram no ano de 1853 e 1854. 

Para o desempenho dessas linhas, no primeiro biênio de funcionamento da 

Companhia (1853/1854) foram adquiridos os primeiros vapores. Eles foram objeto nas 

discussões antes da implantação da empresa e sem eles a empresa não teria razão de 

existir. Como ressalta Acevedo Marin:  

 
Na Amazônia, é o barco a vapor que moderniza o transporte (...) provoca 
uma verdadeira revolução a serviço do comércio.” (...) o uso do vapor se 
revelava cada vez mais importante na medida em que se subia aos grandes 
rios e se penetrava no interior das terras onde é reduzida a influência dos 
ventos marinhos. (2002, p.3-4) 

 

O vapor Marajó, empregado no serviço da primeira linha da empresa,foi 

adquirido pela quantia de 100:000$000. Já o Rio Negro, empregado no serviço da 

segunda linha, custou num primeiro momento a quantia de 103:527$846. No entanto, 

este vapor sofreu um acidente apenas três meses após sua chegada ao Pará, devido às 

pedras de Sarapapa, situadas no meio do rio. Segundo as notícias de Mauá, as águas 

haviam descido mais do que em épocas anteriores e não havia nenhuma denúncia de 

semelhante perigo. Assim, o vapor Rio Negro seguiu nessa direção e se chocou com 

estas pedras. (Souza, 1855, p.6-7) 

 O acidente com este vapor causou grande preocupação, já que poderia ter 

comprometido seriamente os interesses da empresa, por conta das viagens que seriam 

suspensas e eram exigidas pelo contrato com o Governo Imperial. Contudo, o navio foi 

salvo, conforme Mauá, por um custo menor que 14:000$000, com a ajuda do Sr. 

Manoel Antonio Pimenta Bueno e do comandante do vapor, 1° Tenente Leal, e: 

 

Valeu também ao navio a conhecida fortaleza das construções navais do 
estabelecimento de Ponta d’ Arêa9 pois a não serem as diagonais de ferro que 

                                                           
8 Nauta é uma pequena cidade do norte peruano, capital da província de Loreto, na região de Loreto, a 
100 km de Iquitos. Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Nauta. Acesso em: 11/04/2017.  
9 O estabelecimento Ponta d’Arêa foi a primeira indústria moderna de bens de capital no Brasil. Seu nome 
oficial era “Estabelecimento de Fundição e Estaleiro de Ponta d’Arêa” e estava situada em Niterói. Esta 
fábrica foi comprada em 1846, por Irineu Evangelista de Souza. Segundo o Engenheiro Pedro Telles, um 
anúncio de jornal do ano de 1849, dizia que a fundição de ferro poderia fundir peças com até 7 toneladas 
de peso. Além de fundir ferro e bronze, a fábrica possuía duas carreiras para a construção de navios, 
oficinas de caldeiraria, máquinas, ferreiros, carpintaria, velame, galvanização, entre outras. Telles deduz 
que se tenha construído mais que uma centena de navios, pois entre o período que compreende entre 1846 
e 1857, foram produzidos 72. Além de navios, essa fábrica produziu grande variedade de máquinas a 
vapor. Cf. Telles, 1985, p. 59-64.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nauta
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por maior segurança prendiam as cavernas, a embarcação se teria 
infalivelmente despedaçado com o terrível choque que sofreu. (1855, p.9) 

 

Após este acidente, a Companhia expediu para o Pará o vapor Monarcha,que 

importou à Companhia o valor de 49:408$060. Este navio possuía marcha regular, 

calava pouca água, tinha muita praça e suficientes acomodações. A diretoria da 

Companhia também mandou construir na Inglaterra um vapor de ferro com grandes 

dimensões, pois a afluência de carga mostrava necessidade que a Companhia teria dele. 

Este vapor, denominado Tapajós, foi contratado com o construtor de Liverpool, o Sr. 

John Laird, por 22.500 Libras. Esta embarcação possuía 210 pés de quilha, 27 de boca, 

de 751 toneladas e de força de 200 cavalos.10 (Souza, 1855, p.9-11) 

Além destes vapores, a direção da Companhia resolveu expedir para os futuros 

serviços o Cametá, que custou 60:000$000 e mandou construir Tabatinga, no estaleiro 

Ponta d’Arêa. Apesar da empresa já contar com seis vapores, apareceu a oportunidade 

de comprar o vapor americano Bay City – com casco e maquinismo novos, da força de 

180 cavalos e com dimensões apropriadas ao serviço da 1ª linha. Assim o fez a diretoria 

da Companhia pelo custo de 32.000 pesos. Sobre este vapor, Mauá ressaltou que: 

 

[...] como, porém, estivessem os encarregados de sua venda autorizados na 
melhor boa fé, dele fizeram entrega, recebendo por conta 14:160$400 e 
devendo ter lugar a transferência legal da propriedade logo que estejam 
preenchidas as formalidades exigidas. (1855, p.9) 

 

Adquiridos os barcos a vapor e em funcionamento as primeiras linhas, o 

primeiro biênio da Companhia foi marcado por resultados positivos e crescentes. 

Conforme as notícias de Mauá, o crescimento dos lucros pode ser exemplificado pelas 

rendas geradas na 1ª linha: 

 
Tabela 1 - Número de passageiros e rendas de passagens e fretes nos anos de 1853-

1854. 

 
Ano 

 
N.º de Passageiros 

 
Passagens 

 
Fretes 

1853 691 18:111$317 12:575$652 
1854 1.342 29:601$760 21:420$168 

 

                                                           
10Termos usados: 1) calava pouca água: Não precisava ocupar muito lugar na água para flutuar; não 
espalhava muita água. 2) Muita praça: muito espaço para carga no navio. 3) Quilha: Peça principal e 
inferior da embarcação. 3) Boca: largura máxima do navio. Termos disponíveis em: 
http://portogente.com.br/ .Acesso em: 01/02/2017.  
 

http://portogente.com.br/
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Tabela produzida das informações de: Souza, Irineu Evangelista. Relatório da Companhia, IHGB: 
Coleção Thereza Cristina. Rio de Janeiro, 1855.  

 

No total, os lucros da empresa neste período (1853/1854) elevaram-se a 

471:097$321, incluindo as subvenções do Brasil e Peru. As perdas, por sua vez, 

somaram 419:640$175, ficando um fundo de reserva de 51:457$146. Para Mauá, o 

resultado foi tão satisfatório quanto se podia esperar de uma empresa nascente. (1855, 

p.14) 

Esses números deixam claro que os primeiros anos da Companhia do Amazonas 

acenavam para um bom futuro. Enfim, a Lei n. 586, de 6 de Setembro de 1850, estava 

sendo cumprida. A empresa começou atuar na Amazônia, indo de um extremo a outro 

(Belém a Nauta) e executando suas atividades nas 1ª e 2º linhas até que um novo acordo 

entre o Governo Imperial e Mauá se sucedeu, resultando numa inovação de contrato 

disposta no Decreto n. 1.445, de 02 de Outubro de 1854, no quala empresa de Mauá 

renunciava ao privilégio exclusivo de 30 anos concedido pelo Decreto n. 1.037, de 30 

de Agosto de 1852. (Sampaio, Brito, 2012, p.11-14). Como já citado, oDecreto n. 726, 

de Outubro de 1853, havia autorizado o resgate desse privilégio. Conforme Gregório:  

 
Não havia outra alternativa ao governo imperial que não fosse acatar a 
decisão do Parlamento. Na intensa negociação entre os poderes Executivo e 
Legislativo, o primeiro foi obrigado a recuar. Assim, no relatório do ministro 
do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, de 14 de maio de 1854, era 
informado solenemente que estavam adiantadas as negociações para o resgate 
do privilégio [...] Como resultado de tais negociações, foi apresentado à 
Câmara, no relatório do Ministério do Império de 14 de Maio de 1855, o 
novo contrato firmado entre o governo imperial e a Companhia de 
Navegação e Comércio do Amazonas, em 2 de outubro de 1854. (2009, 176-
177) 

 

Mauá ressaltou aos Acionistas sobre o assunto, falando-lhes que: 

 

Embora o contrato original que deu existência a esta empresa fosse aprovado 
pelo corpo legislativo, acompanhou essa aprovação uma autorização votada 
unanimemente para que o governo imperial resgatasse o exclusivo de 
navegação a vapor do Amazonas que era a base fundamental daquele 
contrato.  
Tive pois de pedir-vos confiásseis poderes para entrar com o governo 
imperial em novos ajustes que consumiram não pouco tempo; porquanto, 
compreendendo a diretoria o subido valor de um exclusivo de 30 anos para a 
navegação do maior rio do mundo, não podia abandonar sem compensação 
tão vantajoso direito, ao passo que o governo imperial procurava aumentar o 
ônus da empresa no interesse do país, que aliás a diretoria igualmente 
desejava promover.  
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Após delongas usuais em semelhantes casos, concordamos finalmente nas 
condições anexas ao decreto n. 1.445 de 02 de outubro de 1854, em que se 
firmam hoje os direitos e a existência da nossa empresa.  (1855, p.5-6) 

 
 

Em compensação à perda do privilégio foi concedido à Companhia 70 territórios 

de 2 léguasquadradas e terrenos de marinha devolutos. Os terrenos nas margens e 

afluentes do Rio Amazonas convenientes à Companhia deveriam ter aprovação do 

Governo Imperial e serem medidos à custa da empresa. Estes territórios foram 

concedidos não só para compensar a perda do privilégio exclusivo, mas para o início da 

atividade de colonização. Conforme o novo contrato, 12 colônias deveriam ser fundadas 

num prazo de dez anos. A partir deste momento, novas atividades foram delegadas à 

Companhia.  

NoDecreto N.1.445, de 02 de Outubro de 1854, constavam 19 condições – que 

tratavam sobre vapores, mercadorias e pessoas transportadas para o governo, tabela dos 

preços de fretes e passagens, vantagens das colônias da Companhia, entre outros – com 

conteúdo semelhante ao do primeiro contrato. Caso a Companhia faltasse com qualquer 

dessas condições, deveria ser multada.  

Em suma, as principais mudanças fixadas por este Decreto foram: a renúncia do 

privilégio e a indenização; o prazo e os terrenos estabelecidos para a atividade de 

colonização; e, por fim, o estabelecimento de mais duas linhas de navegação: a terceira 

de Belém a Baião e, a quarta, de Manaus a Santa Isabel. Este contrato entrou em 

vigência em 1º de Janeiro de 1855.  Os anos posteriores foram marcados execução 

dosnovos serviços na Amazônia, novos acordos e desacordos. A Companhia do 

Amazonas funcionou até o ano de 1871, quando a pedido de Mauá foi transferida aos 

ingleses, marcando assim o fim de uma empresa inteiramente nacional, subvencionado 

por capitais públicos.  (Souza, 1869, p.5).  

 

 

Considerações Finais 

 

 Como demonstrado acima, a introdução da navegação a vapor na região 

amazônica aconteceu depois de várias reivindicações, propostas e discussões que 

tiveram início na primeira metade do século XIX. Por meio dela, esperava-se a 

animação do comércio, a facilitação da comunicação, a garantia da soberania brasileira, 
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o povoamento e desenvolvimento da região. Contudo, sua efetivação ocorreu a partir da 

criação da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, dirigida por Irineu 

Evangelista de Souza, e seu estabelecimento e funcionamento dependeram de acordos 

entre o executivo, o legislativo e Mauá, por ser esta empresa subvencionada pelos 

capitais públicos e representar interesses políticos na região.  

 No ano de 1852 a empresa foi organizada, tendo como embasamento as 

condições previstas no contrato firmado no Decreto n. 1037, de 30 de Agosto e os seus 

estatutos internos.Este acordo inicial da empresa com o governo foi discutido e 

modificado posteriormente – por meio do Decreto n. 726 de 3 de outubro de 1853, que 

resgatou o privilégio de exclusividade e do Decreto n. 1.445, de 02 de Outubro de 1854 

que estabeleceu um novo contrato com novos serviços –  foi ele que regulamentou o 

início das atividades de navegação a vapor na região.  

Ao se falar em navegação a vapor na Amazônia, é imprescindível falar da 

Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, que atuou por dezoito anos na 

região. Muitos são os aspectos que ainda podem ser explorados, já que a empresa foi 

cogitada para a efetivação de projetos políticos e econômicos. A trajetória da 

Companhia do Amazonas vai muito além dos anos iniciais, mas o fato é que a vigência 

do contrato disposto no Decreto n. 1037 foi o marco da introdução da navegação a 

vapor na região, o passo inicial havia sido dado.  
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