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Commissão designada pelo illustre Director da Estrada de 

Ferro, na reunião havida em seu gabinete, para auxiliar o 

Sr. Manuel Fernandes Figueira, digno Secretario da Estrada, 

· . na redacção e revisão da Memoria . Historica pelo mesmo 

senhor elaborada, cumpriu · o seu dever e tem o prazer de 

apresentai-a como elemento . valioso para futuros emprehen

dimentos do mesmo genero e rica mésse de dados e aponta

., . ' ment9s r.iãó conhecidos .ou pelo menos não lembrados. 

, 1;Afo .clign,e>" Sf;'!cretario, Manuel Fe~nandes Figueira, maiS do que a nm-

. gu~~. cómp~tia esse ~rabalho. Te_stemunha vi':a de factos · e actos desenrolados 

nos ultimas 34 a:nnos de vida da Estrada de Ferro Central, tradição viva 

de actos e factos que por suas mãos passaram e de que guardava com 

carinho predosos apontamentos, só a elle, diremos,. competia trazei-os a 

publico, fazendo reviver a serie . de administrações que passaram por esta 

Estrada, nella deixando impressas no seu Trafego, Locomoção, · Contabi-

1idade e Via. Permanente os traçós indeleveis dos seus esforços e dedicação 

para tornarem-na o modelo das Estradas de Ferro da União, como devera 

ser -pel~s sonhos dos seus primeiros fundadores. 
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A Commissão cumpre o agradavel dever de declarar que a Memoria 

Historica da Estrada de Ferro Central do Brazil é unica e exclusiva

mente elaboração do digno SecrJtario, Sr. Manuel Fernandes Figueira, 

a quem cabem as glorias e as honras pelo alevantado emprehendimento 

a que se abalançou e a quem ella sinceramente cumprimenta pelo modo pot que 

o fez, mostrando assim a sua dedicação e amor pelo instituto a que consagrou 

parte de sua existencia. 

A Commissão 

' . 



revolta, que· affiigiu esta Capital, de 6 de setembro de r893 

a r 3 de março de I 894, esterilizou em parte as forças vitaes 

do commercio, da industria e da agricultura, sofreando com o 

panico o desenvolvimento dos interesses sociaes e plantando o 

domínio marcial com suas tristíssimas consequenc1as tempo-

rarias. 

Convertida quasi exclusivamente em praça de guerra, a 

Estrada, de Ferro Central do Brazil lutava pa·ra entreter seu 

trafego bom cliffi'culdade mantido, e via expedidos morosamente até os generos . .. . . 
de primeira · .~ecessidade, taes como a farinha de trigo, que o interior recla

ma'V'.a todos os diás, frumentum quotidie fla"'oitabat, . 
· O expediente official das repartições ptJblicas restringia-se a proporções 

acanhadas, e o da Secretaria da Estrada Central, abrindo um hiato em seu mo

. vimento progressivo, apertava-se nos estreitos limites dos tempos antigos. 

Foi então que, impressionado com a situação e receioso do desappare

cimento possível, de um momento para outro, do archiv~ da Repartição ou 

desta mesma, lancei para este :as vistas e tentei, revolvendo-lhe as cinzas, 

fazei- s'tugfr . alguma chammazinha, que me illuminasse as tristezas elo momento, 
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servisse de repasto a um espírito affeito a constante actividade e abrisse ca

minho para fruttuosas pesquizas futuras. 

Grande parte desse passado 'era meu contemporaneo; nelle estavam ja

centes famosas glorias brazileiras, · nelle a recordação de factos e pessoas, 

que passaram deixando um sulco de saudade ou de gratidão na minha vida 

interior. Comecei o trabalho com o melhor da minha diligencia, e levei-o por 

diante. 

Iam já ultimadas as pesquizas, alcançando já o período de . l 900, quando 

entendi solicitar ao então Director, Sr. Dr. Gustavo da Silveira, a publicação 

do quanto eu elaborara, por intermedio da Imprensa Nacion.aJ. Consultado o 

Ministro, Sr. Dr. Alfredo Maia, ·declarou elle, por aviso de l S de março de 

1900, ser conveniente aguardar a conclusão do meu· emprehendimento para 

nessa emergencia ser examinado o pedido. 

Coincidia que no mesmo mez a Secretaria de Estado, nas pessoas dos 

Srs. Directores C. Cesar de Campos e Machado ~e Assis, davam parecer 

sobre a obra do meu finadQ _ .amigo, Engenheiro Vicente A. de Paula Pessoa . -

Guia .da Estrada de Ferro - Central do Brazz'l- a qual foi editada em · 1901 na 

Imprensa Nacional. 

Percebi logo a inconveniencia do apparecimento simultaneo de dois tra

balhos com um só objectivo, e, se bem não ·entrasse em meu desígnio ideia 

de lucro, de glorie: ou de corri petição, desisti do meu intento. Conservei to

davia a esperança ,de realisai-o mais farde, quando .a via :ferrea attin~isse o seu 

limite de percurso. , 

Avisirihando-se :o 50° · anni'versario ·do trafego da Estrada, e querendo 

aproveitar a colletção, que possuía, de photographias ·de· seus Directores, 

obtive do actual, Sr. Dr. Aarão Reis, . .auforisação paré). .organisar uma galeria, 

que fosse ·inaugurada a 29 de marÇo .d.e ·1908. 

A minha · lembrança · despertou sein duvida no espírito · '.do Sr.: Dr. 

Director· o- pensamento' de solemnisar condignamente · tal: jubileu . . E- na 

reunião, que para esse fim, convocou· os chefes cla Estrada, fui surprehen

clido · com · a ide'ia, · entre outras · depois appràvád:as pelo Ministerio, da 

publicação da ·Memoria Historica . de minha favra. Coristituiam commigo a 

Commissã:o respyctiva os illustres Engenheirqs Srs. João José de S. Paulo, 

Carlos· Ehller e · J ósé Ascanio Bürlamaqui. ! · 

, . .. Sem m:ais · oÚt·ra:s aspirações que .a: de trihutar á patria,. que sirvo desçle 

, 1874, e-- qué . é mi.riha muito amada:; 0 resultado de debeis "enevgias,, tive em 

, grande ·conta ·a deferen.cia ·do illustre Chefe. · Satisfez-me a · op.p<Htunidade 

\'\ 
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• 
de ver aproveitado um trabalho muito imperfeito, porém materia prima 

para largos aperfeiçoamentos, e fonte .já de alguma informação . 

Nelle evitei encomios ou censura~, não só por me fallecer autoridade, 

senão tambem para não desvirtuar a minha incumbencia de narrador in

suspeito. 

A obra não vae completa, a despeito do esforço propr10 e das illus

trações com que julguei dever enriquecei-a. Mais deficiente seria, entretanto, 

sem o concurso, com que me favoreceram na parte technica os abalisados 

Srs. Engenheiros membros da Commisão e os da 2a, 4ª e 6ª Divisões da 

Estrada. 

Não esquecerei tambem que estas paginas sahem á luz podendo 

hombrear com as primeiras que no genero são admiradas nas Capitaes 

adiantadas. Tudo reverta em justa homenagem á Imprensa Nacional, 

na pessoa do seu digno Director Geral Dr. Alfredo Rocha e dos seus 

auxiliares da Secção de Artes. 

Relevem-me, finalmente, o que de pessoal exista na presente introducção . 

Embora a contra-gosto, cabia-me explicar a· genesis desta Memoria Historica . 

Rio de Janeiro, 29 de março de 1908. 
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PARTE PRIMEIRA 

CAPITULO I 

.llS ORIGENS- 'Evolução da ideia da estzada de fe zzo 

1835-1855 

. GEORGE STEPHENSON 
11~0~ 
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CAPITULO 1 

AS ORIGENS 

1835~1855 

OMMUM á vida dos povos, á vida dos ammaes, á vida das 

plantas, a lei fecunda da evolução natural. 

'A planta, quer rasteje, quer se eleve pouco ou muito do solo 

que lhe fecundou a semente, cresce, floresce e fructifica, em dadas 

~ e graduadas estações, no afan de restituir á natureza tudo quanto 

~ esta mãe previdente lhe depositou no germen; aqui, agarrando-

se por delicadas gavinhas para ampliar o limite de sua producção, 

alli, rqmpendo consecutivamente as cadeias da prisão . para er

guer-se até consideraveis alturas ; e isto no seio da floresta virgem emma

ranhada das variadas lianas e das vistosas orchideas, ou nas alamedas dos 

cultivados pomares e dos perfumosos jardins. 

O homem, desde a puerícia, vae adquirindo, com a noção da vida, o 

conhecimento do que lhe é indispensavel á iniciação e adiantamento na so

ciedade, até tornar-se apto para o labor e a liberdade ; e, tenha ou não apoio 
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estranho, vae, como a planta, na lucta tacita pela existencia, vencendo diffi

culdades, provendo-se de forças e cde sabedoria, que o tornam util a si e ao 

meio em que permanece. 

Entre a planta · e o homem existe, porém, uma grande distancia : é que 

aquella é dotada apenas da vida vegetativa, inconsciente, e este é revestido 

de faculdades só proprias do reino. animal : em um o progresso é limitado, em 

outro indefinido ; em um o esforço só vence até attingir certo limite deter

minado no plano da creação, em outro o livre arbitrio tanto lhe faculta o mer

gulhar-se em abysmo de trevas como alar-se ás espheras da inspiração. 

E' por isso que a planta e os irracionaes conservam o mesmo grao de 

perfeição a que chegaram desde as primeiras especies, e, se algl!m me

lhoramento alcançam por intermedio humano, esse não é transmissivel aos 

successores. O homem .çlesde a vida rudimentar tem, de geração em geração, 

communicado assombroso impulso a sua tendencia a perfectibilidade. 

Os povos, a custa dos conhecimentos conquistados pelo individuo ou pela 

collectividade, armazenados no cerebro de gerações successivas, transmittidos 

poi livros e factos materiaes, vão lenta ou abruptamente refazendo, adoptando 

e aperfeiçoando inventos e descobertas, que lhes conferem o titulo de mais 

ou menos civilisados. 

Não cabe aqui relembrar, pots tanto fôra repetir a historia da humani

dade, os successos gradativamente obtidos desde os tempos primitivos até 

nossos dias; nosso intento é apenas demonstrar que, chegada uma ideia util ao 

cerebro , do homem, vae sendo afagada e cultivada por determinados indivi-

. duos seus herdeiros e successores até que pelo acurado esforço e applicªdo 

· estudo é entregue, qual pomo sazonado. ao gozo de todos, a massa, geral da 

communidade. Essa a missão tutelar dos genios. 

· « O mundo avança», .exclamou com acerto Péletan, designando asstm a 

· evolução que se opera em a natureza propuls;ionada pelo espirito humano 

na alta missão de ascender pelo trabalho intellectuàl ao progresso indefinido. 

O homem cria difficuldades que elle mesmo ha de resolver; necessidades 

a. que tem de supprir ;' s·offrimentos e dores a que, tera de. oppôr restabele

cimentos e consolações ; erros .que. te'ra de corrigir e ·· reparar , . e é nesses 

impulsos e nesses. recú.os que: ·reside a lei: do destino de 'tüdo . o nosso pe

regrmar, assim que o mundo avança e o progresso: é lei indestructivel. . 

• .. Particularisando quanto ào assumpto, que ' é' objecto 'de ' nossas pesquisas, 

:vamos encontrar na passagem do. seculo .XVIII ao, seculo · XIX a confrrmação 

do quanto levámos. dito. 



Em I 7 5-9 _Robinson, doutor inglez,. pensou_ em empregar o vapor para 

propulsion~r as rodas dos vehiculos, e d <jz annos mais tarde, em 1 769, o 

engenheiro franGez Cugnot fez as primeiras tentativas para pôr em movimento 

uma carreta ' por meio de . uma machina a vapor composta de dois cylindros 

de effeito simples; machina esta 

ainda existente no Conservatorio 

de· Artes e Officios de Paris. 

Em 1804, O li vier Evans, 

servindo-se de todos os . estudos 

feitos até então sobre a materia, 

conseguiu que funccionasse U:ma -carruagem a ·vapor nas ruas de Philadelphia. 

Nesta mesma -época os constructores Trewithick e Vivian conceberam a 

ideia de substituir os cavallos . nos caminhos de ferro das minas de carvão de 

pedra por :uma loc.omotivà a vapor; que .rebocasse alguns vagões carregados. 

· George Stepherison, havendo acompanhado as primeiras tentativas, em

preh~ndeu, por suà vez, a construcç.ão de uma lo-comotiva aperfeiçoada, o que 

levou a cabo depois de innumeras experiencias, e que fez dizer a M. Hughes: 

«Por mais grosseira e pesada 

que fosse, funccionava; o 

caminho de ferro estava in

ventado.» 

R obert Stephenson foi 

o primeiro a comprehender 

o systema de adherencia das -

rodas e a evitar os differentes methodos de engrenagem empregados pelos 

que o tinham precedido, e a 2 5 de julho. de 18 r 4 a machina sobre os trilhos 

da mina puxava oito vagões com o peso de 30 toneladas e com a velocidade 

de quatro milhas por hora. · 

Zombou--se de tal resultado.; mas Stephenson respondeu aos zombeteiros : 

«ella anda :. é tudo de que preciso». 

Em 1815 requereu privilegio para uma locomotiva aperfeiçoada, a qual 

deve ser considerada como o prototypo de quantas têm sido depois con

struidas. 

Em· 1816 solicitou segundo privilegio para um novo genero de trilhos 

e de coxins', -bem: ·como para uma locomotiva de molas. 

A fundação da primeira companhia que emprehendeu os transportes 

sobre uma via · formada de trilhos remonta a 1801, sob o nome de Swrrey 



4 

lron Railway, foi autorisada por acto do Parlamento a construir uma via 

ferrea de cerca de nove milhas, indp de Crozdon a Wandsworth. Este exemplo 

foi logo seguido pela Inglaterra e até mesmo pelo est:angeiro ; a linha de Sto

ckton a Darlington, de 2 5 milhas, foi aberta em 2 7 de setembro de 18 2 S e 

a .linha de Saint Etienne a Andrezieux foi concedida a M. Beaunnier, em 1823. 

A linha de Stockton a Darlington foi a primeira aberta ao serviço de 

viajantes e nella igualmente G. Stephenson praticou seus primeiros ensaios 

sobre a locomotiva. 

Assim, ao alvorecer do seculo era a humanidade presenteada, pelo genio 

de Stephenson, com a chave do grande invento - a locomotiva, que devia 

revolucionar industría e commercio do mundo inteiro, encurtando as dista·ncias, 

diminuindo o custo de certas mercadorias, poupando o trabalho e a fadiga 

da força animal, e fomentando as relações entre os povos. 

A ideia cedo ganhou curso; dos Estados Unidos da America, fóco de 

tantas conquistas humanas, a noticia correu a outros paizes cultos ; a corpo

ração dos engenheiros mecanicos pôz-se desde logo· em movimento, adapt;:i.ndo 

e enriquecendo as novas machinas de ou~ros importantes aperfeiçoamentos. 

A iniciativa particular e governamental pôz-se tambem em actividade : 

leis, fabricas, emprezas foram creadas com relação á nova estrada do pro

gresso - o caminho de ferro . 

Não decorreram muitos annos sem que o Brazil se sentisse igualmente 

impressionado do geral assombro. Sob a Regencia do 2º reinado, Diogo An

tonio Feijó firmava o Decreto Legislativo, que aqm transcrevemos por ter 

sido o pnme1ro que cogitou de tal assumpto : 

DECRETO N. !OI-DE 31 DE OUTUBRO DE 1835 

Autoriza o Governo a conceder a uma ou mais Companhias, que fizerem uma estrada de 
ferro da Capital do Imperio para as de Minas Geraes, Rio Grande do Sul e Bahia, o 
privilegio exclusivo por espaço de 40 annos para uso de carros para transporte de ge
neros e passageiros, sob as condições que se estabelecem. · 

O Regente em nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo Ha 
por bem Sanccionar, e Manda que se execute a Resolução seguinte da As
sembléa Legislativa: 

Art. 1°. O Governo fica autorisado a conceder a uma ou mais Compa
nhias, que fizerem uma estrada de ferro da Capital do· Rio de Janeiro para 
as de Minas Geraes, Rio Grande do Sul e Bahia, carta de privilegio exclu
sivo por espaço de 40 annos para o uso de carros par~ transporte de ge
n eros e passageiros. 

' \ 
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Art. 2º. Nos logares em que a estrada de ferro cortar as estradas exis
tentes ou sobre ellas for construida, fica a Companhia obrigada a construir outras 

. em tudo iguaes ás que existiam, sêm poder exigir por isso taxa alguma. 
Art. 3°. O Governo poderá conceder a estas Companhias os privilegios 

concedidos á do Rio Doce nos arts. 5°, 6°, 8°, 9° e r 3 do Decreto de r 7 de 
setembro do corrente anno, em tudo quanto for applicavel. 

Art. 4º. As Companhias deverão preencher as seguintes obrigações : 
§ rº. Não receber por transporte de arroba de peso mais de vinte réis 

por legua, nem por passageiro mais de 90 réis. 
§, 2º. Dirigir a estrada pelas cidades e villas que o G.werno designar, 

podendo em tudo o mais dar a direcção que lhes parecer melhor. 
§ 3°. Começar a estrada no prazo de dois annos, a contar do dia em 

que c<?ncluirem o contrato com o Governo, e a fazer cada anno cinco leguas 
de estrada. 

§ 4°. Ficar sujeitas ás multas, e comminações em que deverão incorrer, 
conforme o. Gove,rno estipular, por faltarem a qualquer das condições decla
radas nos paragraphos antecedentes. 

Art. 5°. Ficam revogadas todas as disposições em contrario. 
Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios da Justiça, e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça exe.cutar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em 3 I de outubro de r 835, decimo quarto da lndependencia 
e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

ANTONIO P AULINO LIMPO DE ABREO. 

O Governo não fez uso dessa autorisação, porquanto nenhum outro acto 

seguiu-se a não ser o Decreto Legislativo n. 64, de 29 de · o~tubro de 1838, 

gue approvou differente~ artigos da Resolução da Assembléa Provincial de 

S. Paulo, concedendo privilegio exclusivo para construcção de uma estrada 

de ferro a Aguiar Viuva, Filhos & Companhia. 

Por decreto de 4 de novembro de 1840 (não encontrado na collecção 

official da Legislação, mas no Jornal do Commerâo n. 299) foi concedido ao 

Dr. Thomaz Cochrane privilegio exclÚsivo por 80 annos para construcção de 

um caminho de ferro que, principiando no Município da Côrte, terminasse na 

Provinda de S. Paulo, por meio de uma companhia de nacionaes ou estran

geiros que fosse por elle organisada. 

O contrato para tal fim celebrado ~ do teor seguinte : 

579• 

Termo de contrato e ajuste feito com que o Governo de 
Sua Magestade o Imperador concede a Thomaz Cocbrane o 
privilegio exclusivo para a construcção de uma estrada de ferro, 

· que se dirija do Município da Côrte a tocar na Província de 
S. Paulo, como nas condições abaixo exaradas se declara . 

. 1ª. A Companhia · não poderá começar a obra sem ter apresentado ao 
Governo o projecto do caminho de ferro, o qual partindo do logar do Muni-
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c1p10 da Côrte, que mais conveniente lhe parecer, atravessando o Munici
pio de Iguassú, passando a serra em logar azado, , tocando na margem. do 
Rio Parahyba e seguindo .iielos Municípios de Pirahy, Bàrra Mansa, Resende, 
irá terminar na Provinda de S. Paulo. · 

.2ª. A oqra será começada dentro de tres annos, contados da data da 
concessão do privilegio e concluída, com todas ~s machinas ·e mais objectos 
relativos a esta empreza·, dentro cie quinze annos contados da data em que 
a .obra tiver começado. Os oitenta .annos do privilegio da Companhia serão 
contado~ da data da dita concessão . 

. 3ª. A Companhia poderá edificar os a:rmazens e depositos que forem 
necessarios em diversos pontos do caminho de ferro, para nesses armazens 
e depositos se acondicionarem os generos qué houverem de ser transpor
tados por este caminho, estabelecendo a mesma Comp·anhia um Regula
mento que assegure aos proprietarios, por meio de fiança idonea, regular 
arrecadação, prompto transporte e fiel entrega dós géneros na fórma das 

. ordens dos ditos proprietarios ou de seus cóftespondentes : 
4ª. A Companhia poderá fazer á sua custa caminhos vióinaes, lateraes 

ou travessos ·que vão ter aos armazens ou póntos· 'de ·depositas do caminho 

de ferro. 
Sª . Ficam concedidos á Companhia os terrenos que lhe forem neces

sarios para levantar os seus edificiós, Càes ou · trapiches, bem como para 
a projecção dós caminhos e ·para as obras hydraulicas que houver de fazer 
para os seccar e tornar solidas nos lagares · alagadiços, 'indemnisando, 
porém, previamente, na conformidade das Leis Geraes e Provinciaes res
peçtivas, concernentes á desapropriação, os que forem de propriedade par
ticular e as bem feitorias que nelles se encontrarem. 

6ª.1 No caminho de ferró da Companhià serão empregádos tartas mo· 
vidos por anirpaes .ou por vapor, ou. por .outro qualquer agente . postedor-: 
mente desc"oberto, "q~e mais façilmente desempenhe o fim de conduzir ge~te, 

• · l ( , , 1 ·, r . •• 

artigos de lavoura e industria de qualquer· nàt1:1reza, com segurançã, eco-. 
,nomia e rapidez. , , 1 

7ª. Em compensação do seu trabalho , e despe~a a Corpp~nhia .,terá. ~· 
direito de perceber taxas razoaveis pelos transportes que fizer .no Ct'!-minho 
geral e nos travessos que construir, e essas taxas setão cobr:Íâas pelós em
pregad,os çia Companhia nos lagares poP 1esta designados ; . O quantitativo 
das taxas será fixado por uma tabella, que a Co.i;np,anhia subm,et,i:e.r~ , á api 
prbváção do Go~erno, o qual, com audiencia · da · Companhia, pod~râ fázer 

'algumas modificaÇões em beneficio do ~publico. 1
·• 

8ª . A companhia fica obrigada a fazer conduzir nos :Seus . carros·, . grá
tuitamente, ou pda modica retribuição qu.~ ? Goveizno julgar, a~ mal.as, _dqs 

• 1 1 ( ' 1 }J ~ . 

corre10s e os conductores dellas, bem comb dois passageiros, quando muitó, 
que viagem : em serviço 'publico; devendo, pbrém, preceder a rés'pêitÓ-ÍC.iestes 
um aviso da respectiva autoridade para serem' como taes transportados. 

9ª. Não será obrigada a Companhia a fazer conduzir nos seus trans
portes, promíscuamente com os mais passageiros, quaesquer presos, que não 
sejam officiaes militares, ou, cidadã-os de certa consideração. Os presos de outra 
ordem irão. em ca:rro separado, se possível for, e pagarão como os outros vi
andantes. 

·_ Ht. Logo que qualquer parte da Estrada estiver concluída, e nella se 
'- ~char:efJ::l · estabelecida11 machinas locomotívas, a~ Companhia · .poderá receber 

,, 
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nessa parte a competente taxa. O mesmo terá logar se ella construir al
. guma ·ponte em rio, ou .caminho em serra,-por onde permitta passar gente, 

tropas, gado, etc. 

i ' 1-1ª. O Governo lmperial dará, por meio -das autoridades locaes, toda a 
protecção e favor licito na fórma das Leis vigentes para que as taxas estabele
cid_as pela Companhia e approvadas pelo Governo sejam exactamente cobradas, 
'e protegerá tambem' 'os viandantes e conductores de qualquer ordem que 
sejam, ·qúando para com elles não for guardado o Regulamento policial da 
Companhia, concedendo a esta, _par:a os ditos fins, guardas-barrei~as, que ~erão 
~idadãos brazileiros, bem moriger;idos, armados e pagos pela Companhia e 
inspeccionadós pelas autoridades locaes. 

l 2 ª . A passagem dos cami°nhos actuaes, que forem cortados pela Es
. tr~da de Ferro e daquelles que para commodidade publica se abrirem, e cor
tarem a referida Estrada, conservar-se-ha franca e isenta de qualquer taxa, 

. :,) tanto a respeito dos viandantes a pé e a cavallo, como a respeito de gados, 
carros, seges e outros quaesquer, transportes. 

13ª . No caso de que o Governo queira que algum dos seus engenheiros 
se instrua na construcção de caminhos de ferro, será permittido a esse 
engenheiro assistir a todos os ·trabalhos do camÍnho da Companhia, aos 'das 

1 stiàs 1 machinas e mais~ objectos relativos ao · ~erviço, sem, porém, es'se en
é'; g~p.heiro ter em tae~ trabalhos a .menor ingerencia. 

1_4ª. Durante o tempo do privilegio da Companhia o Governo não po
derá conceder mitro para construcção de caminhb de ferro, no caso de que 
esse , caminho lhe fique dentro d~ distancia de cinco leguas, salvo se ho,uver 

_ p,r~~edido contrato entre a Companhia de que se trata _ nas presentes con-
- dições e a Companhia que emprehender esse novo caminho. · · 

15ª. No fim de oitenta annos do privilegio da Companhía, esta entr:e
gará ao Governo em perfeito estado de conservação os caminhos e _ po~tes _ 

_ _ que fazem o objecto da sua ,empreza, sem por isso receber indemnisação al
' guma; 'os carros, porém, machinas e mais dbjectos pertencentes á mesma em

pre·zã, serão pagos pelo Governo, se delles se quizer ·utilisar por aquelle •valor> 
e modo que a juízo de arbitros se estabelecer. , . 

16ª. No caso de que para _o futuro se projecte a construcção do 
caminho de ferro, cujo privilegio fica concedido á Companhia para as Pro-
vindas de S. Paulo e Minas Geraes, ou mesmo em maior escala para a 
Pnwincia do Rio de Janeiro, a dita Companhia será em igualdade de 
condiçõ~s preferida a . qualquer outra que sé prop~nha a executar essa 

emprez1!~· 

17ª· Se dentro do prazo de tres annos .a Companhia não tiver apresen
tado ao Governo o plano do caminho de ferro na fórma da condição Iª , e 
dado principio á obra na fórma da condição 2", entender-se-ha que o 

•presente privilegio tem caducado e não poderá elle ser revalidado sem que 
á' Companhia pague no Thesouro Publico a multa ·de quatro contos de 
réis. 

18ª. Se finalmente no prefixo prazo de quinze annos não estiver con
duido o caminho de ferro da Çompanhia, com todos _ os mais objectos que 

' lhe são re'tatlvos, p.ela maneir~ ·d~cla~ada na já citada condição 2•, a Com
panhia pagará no Thesouro Pub.lico a multa de dez contos _ de réis no fim de 
cada ;prazo de seis mezes que for decorrendo até a conclusão da obra e suas 
dependencias. Em fé do que se passou o presente, assignado pelo Illm. e Exm. 
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Sr. Conselheiro Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio e por Thoma~ Cochrane 
nesta ultima repartição aos ''dezesete dias do . mez de outubro de mil oito
centos e quarenta. - Antonio Carlos. 'R_ibeíro de Andrada Machado « Sz7va.
Thoma1 Cochr.ane , 

Para levar a effeito essa Estrada projectou-se uma Companhia com o 

capital de 8. 000:000$, tendo como directores Joaquim José Pereira de Faro, 

José Antonio de Oliveira e Silva, Antonio da Cunha Barbosa Guimarães, 

Miguel Eugenio Monteiro de Barros, Thoma,z Cochrane, João .. Pedro da Veiga, 

thesoureiro, Carlos Pentland, secretario. 

O concessionario incorreu na multa de 4:000$ por não ter sido apre

sentadp o plano e começados os trabalhos no prazo fixado, e de accord~ com 

o disposto na c,lausula r 7ª do contrato, tendo realizado o respectivo pagamento . 

em 19 de dezembro de 1845, e conseguiu que o privile~io fosse revalidado 

pelo Decreto de 2 de janeiro de 1849. 

·- Mas foi sómente a partir de l 8 5 2 que o Governo pareceu disposto a em-
. . 

prehender effectivamente o estabel~cimento de estradas de ferro no Br.azil; 

póde-se mesmo dizer que foi nessa época que ·ficou implantado no solo patrio 

o grande commettímento por inicia~iva do emerito cidadão ·que . se chamou 

Ireneo Evangelista de Souza, depois Visconde de Maua, nome este ligado a uma 
r 

alhwião de emprezas commerciaes, industriaes e bancarias . que então flo-

riram. 

A<:; Estradas de Ferro Maua,- D. Pedro II- e de Pernambuco nasceram 

então para a vida actual, sendo que em J855 . apparece tambem a Estra:da 

Santos a Jundiahy. 
Os Decretos que lhes deram existencia foram : 

DECRETO (EXECUTIVO) N. 987 - PE r2 DE JUNHO DE r852 

Concede a Ireneo Evangelista de Souza privilegio exclusivo por ro ·ánnos para navegação por 
vapor entre esta cidade e o ponto da praia do mar no Município da ~strella, em que começar 
o cami11Q.o de ferro, qµe elle se. prop~ construir no mesmo Municipio até a raiz da serra. 

Foi esta a primeira estrada de ferro inaugurada no .Brá~il, em maio 
de 1854, até Fragoso, .e até a ·R.aiz da $erra,- em dez.embró de r856, na 
extensão total de r 8. ooo metros. " . ..~ 

' " ' 

,DECRETO (EX~CUTIVO) N. r.os~ - DE ·13 DE DEZEM:ti:Ro DE 1852 
. ' 

· · Concede a Ireneo Evangelista 'cte Souza privil~io exclu~ivo por 8o annos FJara a factura de 
uma ; estrada de ferro de Petropolis até o rio Paraliyba, nas immediá:ções do ponto deno-

., . minado Tres Barras, e çlahi até -0 Porto Novo do Cunha. · · ' 
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DECRETO (LEGISLATIVO) N. 641 - DE 26 DE JUNHO DE r852 

AutoriSa o Governo para conceder a uma ou mais companhias a construcção total ou parcial 
de um caminho de ferro que, partindo do Municipio da Côrte, vá terminar nos pontos 
das Provindas de Minas Geraes e S. Paulo, que mais convenientes forem. 

DECRETO (EXECUTIVO) N. I .030 - DE 7 DE AGOSTO D E 1852 

Concede a Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay privilegio exclusivo pefo tempo de' 90 
annos para a construcção de uin caminho de ferro na Provinda de Pernambuco, entre a 
cidade do Recife e a povoação denominada Agua Preta . 

DECRETO (EXECUTIVO) N. 1. 299 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1853 

Concede a· Francisco Alves Branco Muniz Barreto privilegio exclusivo pelo tempo de 90 annos 
para a··construcção de uma estrada de ferro na Provinda da Bahia, partindo da cidade de 
S. Salvádor, ou de qualquer ponto do littoral ou de rio navegavel proximo della, e termi
nando na villa do joazeiro ou em outro Jogar na margem direita do rio S. Francisco que 
se julgar mais conveniente. 

"Baroneza,, 1" loeomoti'\/'a no Brazil cz; que inaugurou o traffego da 

E strada de Ferro Mauá 

DECRETO (LEGISLA l'IVO) N. 838 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1855 

Autorisa o Governo a conceder favores á Companhia que, no intervallo das sessões do Corpo 
Legislativo, tomar por empreza uma estrada de ferro entre a cidade de Santos e S. j oão 
do Rio Claro, na Provinda de S. Paulo. 

DECRETO (EXECUTIVO) N. 1.759 - DE 26 DE ABRIL DE 1856 

Autorisa a incorporação de uma companhia para a construcção de uma estrada de ferro entre 
a cidade de Santos e a villa de Jundiahy, na Provinda de S. Paulo. 

Com o fim de promover a constrúcção destas estradas, foram nesse pe

ríodo promulgados varios outros decretos do Poder Legislativo e .do Poder . . . 

Executivo, já modificando as condições das concessões, já approvando os res

pectivos estatutos. 
579" 3 
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A~s 'difficuldades que: o Governo teve de superar' para -fücorporar a Com

panhia q'\le levass.e a effeito. a estrada autorisada pelo Decreto n ~ 64 1, de 26 

de junho· de 1852, p~ra a . qual ~e m~strava empenhad.o, 'difficuldades que sur

giram não só do embaraço do privil~gio Cochrane, como tambem da oscil

lação na formação de companhias congeheres ná Europa, e afinal mallogradas, 

acham-se cqm tal exactidão e minucia de~criptas na - Noticia spbre as Estradas 

de ferro do Brazil, pel~. Conselheiro Manoel da Cunha Gafviío, I869 - que 

achamos a proposito trasladar para aqm o respectivo treého: 

:· 

··.· 

·.1 

. Tendo o ,Sr. Dr. Cochrane· pedido garantia· de · j~ros e outros favores, 
foi o seu requerimento ao Conselho de Estado, cuja consulta, resolvid~ em 3o 
de dezembro de 1848, lhe foi favoravel. Por àviso de 19 de janeiro de 1849 
foram os seus papeis 'e a consulta ' remettid~s á Camara dos Srs. Deputados. 
Em officio de março de 1852 o Sr. CÓnselheiro Sergio Teixeira de Macedo, 
então nosso Ministro em Londres, comrnunicou que estava formada uma 
mesa prov.isória de directores, que organisaram uma companhia com o ca
pital de E 2.Soo.09, cujo prospecto lhe apresentaram. Que faziam parte da 
directoria os Srs. Halswood, Heywood, Kennard & Comp., e que o presi
dente era o Sr. Thomaz Hope, homem immensamente rico, circumspecto, de 
um credito e influencia extraordinaria na praça de Londres. Seu nome só · 
era considerado . garantia sufficiente para que ninguem hesitasse em confiar 
os seus capitaes a qualquer empreza que elle dirigisse. Um dos directores 
de muita influencia era muito avesso á garantia de juros e preferia outros 
favores, que náo pesavam directamente sobre o Thesouro. 

Tratando-se desta Estrada, o relatado do ministerio do Imperio de 1852 
diz: «Além das companhias ... uma outra se está organisandQ na cidade de 
Londres, com o capital de 2. 500,000 libras esterlinas, a qual te(p por fim em
prehender a construcção d~ um caminho de ferro que communique a Provinda 
do Rio de Janeiro com as de Minas e S. Paulo. Havendo, attentas estas cir~um
stancias, a maior probabilidade de que se levasse /! effeito a incorporação da 
companhia, cumpre comtudo não dissimular que, nas bases do prospecto para 
sua formação, ainda pendentes de discussão entre a directoria, se dá como ef
fectivarn~nte vigorando o pri~il~gio por 80 an~os concedido ao Dr. T. Cochrane; 
e sobre esta hypothese e a de serem ·outorgados outros favores e is·enções con-

. templados na 'resolução, que adaptara um dos ramos da legislàtura na sessão 
·· passada, ora e·m 3ª discussão no $enadà, teriam 'de. s~r formulados os esta

tutos constitutivos da companhia; sem cuja âpptôvação po'r parte do governo 
imperial nem ella se incorporaria, nem se exigi,ria .dos accionistas entrada al
gurha. Pelo que respeita · ~o privilegio do Dr. T. Cochrane, concedido por 

:· _J)ecreto de 4 de nov~m bro de 1840 e revalid.ado pelo de 2 de janeiro de 1 894; 
tendo como sabeis caduçliJ.db e!J1 26. de agosto do arino passado, com a 
rejeição do projecto . da resolução qúe o approvava, seria isto um grande 
estorvo { incorporação ' da companhia sé · ria omtra res0lllção, a que aca:bo de 
referir-me, pendent({ de 3• disfussão no Senad?, não.fosse o go,verno autoFi
sado a faz!!f con_cessões ainda" mai~. ~tnplas que as da,quelle p,rivilegjo. Tu~o 
pois. depende eia effecti:Ya a'utorüiãção dida ·n~qúelia resQlução áo "governo, · 
porque então. poderia realizar-se em favor da companhia, que se está ·a!lga7 
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·nisando, ou de qualquer outra, a quem convenha cc>nccder o mencionado 
privUegio. » 

Por carta de 7 de abril de 1852, o Sr. Conselheiro Sergio T. de 
Macedo apresenta o Sr. C. W. Chapman ao Sr. Ministro do Imperio como 
engenheiro da companhia que pretende a construcção de um caminho de 
ferro do Rio de Janeiro a S. Paulo e Minas. 

Tendo sido promulgada a lei de 26 de junho de r852, o Sr. Dr. Co-
, chrane requereu que se reconhecesse valido e legitimo o seu contrato e se 
garantisse e ratificasse na conformidade da lei. Foi ou vi do a respeito o Con -
selho de Estado, cujo parecer foi exarado em 22 de julho de 1852, mas a 

· consulta não foi resolvida. 
A consulta da secção do Imperio de 22 de julho foi aífecta ao Conselho 

de Estado plenO, cuia consulta · de 16 de setembro de 1852 foi resolvida em 
22 de setembro do mesmo anno, pela seguinte forma : 

o: Como parece ao Conselho de Estado, na parte em que por unanimidade 
de votos presume subsistente o contrato. celebrado com Thomaz Cochrane em 
2 de janeiro de 1840, não obstante a disposição do art. 3° da lei de 26 
de junho do corrente anno, com excepção somente das duas condições que 
se referiam á isenção de direitos e garantia de juros pelo governo, que é a 
parte do contracto que, tendo ficado dependente da approvação do corpo legis
lativo, não lhe foi esta outorgada: e aos Conselheiros Visconde de Paraná e 
Lopes Gama, quando opinam que, não tendo Cochrane direito especial aos 

\ 

noyos favores da lei do Estado, só lhe deverão ser estes concedidos se acceitar 
fodas as condições necessarias que o governo julgar convenientes ainda além 
das expressadas na referida lei de 26 de junho ; e neste caso hei por bem 
conceder-lhe preferencia a quaesquer outros concurrentes, sujeitando-se como 
elle ás ditas condições. » 

Por edital de 4 de outubro de 1852, a Secretaria do lrriperio convidou 
concurrentes ·a apresentar propostas para a Estrada de Ferro de Pedro II de
baixo das condições da lei de 26 de junho de 1852, e considerando o con
tracto do Dr. Cochrane em vigor, menos nos novos favores concedidos de 
garantia de juros e isenção de direitos. 

Em 20 do mesmo mez e anno apresentaram propostas, além do Sr. Dr . 
. : Cochrane, os Srs. : 

1º. João Bapti-sta da Fonseca e TheophilÓ Benedicto Ottoni, obrigando-se a 
organisar ·a companhia para construir a estrada de ferro sem garantia de juros; 

2º. Visconde de Barbacena, pedindo 4 º/0 de garantia para o capital em
pregado, obriga'udo-se a organisar uma companhia para levar a effeito a 
es~da de ferro ; 
· 3º. Jóaquim José Teixeira Leite, Caetano Furquim de Almeida e Carlos 
Teixeira Leite para: o mesmo fim, pedindo 4 1

/ 2 º/o de garantia. 
Em um parecer não assignado da Secretaria do Imperio vejo o seguinte : 
Que a proposta do Sr. Ottoni veio tom plicar de modo imprevisto a 

questão, P0r um lado o governo não póde prescindir de uma offerta tão 
favoravel, antes de certificar-se pela experiencia de sua inexequibilidade ; por 
outro lado rejeitará evidentemente Cochrane taes condições. A consequencia 
será , o adiamento indefinido ou antes a morte de ideia tão grandiosa. o meio , 
:unico qe aplanar todas as difficuldades seria o seguinte :· 
. 1º. Obter o governo de Cochrane rescisão do contrato revalidado a 2 de 
janeiro de 1 849 ; 
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2º. Invalidando o acto de 1849, acceitar a proposta Ottoni . com. a con
dição de incorporar este a companhia dentro do prazo de um anno sob pena 
de nullidade da concessão e a condição de restituir ao governo no caso de 
conseguir formar companhia. · . 

O ministerio do Imperio, em aviso de 12 de novembro de 1852, diri
gido ao Sr. Dr. Cochrane, fez-lhe ver que a sua proposta era a mais favo
ravel, mas, que estando elle de posse de um privilegio, o governo lhe con
cedia mais seis mezes do que permittia o privilegio para apresentar as 

plantas do caminho de ferro. 
Pelo officio da Legação de Londres, de 5 de janeiro de 1853, vê-se 

que a directoria, ·que pretendia levar a effeito a estrada de ferro, julgou unani
memente que era indispensavel a garantia de 5°/o e que era até o minimo 
.admissivel, porque era a quantia fixada pela lei de 26 de junho de 1852, e 
já concedida · á Estrada de Ferro de Pernambuco .. 

Pelo aviso de 1 5 de janeiro, dirigido ao Sr. Dr. Cochrane, foi o seu con-

trato declarado caduco. 
A Secretaria do Imperio, por edital de 9 de fevereiro de 1853, con

vidou concurrentes á estrada de ferro sem mencionar o privilegio de 

Cochrane. 
O relatorio do ministerio do Imperio de 1853 diz : 
«Pelo que respeita á mais importante das em prezas dessa ordem aqui 

projectadas, isto é, o c~minho de ferro entre a Província do Rio de Janeiro 
e as de S. Paulo e Minas, que foi o principal objecto da lc::i de 26 de junho 
proximo passado, não está ella em plena e eifectiva execução por difficul
dades que não era dado ao governo vencer de momento. Tinha sido, como 
sabeis, concedido ao Dr. Thomaz Cochr~ne, por decreto de 4 de novembro 
de 1840, p\ivilegio exclusivo 'para aquella empreza; por esse privilegio, 
depois de o ter perdido o emprezario, revalidado por -acto de 2 de janeiro 
de 1849, com a addição de favores e concessões então dependentes da 
vossa approvação, já em Londres se achava installado o consel,ho de di
recção de uma companhia que alli se estava organisando sob os melhores 
auspícios para levar a effeito a em preza. A rejeição, porém, da resolução q~e 
approvara o acto do governo, que revalidara o privilegio, tornou questio
navel se importava ella a completa annullação daquelle acto, ou se apenas a 
dos novos favores nelles m1torgados, que não estava então o governo aúto
risado a conceder. 

, Provocou Cochrane, como era natural, a solução da questão, alle-
gando em sua representação o direito que tinha adquirido pelo acto da 
revalidação a todas as concessões · do primeiro privilegio, e pois _que na 
al::tualidade se achava o governo autorisado pela lei de z6 de junho para 
fazer tambem as suas concessões contempladas no acto da revalidação, pedia 
a confirmação desse acto. 

Tratava-se de um direito .adquirido em virtude de uma solemne 
convenção, por acto do governo comprehendido na esphera de suas attri
buições; era portanto questão por sua natureza grave ; e cumpria não re
solvel..:a sem . que fosse ser~amente meditada ; assim procedeu o governo, 
decidindo em virtude da immediata resolução de 22 de junho proximo 
passado, proferida em consulta do Conselho de Estado pleno, que era sub
sistente o contrato celebrado com Cochrane em 2 de - janeiro de 1849, não 
obstante a disposição do art, 3º' da lei de 26 de junho de 1852, com 
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excepção , somente das duas condições que se referiam á isenção de direitos 
e á garantia de juros, q1:1e era a parte unica do mesmo contrato, que tinha 
ficado dependente da approvaÇão legislativa ·e não obtivera. 

A este acto de pura equidade respondeu Gochrane. com a apresentação 
de diversas plantas da obra, observando, porém, que a deliberação do go
verno tendia a innevar o seu contrato, creando uma pena nova qual a ca
ducidade, por falta do cumprimento delle, em prazos ·estipulados, quando 
somente multas successivas eram ·as penas estabelecidas, pelo que pedia fosse 
nesta parte reconsiderada a mesma decisão do governo. 

Este procedimento e a insistencia de Cochrane para lhe serem conce
didos os favores da .lei novíssima a despeito das vantagens que sobre a sua 
proposta tinham as dos outros concurrentes, evidentemente manifestavam a 
intenção em que elle se achava de procr.astinar a realização da empreza até 
que obtivesse taês favores, e esta intenção foi ainda mais claramente manifes
tada quando, renunciando abertamente ao favor de novos prazos, por pura 
equidade concedidos, levou espontaneamente ao cofre dos depositas publicas 
a . ii:nportancia 'da multa em que recoriheceu estar incurso, por não ter co
meçado .. a obra antes do tempo estipulado em seu contrato. 

Tendo elle, pois, abertamente renunciado o novo prazo para dar 
começo á ,obra, ·insistindo nessa renuncia e recusando-se a levantar a multa 
depositada, apesar de novamente· advertido de que importava o seu pro
cedimento a caducidade do contrato ; estando esta evidentemente compre
hendida na condição em que se devia dar começo á obra ; declarou o go
verno, por aviso de 1·5 de janeiro ultimo, que havia caducado o contrato 
celebrado com Cochrane, e mandou, por edital de g de fevereiro, pôr 
novamente em .concurrencia a empr~za, até então embaraçada pela existencia 
do mesmo contrato . 

. . . . Com · a· chegada, porém, em março, do vapor de Sóuthampton, 
recebeu o governo imperial officios da legação brazileira em Londres, 
que · o persuadira· a adoptar diverso e mais seguro expediente, o de trans
ferir para ,. aquella praça o logar da concurrencia e da celebração final do 
contrato'. 

Outrosim decidiu que, não tendo o mencionado Cochrane direito es
pecial aos . novos favores da lei citada, só lhe deviam ser estes concedidos, 
acceitando elle as condições . onerosas que o governo julgasse convenientes 

. ainda a:lérµ •das expr.essãdas na referida lei ; dando-se-lhe neste caso prefe
rencia a q1:1aesquer outros concurrentes uma vez que, como elles, se sujei
tassem ás ditas condições.: 

Como legitimo .corollario desta decisão, poz o governo em concur
,rencia pelo edital de 4 de outubro de 1852, o contrato do caminho de 
ferro, que . era Õbjecto principal dà lei de 26 de. junho, com declaração 
expressa de dever Cochrane até o dia 20 daquelle mez, em que terminava 
o pra,zo fixado para apresentação .das prop0stas, .decidir-se ou pela subsis
tencia ·de seu . eont,rato com excepção . das condições não offerecidas, ou 
a outros em concurrencia, dando-se-lhe nesse caso preferencia, uma vez que, 
como 9s outros conc.urrentes, se sujeitasse a todas as condições onerosas que 
ilflpuze~&e o govemo. 

Apresentou-se .com effoito Cochranc á concurrencia, e assim acquiesceu 
á decisão do governo, reconhecendo sem duvida .os princ1p10s de justiça e 
equidade em que ella .se baseara: pouco differiu sua proposta da que pre-

4 
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cedera a revalidação do privilegio ; o que dava ás dos outros concurrentes, 
cque offereciam condições mais favoraveis, evidente dir-eito á preferencia. 

Em taes cir.cumstancias não podia ser admittido Cochrane, em pre
juízo dos demais concurrentes, aos novos favores · outorgados pela lei ; como, 
porém, tivesse elle expressamente declarado qqe, no caso de não ser ad
missi vel sua proposta, optava pelo contrato primitivo, que o governo re
conhecera subsistente, e se obrigava na forma delle a realizar a empreza, 
resolveu o governo não tomar conhecimento das outras propostas, declarando 
terminantemente a Cochrane que lhe eumpria levar a effeito a empreza 
dentro do prazo estipulado e sujeito ás multas ·impostas no contrato, bem 
como á caducidade deste, virtualmente incluída em suas estipulações pelo 
cumprimento dellas. E porque, tendo de findar . no dia 2 de . janeiro do 
corrente anno os prazos estipulados para apresentação do plano da obra e 
dar começo a ella, era evidentemente insufficiente o tempo que para isso 
restava; outrosim, resolveu o governo prorogar por mais seis mezes cada 
um daquelles prazos. 

Neste sentido foi, pois, expedido o decreto de 6 de março ultimo, conferindo 
os poderes necessarios ao nosso enviado extraordinario e ministro plenipoten
ciario naquelle paiz. 

Em officio de g de fevereiro de 1853 communicou a nossa Legação em 
Londres que teem garantias de juros de 5 º /0 , por go annos, as linhas denominadas 
cr East fodian Railway », « Great lqdian Península 'I> e cr Madras Railway ». · 

O governo francez garante 4 º/0 por 5o annos ás linhas d_e Dijon a Be
sançon ...,,.-· Grande J uncção da França .,......,. Paris a Calais --:--- Bordeaux a Cette, 
esta por 9.º annos. 

Çom a garantia de 5 °lo do governo toscano existe a. linha de Lucca a 
Pistoya. 

Com a de ~ º/0 do governo peruano por 80 annos existe a de Arica a 
Parria. 

Com a de ~ 9 / 0 por 40 annos do governo sueco existe a linha real, caminho 
de ferro sueco, e com o mesmo juro, por go annos, a liqba da Zelandia. 

Uma linha que se vae emprehender no Canadá terá a garantia de 6 º/o do 
governo colonial. , -

Nos Estados Unidos um grande numero de liah.as, seaão a qµasi totalidade, 
tem a garantia de 6 º/ 0 • 

Em officio da Legação, de 8 de . julho de 185 3; .diz o Sr. Conselheiro 
Sergio: 

« A concessão; pois, poderá ser, rio-priacipio da semana pro:X.ima, dada por 
mim aos seguintes capitali~tas; o BaFão Goldsmid, o Alderman Thompson, 
membro do parlamento, e Mr. King (os tres ag~ntes financeiros do governo im
perial), Mr. Hope, Mr . . Kater, Mr. Kenna·rd e mais' outro, sobre os quaes as 
escolhas não estão qefinitivamente feitas : » 

Em officio de 6 de agosto de 18~ 3 diz o ~r. Q:msel)leiro Sergio: 
d unto tenho a honra de passar a V , Ex. uma copia em inglez com 

a traducção portugueza em faee, assim da convénção cqmo de estat1:1tos. » 

Em officio de 8 de setembro de J85~ declara que: 
« Por diversas circumstancias que occorrem, alguns · dos : membros da 

Directorfa qqe se tinha 0rganisado; nã0 poderam fazer parte della, e que os 
coqcessiqnarios ser.ão os Srs. Barão Goldsmid, o Alderman Thompson, G. 
W. Kater, Louis Halswood, James La0e .. » -

1'\ 
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Com o officio de 23 de setembro de 1853: 
« Remette a convenção provisoriamente assignada e mostra receios que 

a guerra no Oriente não venha tudo paralysar ; nesta convenção fizeram-se 
modificaç0es á convenção que acompanha o officio de 6 de agosto. A com
panhia dirigida pelos Srs. Isaack M. L. Goldsmid, J. P. Kennard, J. W . 
Kater, W. Thompson, L. H. Halswood, James Lane. » 

Esta convenção acha-se publicada como annexo ao relatorio do Minis
terio do Imperio de 1854. 

O Sr. Conselheiro Sergio, em officio de 23 de setembro de 1 853, diz: 

«Se pois, de abril de 1852 até janeiro de 1853, era facil obter capitaes 

com garantia de 4.1/2 º/0 de juros; desde 6 de janeiro até 20 de junho tor
nou.,.se problematico obtel-a ainda com a garantia de 5 º/0 , e de 1 de se
tembro corrente em diante se tornou impossivel obtel-a ainda que se oíle

recessem 6 ºlo· » 

O nosso ministro em Londres, em officio de 8 de janeiro de 1856, 
declara que, á vista das apprehensões pela guerra do Oriente, se deve con
siderar indefi,nidamente adiadas as emprezas que demandam capitaes levan
tados na praça de Londres, ou em quaesquer da Europa. Que o contrato 
da estrada de ferro, apesar de assignado pelos concessionarias em quatrJ 
exemplares, tem sido por elles completamente perdido de vista. E' facto, 
porém, que Petto foi ê:J.Utorisado pelos concessionarias para expedir os seus 
engenheiros para o Rio de Janeiro, e que elle os mandou vir do Canadá. 

O $r. Presidente do Rio de Janeiro remetteu, por officio de 1 3 de ou
tubro de 1854, ao Sr. Ministro do Imperio, a lei provincial n. 714 daquella data, 
garantindo um juro que não excedê:!- a 2 º/0 ao anno, além dos 5 º/0 garantidos 
pelo governo geral e pelo qual autorisa o governo a usar della como julgar 
conveniente. 

Em officio de 23 de outubro de 1854 o Sr. Conselheiro Sergio fez 
ver que os concessionarios e contratadores, depois que viram os planos dos 
Srs. Waring e Austin, acham que a estrada de ferro é de uma impratica

pÍlidade commercial, .e que não será passivei levai-a a effeito sem lhe ga
rantir 2 º/0 mais, como fizerarp as Provindas da Bahia e Pernambuco. 

Estavam a$ cousas assim dispostas, quando todos os obkes foram ven

cidos pelo contrato realizado em Londres com Eduardo Price para a con

.strucç~o da 1 ª secc;:ão da Estrada de Ferro . 

Eis como o Ministro do Imperio de então Luiz Pedreira do Couto 

Ferraz, depois Visconde de Bom Retiro, narra a conclusão desta tarefa no 

relat0rio apresentado à Assembléa Geral Legislativa eµi 18 5 5 

Posso finalmente annunciar-vos que considero hoje cortados os em
baraços que até agora, a despeito de todos os meus esforços e os de meus 
antecessores, se teem op.posto á proni.pta realização desta Estrada. 

Tive a honra de informar-vos o anno pa'ssado que, depois de superadas 
muitas difficuldades, havia o enviado extraordinario e ministro plenipoten
dario do Brazil em Londres conseguido contratai-a, em J6 de novembro 
de 1853, com uma mesa de directores, que, por si.la importancia e represen
tação daquella ·.praça, offereciam as maiores e as mais solidas seguranças. 
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Tive igualmente a honra de informar-vos que o· estado, de dia em 
dia mais complicado, dos negocios do Oriente, e o rompimento da guerra 
entre as principaes potencias da Europa paralysaram o andamento da em
preza, verificando-se o caso em que, segundo a clausula 52 do contrato, 
suspendia-se o cmso dos prazos estipµlados. 

Náo tendo melhorado as circumstancias, continuaram as coisas no 
mesmo estado, náo se animando os concessionarios ao menos a mandar 
os engenheiros ·que deviam fazer as explorações e estudos, e formar os 
planos e orçamentos, que dentro de 14 mezes, contados da data da con
vençáo, tinham de ser sujeitos á approvaçáo do Governo. 

Instados por muitas vezes pelo ministr.o do Brazil para este fim, de
clararam os contratadores que, á vista dos planos apresentados, a Estrada 
offerecia 'em alguns logares difficuldades taes, que a tornavam impossível 
commercialmente fallando ; que taes planos de nada lhes poderiam servir, 
e que portanto, náo sendo sufficiente a somma fixada para as despezas, 
propunham ao Governo que mandasse levantar e fazer á sua custa os planos, 
secções e orçamentos, levando depois o seu importe á conta da Companhia. 

Náo julgou o Governo conveniente acceitar semelhante proposiçáo, 
e tendo-lhe logo depois communicado o Presidente da Provinda do Rio de 
Janeiro que á. lei provincial n. 714, de 13 de outubro de 1854, punha . á 
sua disposiçáo a garantia de um jur.o addicional até 2 °/0 , com o fim de facilitar 
o levantamento de capitaes, e apressar as obras dessa Estrada, desde o seu 
ponto de partida até os limites daquella Província com as de Minas Geraes 
e S. Pau.lo, expediu, em data de I4 de novembro; as instrucções ao refe-
1rido ministro para que obtivesse dos concessionarios a substituiçáo de al
gumas elausulas da conven~áo de 16 do dito mez, em compensaçáo do 
augmento da garantia. 

Consistiam as modificações exigidas no seguinte : 
Na substituição cla clausula 36 da convençáo, regula'ndo melhor os 

preços de transporte ; 
Na eliminaçáo da clausula 52, fixando-se o mais curto prazo em que 

dev~ssem começar os trabalhos preparatorios e a construcçáo da Estrada ; 
Na reducçáo do prazo para conclusáo das obras, marcando-se o de 

, seis annos para toda a linha, ou, · no caso de l'láo: ser isto possível, o de 
cinco para completa terminação da mesma linha ao menos até o rio Pa
rahyba. 

Em 26 de dezembro reuniu o ministro brazileiro os : concessionarids 
e apresentou-lhes uma proposta para novação do contrato,,. 

Pediram elles dilação para a sua resposta definitiva até o dia 3o da
quelle mez, visto terem de consultar os contratantes Petto & C., dilacáo ,. 
que foi ainda prorogada até 6 e depois até ro de janeiro. 

·, Por fim, achando-se os contratadores já empenhados em tão grande 
numero de emprezas nos tempos difficeis em que estavam, e d~clarando 

que não lhes era possível incumbirem-se de . taes obras, em nova reumao 
de l 7 de janeiro 11esolveram os concessionarios propor a rescisão da con
vençáo. 

Acceita a desistencia, entendeu .o- ministro do Brazil que era melhor 
não ligar-se o Governo por novos cetJ.tratos e. concessões sem ter segurado 
a execução da obra. Assim, depois de proceder ás necessarias diligen
cias~ contratou-a directamente com E. Prdce, limitando, porém, a linha á 

' ) 



• 17 

parte da Estrada que se achava nivelada e orçada em uma extensão de 
37 r/2 milhas ; e com elle celebrou, em g de fevereiro ultimo, o con
trato annexo. 

Apenas o Governo o recebeu e examinou, julgou que não podia, pro
cedendo de conformidade com as disposições da lei de 26 de junho de 
1825, fazer pesar directamente sobre o Thesouro os encargos da con
strucção da Estrada de Ferro e consequentemente tratou logo de combinar os 
meios de organisar uma Companhia, para a qual transferisse todos os di
reitos e onus do mesmo contrato. 

Pareceu-lhe tambem que, de pouco proveito podendo ser para o paiz 
uma empreza que tivesse por fim a realização sómente da parte mais facil 
da importante linha autorisada pela citada lei de 26 de junho, convinha 
tanto por esta consideração, como no intuito de levar a effeito em toda sua 
plenitude o pensamento sensato daquella lei, formar a Companhia logo para 
toda a Estrada, comprehendendo nella, além da direcção contratada pela ex
tincta mesa de directores de Londres, o prolongamento do ramal do norte 
até o Porto Novo do Cunha, o que abrange aproximadamente uma ex
tensão de mais de trinta milhas. 

Decidido este ponto, passou o Governo a nomear uma com1111ssao 
para o dito fim, composta do Visconde do· Rio Bonito, do Dr. Caetano 
Furquim de Almeida, João Baptista da Fonseca, José Carlos l\fayrink, Mi
litão Maximo de Souza, á qual expediu instrucções regulando a assigoatura 
e distribuição .das acções e formulou o contrato e estatutos que devem reger 
a Companhia. 

Tenho a satisfação de dirigir-me a uma assembléa muito escla~ 

reeida e por isso dispenso-me de quaesquer considerações tendentes a mostrar 
as incalculaveis vantagens que devem resultar para todo o Imperio 

1
e com 

especialidade para a Côrte, Provindas de Minas, S. Paulo e Rio de Ja
neiro, desta Estrada de Ferro, cuja importancia dobrou com o prolongamento 
da linha além · dos limites contratados na convenção de Londres. O futuro 
o provará evidentemente, talvez que dentro em mui pouco tempo. 

. Não é debalde que, apesar de todos os embaraços, que desde o seu 
começo tem esta Estrada encontrado, e de todos os obstaculos, que tantas 
e tão diversas circumstancias fizeram nascer, impedindo os meus anteces
sores, a despeito de suas melhores intenções e esforços, de realizai-a defi
nitivamente, e ao ministerio actual de vel-a ha mais tempo .principiada, tem 
ella despertado constante enthusiasmo. Este enthusiasmo predomina ainda 
hoje entre todos os nossos fazendeiros, no commercio e em toda a população. 

Elle é o annuncio de grandes beneficias e de um melhoramento real, 
por sem duvida o mais importante, que a muitos respeitos fará mudar a 
face do paiz, assegurando-lhe um futuro risonho e rico de resultados os 
mais satisfactorios. 

Não se enganou, com effeito, o illustre estadista nessas prophetícas pa

la.vras ; estava em verdade qrnstruido este colosso · que se denomina hoje 

«Estradçi. de Ferro Central do Brazil». 

A ideia tinha feito sua evolução ; assim como · o invento, de cerebro em 

cerebro, foi ganhando exequibilidade até que Stephenson encontrou a fórma 
5792 5 
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pratica; assim ta,mbem o pensamento da construcção das estradas de ferro 

como meio de exploração commercial, como elemento estrategico, para todos 

os fins de utilidade humana, dominou as cabeças dirigentes dos povos c1v1-

lisados, não sem soffrer muitas vezes tenaz opposição, como acontece quasi 

sempre a toda ideia nova e grandiosa. Ha sempre nas sociedades uma parte 

pyrrhonica e pessimista que não admitte, sem exame e a priori, cousa melhor do 

que aquillo a que tocou a meta de seus conhecimentos, aliás bem limitados ... 

Semelhante grupo só exercita a funcção inconsciente de apressar o bom 

exito dos melhoramentos, que têm de vir á luz da realidade no tempo de

vido. 

No Brazil não faltou, não devia faltar, quem julgasse uma utopia o es

tabelecimento de uma estrada de ferro, vencendo longas distancias em curto 

tempo, rebocando carros com passageiros e mercadorias a preços moderados, 

e, o que mais surprehendia, produzindo renda . sufficientemente remuneradora 

para o capital empregado. 

Dentre este grupo salientaq1m-se, não referindo outras classes sociaes, 

alguns homens eminentes que sustentaram vigorosas discussões no seio do 

parlamento, e abastados fazendeiros que, mesmo depois de inaugurada a Es

trada até suas fazendas, teimavam em transportar os productos pelo velho 

systema de tropas. 

Estes episodios e seus protagonistas devem, porém, ser poupados. 

Exaltemo-nos sómente diante da ideia vencedora, traduzida em facto, que 

já excedeu as melhores previsões, segul).do está na consciencia publica e se 

verifica dos seguintes capítulos, para gloria de estadistas, de· engenheiros e 

de todos os brazileiros que para tanto têm contribuído. 

'\ 
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Egreja de Sant'Anna, no campo do mesmo nome, demolida para a praça em frente á estação 

da Estrada de Ferro de D. Pedro li 
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CAPITULO JII 

COJYlP .llNJll.ll D.ll fSTR.llD.ll Df rfRRO Df D. PfDRO 11 

1855-1865 
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CAPITUL O I I 

COMPANHIA DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II 

1855-1865 

existenda official e legal da Companhia da Estrada de Ferro 

D. Pedro II decorreu dos seguintes actos do Governo Imperial: 

1°. Contrato celebrado a 9 de fevereiro de 1855 com Eward 

"' Price para construcção da primeira secção ; 

2º. Decreto n. 1598, de 9 de maio de 1855, que ordena 

que a execução desse contrato seja commettida a uma compa

nhia organisada no Rio de Janeiro e dá instrucções para funccio

nainento da commissão encarregada da distribuiçãó das acções; 

3°. Decreto n. 1599, da mesma data, que approva os estatutos da 

Companhia; 

4º. Contrato de 10 de maio de 1855 com a Companhia para construcção~ 

uso e custeio da Estrada . • 

e Estas peças vão adiante mencionadas. 
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Pelo Decreto Legislativo n. 816, de 10 de junho de 1855 •. foi o Go

verno autorisado a estabelecer •o processo para desapropriação dos predios 

e terrenos que fossem necessarios á construcção das obras e mais serviços 

pertencentes á Estrada de Ferro D. ·Pedro II e as outras estradas de ferro do 

Brazil e a marcar as regras para a indemnisação dos proprietarios, e pelo 

Decreto n. 1 664, de 2 7 de outubro seguinte, deu o Poder Executivo regula

mento para execução daquelle Decreto. 

Tendo o Dr. Thomaz Cochrane reclamado, por intermedio da Commissão 

encarregada da distribuição das acções, uma indemnisação a q~e se julgava 

com direito, por ter a isso se obrigado a Mesa de Directores que em Londres 

contratara a Estrada, e tendo a Commissão levado tal reclamação ao conhe

cimento do Governo, autoriSou-a este a . entrar ~m ajustes com o reclama'nte, 

procurando desde logo chegar a um accordo razoavel, o mais economicamente 

que fosse possível, e que de uma vez acabasse com taes reclamações. 

Feito e approvado esse accordo, foi elle reduzido a escriptura publica em 

notas do tabellião Pedro José de Castro, e e do teor seguinte : 

Escriptura de cessão, desistencia e transacção, que fazem 
o Doutor Thomaz Cochrane e a commissão distribuidora das 
acções da Estrada de Ferro de Dom Pedro Segundo . 

Saibam quantos esta virem que, no anno do Nascimento de _ Nosso 
Senhor Jesus Christo, de mil oitocentos e cincoenta e cinco, aos dezoito 
de junho, nesta cidade do Rio de Janeiro, no edificio do Banco do Brazil, 
onde eu Tabellião fui vindo, perante mim compareceram partes entre si 
ajustadas, d'um lado o Excellentissimo Visconde do Rio Bonito, Presidente, 
e Caetano Furquim d'Almeida, José Caríos Mayrink, João Baptista da Fon
seca e Militão Maximo de Souza, membros d'uma Commissão nomeada 
por Sua Magestade Imperial por Decreto de doze de maio deste anno para 
o fim de distribuir as acções da Companhia da Estrada de Ferro de Dom 
Pedro Segundo, mandada organisar por Decreto de g de maio do mesmo 
anno, e do outro, o Doutor Thomaz Cochrane, Subdito Inglez, residente 
nesta cidade, todos pessoas conhecidas de mim Tabellião, do que. dou fé 
e das testemunhas abaixo nomeadas e assignadas, na presença dellas foi 
dito pelos referidos Membros que, querendo evitar quaesquer contestações 
que para o futuro possam suscitar-se; entre a referiqa Companhia e o 
rpesmo Doutor Cochrane, ou entre este e o Governo Imperial por motivo 
d'um privilegio, que lhe foi concedido para organisar Companhia que con
struisse uma Estrada de Ferro que, partindo desta cidade, fosse terminar 
no lagar denominado Porto da Cachoeira, na Província de S. Pauló, 
privilegio concedido, revalidado e annullado por differentes Decretos do 
mesmo Governo e especialmente pela Lei de vinte. e seis de junho de 
mil oitocentos e cincoenta e dois, concordaram em fazer uma transaccão 
sobre este objecto debaixo das seguintes condições: Primeira. O Dou~or 
Cochrane desiste em favor da Companhia da Estrada · de Ferro de Dom 

'l 



579• 

21 

• 
Pedro . Segundo d95 direitos . que considera ter ao referido privilegio, trans
ferindo-os sem nenhuma reserva ou restricção á mesma Companhia. Por 
esta cessão plena e absoluta que faz de seus direitos é visto que renuncia 
expres15amente, :por si, seus· :herdeiros, successores, ou por quaesquer ter
ceiras p·essoas que o representem, a reclamar do Governo Imperial ou da 
Companhia qualquer indemnisação que não seja a que é estabelecida nesta 
Escriptura. Segunda. Pela presente o mesm~ Doutor Cochrane cassa e 
revoga os poderes que sobre este negocio tiver conferido a seus procura
dores em Londres James Lang, Stephens Collings, John Duncan, Alexandre 
Cochrane e outros para que nada de valioso possam fazer e praticar em 
virtude de tae~ poderes, a respeito do privilegio que lhe foi concedido. 
Terceira. Obriga-se outrosim o mesmo Doutor Cochrane a exhibir á Di
rectoria da Companhia da Estrada· de Fer.ro de Dom Pedro Segundo um 
documento authenticado pelo Ministro -Brazileiro em Londres com o qual 
prove que· é· exacto o outro doc11mento que apresentou á Commissão, sub-

- scripto por J. W. Catter, como representante da Mesa de -Directores que 
em Londres assignou o contrato. de dezeseis de novembro de mil oito
centos e '. cincoenta e tres s0bre a referida Estrada de Ferro, no qual lhe . 
foram asseguradas trinta e cinco mil . libras esterlinas como indemnisaçáo 
.pela desistencia que fez de -seu privilegio em favor da referida Mesa de 
Directores. Ql!larta. Se se verificar que a quantia por aquelle documento 
estipulada em favor do Doutor Cochrane é inferior a. trinta e cinco mil 
libras esterlinas, deduzir-se-ha da somma que se lhe concede, como indem
nisação neste wntrato, uma quantia igual á .differença que houver entre a 
estipulada no documento que é obrigado a exhibir e a ~eclarada no do
cumento apresentado á Commissão. Quinta. A Commissão, competentemente 
autorisada por Portaria d<;> Governo em data de vinte e sete de maio deste 
an110, obriga-~e em nome da Companhia Estrada de Ferro de· Dom Pedro 

. Segundo a p~gar ao Doutor Cochrane, como indemnisação pela cessáo, que 
lhe faz dos direitos que considera ter a seu privilegio e pela desistencia 
a que expressamente se· compromette de tod_a e qualquer reclamação· futura 
por si, seus herdeiros, su<::cessores ou outros, por motivo . do mesmo pri
vilegio, a quantia de trinta mil libras esterlinas, que fica desde já reduzida 
a moedà brazileira ao cambio de vinte e sete e meio por mil ré~s, nà 
importancia· de'· duzentos .' sessenta e um Contos oitocentOS' e dez mil réis, 
que lhe será, paga em qµatro pagamentos,: a sab,er: o primeiro de cento e 
tre~e contos qµatrocentos e cincoenta e um mil réis, quinze dias depois de 
emposs-ada a Direc'toria, que tem de ser eleftá na conformidade dos esta· 
tllltos ; º" segundo -de sessenta e um contos oitenta e nove mil réis, oito 
dias depois de realizada a , segunda chamada ; o terceiro . de quarenta , e tres 
contos seiscentos e trinta e cinco mil réis, oito dias depois de' realizada a 
terceira'. dita; 'o quarto de quarenta e tres contos seiscentos e trinta e cinco 
mil réis, depois. de realizada . a quarta. Fica pem entendido . que toda a res
ponsabilidade deste~ pagamentos re_cahe unicamente , sobre a Companhia da 
Estrada de Ferro de:! Dom Pedro Segundo. Sexta. O Doutor Cochrane não 
terá ' direito a receber o segundo •nem qua1lquer dos subsequentes paga
mento~ estipulados n.este contqtto sem que primdro: apr!!sente á Dir~ctoría 
da Companhia o do~umento authenticado de que se faz menção na condi-

. ção terceira. Se· por qualquer motivo não 'puder exhibir o referido documento, 
considerar~se-ha como consummada, pelo facto 1 do primeiro pagamento, a 
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·cessão plena e a:bsoluta, que pela presente faz á Companhia dos direitos 
que considera ter a sel.'ls privilegios. Setima. Se suscitar-se qualquer duvida 
entre a Companhia e o Doutor Cocbrane por motiv.o deste ·contrato, deci
dir~se-ha a questão pelo faiZü arbitral, nomeando cada, uma das partes o 
seu arbitro.. Se estes não concordarem, as partes desde já .se louvam no 
Trib1mal do Commernio desta Cidade, que · decidirá a questão sem recurso 
algum. _Pelo outorgado foi _ dito que . acceitava esta Escrip.~ura como lhe está 
feita~ ; e assim, conforme me pediram, a lançasse .nesta Nota, o que fiz por 

. me ter sido distribuída, nesta data, em que ·se . pagou sob numero sete
centos e . dezoito, . cento e trima e um m_il réis do sello ·proporcional ; c1:1ja 
v:erba está rubricada por. Ferreira e Cunha, do que dou fé. E sendo-lhes 
por mim lida, assignam com as testemunhas Bernárdo Ribeiro de Carvalho 
e Luiz Antonio . Silva Guimarães, perante mim Pedro José . de Castro, Ta
bellião que a escrevi. Visconde do .Rio Bonito, Thomaz Ccchrane, Caetano 
Furquim d'Almeida, José .Cados Mayrink, João Baptis:ta da Fonseca, Militão 
.Maximo de Souza, Bernardo Ribeiro · de Carvalho, Luiz Antonio da Silva 
Guimarães. Nada mais constava da Escriptura .. em o dito Livro, ao qual me 
reporto; e de cujo .teor fiz extrahir o presente Traslador que conferi, sub
screvi: e assigno em publico e raso.- Rlo .de Janeiro, vinte e dois de junho 
de mil oitocentos e cincoenta e cinco. Eu ·. Pedro José de Castro subscrevi 
e assigno em publico e raso. Em ·testemunho .. da verdade, estava o sigoal 
publico . .=- Pedro José de Castro. 

Os trabalhos da Estrada de Ferro. foram iniciados a :1:1 de:junho, quando 

ainda lhe geria os interesses a Commissão encarregada da distribuição das 

acções. 

, . Convocada a Assembléa Geral . dos Acaionistas, para .eleição da Di- . 

rectoria, em 13 de agosto, sahirâm el~itos Directores: Christiano · Benedicto 

Ottoni, Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo, Dr. Jeronymo· .Jo~é Teixeira . Junior, 

Desembargador Alexandre Joaquim de Siqueira e João Baptista da Fonseca. 

os quaes foram empossados na primeira sessão de 2 5 do mésmo mez de 

ag.osto, .celebrada no edificio do Banco do. Brazil, fünccion.ando já: . como Vice

Presidente Christfano B. Ottoni~ nomeado · por Decreto de 22, 'e sendo na 

dita sessão. eleito Secretario o Dr. ,Jeronymo José Teixeira Junior. 

A .Dir.ectoria manifestou desde logo pelos · seus actos o · are.lente desejo 

do prosegu~mento da construcção da Estrada. 

·.Fazendo-se .sentir a .necessidade de sel".e.n1 os trabalhos .acompanhados 

por Engenheiros · braZileiros, eni endeu-se o Vice-Presidente 'com o Governo a 

este respeito, fic~ndo ~e~olvida a nomeação do Major do l~perial Corpo de 

Engenheiros Joã,o Baptista de Castro Moraes Antas para o logar, de Enge

nheiro da Companhia, ·· logar que exerceu ·apenas até 1 2 d-e outubro, data 

em que communic,pu não poder continuar a , exercer esse car:go; sendo 

sub.stituido pelo: Major do mesmo. Corpo Thomaz da Silva P.aranhos, que 

\'\ 
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prestou serviços até serem iniciados os trabalhos na Serra, pedindo então 

demissão, que lhe foi concedida a 29 de outubro de 18 56. Em junho de 

I 8 S 8 foi novam~nte nomeado pelo Ministro da Guerra para estudar a 

constn.icção ·d.a segunda · secção. 

O corond de Engenheiros Frederico Carneiro de Campos tambem prestou 

serviços como avaliador nas desapropriações e examinador dos trabalhos e 

acquisição de materiaes realisados pelo empreiteiro. 

O ajuste .da desaprqpriação dos predios e terrenos comprehendidos no 

traçado da · Estrada foi activ.a.do, reconhecendo-se pela planta que não havia 

necessidade do terreno occupado pela Egreja de Sant' Anna, mas que era con

veniente remover esse . edificio da frente da estação, para o que a Companhia 

offoreceu ao Governo o seu concurso, ·concorrendo com a quantia de 40:000$ , 
~ 

posteriormente augmentada para 45:000$000. 

A estação inicial não foi, pois,,. como se julgou; edificada no logar 
. . 

occupado pela Egreja, p01s esta, . o Imperio do Divino e suas dependencias 

estavam situados no logar que é hoje praça publica, em frente à ala direita da 

Estação e em linha recta a Egreja fronteira de S. Joaquim, na rua deste nome. 

Havendo o Governo Imperial consultado os Engenheiros C. E. Austin 

e C. B. Lane acerca do quarteirão do Campo da Acclamação preferível para 

assento, da estação inicial, deram estes os seus pareceres, que, por copia, 

foram ~enviados a Direttoria d~ Companhia, para seu conhecimento e serem 

na mesma Pirectoria archivados .. 

Aqui vão esses pareceres transcriptos, como documentos de grande 

v'alor historico: 
Parecer do Engenheiro C. E. Austin 

(CóPIA) - Railway D. Pedro II - Contractor~s office 20 december 1855. 
Monsieur. Votre Excellence m 'a fait l'honneur de demander mon opinion 
sur les avantages et desavantages des deux emplacements pour la station ter~ 
minale du· .Chemin de Fer de D. Pedro II, qui sont à present sous la 
consideration de Votre Excellence. 

J'envoie deux plans du terrain, pour · montrer · les deux emplacements 
pour •la station .. 

Les avantages du n. 1° sont : 
1º. Une:façade vis~à~vis de la rue large de S. Joaquim. 
2º. Une bonne ·direction donoée à la branche au Prainha. 
3°. La locomotive · peut parcourir plus· d' espace sans . sortir de la station. 
'Les desa vantages du n. Iº" sont : 
1º. Le .terrain etroit et -isolé pour toujours par les rués S. Diogo et 

S. Pedro. 
2º. La necessité absolue de fermer la rue ·das Flores, oli elle traverse 

l'endos de.la station. 



,. 

3Q,. La déviati0n de la diFection de la rne S. Diogo, qu1 ,doit passer la 
ligne du chemin de fer à un angle droit .. 

Les avantages du n. 2 sont: 
· rº. La ligne de la· rue 'S. Diogo n'est pas rompue. 
2º. Faculté d'acheter, s'il devient p~cessaire, ·tout le terr~in au nord 

de la station, et. alors d'eyiter la necessité de donner un passage atravers 
le chemin de fer à la rue das Flores da~s un endroit três dangereux. 

3°. La forme triangulaire du terrain· est . probablement avamtageuse. 
Les desavantages du n. 2 sont: , . 
1°. Il n'y a pas assez d'espace pour la locomotive a parcourir. 
2º. La façade será un peu tournée du paraUele des autres maisons,du campo._ 
Ces deux desavantages peuv.ent être evjtés en achetant le terrain au nord 

de' la rue de S. Diogo. 
En considerant tous les avantages et . desagréments des deux empla

cements, je ne' peux pas décider le quel sera le meilleur, et je crnis que c'est un 
aífaire de goCit, et je .cr.ois que en tous les deux q1s également nous pouvon~ 
faire un édificé con venable et beau. 

Ayec l'expression de ' ma plus grande estime je prie V ~tre Excellence de 
vouloir bien · agréer ·ma · plus haute considération, et de me croire - Son 
obeissant servitet~r - Charle.s E. Austin. - A Son Excellence Monsieur le 
Conseiller Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Ministre de l'Empire - Conforme, 
Fausto Augusto de Aguiar. 

'Parecer do Engenheira- C. B. Lane 

(CóPrA) Traducção. Rio de -Janeiro,. 22 de dezembro de 1855.- Senhor. 

Tenho à honra de remetter inclusas a V. Ex. as plant~s do local proposto para 
a estação da Estrada de "Ferro no Canipo de Sant'Anna e os papeis que 
V. Ex. me fez a honra de entregar em mão 'honteni · para que ·eu désse minha 
opinião sobre o seu c0nteíado. . . 

Li-os cuidadosamente; não é preciso tomar o precioso tempo de V. Ex. 
fazendo minuciosos detalhes, portanto apenas ~arei as razões por que prefiro
ª opinião da maioria dos Directores, e me referirei a alguns dos argumentos 
contidos. nesses papeis «en passant». . 

Chamarei ao quarteirão de Sant' Anna N. 1 e ao de S. Pedro N. 2. 

1 º. A forma triangular do N. 1 ~ decididamente vantajosa. N. 2 tambem 
é quasi triangular, mas infel~zmente_ a base do triangulo é mal collocada. 

2°. A valia-se a differença ~o custo em cerca de 5o contos de réis a 
favor do N . . 2. Parece-me que seria imprudencia sac.rificar as vantagens fu~ 
turas de augmentar por menos preço a desaproP.riação dos terrenos, á acqui
sição, agora, de tão mesquinha economia. 

3°. O cruzamento ao nivel da rua de S. Diogq tão juntQ á estação é 
. desvantajoso; não quero- dizer, que a principio · assim fosse julgado, porém 
logo que se desenvoLvesse muito tram·ito ·haveria necessariamente frequente 
passagem e repassagem de locomotiy.as nesse logar,. ou o que seria ainda mais 
inconveniente - trens parados e a obstruírem a passag~m pela rua. 

Occorrendo estas circumstancias, seria necessario levar a rua por cima da 
Estrada de Ferro por meio de uma ponte,-· e essa popte e obras coinpetentes 
custariam por certo muito mais do que a economia; agora, çie So contos de réis. 

'I 



1 ,. 

• 
4°. Um dos pontos · de maior importancia na administracão e economia 

de es~q1das de ferro é o uso effectivo do material rodante rolling stock e é que 
durante a vida de uma carruagem ou vagão (se assim me posso exprimir), 
gastará tantas horas quantas forem passiveis a trabalhar, e o menos possivel 
em inactividade. Ota, este ponto importante depende muitissimo da ex
tensão e arranjos convenientes das estações .terminaes . Foi finalmente ad
optada a 1de1a que tive a honra de apresentar a V. Ex. no mez de junho 
passado, que é a de collocar trilhos pela rua de. S. Joaquim até os dis
trictos em que· se acham situados os armazens de café, e, segundo julgo, 
no proposito de leval-os até á Prainha ao pé do Arsenal de Marinha. 

A' prÓporção que se for augmentando o transito julgar-se-ha logo ne
cessario, como é provaver, desenvolver ainda mais essas linhas pelas ruas, 
por exemplo, pela rua Nova de S. Francisco, e depois virá a necessidade 
de collocar uma outra linha para voltar á estação, diga-se pela rua do 
Príncipe. - Ora, por estas vantagens parece-me que N. I apresenta maiores 
facilidades que N. 2, e não percebo .o que se diz de que estas linhas exi
giriam curvas desfavoraveis, nem sahindo, nem entrando na estação. 

5°. O Brazil trata actualmente da construcção de um grande tronco 
de estradas de ferro, que com toda a probabilidade poucos annos depois 
da sua conclusão servirá de canal para um commercio de exportação quasi 
sem rival. E' impossível a qualq'uer prever, num paiz como este, quaes 
as circumstancias que hão de acompanhar o desenvolvimento effectivo e 
economico desse commercio, e portanto é da maior importancia que se es
colha para a estação o local que apresente o maior espaço possivel para 
expansão futura, a termos os mais razoa veis, e aqui ton1o a liberdade de 
citar as seguintes paÍa vras da carta que dirigi D. V. Ex. a I 2 de junho passado. 

« Tomo tambem a liberdade de recommendar que o Governo trate de obter 
a maior lãrgura de terren.o possível a termos razoa veis, dentro da Cidade, antes 
que se eleve » o seu valor, porque tempo virá quando certamente elle será de 
urgente necessidade, devendo · ser comprado sem «se olhar a despezas ». 

6". Na minha opinião a estação póde ser collocada no local N. 1, 

apresentando tão belia vista como no N. 2 - porém, depende isso do gosto, 
e não darei minha opinião, porque considero esse ponto como de impor-

. tancia secundada. Deve-se olhar principalmente ás vantagens futuras para 
determinar a questão, e concordo perfeitamente com a.s palavras expressivas do 
Sr. Ottoni, dirigindo-se por càrta a V. Ex. : « i'l'lal com prehende, Exm. Sr. , 
o futuro da Estrada de Ferro de D . . Pedro II, quem lhe désse por termo 
e centro um espaço que não possa alargar-se além de um limite circum
scripto e previaménte assignalado ; seria o mesmo, envolver em circulo de 
ferro a cabeça de um gigante adolescente e esperar-lhe o desenvolvimento 
do corpo e das faculdades, vedando o alargamen.to proporcional do craneo. » 

Por todas estas. razões, pois, tenho a honra de recommcndar a V. Ex. 
que o local N. 1 proposto pela maioria dos Directores seja adoptado para 
a Estação da Eslira<da de Ferro. Tenho a honra, etc., etc. C. B. Lane.

T. A. de Sá, Interprete.- Conforme - Fausto Augusto. de Aguiar. 

Por Decreto de .2 de outubro de 18 5 5 foi nomeado Christopher Bagôt 

Lane, Engenheiro cl\ef.e por parte do Governo 

trabalhos da Estr:ada. 

Imperial para fiscalisar os 

579" 
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O empreiteiro Price, retirando-se do pa1z, deixara como . seu represen

tante, corn plenos poderes, a Charles Austin, e seu engenheiro chefe da secção 

da Estrada contratada. · 

Tendo a Directoria reconhecido a convemenc1a de trazer a linha de 

S. Christovam até a cidad·e, substituindo o ramal do Vallongo, de ·que trata 

a . clausula 3ª do contrato Price, por um ramal desde a estação inicial até a 

Prainha, levou o assumpto ao Governo, que o sanccio1rnu por portaria de 30 

de dezembro de r 8 5 5, concebida nos seguintes termos : 

Sua Magc:;,stade o Imperador Attendendo ao parecer dá ma10na dos 
Directores da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro ·II, o qual 
subio á sua Alta Presença com data de I 7 do corrente; Tendo ouvido o 
Engenheiro Chefe das '<?bras da mesma Estrada e representante do Em
prezario Price, e considerando as razões expendidas no officio junto pelo 
Engenheiro Superintendente Fiscal das obras por · parte do Governo Imperial 
C. B. Lane, as quaes confirmam aquelle parecer; Houve por bem Designar, 
como pref erivel para o ·assento da estação terminal da referida Estrada, o 
quarteirão existente entre as ruas de S. Diogo e do Principe ao lado da 
Egreja de- Sta. Anna, e Determinou que ahi se proceda á construcção das 
referidas obras. 

Outrosim o mesmo Augusto Senhor Houve por bem, depois de ter 
igualmente ouvido as pessoas mais competentes na materia, Autorisar essa 
Directoria para mandar continuar desde já a linha da Estrada de Ferro, 
de que se trata, desde o Matadouro Publico até aquella estação pela di
recção constante na planta que V. Mcê. remetteu-me, e devolvo rubricada; 
seguindo um ramal desde a mesma estação até a Prainha, pelas ruas 
larga e estreita de S. Joaquim e pela da Prainha, o qual deverá sub
stituir o ramal do Vallongo, que fôra delineado em Londres, e que se 
acha traçado na respectiva planta. 

E porque alguma diíferença de preço possa resultar da alteração do ramal a 
que acabo de referir-me, Resolveo o Governo Imperial Autorisar V. Mcê. não só 
para entrar nos ajustes que forem necessarios com o Engenheiro C. E. Austin, 
como tambem para assignar corri elle os respectivos termos, que todavia só 
produzirão effeito depois 'da approvação final do mesmo Governo. 

O que tudó participo a V. Mcê. para sua intelligencia e para- que o 
faça constar á Directoria, a que preside, e a quem mais convier; preve
nindo-o de qBe nesta data se expedem iguaes co.mmunicações aos referidos 
Engenheiro C. E. Austin e Engenheiro do Governo C. B. Lane.- Deus 
Guarde a V. Mcê. - Luit Pedreira do Couto Ferrat. · 

A esta resolução seguiu-se á. acceitação por parte de Austin nos termos 

propostos pela Oirectoria, a saber: 

Illm. Sr. Charles Aústin -A Directoria resolveu perguntar a V. S-. 
se em nome de Mr .. Price concorda nas seguintes disposiçÕes relativamente 
á construcção da Estrada de Ferro de S. Christovain p~ra a 'cidade. 
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1ª. Supprime-se a estaçãotemporaria, cáes e ponte de madeira mencio

nados no art. 8 da especificação á I ª clausula do contrato ; e conseguin
. temente se fará uma reducção de ;f, 7. ooo em favor da Companhia, de
duzida da primeira prestação que se houver de realisar. 

2ª. O ramal não será dirigido a Vallongo, mas á Prainha, e a sua 
direcção bem como a da linha principal desde a rua de S. Christovam 
até o Campo seguirão o traço assignalado na planta N . 1, que V . S . as
signará se concordar nesta proposta. 

3ª. No extremo do ramal se construirá um trapiche com ponte que 
permitta atracarem os navios exportadores de café e mais generos do 
paiz, tudo na forma da especificação e do desenho N. 2, por V. S. as
signado. 

4ª. A clausula 3• do contrato será executada com as modificações 
precedentes; e em compensação do augmento de despezas que dellas re
sulta a Mr: Price, já por ser mais ~ongo o ramal, já por accrescer o tra
piche e ponte, a Companhia pagará, além das E 69 . 400 do contrato, mais 

· E 3. 507-17-7; que serão addicionadas ao ·segundo pagamento estipulado na 
clausula 3ª. 

Com a sua approvação e assignatura nesta carta, entender-se-ha que 
acceita todas as obrigações nella mencionadas, assim como a minha assi
gnatura ligará a Companhia na forma do art . 33 dos nossos estatutos . 

Deus Guarde a V. S. - Christiano Benedicto Ottom·, Vice-Presidente 
da Directoria. 

Acceito as condições propostas em nome do Sr. Edward Price. Ja
neiro 10 de 1858.- Charles E. Austzn. 

As duvidas .que a prmc1p10 se suscitaram sobre a elevação . dos declives 

em divers0s pontos da linha, bem como sobre a realisação dos pagamentos 

a que se referia o art. 14 do contrato, foram todas resolvidas amigavel

mente. 

A Directoria em Assembléa Geral ·de 3 1 de janeiro de 18 56 apresentou 

o seu 1° relatorio, no qual assim se exprime sobre a organisação da Com

panhia e_ emissão de acções: 

O contrato celebrado em . Londres para construcção ·da 1 ª secção da 
nossa Estrada de Ferro deu direito ao emprezario de receber até um terço 
dos pagamentos em acções . ao par; e em consequencia desta estipulação 
ficaram em deposito', das 60. ooo acções emittidas em maio, 8. 297, que a 
200$ perfazem a quantia de I .659:400$, correspondente (ao cambio de 27) 
·á terça parte de ;f, 560. 084 · estipuladas na 1 ª clausula do contrato. As 
acções em deposito eram destinadas a repartir-se . em doz~ porções, as 
primeiras cinco de 692 acções cada uma e as outras sete porções de 691, 
que seriam entregues por occasião de càda u_ma das doze prestações bimen
saes e fazendo parte dellas. . Ent~ndia; ·porém., a Commissão distr.ibuidora 
que estas emissões deviam fazer-se ao par de 200$ , no que era contestada 
pelo emprezar'io, sendo esta, ao que parece, a primeira di vergencia a que 
deu logar a execução do contrato de Londres. 



Installada a DireCtoria -e tendo de resolver está questão, ponderou as 
razões apre.sentadas de um e outro lado, e collocada acima dellas a vantagem 
de evitar debates e desintelligencias, condescendeu com a opfoião do empre
zario, resolvendo que ca(da porçáó de acções . emittidas em seu pagamento 
fosse computada pelo valor das entradas até então realisadas; e desta ma
neira se tem emittido no rº de setembro, r r de outubro e r r de dezembro 
tres das quotas mencionadas. Achain-'-se, pois, na circulaçfo 53. 779 acções, 
que, com 6. 221 existentes, em deposito,· para pagame'ntos ao emprezario, 
perfazem as 60.000 exigidas pelos decretos de 9 de maib para incorporar-se 
a Compà.nhia. 

Por iniciativa da Directoria e deliberação da Assemblé,a Geral foi creado 

um fundo de reserva, com approvação : do Governo, por Decreto de 1 7. de 

março de 1856. 

· Para formação deste fondo applicar-se-hia uma quantia . correspondente 

a r/10 º/0 , ao anno das acções emittidas. 

Desde que os .lucros da Com'panhia se . el~vas~em entre 7 1/ 10 e 8 º/0 ao 

anno, este fundo · seria . augmentado até corresp.onder a 3/ 1 o º/0 sobre o ca

pital. 

,O producto d~sta verba seria applicado como melhor conviesse, ou em 

acções da mesma Companhia ou em titulos do Governo, sendo do mesmo 

modo applicados os. juros semestraes. 

·o fundo assim constituído deveria servir para occorrer as necessidades 
' ' 

extraordinarias provenientes de força maior e 'não comprehendidas no con-
.. .. - .. 

trato feiio com o Governo Imperial ; mas em ne.nhum caso poderia ser em-

pregado para o pagamento das multas que a Companhia houvesse de soffrer. 
. . . ) 

A Companhia resolveu depositar os seus fundos no Banco Maua, ~ac Gregor 

& Companhia. ·· ~ 

Ao passo que prosegmam os trabalhos da ·rª secção, não mereceràm da 

Directoria menos solicitude os da 2ª. 

~m sessão de I 4 de janeiro de ·1856 foram dadas, para ordem do dia da 

seguint_e, duas propostas, uma do Engenh~iro C. J\ustin e outra do·Engenheiro 

Marchoud, para levantarem por empreitçi,da os planos definitivos da 2ª secção ; 

es.tas propostas, porém, ficaram prejudicadas por consulta feita ao Governo, 

que aconselhou a Directoria o abster-se de . con~r;;ito~ ou ~x~lorações, mandan

d0-os ·executar sob sua immediata direcção ; medida esta de conformidade com 

o - pensamento que presidiu a_ deliberação pr·imhiva ~a Dfrectoria quando mandou 

engajar .no's Estados Unidos op · na ' Allemanha urri engenheiro chefe e seu es-

tado maior. •f ·_. 

' '\ 
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· Neste interim, t~ndõ cliegad·o da Europa ·o ~-rº tenente âe erigenheir-õs An-
. . 

tonio Mari'a 'qe Óliveini: Bulhões, ·que especialmente estudara estradas d~ : ferro, 

a Directoria convidou-o a apresentar proposta para organisar provis-Oriamente 

o serviço das exploraÇões," dãndo :impulso aos trabalhos até ·a · chegada do 

Engenheiro Chefe da Companhii. O , Engenheiro · Bulhões', : no .intuito ,de habi

litar-se para . esse fini, · ~mpr~hendeu -uma viagem ao interior da Provinciâ-. do 

Rio :de Janeiro e apresentoü ·:relatorio é proposta, o .que, tudo. ficou ·p:rejudicadO. 

com a cJ1egada: do c9ronel Charl_e~ F. lVL · Garnett, Engenheiro Chefe con

tratadó, . o qual assumiu'.as . funcções, tendo principiado as explorações .do _aJto 

' da Serra :a I de outubro de I 8 56 . é aptesent'ª'do _os planos definitivos a· · 5 

de agosto · de r.8 5 7, os qnaes foram , sem demora enviados ao Governo; · · 

O coronel Garnett ' fiéou desde. logo tambem incumbido por parte do 

Governo da inspecção e · fiscalização das obras da. r ª ~· secção. 

A 24 de junho de 1857 o Governo Imperial nomeou par.a o cargo de Pre~ 

sidente da · Companhia o seu '_Vice-Presidente C. B. Ottoni, sendo . então no

meado interinamente pelos directores e eleito em seguida pela . Assembléa· 

Geral Vice-Presidente o Dr . . Luiz Peixoto de Lacerda W erneck. 

Pensou-se á principio que Ed. P.rice. emprezario da Iª secção, naturalmente 

contrari'aria i ·construcção da 2ª; mas taI previsão. não se realisou, . por:que, 

instado pata· apresentar proposta, declarou que na falta de estudos do :tex!eRo 

e orçamentos era impossível uma empreitada razoavel,; offerecendo-se; porém, 

para construir toda a linha· por conta da Companhia, meaiante as .. :instrucções 

do coronel Garnett,. percebendo 15 º/0• pro labore, da '. súa administração. 

· Em semelhante circumstancia foi adoptado o ex2ediente de convocar. con- · 

trat~dores .por meio de annuncios impressos, no paiz, nos Estados Unido~ e .nq, 

Europa, para uma: ·concurrenci.a ,a 15 . de ·agosto élo mesmo a.nno··_de . 18 5 7,. : 

·: Entre:tanto, ef:fectuada à concúrrericia e conhecidas as prnpostas, a Dire

ctóri.a julgou conve_niente 'não celebrar contrâto, por dois mótivps p;rincip~s: 

o primeiro por constar que a_lguns empreiteiros não se apre_sentaram po~ ;nã;o 

os satisfazer os planos provisorios approvados pelo Governo, e julgaram in 

disp~nsaveis alguns pormenores qué só poderiam fornecer os plarros defini 

tivos ; o segundo por 1_1ão estar ainda concluida a Iª secção, condição essencial 

para O transporte do . material . Iiecessario; reso}vend~-se COQVOcár nova con

currencia para 25 d..e fevereiro de 1858. 

Finalmente •. recebidas e estuda:cias as propostas dessa concurrencia, foi 

celebrado,, a 20 de abril, eontr,ato com os .subditqs ~meric.C!~OS . w. Milnor . 

Roberts, W .. ~. Watts., ·George Harvey, Jacob Humbir~, Roberto Harvey 
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e C. I. Harrp.h, sob a firma ~oberts, Ha·rvey· & Companhia, para as obras da 
. . 

2ª secção, desde a ·estação · de Belem até o loga:r ássignalado para uma es-

tação, além do maior tunnel. 

O ramal da Prainha, que parecia em caminh.o de execução, porquanto 

não só a Companhia tratara da · desapropriação de ·uma grande parte dos 

predios da rua estreita de S.. Joaquim, ·como de · adquirir o terre.no do outro 

lado d~ praça da Prainha, visto que o .Governo não cedera o terreno contiguo 

ao Arsenal de Marinha, ficou como assumpto indeciso, _ porque em junho de 

18 5 t declarou repentinamente o gerente do .empreiteiro E. -Price ter :·instru

cções para recusar-se a qualquer accordo. e- protestou abertamente que não 

edificaria o ramal senão na direcção primitivamente ajustada .. 

Por outro lado, desenvolvido o projecto por insinuação do Ministerio da 

Fazenda, de modo a satisfazer a todas as necessidades do embarque das 

mercadorias e arrecadação dos direitos de exportação, e tendo-se empregado 

nas desapropriações e na empreitada somma· cuja garantia era orierosa para o 
Thesouro, resolveu o Governo Imperial · em I 862 que não fosse 6 ramal con-

struido. . ',. 

A 29 de março de 1858 foi inaugurado o trafego da Estrada na parte 

entregue pelo emprezario1 até Queimados, na extensão de 32 n:ilhas ihglezas, 

comprehenderido as cinco estações: Campo,. Engenho Novo, Cascadura, Ma

xambomba e Queimados. 

, As primeiras oito locomotivas foram chamadas: · Imperador, Imperatriz, 

Paulista, Mineira, Fluminense, Brazil, Pr.ogr~sso, Industria .. 

A Directoria da Companhia não .se poupou: a esforços de maneira a dar a 

este acontecimento a maior solemnidade; forain distribuídos convites em pro

fusão, para que á festa não faltassem o dero, a nobreza. e o povo. 

Eis . como o Jornal do Commercio do dia seguinte narra em artigo da re

dacção o acontecimento, que encheu de justo enthusiasmà a população da Ca:

pital: 
• ~ f i: ( 

Hontem, finalmel)te, tran~formou-se na mais bella e animadora reali-
dade o sonho querido dos Fhimfoenses. 

A Estrada de Ferro de D. Pedro II foi inaugurada, e desde o Campo 
. d~ Acclamac;ão até · a est~ção c;le Quein;ia4os, um espaço de oito leguas, 
póde já se{ percorrido . em . uma hora. . . ' . "' 

Saudamos este notavel acontecimento"· com t0do: o . enth'usiasrno do , pa.
triotismo ; a Estrada de Ferrq c!e D. Pe_dn;> II; como . Ol;ltras ·instituições 

• de semelhante natureza, que se vão estabelecendo_ no ,paiz, prÓclaman:i em 
· '· alta voz ao mundo inteii:o' 'que' o Brazil progr1dé, próspera e se agita, é que 

. . . . . . o seu lagar .está marcado .a,. par das nações . mais! r.icas .e· poderosas. , : · J,. 

'\ 
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-· O fufuro não ha de por certo desmentir esta deslumbradora prophecia. 
Com effeito, pode~os ufanar-nos do muito que havemos conseguido 

em pouco tempo. 

Ainda nã~ ha dez annos que a idéa de uma estrada de ferro no Brazil não 
passava de uma aspiração poetica e extemporanea; a verdade sediça na Europa 
e na Confederação Norte America, era ainda uma utopia no Imperio diamantino. 

Mas a vontade forte e a constancia de alguns homens corajosos dissipou 
·bem depressa as duvidas e . as descrenças dos medrosos. 

A 3o de abril de 1854, uma empreza, á cuja frente se achava um cidadão 
· prestante, que nesse dia recebeu do Imperador o titulo mais bem merecido, 

poude com justo.orgulho dizer aos incredulos: Eis uma estrada de ferro no Brazil. 
O enthusiasmó com que foi victoriada essa brilhante conquista nunca 

·' será esquecido. 
Mas a linha ferrea de Mauá, estendendo~se apenas por um espaço de

masiadamente .limitado, era como o primeiro canto .de um poema sublime, 
a primeira pedra -de . üm monumento magestoso. 

O espirito publico demonstrou-se fervente: as estradas de ferro torna
ram~se uma necessidade indeclina vel para o paiz. 

E passados somente quatro annos a Província de S. Paulo tem uma ga
rantia de juros para organisar uma empreza de estrada de ferro, a da Bahia vê 
a Companhia do Joazeiro organisada, a do Rio de Janeiro contrata a linha 
fer.rea de Nitheroy a Campos, a de Pernambuc'? inaugura a sua, e a capital 
do lmperio applaudiu hontem a inauguração da de D. Pedro II. 

E a <cada uma dessas potentes· instituições, que se planta no paiz, o 
patriotismo sauda antecipadamente a colonisação européa, povoanào as terras 
i.ncultas, . a agricultura salvando-se da crise que a ameaça, a industria abrindo 

· vôos ·com sua:s a~as de oúro, a civilisação polindo os ·reconcavos,. a justiça pre
venindo os crimes, a cidade surgindo do seio dos desertos, o espaço desap
parecendo ao _impuls

1

0 do vapor, e cada hora elevando-se ao valor de um dia . 
Razão, portanto, sobrava á capital para esperar com anciedade pelo dia 

: patriotico da inauguração da Estrada de Ferro de D, Pedro II. 
· Esse dia qhegou, foi o de hontem, a que a historia consignará por certo 

uma· pagina memorável. 
Muito antes da hora marcada para a ceremonia da inauguração co

meçou a affiuir o po'V'o, que se agglomera,va defronte da estação do Campo 
e nas ruas adjacentes, nas quaes se achavam todas as casas cingidas por 
bellas zonas de .senhoras. 

A's 9 horás do dia éhegou Sl Ex. o Sr. Bispo Capellão-Mór, acom
panhado do seu cabido, e dentro em .pouco a estação se achava inundada 
de convidados .. 

SS. M.!Vl. II. chegaram ás 10 horas do dia, sendo recebidos á porta 
da estàção .pefos membros da Directoria da Estrada de Ferro. 

Logo depois teve logar a benção das locomotivas~ carros e estrada, 
. · - para a qual achava~se · armado na estação um altar, no qual officiou Sua 

.Ex . . o Sr . .Bispo. : 
Terminada a ceremoniii religiosa o Sr. Christiáno Benedicto Ottoni, Pre

sidente: da Directoria, dirigindo-se a· S, M. o Imperador, pronunciou com 
a· mais viva ·emoção o seguinte discurso~ 

· . a: :Senhor ! E' só o sentimento do dever o que me inspira a coragem 
. , de levantar neste momento a minha voz, ainda abafada pelo écho dos hyÍnnos 
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··· .. .sagrados · que sobem ao throno celeste ! A religião ·acaba de implorar a 
protecção divina para as aspirações de progresso que se desenvolvem sob 
os auspícios de V. M. l. 

Temos fé, Senhor; a ·benção de Deus coroará nossos esforços, o rei 
dos reis sanccionará do alto da es.pherà a anim~Ção offerecida por V. M. l. 
a este graride beneficio · publico . . 

Senhor ! A "historia severa e .investigadora, em . cada seculo assignala 
o bem e o· mal, desenha as sombras ·e a- 'lúz : não póde haver perfeição na 
fraca natureza humana. Porém, a gloria das . .batalhas em um reinado, a 
sabedoria dâs leis promulgadas em :. outro, a consol~dação da ·paz e o do-

. minio da justiça em um terceiro; qualquer _desses · traços característicos que 
recommendai:n certos monarchas á. admiração ou ao respeito da posteridade, 
são pharoes que, iil'uminando todos os angulos ·do quadro não permittem 
aos olhos deslumbrados dos ·vindouros a apreciação dâs imp~rfeiçóes, tri- . 
buto ·da noss·a fragilidade. O ~pharol que V. M. I.. accendeu e a cuja luz 
estudarão nossos : netos o reinado de V. M. · · I., é à in'auguração das es
tradas de ferro· em . nossa patria. 

Náo repetirei o que todos sentem, q_ue deste facto dependem a industria 
e a riqueza do paiz ; . ~rguendo-me, porém, a -idéas mais altas, a unidade 
do Imperio e as franquezas provinciaes, estes dois pensamentos apparente
mente. adversos, encontrarão na rapidez das· communicaçóes o principio fe
cundador que, deve congraçai-os, fazendo-os convergir igualmente para o • 
bem da . c·ommunidade ._ 

Approximem·-se os centros: possa correr o irmão em defesa do irmão, 
f 

reduzindo os mezes, as horas, e zomb_ando dos canhões inimigos que por 
ventura atroem os mar:es; chegue a palav.ra de V. M. I; em poucos minutos 
ás extremidades do Imperio ; ouça V. M. J. com rapidez electrica a voz 
de seus subditos, e a paz e a concordia reinarão, · porque somente serão 
.dependentes da illustração do governo de ·v. .fyl. I: 

Seguindo o fio da minha idéa, Senh9r, ouso esperar que a beQ.evolenda 
de V. M. I. me permitta accrescenfar ·um p-ensamento, que não tenho a 
audacia de erigir em conselho : a necessidade palpitante de:: nosso systema 
de vias de communicação consiste hoje· principalmente, Senhor, cm ser 
methàdisado. Seja estudada e traçada .nos mappas a rêde dos caminhos de 
ferro do Brazil, ligando os principaes centros · e adaptada para estender-se 
ao Paraguay e á Guyana Franceza. Subordinem-se todos ·os projectos ao plano 
geral. 

· ." · Para qúe os esfor.ços de cada um ·não ' possam isolar-se e todos tendam 
para um fim uniforme. 

Para que as forças sociaes não se fatiguem, sem que · do seu dispendio 
. · -colha a sociedade a maxima vantagem; 

Para que o principio civilisado circule ·sem iríte~rupção por todo o corpo 
político, como o sangue pelas nossas 'arterias., 
. Se bem comprchendo, Senhor, o pe~samento que acabo de enunciar, 

a Estrada de Ferro de D. Pedro II será .para o .futuro . um dos troncos 
pdncipaes .da gigantesca ra.rríifiéaçãó. · 

E\ pois, · em nome .da associaç,ão q4e está cimentando · uma das pedras 
~ngulares do edificio; é ·em nome de . seus directo.res ·de quem sou orgão 
perante V. M. I. ; é da parte da .industria e . da civfüsação ; é por todo . 
o Brazi_l, emfim, que cu 'tenho a honra de cumpr-imentar· a V, M. I. » 

'l 
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S. M. o Imperador dignou-se responder : 
« Srs. directores, a nação reconhece vossos perseverantes esforços a bem 

de uma empreza de tanta importancia para este vasto Imperio; e, possuido 
do maior jubilo pelo acontecimento esperançoso que hoje todos applaudimos, 
rogo a Deus que me conceda uma longa vida para ver os Brazileiros sempre 
amigos, sempre felizes, caminhando com a velocidade cada vez mais cres
cente da civitisação, para o brilhante futuro que a Providencia nos des-

. tinou. » 

.Logo depois annunciou-se que S. M. o Imperador concedera a carta 
de conselho ao Sr. Christiano Benedicto Ottoni, e a commenda de Christo 
a todos os directores . 

Uma salva de artilharia de linha e tres descargas de infantaria da Guarda 
Nacional, que estava postada defronte do edificio, veio logo misturar-se com 
as acclamaçóes ferventes e enthusiasticas de uma multidão immensa que 
victoria va a partida dos carros. 

A's ro horas e meia largou o primeiro trem ao som de arrebatadores 
e clectricos vivas a S. M. o Imperador, á familia imperial, á nação bra
zileira e ao progresso do Brazil; vivas que rebentavam do seio de todos 
aquelles que parti}:ipavam da festa, e do numeroso concurso de especta
dores que enchia as circumvisinhanças da estação. 

Um quarto de hora depois devia ter partido o segundo trem. Um in
conveniente inesperado veio demorai-o tanto, que foi preciso adiar a sua 
partida para não demorar por mais temp.o a do trem imperial. 

Ao meio dia menos dez minutos sahiu este. 
Neste momento foi tão ardente, tão arrebatador o enthusiasmo geral, 

que faltam-nos palavras para expliical-o. O nome do Imperador partia 
coberto de bençãos de todos os labios, e essas bençãos passavam pelos 
labios num · vivo impulso dado pelo coração. 

Removido o estorvo que impedira a sahida do segundo trem, partiu 
elle um quarto depois do meio dia. 

Ondas de povo feliz e jubiloso circumdavam a estação e cobriam o 
morro de S. Diogo; columnas de espectadores curiosos e de senhoras, 
agitando seus lenços brancos e saudando a passagem de SS. MM. II . ; 
as locomotivas e os trens que rodavam impetuosos; salvas e foguetes estou
rando a cada passo; ruas ornadas de bandeiras e de arcos de folhagens e 
de flores; emfim, a alegria e o ardor em todos os semblantes ; os sonhos 
de um futuro grandioso para o Brazil em todas as almas; eis o aspecto e o 
sentimento de toda essa multidão e de todos esses Jogares ditosos que fallavam, 
a primeira com o brilhar dos olhos, . com as acclamações que partiam dos 
labios e com a felicidade que transbordava dos corações, os segundos com 
seus ornamentos -festivos, com · a linguagem das flores, com a eloquencia 
da natureza . 

Os trens sahiram de volta da estação de Queimados pouco antes das 
tres horas da tarde e chegaram á do Campo no fim de uma hora e qua
renta minutos. 

Não se conclua, porém, daqui que é este o tempo que se deve gastar 
ordinariamente nesta viagem, que tem sido feita em uma hora. Como era 

.immensa a concurrencia e se receiasse alguma imprudencia dos espectadores, 
demorou-se a marcha do trem para que fosse possível fazel-o parar com 
promptidão. 

9 
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Terminado o passeio, a Directoria da Estrada de Ferro teve a honra 
de offerecer a SS. .MM. II. e depois a muitos de .seus convidados um es
pl endido copo d'agua. 

Remataremos este artigo, escripto ao correr da penna, dizendo que na 
estação de Queimados achava-se grande concurso de' habitantes dos arra
baldes, tendo vindo mesmo de Vassouras muitas pessoas ·para festejar o 
venturoso acontecimento do dia 29 de março. · 

A Camara ·Municipal de Iguassú, que alli se achava reunida, dirigiu a 
S . M. 1. uma allocução. 

Foi gravada e cunhada na Casa da Moeda, para commemoração deste 

facto, uma medalha especial, da qual fundiram-se os seguintes exemplares: 

duas de ouro, destinadas aos Imperantes; 

sete de prata, idem aos membros do Ministerio; 

2 5 de cobre bronzeado, idem aos directores e outros. 

Em um catalogo n. 1 o da collecção numismatica brazilica pertencente 

a Viscondessa de Cavalcanti, e pela mesma offerecido ao archivo da Casa da 

Moeda, encontra-se um exemplar de madeira, assim descripto: 

64. Dom Pedro Segundo, Imperador do Brazil. - Busto do Impera.dor, 

a esquerda Chr. Luster F. 

Rv.- Estrada de Ferro de D. Pedro II.- No centro uma locomotiva: 

Inaugurada em 29 de março de 1858. No exergo: Gravada e cunhada pela 

Casa da Moeda. 1858 . - 61' m/m. Madeira. 

O verso e reverso dessa moeda em tamanho natural são aqm repro

duzidos de dois desses exemplares de cobre bronzeado existentes no gabinete 

actual da Directoria. 

Estes exemplares foram angar-iados em r 888 para serem collocados em 

quadro como se acham . 

' 1· 
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Ficou assim inaugurado o trafego, possuindo a Companhia o seguinte 

material: 

Dez locomotivas: quatro para trens de passageiros providas de duas 

rodas motrizes, quatro para trens de cargas providas de seis rodas motrizes 

e duas de quatro rodas motrizes . 

8 carros para passageiros de I ª classe 

I Ó » » » » 2 ª )• 

16 )) )> )) )) 3ª )) 

I oo vagões de differentes qualidades para o transporte de mercadorias. 

Não havendo ainda chegado o Inspector Geral do trafego, que a Com

panhia mandara engajar nos Estados -unidos da America, foi resolvido en

carregar-se dessa substituição o Engenheiro chefe, mas, achando-se este doente 

e por sua vez substituído pelo Eng_enheiro major vV. S. Ellison, foi este 

nomeado interinamente para tal logar. 

Tratava a Companhia de reforçar os recursos financeiros, por meio de 

um emprestimo para fazer face ás despezas da construcção da 2ª secção, 

visto que o capital realisado era de 7. 800:000$ e o restante da I ª emissão 

de 4. 200:000$ , insufficiente. 

Para esse fim requereu ao Governo Imperial, que submetteu a proposta 

á Camara dos Deputados e ao Conselho de Estado. 

' No seio da Camara foi larga a discussão, na qual tomou uma brilhante 

parte o deputado Dr. Francisco Octaviano de Almeida Rosa, pelo que a Dire

ctoria resolveu agradecer-lhe o zelo e interesse manifestados. 

Obtido . do Ministerio do lmperio o autog rapho . do Decreto n . 9 I 2 , 

de 26 de agosto de 1857, que sancciona a resolução da Assembléa Geral 

Legislativa, que autorisa o Governo Imperial a proporcionar a Companhia 

da Estrada de Ferro de D. Pedro II os meios de levantar, por um emprestimo 

contrahido dentro ou fóra do Imperio, um terço do capital fixado para a 

empreza, e estabelecidas entre a Directoria e o Governo as condições respe

ctivas, foi, a I 9 de .maio de 18 58, celebrado entre o commendador Francisco 

Ignacio de Carvalho Moreira, enviado ex:traordinario e ministro plenipotenciario 

do Brazil em Londres, e os banqueiros N . M. Rothschild & Sons, um con

trato, cujas condições principaes seriam : 

Emprestimo da somma de ~ 1.42 5. ooo, realisavel pelos ditos banqueiros 

do modo seguinte: 

25 º/o~ 356.250 a de junho de · 1859; 

25 º/o ~ 356. 250 a I de agosto de 1859; 



25 °/ 0 ~356.25oa l de outubro de 1859; 

de dezembro de 18 59 ; 

somma · esta representada pelo capital de .:i\ 1. 526. 500, vencendo juros na 

razão d~ .:i\ 4-0-0 ao anüo cada parcella de ~ 1 oo, e com a seguinte especificação : 

~ 1.425.000 em dinheiro a razão de 95 1/2 º/o ~ 1492, 146- 9-14 

2 º / 0 de commissão . .:i\ 28 . 500 

l / 4 º/~ de corretagem. ~ 3.562-10 

2- 32 .062-ro 

á ral ão ·de ( 95 l/2 menos 2 1/ 4 º/ o = 93 r/ 4 º/J 

~ r .457 ,06 2- ro-o. 

Emissão de apoiices especiaes · do valor de .:i\ wo cada uma, pagavel ao 

portador com vencimentos de juros na razão de 4 º/ 0 por anno. 

As apoiices' seriam emittidas em caupons ou certificados de dividendos, 

pagaveis por parte . do Governo Imperial (na razão dos Juros e nas épocas 

mencionadas) a N. M'. Rothschild & Sons. · 

Resgate ou pagamento pelo Governo Imperial da düa somma de . 

.:i\ l. 526. 5<_1 0 dentro do prazo de trinta annos, por meio ·de um fundo annual 

de amortização de~ 1,19,0 .º/o etc . 

. A ' sornma rea lisada de ~ l. 42:5. ooo é "equivalente a, l 2. 666:666$666 ao 

cambio de 27 d. por 1$000, terça parte do capital da Companhia. 

A importancia deste emprestimo sommada ao resto :da . emissão ·deveria 

cobrir o custo da 2" secção e de não pequena parte .da 3ª e 4", segundo as

previsões da ::Directoria, parecendo a esta que a questão financeira da em

preza ficava assim definitivamente solvida. 

· A · construcção da .1ª secção ficou concluída com a abertura ao trafego 

do trecho de Queimados a Belém,, a 8 de novembro de 1858, por iniciativa 

do Governo e a contra-gosto de Samuel Bayliss, gerente e representante do 

emprezario Price, em sabstituição do Engenheiro Austin, o qual chegara · a 

desfruir uma ponte prox1ma aquella ' ultima estação, para não se effectuar a 

entrega. 

Tendo sido demittidos, a 22 de janeiro de: 1859, . io Engenheiro chefe 

Charles F. M : Garnett e 0 :1nspect0r Geral do trafego W. S. Ellison, foram 

nomeados interinamente para o primeiro destes cargos o 1° . ajudante major 

A. Eilison Junior e para o segundb o capitao Horacio da Gama Moret, que 

exercia o de Eng~nheiro fiscal do Governo. 

'\ 
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Este ultimo não logrou por muito tempo dedicar os seus serviços á Es

trada, pois que foi victima de um desastre no dia 2 o de fevereiro seguinte á 

1 hora menos um quarto da tarde. 

Percorria __ elle a linha em uma loc9motiva quando, entre as estações de 

Maxambomba e Queimados, descarrilando esta, precipitou-se em um talude e 

voltou-se. Falleceu o dito engenheiro e o subdito inglez Isaac Howard, que 

contratara a edificação de casas para os guardas e conservadores da linha, 

ficando feridos: gravemente, Basílio josé Gomes da Silva e Antonio de Freitas 

Martins, empregados da linha, e levemente, um menino cunhado do capitão 

Moret, o_ machinista e o foguista. 

A Directoria da Estr~da. em demonstração de pezar por este lamentavel 

accidente, resolveu fazer á sua custa o funeral das duas victimas e mandar 

tirar o retrato do . capitão Moret para ser collocado na sala das suas sessões, 

em commemoração dos bons serviços por elle prestados á Companhia em cujo 

serviço fallecera . 

Para substituil-o foi designado o maJor de engenheiros Francisco Primo 

de Souza Aguiar, que fôra nomeado pelo Governo para proceder a um exame 

sobre o estado de conservação da rª secção, o qual manifestou desde logo o 

desejo de não permanecer no cargo. 

Entretanto. julgando a Directoria imprescindível entregar o serviço do 

trafego a um inspector geral com responsabilidade immediata pela execução 

do mesmo, ao qual superintendesse, e com poderes de adtnittir e demittir 

o pessoal, unicamente subordinado á Directoria, resolveu, de accordo com o 

Governo. mandar contratar na Belgica pessoa idonea para este fim, visto não 

havel-a no paiz, aproveitando para ·este effeito os bons officios do Engenheiro 

nacional Manoel Buarque de Macedo, · então alli residente. Emquanto, porém, 

esperava a vinda do contratado. urgia preencher novamente o logar, vago 

por se ter exonerado a 5 de maio o major Souza Aguiar. 

Foi então designado para inspector geral do trafego interinamente o 

capitão de engenheiro~ João Ernesto Viriato de Medeiros, que fôra recente

mente nomeado Engenheiro fiscal do Governo, e · que já em dezembro de 

18 5 7 tinha sido nomeado pelo mesmo Governo para visitar a Serra e dar 

parecer sobre a · 2ª secção, seu plano, etc. 

Reconhecendo tambem a rDirectoria a necessidade de um chefe encar-· 

regado da conservação do trem rodante, requisitou e obteve do Governo 

Imperial que viesse desempenhar essa commissão o tenent'e da marinha na

cional Carlos Braconot, que permaneceu até 3 I de dezembro de 1859, porque 
579• 10 



o Governo não continuou a disp.ensar a sua presença no Arsenal de Ma

rinha. 

Fôra tambem admittido como engenheiro empregado da 1ª secção o 

capitão Miguel Antonio João Rangel , de Vasconcellos, que se exonerou em 

maio de 1859. 

Todas estas medidas foram tomadas em consequencia de t~t.em as copiosas 

chuvas que cahiram em dezembro e janeiro revelado o estado deploravel da 

linha em trafego, o que causou um certo• estado de apprehensão geral e al

guma agitação por parte da imprensa diaria. 

Os factos, entretanto, tinham explicação, porque, tendo presidido a pri

mitiva organisação do serviço do trafego uma doutrina de severa economia 

com as despezas de pessoal, constituira ella serio embaraço ao desenvolvi-, . 

mento e manutenção do mesmo serviço, não produzindo, apesar de exaggerada 

na parte commercial e financeira, os males a que deu logar nã parte technica. 

Esta se resentia tambem da ma conservação da linha, por parte dos ameri

canos, circumstancias que chegaram a motivar a suspensão do trafego e que 

não foram estranhas ao lamentavel desastre do descarrilamento da loco-

motiva. 

A esse tempo resignaram o cargo de directores os Srs. Jeronymo José 

Teixeira Junior, Vice-Presidente; Luiz Peixoto de Lacerda Werneck, Dr. 

Roberto Jorge Haddock Lobo e Alexandre Joaquim de Siqueira, sendo eleitos 

em Assembléa Geral de 29 de março de 1859 para substituil-os os accio

nistas Ignacio da Cunha Galvão, João Baptista Vianna Drurnond, José Jorge 

da Silva e Domingos José de Campos Porto. 

Já a 3 de fevereiro a Assembléa Geral havia nomeado urna commissão 

especial de cinco delegados para exame de alguns negocios e regulamentos 

da Companhia, e composta dos seguintes Srs.: Marquez de Abrantes, Dr. 

Thomaz José Pinto de Serqueira, João Baptista Vianna Drumond, José Pereira 

de Faro e Dr. Liberato de Castro Carreira. O Sr. Marquez de Abrantes 

recusou fazer parte da commissão, pelo que foi eleito em Assembléa Geral de 

12 do mesmo mez para substituil-o o accionista José Jorge da Silva. 

Tendo sido igualmente outorgada a Directoria a faculdade de reformar o 

regimento interno e regulamentos do serviço, foram estes substituídos de 

accordo com á commissão especial, sendo em julho adoptado o novo regimento 

interno e em novembro os dez seguintes : 

1 º Regimento da Inspectoria, 

)) do contador e comprador,' 

,, 



3°. Regimento do deposito, 

» 

» 

» 

7º· » 

do pagador, 

dos agentes, ajudantes e fieis. 

dos chefes de trem e ajudantes, 

das officinas e trem rodante, 

8°. » dos machinistas e foguistas, 

9°. » da conservação e reparos da linha, 

1 oº. » especial d e trem de lastro. 
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Em 1858 tinha sido elaborado o regimento interno para regular os tra

balhos da Directoria e os da Assembléa Geral. 

O novo regimento interno concentrou na Directoria os plenos poderes 

administrativos conferidos pelos estatutos, autorisou-a a delegar esses poderes 

a qualquer de seus membros, .conforme o art. 49: 

«A Directoria elegerá semestralmente um de seus membros, a quem 

delegará a inspecção e fiscalisação geral de tudo que se refere ao serviço 

da linha entregue ao transito publico . » 

Tendo chegado da Europa o Engenheiro Vlemincx, contratado por 

ordem do Governo Imperial, a pedido da Directoria, para administrar a linha, 

foi empossado no cargo de inspector geral do trafego a 1 1 de dezembro 

de 18 59, tendo exercido interinamente esse cargo durante cmco mezes o 

capitão Viriato de Medeiros, que reorganisara o trafego e collocara a linha 

em boas condicões. 
' 

Peculiar às estradas de . ferro a intermittencia dos accidentes mais ou 

menos graves, não podia a de D. Pedro II m1c1ar o trafego sem regis

trai-os. Ao de 2 o de fevereiro succedeu-se a 9 de junho o encontro de 

dois trens em Maxambomba, devido a não ter o que vinha da aidade es

perado no desvio o que devia àquella hora por alli descer e a terem 

ambos chegado com antecipação de hora. 

Ficaram contusas mais ou menos treze pessoas e avariadas as locomotivas 

e alguns carros . 

No sentido de dar maior incremento aos reparos do material rodante, 

foram adquiridos os terrenos e officinas provisorias que o empreiteiro Price 

possuia em S. Diogo, resolvendo a Directoria para alli transferir a officina 

que funccionava na estação da Côrte, e installar definitivamente em tal logar 

a séde de todos os trabalhos de reparação • 

Tendo terminado o seu tempo de serviço, na forma dos estatutos, o 

director Ignacio da Cunha Galvão, procedeu-se à eleição de um director em 



Assembléa Geral de accionistas de 30 de julho de 1860, sendo eleito Joa

quim Marques Baptista de Leão. 

A 3 de junho de I 860 a linha em construcção e os trabalhos encetados 

na 2 ª secção foram visitados por S. M. o Imperador, que despendeu todo 

esse dia e o seguinte no ex,ame das obras em andamento e dos planos da 

Companhia, recolhendo-se a palacio no dia 5, ás 8 horas da manhã. 

Nesse anno de 1860 os trabalhos tiveram regular andamento; em 1861, 

porém, foram mais desenvolvidos, · tánto na parte em trafego · como na em 

construcção. 

A Companhia havia então augmentado o seu material rodante e de tra

cção, que se compunha de: 13 locomotivas, 43 carros para viajantes, 8 ditos 

para o serviço do correio e bagagem, 204 vagões diversos para mercadorias, 

animaes, lastro, etc. 

Foi, a 16 de março, inaugurada uma nova parada em S. Francisco Xavier, 

sendo nesse mesmo dia installado o serviço propriamente · dos suburbios, com · 

um trem diario da Côrte a CasGadura, ás 5 e l 5 da tarde, e regressando 

ás 7 e 1 5. Em trafego existiÇl.m Çl.S estações de: Côrte, S. Christovam, São 

Francisco Xavier, Engenho Novo, Cascadura, Sapopemba, Maxambomba, 

Queimados e Belém, servidas por outros trens de passageiros e de merca

dorias. 

Foi tambem aberto ao trafego o ramal de Macacos, sendo para o tran

sito de passageiros no dia 1 de agosto e para o transporte de mercadorias 

no dia 7 de setembro. 

Este ramal, cuja construcção, a principio, se abandonara, porque o Go

verno não autorisara o emprego de capital garantido, foi depois concluido 

quasi todo a expensas dos proprietarios- da fazenda dos Macacos, concorrendo 

a penas a Companhia com os tt~ilhos e o edificio de madeira mandado vir dos 

Estados Unidos, tudo na importancia de 56:878$169, e tocando aos propr.ietarios 

metade da renda bruta do ramal, para premio e amortisação de seus capitaes. 

Nesse sentido celebrou-se um contrato. 

Os trabalhos da 2ª secção, na extensão de ·28 1/2 milhas inglezas, pro

seguiram activamente : 

Duas milhas estavam concluidas e entregues ao trafego, conjunctamente 

<:om o ramal de Macacos; 

Treze milhas, da bifurcação do ramal até a projectada estação do Rodeio, 

comprehendendo 1 1 tunneis, contratadas com Roberts. Harvey & C., com 

a. construcção adiantada; 
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Duas milhas, da estação até ao outro lado da Serra, comprehendendo o 

tunnel grande, . tinham sido contratadas com o emprezario J . Humbird; 

Onze e meia milhas, descendo para o rio Parahyba e terminando na 

Barra do Pirahy, haviam sido adjudicadas a Carneiro Leão & Humbird, que 

adiantavam os trabalhos notavelmente. 

Por outro lado annunciara-sc concurrencia para adjudicação da 3ª secção, 

desde a Barra do Pirahy ~té a passagem do. Parahybuna, mas tendo havido 

impugnaç[o por parte de interessados, que pretendiam não dever ser permit

tida a construcção ao menos em todo o desenvolvimento da 3ª secção, 

deixando-se de servir alguma zona de territorio que seria a esphera de 

acção da Estrada União e Industria e da de Cantagallo, e tendo taes duvidas 

agitado a opinião publica, resolveu o Governo Imperial tomar conhecimento 

de taes objecções, suspendendo a adjudicação por alguns dias, e reconhecendo 

depois que a coristrucção devia ser executada tal qual fôra traçada, mediante 

nova concurrencia, de 59 1/2 milhas terminando no rio Parahybuna, foi esta 

annunciada. 

E como dahi em diante a linha percorresse territorio mme1ro, que não 

garantia 2 º/ 0 como a Província do Rio, resolveu-se apresentar a planta e 

órçamento .das 35 milhas da passagem do Parahybuna até Porto Novo do 

Cunha aos poderes provinciaes de Minas, solicitando a garantia addicional de 

2 . º/o para os respectivos capitaes. 

Tinham sido tambem submettidos ao Governo Imperial os planos rela

tivos á 4ª secção, ramal de S. Paulo. 

Finalmente, havia se desvanecido a má impressão causada pelo relatorio 

apresentado pelo Engenheiro Manoel Buarque de Macedo, Engenheiro fiscal 

da Estrada de Ferro de Pernambuco, de passagem na Côrte, commissionado 

pelo Governo Imperial para inquerir da ma,rcha dos serviços da Estrada, 

relatorio que continha censuras graves a quas1 todos os ramos de adminis

tração da mesma Estrada. Ellas não só foram contestadas ·pelo Engenheiro 

fiscal da Estradà, Viriato de Medeiros, como contrariadas por uma nova 

commissão nomeada pelo mesmo Governo e composta do marechal Pedro de 

Alcantara Bellegarde e Engenheiros Henrique Law e Charles Neate. 

Em 1862 deram-se duas substituições no pessoal · d.a Directoria: -a do Sr. 

Dr. José Jorge da Silva, que resignara o cargo, por ter de "fixar residencia 

na Província de Minas Geraes; e a do Sr. João Baptista Vianna Drurµond 

que pedira demissão ; a primeira vaga foi preenchida por Domingos Theodti,to 
··' 

de Azevedo Paiva, eleito em Assembléa Geral de 30 de janeiro, tendo exer-
II 
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cido interinamente o cargo por nomeação da Directoria; a segunda vaga foi 

preenchida por Antonio Martins Lage, eleito em Assembléa Geral de 1 S de 

julho. 

Nessa mesma Assembléa Ger~l foi reeleito director Domingos José de 

Campos Porto, que havia findado o prazo estabelecido nos estatutos. 

Os trabalhos da 2~ secção receberam nova visita de S. M. o Imperador 

a 26 de outubro, o qual logo que regressou autorisara ao Ministro da 

Agricultura, Commercio e Obras Publicas a declarar á Directoria que se 

achava muito satisfeito com o progresso das obras. 

Este facto devia ter bem impressionado ao publico e aos accionistas 

e dado alento á Directoria, sobre a qual, parece, pesava alguma accusação 

de morosidade nas obras, increpação talvez motivada pela impaciencia geral 

de ver entregue ao trafego tão importante parte da Estrada. E' isso, pelo 

menos, o que se deprehende do seguinte topico do relatorio apresentado 

em 30 de janeiro de 1863 : 

A Directoria tem consciencia da lealdade do seu procedimento; e assim 
como nunca vos occultou os embaraços com que tem luctado, nem teve a 
pretenção de colorir algumas decepções parciaes, tem fé que narrando factos 
realisados, nunca lhe recusastes inteiro credito. Ha entretanto animos ti- · 
midos ou scepticos, que atemorisados pelo grandioso das difficuldades têm 
sempre tendencia para crer exaggerada a narração daquelles triumphos do 
esforço humano contra resistencias da natureza. 

E' em relação a esses incredulos, que proclamaram i'rrealisaveis nossas 
promessas ao publico, que tem a mais alta · importancia a noticia do es
tado das obras no momento em ql1e as examinava ocularmente o Imperador 
do Brazil; porquanto, bem que não nos seja licito invocar tão alto tes
temunho, é comtudo claro que em tão solemne momento ninguem ousaria 
admittir á narrativa a menor exaggeração. 

Por occasião da viagem imperial acabou-se de romper a ultima das galerias 

de 12 tunneis, sommando 8.47 S pés de comprimento, e dos quaes dependia a 

abertura da estação do Rodeio. 

Dos 7.040 pés do iniaor dos tunneis haviam abertas galerias na extensão 

de 4. 142 pés, e nos dous mezes subsequentes a perfuração avançara mais 42"8 pés. 

Em novembro foi começada uma linha temporaria sobre o grande tunnel. 

A 26 de março celebrou-se contrato com Angelo Thomà'z do Amaral e a 29 
de setembro outros com Pedro Alvares de Souza Coutinho e João Pereira Dar

rigu~ Faro, para preparação do leito da 3ª secção. 

Continuava a depender da approvação dos planos e da questão de fundos 

a: construcçãQ dá 4 a secção. 

' 1 
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Por proposta do director Campos Porto foi deliberado que na sala das 

sessões da Estrada de Ferro de D. Pedro II se collocasse o retrato de S. M. I. 

o Sr. D. Pedro II, como demonstração de amor e respeito que lhe consagrava a 

Directoria, e na sala que servia de secretaria o retrato do Presidente, conselheiro 

C. B. Ottoni~ em attenção aos relevantes serviços prestados á Companhia. 

Esses retratos foram inaugurados a 2 de dezembro. 

O anno de 186 3 assignala glorias para a Directoria da Estrada, pelo 

facto de percorrerem os trens até o alto da Serra, ao mesmo tempo que 

difficuldades financeiras entorpeciam a somma de actividade e ampliação 

que se sentia dever ser dada aos trabalhos da construcção geral da linha. 

O director João Baptista da Fonseca, ultimo que restava de entre os 

incorporadores da Companhia, havendo findado o tempo de cmco annos es

tabelecido pelos estatutos, fôra substituído pelo Dr. Antonio Pereira Leitão, 

eleito em Assembléa Geral de 2 5 de julho. 

A r 2 desse mez entregou-se ao trafego de via Jantes o trecho da linha 

na 2ª secção até a estação de Rodeio, sendo o trem inaugural o de S. M. 

o Imperador, acompanhado de toda a familia imperial, e no dia 5 de se

tembro foi o mesmo trecho aberto ao trafego de mercadorias. 

A 30 de junho achavam-se quasi esgotados os fundos da Companhia, 

pois que do ·capital realisado em acções e pelo emprestimo de Londres, r es-
• 

tava apenas o saldo de 232:084$950. 
/ 

A Directoria; prevenindo os acontecimento•s, propuzera ao Governo Im-

perial um expediente pelo qual (segundo ella), sem augmento de obrigações 

para o Thesouro, podiam ficar adiadas as chamadas para depois de aberta a 

maior parte da 3ª secção, contando-se então com . condições mais prosperas 

para a Estrada. 

A Directoria teria podido, pelos estatutos, recorrer ás entradas de 

fundos, até o valor nominal das acções emittidas ; porém não o quiz fazer, 

consc1a de que essa medida e.xerceria alguma pressão na praça, e de que 

as circumstancias tornariam cada vez mais difficil o levantamento de capi

taes dentro do paiz. 

O expediente proposto ao Governo continha dois pontos distinctos: Nova 

emissão e reforma dos estatutos. 

A nova emissão consistia em tornar-se o Governo accionista, subscre

vendo 13. 333:200$ em 66. 666 acções do valor de 200$ para completar 

o fundo social da Companhia, e a · reforma dos estatutos era uma conse

quencia daquelle facto, no sentido de outorgar ás acções do Estado maior 
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quota de influencia ·nas deliberações, mais ingerencia ao Governo na admi

nistração da empreza, e finalmente para conciliar as disposições que fossem 

adaptadas com a distribuição dos votos entre os accionistas. 

Formuladas nesse sentido as bases para um contrato, tinham sido ellas 

submettidas ao Governo Imperial. 

Sujeita a proposta ao estudo das Secções reunidas do · lmperio e Fazenda 

do Conselho de Estado, opinaram dois votos pelo expediente propósto, dois 

pelo adiamento da questão e dois sustentaram a conveniencia de dissolver-se 

a Companhia, trocando o Estado por a polices de 6 º/ o as acções emittidas. 

A commissão de contas nomeada pela Assembléa Geral em Janeiro, 

admittindo qualquer das ideias da Directoria ou do Conselho de Estado, 

aventara tambem a ideia da organisação de uma Companhia estrangeira, 

como meio de importação de cápitaes; manifestando decidida predilecção por 

este ultimo alvitre, um dos membros da commissão, Dr. Caetano Furquim 

de Almeida, notavel não só por suas luzes e posição social, mas ainda 

pelo interesse que votara á Estradà de Ferro sobre assumptos da qual fôra 

sempre ouvido por solicitação. 

Entretanto, julgando ·O Governo nada resolver sem prévia autorisação 

legislativa, remettera todos os documentos correspondentes á Camara dos 

Deputados, a qual, aliás, só poderia delles tomar conhecimento na proxima 

sessão de i 864 . 

Foi por isso indispensavel recorrer-se a duas chamadas de 5 º/o ou 

10$ por acção, que produziram a somma de 1. 195: 280$, do mesmo modo 

esgotada a 3 r de dezembro, sendo necessaria a abstenção de construcção 

de novas obras da Estrada, e de recorrer~se a uma nova chamada para 

pagamento das obras encetadas na importaacia de 3. ooo: 000$000. 

A linha provisoria por cima do tunnel grande, destinada a substituir 

a falta do mesmo tunnel, tinha sido concluída e recebera· trilhos, mas não 

estava em estado ·de passarem as locomotivas pdas depressões e perdas 

causadas pelas chuvas. 

Não obstante a Directoria estudava acuradamente o meto de, termi

nadas em 186 5 as obras do grande tunnel, .encontrarem os primeiros trens, 

que o percorressem, muitas leguas de trilhos além da Serra e da margem 

do Parahyba. Havendo já alli grande extensão de leito em estado de re

ceber trilhos e sendo embaraço a falta da linha provisoria, planejava-se 

installar o transporte de materiaes, provisoriamente em vehiculos Ürados por 

animaes e subsequentemente por locomotivas. 

' 1 
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ternas, fluviàes e terrestres, a uniCa a quem coube a sorte de ser inaugu
rada e em sua maior parte construida por associaçã'.o nacional, é a Estrada 
de Ferro de D. Pedro II. 

E a unica · associaçã'.o brazileira até hoje fundada para fins tã'.o altos foi 
a Compânhia da ·Estrada de Ferro de D. Pedro II. 

E, póis, Srs. Accionistas, eu, que devo a apreciações benevolas a grande 
honra de haver sido o unico presidente desta sociedade, que com profunda 
magua vejo dissolver-se, nã'.o posso reprimir o desejo de saudar-vos neste 

' ' 
momento., de agradecer-vos as provas de confianca e de apreço com que 

. sempre me ~onrastes, bem como a~s collegas, que por vossa delegaçã'.o se 
collocaram ao meu lado. 

A nossa Companhia, senhores, nã'.o conseguiu levantar os fundos ne
cessarios para completar a sua empreza; e, pois que o Governo do paiz 
assume o compromisso de desenvolver as nossas linhas, de tornar em rea
lidade pratica as promessas da Lei ~e 26 de junho de I 852, bem inspirado 
é o vosso. patriotismo, transferindo-lhe a empreza, apenas manifestas foram 
as vistas da Administraçã'.o Publica. 

E entretanto, senhores, devemos deplorar o desfallec1mento do espirito 
de àssociaçã'.o que entre nós tentou erguer-se, e devemos empregar nossos 
esforços para um <li~ restaurai-o. 

· Se o Governo é absoluto, disse um celebre parlamentar francez, faça 
tudo por si, teme e deve temer o espirito de empreza; se é constitucional 
e principalmente se é novo e tem de amoldar á nascente doutrina os cos
tumes e o espírito politico do paiz, anime e desenvolva as industrias e a 
associaçã'.o: só por ellas poderá viver e tornar-se poderoso. 

Eu nã'.o prete~do, Srs. Accionista~, nem seria proprio deste logar, ins
tituir a investigaçã'.o das causas .por que as primeiras tentativas do espirito 
de associaçã'.o. :entre nós nã'.o têm ~ido .coroadas de successo: muito menos 
ainda me animaria a aventar neste momento proposicões que pudessem en
cerrar censuras ou queixas. Todos erramos, e os ~rros de todos nós sã'.o 
filhos de nossa inexpériencia : á historia economica ·do Brazil nos ultimas 
quinze annos compete assignalar os factos e as deliberações que fizeram 
expatriar-se e ir desenvolver os recursos de uma naçã'.o irmã'. os capitaes 
brazileiros que se recolhiam de arriscadas especulações transatlanticas. 

Capitaes brazileiros, porque eram o producto çia terra fecundada pelo 
suor dos incolas que a conquistaram; capitaes que fixados na terra fixariam 
tambem os homens laboriosos que os recolheram, capitaes que immobili
sados ganhariam no chã'.o da patria novas forças como o gigante da fabula. 

Se, porém, senhores, não foi dada á nossa.. associaçã'.o a honra e a 
gloria de concluir a Estrada de Ferro de D. Pedro II, esse verdadeiro 
tronco da· arvore futura de communicações entre a Capital e as Provincias 
do Imperio, se tendo a felicidade de dominaf a grande cordilheira e avas
sallar as margens do Parahyba, nã'.o pudemos estender mais longe nossas 
aspirações, em demanda das aguas do rio Grande e do S. Francisco, fa
çamos votos para que Deus inspire os nossos governantes, para que da 
Administraçã'.o Publica receba o paiz os beneficios que em diversas circum
stancias deveria ao capital e á associação. 

Difficeis sã'.o os tempos, senhores, não ha desconhecei-o ; mas além 
de que é proprio da nação que aspira a ser grande, cultivar simultanea
mente com ·os louros da guerra as flores da industria e da paz, nã'.o me 

13 
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parece insensata a , esperança de que .os infelizes,~ que presentemente arras-
tados .pelo Despotismo se apresent~m como nossos .iuimigos, em breve pu
rificados ao contacto de nossas legiões, . esclarecidos acerca de seus direitos 
e ·verdadeiro interesse, hão de ·reconhecer que seus inimigos reaes são os 
ferros que os opprimem; civilisados pela guerra ext~rna, fundarão a liber
dade interna, que é o que mais inspira a cada povo o respeito aos direitos 
e soberania dos outros. 

Esperemos, pois, senhores, que o Brazil não terá de parar no caminho 
de melhoramentos em que da parte da Capital do Imperio nos coube a honra · 
de dar os primeiros ·passos; e permitti que vos informe para vossa satis~ 
fação que a memoria da Companhia Estrada de Ferro de D. Pedro II será 
tão perduravel como a das obras ousadas e . monumentaes que emprehen
derpos. 

E' a maior dessas obras a · immensa abobada subterranea que vence 
sem derrubal~os · os membros superiores do gigante de granito com que lu

. ctamos, monumento que. já se póde affirmar · receberá a sua ultima de mão 
em · dias do anno corrente. ·Pois bem, senhores, á esquerda da entrada 
dessa. soberba galeria está escripto em marmore eterno o titulo da nossa 

-· associação; e á direita, no logar de honra que lhe compete, o daquelle que 
lhe deu seu nome, e o facto da protecção nunca desmentida que outorgou 
aos nossos trabalhos. 

A' direita do · portáo do maior tunnel da Serra lerão os vindouros esta 
_jnscripção singela, mas expressiva : 

Reinando o Senhor D. Pedro II 
E sob se?ts , aüspicios 

Foi começada esta obra· em I858 · 
E terminada em I865. · 

Eu vos repito, senhores, minhas . cordfaes saudações. 
E levanto a ·· sessão. 

'\ 
// 
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RESUMO E NOTA B/OGRAPH/CA 

XERCERAM o cargo de Director ·da Companhia os seguintes se

/ nhores: 
··~ 

Christian o Benedicto Ottoni. 

Jeronymo José Teixeira Junior . 

Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo. 

Alexandre Joaquim de Siqueira. 

João Baptista da Fonseca. 

Luiz Peixoto de Lacerda Vil erneck. 

Ignacio da Cunha Galvão. 

José Jorge da Silva. 

João Baptista v;anna Drnmond. 

Domingos José de Campos ' Porto. 

Joaquim Marques Baptista de Leão. 

Domingos Theodoro de Azevedo Paiva. 

Antonio Martins Lage. 

Dr.. Antonio Pereird. Leitão. 

Dr. Joaquim Alexandre Manso . Sayão. 

Q Dr. Caetai;io Furquim de Almeida, ultimamente eleito, ·não chegou a 

tomar posse, por estar na Commissãq ·de Contas. 
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Exerceram o cargo de Inspector Geral do . Trafego os Engenheiros Wil-

liam S. Ellison e Vlemincx, e interinamente Horaciq da Gama Moret, Fran

cisco Primo de Souza Aguiar, Carlos Braconnot e João Ernesto Viriato de 

Medeiros. 

Importantissimo foi o trabalho desempenhado pela Directoria da Com

panhia da Estrada d'e Ferro de D. P~dro II no. periodo de sua gestão. 

Muito se póde avaliar dessa importanda pelo testemunho das 632 sessões 

da Directoria, dos 20 relatorios semestraes seguidamente apresentados, de 

31 de janeiro de 1856 a 25 de julho de 1865, das 38 Assembléas Gera~s 

de accionistas, desde IO de agosto de 1855 a 25 de julho de 1865, porém 

muito mais se póde julgar ainda pela obra ingente que passou ás mãos do 

Governo e que constituia um verdadeiro padrão de gloria. 

Comquahto os membros da Directoria fossem sempre denodados lida 

dores, todavia realça, já pela natureza do c.argo, já pela tenacidade e ·pe

ricia com que o desempenho11 ininterruptamente, o vulto do seu Presidente · 

Christiano Benedicto Ottoni. 

Coube-lhe tambem a ventura de sobreviver o bastante para assistir á 

realisação . <:lo futuro que havia v_aticinado á gr;mdiosa. empreza, · 
'" . ~ r .-•• 

O retrato que orna o introito deste capitulo é reproducção elo que a oleo 

foi nesse tempo collocado na sala , das sessões, e que permanece actualmente 
1 

no gabinete da Directoria. 

A morte do illustfe Brazileiro_ foi geralmente s~ntida, e, na falta de outros 

<lados biographicos, leia-se o que publicou o Jornat do Commercio de 19 de 

.maio de 1896 : 

SENADOR CHRISTIANO OTTONI 
: ~ -

O Brazileiro illustre, que ante-hontem . desappare~eu ·dentré o~f vivos, 
deixa com a glona de seu nome o exemplo de lima ·existencia utiHssima 
consagrada ao serviço do paiz . . Poucos homens . gozaram como elle a 
rara fortuna de deixar seu nome: ligado a uin dos maiores acontecimentos 
do progresso da sua patria. Dentre todo& os ~ melhoràmentos mâteriaes do 
Brazil, foi a Estrada de Férro Central o que . ganhou maior ía,ma, . pela 
grandeza de . sua concepção, pela riqueza das zonas que fez prosperar .e 

principalmente pela prioridade que representa nas obras desse genero entre 
nós. Vice-Presidente e Presidente da Companhia que eX:eçutou cl>s primeiros 
trabalhos, Director, após a encampação pelo Governo, _Christiano Ottoni di
rigiu desd-e o seu inicio os serviços dessa arteria principal da hôssa viação 
publica, vindo deixar a pesada tarefa, quando já vencidas as mais. assusta
doras difficuldades . . . , . e: . 

Tantos foram os ,esforços que. elle despendeu, tanta a dedicação que 
consagrou a essa· obra àdmiravel, tã'.ô notavel· a tenacidàde com que vencetl · 

', 
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os maiores obstaculos, tão grande a competencia ganha nesses trabalhos, 
que os seus conselhos, até que seus labios se cerrassem, foram sempre ou
vidos como a pàlavra de um mestre insubstituivel, a proposito de todas as 
questões relacionadas com aquclle proprio nacional. Elle era tão cioso dessa 
gloria, e tinha tão nítida a consciencia dessa posição singular, que no Par
lamento ou na imprensa. discutiu sempre com a sua incontestada profi
ciencia todos os pontos de duvida levantados sobre o objecto principal 
de suas cogitações. 

Mas a actividade do Senador Ottoni não se consagrou somente a essa 
obra gigantesca. Nascido em Minas, Geraes, na villa do ' Principe, depois ci
dade do S~rro, a 3o de maio de r 8 r r, assentou praça com seu irmão 
Theophilo Ottoni, no Corpo de Marinha, que só deixou para exercer em 
Ouro Preto o logar de professor publico de geometria. Em 1834 era no
meado lente substituto da Academia de i\iarinha, seguindo ao mesmo tempo 
os ~studos de Engenharia na Escola Militar, e em 1844 era promovido a 
cathedratico do primeiro anno. Sua vida de magisterio, que terminou em 
1845, foi das mais uteis ao ensino, para cuja propagação concorreu publi
cando os «Elementos de Arithmetica, Algebra, Geometria. e Trigonometria >> 

táo conhecidos de todos os que receberam entre nós a instrucção ~e

cundaria. 
A' capacidade de homem de sciencia, o Senador Otton[ reuntu quali

dades de político e escriptor. 
Deputado á Assembléa Legislativa Provincial do Rio de Janeiro na 

primeira legislatura em 1835, foi depois eleito Deputado geral em 1848 pela 
Província de Minas Geraes, voltando a sel-o em r 86 l e l 864. Filiado 
desde o começo de sua vida publica ao partido liberal, defendeu sempre 
9s pFincipios de sua esc_ola política até que cm l 870 assignou o manifesto 
republicano de ·3 de dezembro. Com ri. ascensão do partido liberal ao 
poder, a 5 de janeiro de 1878, o Conselheiro Ottoni mereceu dos seus 
antigos correligionarios a prova de confiança de ser eleito e escolhido 
Senador pela Provinda do Espírito Santo em 1879, sendo que o primeiro 
pleito em que tri~1mphou o seu nome foi annullado pelo Senado, após 
vehemente discurso do Senador Silveira Lobo. 

·A Republica veio encontrai-o · naquelle · elevado posto, onde se cm pe
nhou nos mais notaveis debates, ligados á especialidade de seus estudos. 

Quando em 1892, pela renuncia do Sr. Ccsario Alvim, Minas Ge
raes teve de escolher novo representante no Senado Federal, seu nome 
surgiu entre os seus patrícios para merecer a consagração das urnas. Foi 
daquella Casa do Congresso que a morte veio arrancai-o. 

A pesar dos seus oitenta e seis annos de idade, o Senador Ottoni con
servava toda a lucidez de seu espirito e observava rigorosa hygiene, a 
que devia certa robustez relativa. Seu exercido predilecto era o de grandes 
passeios matinacs a ca vallo. Ainda na sessão do anno passado tomou parte 
em discussões importantes, acompanhando os trabalhos parlamentares com 
assiduidade e maxima attcnção. Corno a surdez começasse a prejudicar-lhe 
os orgãos auditivos, elle costumava appróxirnar-se dos oradores para bem 

ouvil-os. 
Educado na escola do dever, observador das velhas praxes, hoje tão 

descuradas, apesar de seus .longos annos, não descuidava as obrigações im
postas pelo seu mandato. Sua morte parece ligar-se ao escrupulo com que 

1~ 
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cumpria á nsca os seus deveres. No ultimo sabbado, apesar do mau 
tempo e das observações de sua veneranda esposa, foi ao o: Senado para 
que não deixasse de haver eleição da Mesa por sua causa». Ao voltar 
molhou-se em caminho e mostrou-se indisposto ; ante-hontem conservou-se 
na cama, apesar de mostrar sempre o animo alevantado; á noite, porém, 
queixava-se de perturbações de digestão e enfraquecia visivelmente, expi
rando ás dez e meia horas da noite no quarto do hotel Victoria em que 
se achava hospedado. 

Com o Senador Ottoni desapparece um dos raros servidores do paiz, que 
acompanharam toda a vida do segundo reinado. A' s1:ia familia apresentamos 
as nossas condolencias. 

O · testamento do finado está em sua casa em Petropolis e nelle está 
consignado o seu desejo de lhe vestirem o cadaver com a farda de lente da 
Academia de Marinha, unica que possuía. Sua familia dispensou as honras 
militares para o seu funeral. 

O Senado suspendeu a sessão de hontem, pronunciando o Sr. Coelho 
Rodrigues o elogio fünebre que vae na secção competente. Na Camara dos 
Deputados o Sr. Valladares fez o elogio historico do Senador Christiano 
Benedicto Ottoni e em nome da bancada mineira requereu que se• inserisse 
na acta um voto de profundo pezar pelo seu passamento. 

O Club de Engenharia resolveu cerrar as portas do Club por oito _dias, 
fazer-se representar no funeral por uma commissão do Presidente Dr. Fer
nandes Pinheiro e dos Membros do Conselho - Dr. Betim Paes Leme, Paulo 
de Frontin, Eduard.o Limoeir.o, Carlos de Niemeyer e Castro Barbosa. 

A' l hora da tarde, o corpo vestido de preto, com as mãos cruzadas 
sobre o peito e mantendo um crucifixo, repousava na cama de ferro em que 
se desprendera da vida. Depois desta hora o quarto foi tra~sformado em 
camara ardente e o cadaver collocado no caixão, sobre uma eça cercada de 
tochas. 

O corpo foi guardado toda a noite pela viuva, pelo Dr. Julio Ottoni, 
filho do finado, e dois netos deste. 

O Senador Ottoni, que casara em 1837, deixa filhos, dos quaes o mais 
velho fez annos hontem. 

Era agraciado com a Dignitaria do Cruzeiro e o Officialato da Ordem 
Belga de Leopoldo I e de Nosso Senhor Jesus Cbristo do Brazil. 

O finado deixa as seguintes obras, além de relatorios, discursos par
lamentares e dos compendios de mathematicas a que já nos referimos : 

o: J uizo Critico sobre os Elementos de Geometria do Marquez de Pa
ranaguá » (1845) ; «Theoria das machinas a vapon (1844); o:As machinas 
de vapor explicadas familiarmente» ( 1846) ; «Ü estado actual da Estrada de 
Ferro de D. Pedro Ih (1859); o:O futuro das estradas de ferro no Brazil » 

( 1859) .; « Esboço historico das · estradas de ferro no Brazil » ( l 866); o:Bio
graphia de Theophilo Ottoni» ( 1870) . 

A 's 4 horas da tarde realizou-se o_ sahimento do ill ustre morto, depois . 
de ser o cada ver encommendado pelo Sr. Conego Molina, vigario da fre
guezia da Gloria. 

Foi grande o concurso de pessoas que concorreram á funebre ceremonia. 
O Sr. Presidente da Repl:lblica fez-se representar pelo Sr. ' Capitão 

de mar e guerra Tavares e o Sr. Ministro da Marinha pelo Sr. Capitão
tenente Delamare. Compareceram os Srs. Ministro da Industria e Viação, . 
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Presidente do Senado Dr. Manoel Victorino, comm1ssoes do Senado e da 
Camara dos Deputados, Senadores, Deputados, commissão do Club de Encre-
h 

. b 

n ana composta dos Srs. Fernandes Pinheiro, Betim Paes Leme e Liberalli, 
Marechal Jardim, Director da Estrada de Ferro Central e os chefes de servico da 
mesma, magistrados, advogados, medicos, engenheiros, negociantes, re~re
sentantes de 011tras classes sociaes e da Ga:z.eta de Noticias, Jornal do Bmszl, 
Cidade do Rio e desta folha. 

Sobre o caixão via-se grande numero de grinaldas. 
A' sahida da casa seguraram nas alças do caixão o irmão, filho, netos 

e dois amigos da familia e no cemiterio os Srs. Presidente do Senado, Mi
nistro da Industria e Viação, Senadores João Pedro e Uchôa, Deputado 
Valladares, Drs. Cesario Alvim, Carlos Niemeyer e Aarão Reis. 

Depois de nova encommendação pelo Sr. Conego Molina, foi o caixão 
collocado no carneiro n. r. 040 do cemiterio de S. João Baptista. 

A Estrada de Ferro Central do Brazil conservou durante o dia a 
bandeira em funeral. 

Discurso do Sr. Senador Coe1ho Rodrigues em sessão de r 8 de ma10 : 

O SR. CoELHo. RODRIGUES - Fui surprehendido pela notlCla, dada em 
dois dos nossos jornaes de hoje, do fallecimento do venerando e vene
rado collega, o Senador Christiano Ottoni, muito digno representante do 
Estado de Minas Geraes. 

Elle devia completar dentro de dois dias 85 annos, mas um homem 
daquella estatura nunca vive de mais, sobretudo quando se conserva, como 
elle, no pleno gozo das suas faculdades. 

Não é necessario nem opportuno fazer n@ste momento a biographia 
do grande morto, não é necessario porque o illustre finado era tão notavel 
C\ue o orador tiada poderia dizer de novo para . os seus collegas daquella 
Casa do Congresso, não é opportuno porque, sob a impressão de tamanho 
golpe, mal se póde ainda fazer ideia da nossa grande perda, e na escassa hora 
do expediente, nem mesmo em traços geraes, poder-se-hia dizer o que fez e 
o que foi aquelle pranteado collega, cuja cadeira vaga ha de ser dentro de 
pcmco occupada por um successor, mas difficilmente encontrará um sub
stituto. 

Christiano Ottoni foi um filho do seu trabalho e deveu a s1 mesmo 
tudo o que foi neste mundo. 

Seu caracter não era dos mais accessiveis, mas todos quantos tinham 
a fortuna de tratar de perto com elle procuravam conservar e cultivar, 
Cada vez mais, as i'?UaS relações. 

Começou a sua vida na Marinha Brazileira, e em seguida foi nomeado 
lente da respectiva Escola, cujo corpo docente póde ter tido professores 
iguaes, mas nunca teve um superior. 

Sel:ls livros didacticos, depois de terem servido de compendios em 
quasi todas as Escolas do Brazil, são ainda hoje outros tantos monumentos 
da sua capacidade e da sua competencia nas materias que ensinava . 

. Na política militou a principio com os liberaes e mais tarde, quando 
em 1870 começou a constituir-se o partido repl:lblicano, filiou-se a elle e 
nelle continuou até morrer. 



e 
A pezar disso, occupou quasi todas as pos1çoes electivas do Imperio, 

inclusive a de Senador, onde o surprehendeu a Republica e onde o repoz 
logo que entrou em c.ondições normaes. 

No Senado actual impoz-se á veneração e á estima de todos os col
legas, que hoje lamentam unanimes a sua perda irreparavel. 

Na vida intima era um esposo modelo, um pae extremoso e um edu
cador consummado, que soube sempre inspirar tanto o amor como o res
peitq áquelles com quem co!lvivia !'! de quem era idolatrado. 

Celebrou, ha oito annos, as suas bodas de ouro e já contava tom as 
de diamantes, que via aproximarem-se, quando foi surprehendido pela morte 
ao lado da ·fiel companheira de mais de meio seculo, cujo coração deve 
rnngrar a esta hora sem consolação possivel, porquê a sua dôr é tão justi
ficada quanto é irreparavel sua perda. 

O mesmo se póçle applicar ao seu Estado natal, de entre cujos filhos 
póde dizer-se que elle era o mais notavel, sem <lesar para os muitos outros · 
nota veis, que ainda lhe ficaram. 

Dizia-se que os seus inimigos ou adversarias (porque elle tambem os 
tinha) esperavam impedir a renovação do seu mandàto, que devia terminar 
este anno. O orador não crê nisso, por honra dos nobres conterraneOil de 
Christiano Ottoni, mas, se fosse verdade, Minas Geraes deveria agradecer 
á Providencia ter-lh'o tirado, para evitar que, sob· a responsabilidade da 
sua terra natal, se consummasse tão clamorosa iniquidade. 

Concluindo, o orador pede que, na fórma dos estylos, seja suspensa a 
sessão em signal de pezar, e nomeada uma Commissão que não só acom- , 
panhe os restos mortaes daquelle collcga ao seu ultimo jazigo, como apre
sente á sua desolada e respeitavel familia as condolencias do Senado. (Muito 

· bem, muito bem.) 
Consultado, o Senado resolve que se suspenda a sessão. 
O SR. PRESIDENTE - Na fórma do Regimento nomeio uma Commissão 

composta dos Srs. Senadores Coelho Rodrigues, Virgilio Damasio, Leite e 
Oiticica, João Cordeiro, Nogueira Accioly e João Barbalho, para acom. 
panhai;- o feretro e dar pezames á familia do illustre morto. 

Discurso do Sr . Deputado Valladares : 

O SR. VAúADARES lvela ordem) - Sr. Presidente, . é sob a mais do
lorosa impressão que venho ~ esta tribuna, certo de que neste momento 
represento, rião só a bancada mineira e o Estado de Minas Geraes, senão 
o Brazil inteiro, trazer ao ·conhecimento da Camara o doloroso aconteci
mento do passamento do illustre Brazileiro, do grande Mineiro Christiano 
Benedicto Ottoni, para provocar as manifestações e homenagens que ella 
jamais · recusou aos grandes servidores da patria, como foi o illustre . Mineiro. 
(Apoiados.) 

Nem o meu estado de saude, nem os estreitos limites de um discurso, 
permittem-me, Sr. Presidente, neste momento, mesmo a traços largos, fazer 
o elogio historico de Christiano Ottoni ; eu me limitarei a expressar os me1:1s 
sentimentos pes3oaes, os da patria mineira e da patria brazileira, lamen-
tando tamanha perda ! · 

Eu creio poder affirmar, com a adhesão de todos aquelles que conhe· 
cem a historia deste paiz, que o iliustre morto, tanto na primeira como 
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na segunda phase de nossa vida politica, foi sempre encontrado ao lado 
dos homens mais eminentes. . . 

O SR. JosÉ CARLOS -Apoiado. 
O SR. V ALLADARES. . . dos politicos mais distinctos, . sendo certo que 

poucos o igualaram, e nenhum o excedeu na defesa dos bons principios, 
na defesa das instituições livres para a sua patria. 

Ainda agora, senhores, nenhum espectaculo mais edificante, nesta ter
ceira phase da nossa vida politica, poderia offerecer um patriota do que 
elle oífereceu aos seus concidadáos ! (Apoiados, muito bem.) Sempre o mesmo 
homem, edificando pela intelligencia, illustração e patriotismo, e sobretudo 
pelo exemplo de acrisoladas virtudes privadas e civicas, que constituem o 
melhor cimento das institpições livres, (Apoiados.) O mesmo homem da pri· 
meira e segunda phases de nossa vida politica manifestou-se elle nesta ter· 
ceira quadra de noss~ vida política ! 

Todos o viram occupar a sua cadeira no Senado, onde continuou a 
ser o grande propugnador da liberdade! (Muito bem.) 

Espectaculo verdadeiramente edificante, senhores. (Apoiados.) 
Aquelle grande espirito enthusiasta da liberdade, sempre pujante, sempre 

lucido, como que protestando, reagindo contra o enfraquecimento da ma
,tÚia, contra o abatimento das forças physicas, pela sua energia intellectual, 
não desertando da arena dos combates pela liberdade e protestando sempre 
contra os que annullam-lhe as garantias. 

Assim, senhores, creio que não sou sómente o orgão da Patria mineira, 
que deve neste momento derramar lagrimas sentidas pelo filho querido que 
perdeu, mas de toda a Nação Brazileira (muitos apoiados), lamentando o 
doloro3o acontecimento que · priva o Brazíl, neste momento difficil de reorga· 
nisação política, do serviço inestimavel do batalhador que acaba de succumbir, 
tendo consagrado á sua Patria toda a sua actividade em .uma vida longa, 
e :is suas ultimas energias, nunca esmorecendo, nunca transigindo sobre os 
principias que sempre sustentou. 

Assim, peço a V. Ex., Sr. Presidente, que, expressando o real sentimento 
do Estado de Minas Geraes e do · Brazil inteiro, mande consignar na acta um 
voto de pezar, e que consulte a Camara, no caso de ser opportuno, se consente 
no levantamento da sessão, em signal do mais profundo pezar, servindo-se 
ao mesmo tempo ordenar todas as manifestações usadas em casos taes. 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa em casos identicos, antes de estar a 

Camara constituída, tem adiado as manifestações desta ordem, limitando·se 
a fazer consignar na acta um voto de pezar, o que fará, agora, se não 
houver reclamação. E nomeará tambem uma commissão para assistir aos 
funeraes do illustre senador. (Pausa.) Não havendo, pois, reclamação, no
meio os Srs. Benedicto Valladares, Agostinho Vidal e Sá Peixoto para fa

zerem parte da commissão. 

15 



Incompleta seria esta obra se não se fizesse aqm menção dos illustres 

profissionaes que collaboraram neste mbnumen~o de glori~s para a Engenharia 

brazileira, a - Estrada de Ferro Central do Brazil. 

"Elles se distinguiram nd serviço dos altos cargos que exerceram pos

teriormente, quer na inesma Estrada, quer em outros misteres. Assim tambem 

não sejam esquecidos aquelles empregados da Companhia, que tendo con

tinuado ao serviço da Estrada, se nobilitaram nesse serviço até que a 

morte ou a invalidez os surprehendeu, ou que ainda nelle . continuam. 

São elles: 

Engenheiro Herculano Velloso Ferreira Pen na, posto á disposição da 

Companhia pelo Ministerio, em julho de 1 S6o, sendo tenente de enge

nheiros, nella servindo como Engenheiro ajudante; Director de 1880 a 1884. 

Engenheiro Antonio · Augusto Monteiro de Barros, nomeado em no

vembro de 1862, sendo capitão de Engenheiros, para Engenheiro fiscal da Com

panhia, em substituição do Enge,nheiro João Ernesto Viriato de Medeiros, 

do qual já era ajudante. Inspector Geral do Trafego de 1865 a 1876. 

Engenheiro Francisco Pereira Passos, Engenheiro residente de 186 2 

a 1864. Director de 1876 a 1880 e de 1897 a 1899. 

Engenheiro Carlos Alberto Morsing. 

Luiz da Rocha Dias. 

Geraldo da Gama Bentes. 

Gustavo do Rego Macedo. 

Henrique Scheid, da 2ª e 3ª secções .e depois Engenheiro residente até 

1898 1 em que falleceu. 

João Gomes do V al. 

Luiz Alves da Silva Porto, Secretario de janeiro a março . de 1859. 

Manoel Coelho da Rocha, idem de abril de 1859 até a passagem da 

Estrada para o Governo e depois Caixa até janeiro de 1867, em que foi de~ 

mittido. 

José Torquato de Faria, Guarda-livros desde a inauguração da Com

panhia até 1873. 

Nuno Pinheiro de Campos Nunes, Desenhista da Companhia e Secre

tario de 1865 até 1876, em que falleceu. 

Felippe de Barros Vasconcellos, Chefe do Telegrapho da Companhia 

e da Estrada até fevereiro de r881, em que foi exonerado. 

José Francisco de Macedo, _ Fiel da estaç~o da Côrte e depois Al

moxarife da Estrada até 1892, em que se aposentou. 
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Joaquim Carlos de Niemeyer, Agente da Barra do Pirahy e depois 

da estação Central até 1886, em que falleceu. 

Candido Narbal Pamplona, Agente do Rodeio e depois Comprador 

da Estrada até 1879, em que falleceu. 

Rodrigo Pinto Navarro de Andrade, Agente da estação da Côrte e 

depois Agente de lª classe de Entre-Rios até 1895, em que falleceu. 

Antonio José Trench, Chefe da Contabilidade e depois Contador até 

l 880,. em que falleceu. 

Daniel Roocke, Escripturario da estação da Côrte e depois lº Escriptu

rario até 1898, em que foi aposentado. 

José Thimotheo da Costa, Escripturario da Secretaria e depois l º Es

cripturario da. mesma até novembro de 1894, e.m que se aposentou. Foi o 

encarregado de procurar casa onde se installasse o escriptorio para tratar-se 

da creação da, Companhia. 

Juvenal José de Oliveira Braga, Agente de Maxambomba e depois 

Contador e Agente de lª classe até 1895, em que falleceu. 

Agostinho Polydoro Xavier Pragana, Conferente e depois lº Escri

pturario da Contabilidade até outubro de · 1890, em que falleceu. 

João Agostinho da Silva Rocha, Agente de Mendes e depois da es

tação Central até 1892, quando foi demittido. 

Florindo Bernardes .Miguel, Agente de Y piranga e depois Agente de 

lª classe do Desengano até 1890, em que foi aposentado. 

Augusto Camello, Ajudante de trem, depois Chefe de trem de l ª classe 

até l 889 em que . falleceu. 

Antonio Sellman, Machinista de lª classe, depois Chefe de Deposito 

até janeiro de l 89 3, em que falleceu. 

Arnaud Gustavo Bion, Machinista de l ª classe, depois Chefe de De

posito até janeiro de 1898, quando foi nomeado Machinista de l ª classe, 

cargo que ainda exerce. 

João Maria de Lacerda, Conferente Telegraphista, depois Agente de 

estação especial, aposentado por decreto de 30 de maio de 1905. 

José Henrique Lagden, Agente e depois Agente de lª classe, aposentado 

por decreto de 28 de julho de l 904. 

Joaquim Gonçalves de Andrade, Fiel de Belem, depois Agente da es

tação .Central, aposentado em l 89 5 . 

João Maria Lemos do Lago, Conferente Telegraphista, depois Ajudante 

do Contador, actualmente Official da 3ª Divisão. 
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Albino dos Santos Pereira, Conferente Telegraphista, depois Agente de 

4ª classe até 1878, quando foi exonerado. 

José Agostinho Barbosa, Conferente e depois Agente de 2ª Classe até 

188 3, quando falleceu. 

José Pereira elos Santos, Ajudante de trem, actualmente Escrivão da 

Thesouraria. · 

José Rodrigues de Oliveira Braga, Machinista ·de 2ª classe, · depois de 

1ª até novembro de 1896, quando abandonou o serviço da Estrada. 

Laurenio Augusto de Oliveira Mattos, Ajudante de Agente, depois 

Agente de 1ª classe até 1893, quando falleceu. 

Bento Ferreira Soares, Escripturario da Contadoria, depois 2° Escri

pturario até junho de 1894, em que foi aposentado. 

José Galdino de Castro Junior, Continuo, depois 3º Escripturario da 

Locomoção,' até 1896, quando falleceu. 

Carlos Daniel de Souza Queiroz, Telegraphista de 1ª classe até 1886, 

quando falleceu. 

Edmundo Monteiro Peixoto, Telegraphista de 2ª classe, depois Agente 

de 3ª classe até 188 I, quando foi demittido. 

Hermano Vasconcellos de Bittencourt, Conferente, depois Conferente 

Telegraphista até 1873, quando foi demittido. 
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MINISTROS DA PASTA AFFECT A Á COMPANHIA DA ESTRADA DE FERRO 
DE D. PEDRO II 

- Dos Negocios do Imperio : 

Luiz Pedreira · do Couto Ferra.z -janeiro a abril de 1857 . 

Marquez de .Olinda-junho de 1857 a 1858. 

Sergio Teixeira de Macedo -janeiro a agosto de l 8 5 9 . 

Angelo Muniz da Silva Ferraz - agosto de 18 59 a fevereiro de 1860 . 

JoãC? de Almeida Pereira Filho-fevereiro de 1860 a março de 186 1 . 

- Dos Negocios da A g ricultura, Commercio e Obras Publicas : 

Joaquim José Ignacio, in te ri no - de março a abril de l 8 6 r. 

Manoel Felizardo d.e Souza e Mello-de abril de 1861 a maio d e 1862 . 

Antonio Coelho de Sá e Albuquerque - de 24 a 30 de maio de 

1862. 

João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú - de ma10 de 1862 a feve

reiro de "1863. 

Pedro de Alcantara Bellegarde - de fevereiro de l 86 3 a Janeiro de 

1864. 

Domiciano Leite Ribeiro -de janeiro a junho de 1864. 

João Pedro Dias Vieira - de julho a ag osto de 1864 . 

J. Marcondes de Oliveira e Sá- de agosto de 1864 a maio d e 1865 . 

Dr. Antonio Francisco de Paula e Souza - de maio de l 86 5 a agosto 

de 1866. 

16 
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Integra do contrato feito entre o cavalheiro Sergio Teixeira de Macedo, en
viado extraordinario e ministro plenipotenciario de S. M: o Imperador 
do Brazil, junto a S. M. a Rainha da Grã-Bretanha e Irlanda, 
obrando como representante do Imperial Governo brazileiro, · em con
formidade dos plenos poderes de que está revestido, de uma parte, e 
Edward Price de outra parte; a 9 de fevereiro 'de 1855 

Clausula Primeira 

Havendo S . 1VI. o Imperador do Brazil ordenado, de conformidade com 
a lei de 26 de junho de 1852, a construcção de um caminho de ferro na 
Provincia do Rio de Janeiro, o referido Edward Price contrata com o Go- . 
vemo Imperial, por intermedio do representante de S. 1VI., o cavalheiro Sergio 
Teixeira de Macedo, a construcçáo de um bom e solido caminho de ferro, de um 
ponto do lado norte da estrada de S. Christovçini, nos arrabaldes da ciâade do 
Rio de Janeiro, a outro ponto proprio para uma estação em uma planície junta 
ao rio Guandú, que corre entre as fazendas denominadas do Bom Jardin1. e 
Belém, seguindo a direcção mais proxima que puder ser indicada na planta 
de parte da Provincia do Rio de Janeiro apresentada ao Gov.erno por Mr. Price, 
cujos termos estão designados naquella planta com as lettras A e B. O contra
tador terá plena liberdade para desviar consideravelmente da linha determi
nada na dita planta, se elle julgar que tal desvio é conducente á economia e es
tabilidade da obra, uma vez que tal desvio não exponha o Governo a fazer 
novas despezas com a desapropriação do territorio. O contratador fornecerá o 
necessario trem de transporte e fará construir um telegrapho electrico em toda a 
extensão do caminho de ferro, pela quantia de E 560.084, sob as condiçÇ)es se
guintes : 

Especificação 

Art. 1 °. Os terrenos necessarios para a construcção do caminho de ferro, 
bem como todos os predios, a pedra e madeiras, o.u outros materiaes pa.ra edi
ficar, plantações, etc., que nelles existam, serão desapropriados pelo Go~er~o e 
á sua custa entregues ao contratador, sem onus algum, para delles usar na 
construcção do caminho de ferro, e o contratador informará o Governo Imperial 
sobre os terrenos precisos para . as construcções concernentes ao caminho de 
ferro, tres mezes antes que taes terrenos se façam precisos para o começo dos 
trabalhos. 

Art. 2°. O Governo concederá grat1:iitamente ao emprezario toda a ma
deira, pedra e outros materiaes que existirem em terrenos do domínio publico ou . 
devolutos, na visinho.nça da linha dos trabalhos, e que não .estão já comprehen
didos nas disposições . do artigo precedente, e qualquer pedreira de pr:opriedade 
rntdonal situada dentro ou fóra da cidade; mas o emprezario não terá a fa
culçlade de vender quaesquer materiaes que não obstruírem a construcção 
das obras, sem prévio consentimento do Governo ; e 20 % da receita bruta 
ptovenic1)te de ta:és vendas serão deduzidos a favor do Governo Imperial. 

,Art. 3•. Todas as rriachinas, piantas, carris, carros, vagões OlJ carrua- · 
, gens, loco motivas, ·carvão, coke, madeiras ou outros materiaes quaesquer, 
usados nas corrstrocçMs, nos transportes ou nas obras, que fõrem requisitados 
pelo emprezario, dévéráo ficar isentos dos direitos de importação ou de 
qualquer outro onus, mas o Governo terá a faculdade de exercer a necessaria 
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inspecção sobre os artigos importados, sem todavb embaraçar para esse fim o 
immediato desembarque dos mesmos ou prejudicar a execução das obras. 

Art. "4º· O emprezario se obriga a não empregar escravos nas obras que 
estiverem sob sua immediata direcção, não podendo todavia vedar que indiYi
duos residentes no paiz, e interessados nas obras, hajam de empregar nellas seus 
escravos. 

Art. 5°. Os indivíduos empregados pelo emprezario nas obras do caminho 
de ferro ficarão isentos do recrutamento ou do serviço activo, se já perten
cerem á Guarda Nacional. Os estrangeiros que forem empregados pelo en)pre
zario participarão de todas as vantagens que são concedidas por lei aos colonos 

. industriosos, e ficarão legalmente obrigados á execução de quaesquer con
tratos que com elles houver feito o emprezario, e o Governo fará cumprir esses 
contratos por todos os meios legitimos. Os nomes de todos esses indivíduos 
serão devidamente relacionados sob a assignatura do emprezario ou seu agente, 
e essa relação será sei:nestralmente entregue ao Governo. Qualquer infracção das 
disposições referidas será punida com a multa de 28 a loo E, imposta pela 
Secção do Conselho de Estado da Repartição dos Negocios do Imperio. 

Art. 6°. O emprezario não embaraçará, na continuação do caminho de 
· ferro, o transito publico nas estradas existentes, mais do que indispensavcl seja 
para a execução das obras; e quando os trabalhos se concluírem, as estradas 
existentes não serão obstruídas pelo caminho de ferro senão quanto o Governo 
julgar absolutamente necessario para segurança publica. 

Art. 7°. Os terrenos exigidos para as obras do caminho de ferro serão de
. vidamente cercados pelo emprezario quando assim o exigirem os proprietarios 
das terras adjacentes, ou quando isso se julgar necessario para os fins das con
strucções do camiaho de ferro e protecção dos passageiros. 

Art. 8°. O caminho de ferro será em toda a sua extensão urna via singela 
com · seis desvios (liebx fines), e quatro gyradores (iunzouts), e com todas as 
obras permanentes necessarias para o uso efficiente do transito. 

Todos os viaductos, pontes, boeiros, etc. terão a largura necessaria para 
um caminho de ferrei em via singela, a menos que o Governo exija que sejam 
construidos para uma via dobrada ou para o transito em uma estrada ordinaria 
adjacente ao caminho de ferro; o Governei em ambos os casos pagará, tanto 
pelos trabalhos necessarios para a sua construcção como por outro qualquer 
trabalho extraordinario, . os preÇos marcados na tabella junta a esta especi~ 

ficação. . 
O caminho 9.e ferro deve ser construido de modo que os dous carris distem 

entre si 5 pés e 3 pollegadas; e no caso de uma via dobrada, a separação entre 
carris interiores nunca será menor de 6 pés de distancia um do outro. Em todos 
os tunneis e pontes sobre o caminho de ferro a largura entre os pilares não será 
menor de 14 pé~. Se fôr abobadada, a altura vertical contada do nível dos 
carris ao ponto culminante do arco não será menor de. 14 pés, guardadas as 
distancias de 4 pés das paredes lateraes. Se porém fô!" plana, essa distancia ver
tical não será ·menor de 15 pés em toda a sua abertura. Pontes, boeiros, etc. 
por baixo do caminho de · ferro, devem ser construidos com uma largura não 
menor do que 14 pés entre as faces interiores dos parapeitos sendo a via 
singela, e no caso de via dobrada não será essa largura menor do que 25 pés 
e · 6 pollegadas. 

Os aterros para via singela não terão menos de l 5 pés de largura no nível 
dos-carris, e ·no caso de via dobrada será essa largura de 27 pés. 
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As cavas para via singela não terão menos de 20 pés de largura ao nivel 
dos carris, e para via dobrada essa largura não será menor de 32 pés. Os .carris 
serão os commummente chamados - carris de Barlows -, pesando 98 libras 
por cada jarda de comprimento. 

Toda a extensão do caminho de ferro será alastrada até a profundidade de 
um pé. As pontes e as demais obras em toda a extensão do caminho de 
ferro serão construidas geralmente com os mais solidos e apropriados materiaes 
que fôr possivel. Os declives serão aquelles que são geralmente considerados os 
mais economicos, tomando em consideração, tanto a construcção como o serviço 
do caminho de ferro, e taes como se pratica _em Inglaterra, a saber:- não ex
cedendo a razão de 1 sobre 45. O raio de curvatura em qualquer ponto do des
envolvimento do caminho de ferro não será menor do que um quarto de milha. 

O nível das communicações transversáes será bem protegido ; e as estradas 
solidamente construidas darão passagem de um lado para outro do caminho 
de ferro. 

Uma estação temporaria será erigida no ponto indicado na planta~ no lado 
do Norte da rua de S. Christovam, a qual não custará mais _do que ;f, 7.000, 

contemplando nesta quantia o custo de um caes e uma ponte de madeira. · 
A estação em Belém será construida 'com os mesmos materiaes e igualmente 

sólida, assemelhando-se quanto seja possível aos desenhos apresentados ao em- ·. 
prezario pelo cavalheiro Macedo, e não custará mais de ;f, 9.000. 

Haverá quatro estações intermedias entre Belém e Rio de Janeiro, as quaes 
todas não custarão ma:is de ;f, 4.000. 

A-;, quantias acima mencionadas, na importancia de ;f, 20.000, devem ser 
despendidas exclusivamente na construcção do edificio e dependencias das 
estações ; e nenhuma das outras construcções concernentes ao ca.minho de 
ferro poderá ser comprehendida na referida somma. 

Se o Governo desejar que a despeza das construcções concernentes ás es
tações seja inferior á orçada, uma deducção proporcional se fará das quantias 
que deve receber o emprezario. 

As locomotivas, carruagens, carros, etc., fornecidos pelo emprezario de
verão ser semelhantes aos de construcção praticamente approvada e accommo- . 
dados ao clima, sendo a fórma determinada pelo millistro brazileiro em Londres. 

O trem do caminho de ferro fornecido pelo emprezario consistirá em Í 2 lo
comotivas, 8 carruagens de 1ª classe, 16 de 2ª e 16 de 3ª, e mais 1 cento de 
carros destinado3 ao transporte de effeitos e passageiros. . 

O emprezario obriga-se a executar todas as obras do caminho de ferro e a 
fornecer todos os artigos necessariOs para o seu complemento tão co~forme
mente, quanto seja possivei, aos desenhos que são apresentados ao ministro 
brazileiro com esta especificação, a qual foi assignada pelas partes contratantes. 

Art. 9°. Afim de facilitar ·a construcção das obras, e attendendo á 
insufficiencia dos meios de transito · e transporte, o ·emprezario terá a fa
culdade de usar do caminho permanente e dos materiaes que o compoem, 
comtanto que o serviço do caminho de ferro .na parte aberta ao uso pu
blico não seja por essa maneira embaraçado. 

Art. 10. O emprezario. apresentará, ou fará apcesentar ao Governo no 
Rio de Janeiro, antes de começar as obras, uma planta e uma secção lon
gitudinal da linha inteira, ambas reduzidas á . mesma escala horisontal, a 
saber: uma escala na razão de 20 . cadeias por uma pollegada. A escala 
vertical da secção será 1/1. 200 da esca~a natural, ou 1 oo pés por uma pollegada. 
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Ôs declives todavia indicados na secção mostrarão quanto fôr possível 

o nivel .dos carris; mas não sendo praticavel no estado do paiz conhecer 
com certeza a natureza do terreno atravessado pela linha marcada na planta, 
o emprezario terá a faculdade, no caso de desvio dessa linha, ou em razão 
de circumstancias imprevistas, de alterar os declives, como lhe fôr con
veniente, subordinando-se todavia neste objecto á condição prescripta n·o 
art. 8°. 

Art. l l • A approvação dada pelo. Governo a quaesq uer planos a presen
tados pelo emprezario não o livrará de modo algum da responsabilidade 
quanto á efficiencia das obras. Não obstante, o emprezario não será re-

. sponsavel pelas consequencias de accidentes extraordinarios e imprevistas 
occurrencias taes como inundações, furacões até então não conhecido3, como 
contingencias periodicas do clima, terremotos e irrupções volcanicas ; e as 
despezas occasionadas por taes motivos ficarão a cargo do Governo . 

Art : .12. O engenheiro do Governo apresentará objecções a qualquer 
parte da obra, que elle julgar mal feita durante o seu progresso, e infor
·mará quando qualquer parte da linha estiver prompta para o uso publico 
no espaço de oito dias decorridos depois de haver o emprezario communi
cado a sua conclusão. 

Art. l 3. Se a 20 de junho proximo futuro se tiver provado, á sa
tisfação do ministro brazileiro em Londres, .que l\/Ir. Edward Price tem 
gasto a somma de E 20.000 no contrato e embarque de engenheiros, 
contramestres, trab~lhadores, plantas e materiaes que têm de ser empregados 
na construcção das obras, l\/Ir. Priçe receberá a somma de E 20.0 00 do dito 
ministro em Londres; e se em 20 . de agosto proximo futuro estiverem 
preenchidas iguaes· condiçóes, o ministro brazileiro pagará a l\/Ir. Price uma 
segunda somma de E 25 .ooo. 

Art. 14. O resto das quantias 'devidas ao empr,ezario.pela construcção 
do caminho de ferro será por elle recebido do Governo em l 2 pagamentos 
bimensaes de E 42.507 cada um: o primeiro destes será feito dois mezes 
depois de principiados os trabalhos. Metade de cada pagamento será feita 
em Londres e' a .outra no Rio de Janeiro . 

. Mas o pagamento de qualquer dessas prestações será suspendido, .se 
-se provar que o valor dos materiaes remettidos de Inglaterra e a obra feita 
estão pagos com excesso pelas prestações anteriores ; e o pagamento regular 
será restabelecido logo que .se ache coberto . esse excesso, e vice-versa; se 
em alguma occasião a obra feita avançar sobre o pagamento, o emprezario 
rec~berá do Governo a quantia correspondente á obra adiantada; e as quan
.tias devidas _ao emprezario lhe serão pagas em moeda real ou em notas 

. do- ·banco de Inglaterra. 
Art. l 5. Se o Governo por qualquer motivo deixar de pagar ao em

prezario no praz~ determinado a quantia que lhe fÔr devida, este terá direito 
de receber do Governo um pagamento addicional equivalente a 3 º/o ao rriez, 
até que seja embolsado da quantia devida. 

Art. 16. As obras devem ser concluidas, e o caminho prompto para 
o uso publico · no prazo de dois annos e seis mezes, contados da data da 
assignatura deste contrato, a menos que o . Governo haja de causar alguma 
demora, ou embarace ao emprezario na execução do contrato . 

Art. 17. Por cada mez do calendario que fôr a · conclusão da obra 
demorada por falta do em.prezaria, além do prazo de dois annos e seis 
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mezes da data da assignatura do contrato, o emprezarió pagará ao Governo 
uma somma até E 200. 

Art. I 8. Na assignatura deste contrato o emprezario depositará nas mãos 
do ministro brazileiro uma caução no valor de E 25.ooo, coh10 garantia do 
cumprimento do seu contrato, recebendo elle o devido juro dessa quantia. 

Art. r g. O emprezario garantirá a solidez das obras até um anno 
depois da sua conclusão. Se algumas obras da linha exigirem reparos durante 

·este prazo, serão estes . feitos ··á sua custa, se se provar que procederam de 
defeitos de tonstrucção ou máo de obra; e para segurança desta · circum · 
s~ancia a caução depositada nas mãos do ministro brazileiro será ahi con • 
servada até a expiração do prazo em que se conduirem taes- reparos. 

Art. 20. O emprezario poderá fazer trabalhar o caminho de ferro du
rante dois annos depois da sua conclusão se o Governo assim o desejar, 
fazendo. elle os necessarios reparos e entregando-o com o seu competente 
trem de serviço em perfeito estado; até a expiração: do referido~ prazo, se· 
gundo os ajustes que se fizerem com o Governo a tal respeito. 

Art. 2 r . Se o Governo e o em preza rio discordarem em algum ponto 
sobre a estabilidade ou natureza das obras, 1 sobre os materiaes empregados 
na ·construcção, ou sobre os declives adoptados no desenvolvimento do ca
minho de ferro, será a decisão submettida a um, ou ·tres arbitros escolhidos 
pelo Goyerno e pelo emprezario, os quaes ser.ão reconhecidamente bons 
engenheir.:os, tendo cada um delle~ occupado já uma ve~ o logar de presi
dente da instituição dos engenheiros 'civis. 

Art. 22·. Se alguma outra discordancia suscitar-se sobre outro qualquer 
ponto entre o emprezario e o Governo, serão escolhidos por ambos, arbitros 
competentes para decidirem a questão; e a sua decisão será terminante e obri· 
gatoria para ambas as p~rtes. 

Art. 23. Se o Governo desejar fazer instruir praticamente alguns de 
seus engenheiros nas obras do caminho de ferro, o emprezario lhes fran
queará admissão nas referidas obras, mediante apresentação de autorisação 
dada para esse· fim pela autoridade competente. E o chefe .de engenheiros 
do Governo será admittido ao exame de todas as obras na linha do caminho 
de ferro, afim de inspeccionar a sua execução. 

Art. 24. Dentro do prazo de um anqo contado da assignatura deste 
contrato o Governo informará a Mr. Edward Price se é sua intenção con
tinuar a linha do caminho de ferro contratado, ou formar novas lin\las, 
afim de· que elle possa fazer os trabalhos preparatorios . de conformidade 
com as condições que forem ajustadas entre o emprezario e o Governo a 
tal respeito. 

Art. 25. O prnzo deste contrato será contado do dia da {assignatura 
do mesmo. 

Clausula Segunda 

O Governo terá a faculdade, em qualquer época, de transferir todos os 
se11s direitos, bem como todos os seus deveres e responsabilidade, salvo no 
que diz respeito ao pagamento do emprezario, a qualquer companhia que se 
forme no Rio de Janeiro ou em Londres, para o fim de levantar a somma 

. · necessaria para esta empreza. Mas esta clausula de modo algum nullificará 
a responsabilidade do Governo, quanto aos p;:igamentos que têm de ser feitos 
a Mr. Price. · 
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No caso . de formar o Governo uma tal companhia, lVIr. E. Price terá 
a faculdade de receber qualquer parte, comtanto que seja menos de um terço 
dos pagamento3 que lhe forem devidos, em acções daquella companhia ao 
par; mas, nesse caso elle deverá declarar a sua inte11ção de receber taes 
acçúe~ et'J). vez de _ Olltros pagamentos, quando o publico fôr chamado a 
subscrever; e lVIr. Price obriga-se a tomar acçúes em qualquer companhi~ 
que se forme, até a quàntia de E 20.000, que lhe serão dadas ao par, na 
época da emissão. 

·Clctnsula Terceira 

Mr. Edward Price obriga-se, sujeito ás condições da especificaçfo acima, 
salvo o que respeita aos pagamentos, ·a construir o mais perto possível da 
linha ·marcada na planta e de outra linha designada na secçfo apresentada 
ao Gover.no brazileiro, (extensão de um caminho de ferro que poderá ligar 
a estação provisoria do lado do norte da rua de S. Christovam, marcada 
(A) na planta com o ponto marcado (C) perto daquella parte da cidade do 

. Rio de Janeiro chamada ·camp? da Acclamação; juntamente com um ramal 
daquella extensão a um ponto da praia do Vallongo, marcado (D) na planta, 

·,, tão visinho quanto seja possível ao nível das estradas e ruas existentes ; 
e construir uma estação terminal, que não custará máis de E 2 0.000, e abater 
ou remover, se necessario fôr, as obras concernentes á estação temporaria 
do norte da rua de S. êhristovam, e reconstruir as mesmas na nova es
tação no campo da Acclamação. 

Tambem o emprezario se obriga a construir para o prolongamento do 
camlnho de ferro atravez do braço de mar uma ponte que terá a necessaria 
capacidade para dar passagem á agua, com as proporções da que actual· 
mente existe denominada ponte do Aterrado ; e em pagamento de taes obras 
Mr. Pric~ receberá do Governo brazileiro a quantia de E 69.400, em duas 

, prestações de E 34.700 cada uma, sendo a primeira prestação paga quando a 
.. extensão · da obra até o campo da Acclamação estiver concluída e a segunda 

quando forem terminadas . todas as obras ajustadas. 
O cavalheiro Sergio Teixeira de Macedo convém, da parte do seu Go

·verno, ··pagar a dita quantia de E 69-400 nos termos acima indicados. 
·, As partes contratantes obrigam-se a preencher imm!!diatamente as con

dições estipuladas no presente contrato.-Ser.gio Macedo.-Edwm·d Price. 

TABELLA DOS PREÇOS DOS TRABALHOS EXTRAORDlNARlOS DE ALVENA RIA 

Obra de pilares e ~bobadas á razáo 
de . ;f, 3 por jarda cubica. 

Quando a pedra é tirada e coliduzida 
· sem ser á custa do emprezario. 

: Boeiros de pedra ou tijolo 
Esgotos feitos de tijolo, não tendo mais 

de 5 pés abaixo da superficie 
Obra de alvenaria commum, tal como 

se usa no Rio de Janeiro 
Ca~taria plana .por pé cu bico. ' 
Moldar por pé . 
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Aterros 

Cavar e conduzir barro na distancia de 
urna milha por cada jarda cubica 

Cascalho e arêa qe · Pesare 
Pedra . 
A conducção de meia milha sobre 3 para 

qualquer material dará direito ao pa
gamento de 8 d. por cada jarda 
cubica. 

Lastramento por jarda cubica · . 
Cercas por jardas. 
Obras de madeira nas pontes, pé cubico 
Obra de ferro das pontes varia conforme 

o est~do do mercado na época em 
que fôr a obra executada, ou diga-se 
em geral por diversas por tonelada. 

o - 2 5 

0-2•-4 d. 
o - s•--:- 8 d. 

o - 5• - 6 .d. 
o-8• 
o --4• -g d. 

Assignados - Macedo.- Edward Priee. - Conforme ---. Fausto Augusto 
de Aguiar. 

DECRETO N. 1598 - DE 9 DE MAIO DE 1855: 

Ordena que a execuçfo do contrato celebrado pelo ministro brazileiío em Londres, para a 
factura de uma parte do caminho de ferro, autorisada pelo qecreto n. 641, de 26 de junho 
de 1852, seja commettida a uma companhia org-anisada nesta côrte. 

Havendo o m1111stro do Brazil em Londres ~ontratado com Mr. 
Edward Price a construcção, por conta do Thesouro Nacional, de parte do 
caminho de ferro que pelo decreto n. 641, de 26 de junho de 1852, o G<?
verno foi autorisado a conceder a uma ou mais companhias, e não devendo 
a despeza que se tem de fazer com a execução do referido contrato con
tinuar a recahir sobre o Thesouro Nacional, Hei por bem ordenar: 

r•. Que as concessões autorisadas pelo mencionado decreto n. 641 
sejam feitas directamente a l:lma companhia, organisada nesta côrte com o 
fim de as obter, nos termos do contrato annexo. 

2°. Que para a organisação da dita companhia sejam emittidas des.de 
já sessenta · mil acções de 200$ cada úma, ficando reservadas cento e 
trinta mil para serem emittidas pela mesma companhia opportunamente, 
onde e como convier á execucão do contrato. 

, ' -
3°. Que a distribuição das referidas sessenta 'mi~ acções seja commet~ 

tida a uma commissão de cinco membros, que acceite e organise a sub
scripção das ditas acções, de conformidade com as instrucções que com este 
ba:ixam, assignadas pelo ministro e secretario de estadó dos negocios do 
il:nperio. 

4°. Que pelo facto da subscripção se reputem app:r;ovados pelos accio
nistas subscriptores, não só o contrato a celebrar com o .Governo, cujo teor 
é publü::~do, mas tambem ·os 'estatutos. que devem reger a . companhia. 

5° .:- Que ·a Direcforia da companhia, logo qHe fôr ~leita, se repute au~ 
torisada a assignar o referido ·con:traro em forma obrigatoria. 
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Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do meu conselho, ministro e secre
tario de estado dos negocios do imperio, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de maio de 1855, trigesimo 
quarto da independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de S~a Magestade o Imperador. 

Lurz P EDREIRA DO CouTo FER.RAZ. 

· lnstrucções a que se refere o decreto desta data 

Art. 1 º. A commissão encarregada da distribuição das sessenta mil 
acções da Estrada de Ferro de D. Pedro II, que devem ser emittidas para 
começo da execução da dita estrada, logo que fôr nomeada annunciará 
pelos jornaes, com a antecedencia de 20 dias, o logar de sua reunião e 
o dia em que ha de começar a receber os pedidos de acções. 

Art. 2° ~ Os pedidos seráo feitos em carta fechada, assignada pela 
propria pessoa que pretender obter acções, ou por seu bastante procurador, 
e serão ·recebidos durante tres dias consecutivos, desde as r o horas da 
manhã ás 2 da tarde. 

Art. 3°. A . commissão fará intimar por carta ao agente ou agentes de 
Mr. Edward Price nesta côrte a abertura da subscripção das referidas acções, 
e exigirá que declarem por escripto, dentro do prazo aberto para a sub
scripção, se · o dito Mr. Price pretende ou não receber em acções a terça 
parte do pagamento das sommas que lhe forem devidas pelo contrato ce
lebrado em Londres em 9 de fevereiro do corrente anno, na forma que lhe 
está garantida pela clausula segunda. 

Art. 4°. No caso de declaração affirmativa, a coinmissão reservará até 
oito mil duzentas e noventa e sete acções para o dito Mr. Edward Price, 
que ficará obrigado a recebel-as 1ao par e por conta da terça parte dos pa
gamentos que lhe forem devidos na forma do dito contrato . 

. Art. 5°. No caso de declaração negativa, a commissão reservará to~ 

da via oitocentas e oitenta e nove acções equivalentes a E 20.000, que Mr . 
Edward Price está obrigado .a receber na época de sua emissão nos termos 
do dito contrato. 

Art. 6°. Feitas as reservas que forem devidas, e findos os tres dias 
marcados para o recebimento dos pedidos de acções, a commissfo exami
nará se o::; pedidos excedem ou não ao numero das acções a disu·ibuir. 

Art. 7º. No caso de não excederem, attenderá a todos ·os pedidos, publi
cando logo a lista nominal dos subscriptores e o numero de acções dadas. 

Art. 8°. No caso de serem os pedidos superiores ao numero. de acções 
a distribuir, a commissão escolherá dentre os subscriptores aquelles que de
verem ser preferidos e poderá reduzir o numero das acções pedidas corno 
julgar coriveniente, com tanto que nenhum assignante possa ter mais de 
cem acções. 

• Art. 9°. Serão preferidos até a quinta parte das acções a distribuir os 
fazendeiros da provincia · do Rio de Janeiro, e no restante os capitalistas, 
os proprietarios, os negociantes e quaesquer outras pessoas que no juizo da 
commissão pretendam as· referidas acções para as conservarem como renda. 

Art. 10. A · commissão entender-se-ha com o Banco Rural para o re
cebimento da primeira chamada em conta corrente, e fazendo publicar pelos 
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jornaes a lista dos subscriptores preferidos com a declaração do numero 
de acções com que foram contemplados, intimará aos ditos subscriptores 
p:.ira que dentro de oito dias depósitem no referido Banco dez por cento · 
da importancia de suas acções, sob pena de serem as mesmas acções dis
tribuidas a outros pretendentes. 

Art. l l. O thesoureiro do Banéo dará recibo das sommas .recolhidas, 
com declaração do numero de acções a que correspondem. 

Art: 12. Findo o recebimento a commissão convocará os accionistas 
para se reunirem em dia e logar determinado,_ afim de procederem á 
eleição da Directoria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, ser~ 
vindo neste acto de presidente o da commissão e de secretarios os outros 
membros della . 

Art. l 3. Os accionistas no acto da votação apresentarão o recibo da 
quota paga por conta de suas acções, sem o que não serão admittidos a votar. 

Os votos serão tomados e contados na forma regulada nos estatutos, , or~ 
ganisados pelo Governo, e que pelo facto da subscripção se entende appro~ 
vados pelos accionistas, ficando salvo á companhia o direito de propor as 
modificações que se julguem convenientes. ' 
, Art. i4. Os ditos recibos não serão transferíveis, rtem mesmo as acções 
depois de emittidas, em quanto não estiver realisada a segunda chamada. 

Art. l 5. Feita a eleição da Directoria entender-6e~ha ella com o ministro 
do imperio para a assignatura do contrato. 

Palacio do Rio de Janeiro, em g de maio de 1855. 

Lmz PEDREIRA DO CouTo FERRAZ. 

DECRETO N. 1599 - DE 9 DE l\iAIO DE 1855 

Approva os estatutos da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II 

Attendendo ao disposto no§ ro do art. lº do decreto n. 641 de 26 de 
junho de 1852: Hei por bem autorisar a incorporação de uma companhia 
para a construcção da estrada de ferro de que trata o ~eferido decr~to, a 
qual se denominará - Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II -
e se regerá pelos estatutos que com este baixam assignados pelo ministro e 
secretario de estado dos nego.cios do imperio, que assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de maio cie 1855, trigesimo 
quarto da independencia e do Imperio. 

Com a rubrica ·de Sua Magestade o Imperador. 

Lmz PEDREIRA DO CouTo FERRAZ. 

Estatutos da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro. 11 

CAPITULO I 

Da companhia 

Art. 1°. Fica creada uma companhia ou sociedade anonyma, que se 
denominará - Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II - e que terá 
por fim fazer construir a dita estrada de ferro pela forma e tempo marcado 
no respectivo contrato com o Governo Imperial, e bem assim quaesquer 
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ramificações que forem convenientes para chamarem a coni:urrencia á linha 
principal. 

Art. 2º. O contrato para a construcção da referida Estrada de Ferro de 
D. Pedro II, tal qual fôr publicado, faz parte dos presentes estatutos ; e 
ambos enteridem-se acceitos e approvados por todos os que subscreverem 
acções da dita companhia, e que em qualquer tempo forem dellas possuidores. 

Art. 3°. 'A direcção geral da companhia será nesta côrte e cidade do 
Rio de Janeiro ; poderá, porém, ter agencias em Londres e outras praças 
da Europa ou da America em que convenha. Estas agencias serão munidas 
dos poderes que lhes forem conferidos pela direcção geral para o manejo 
de quaesquer operações financeiras da companhia. 

Art. 4°. A companhia existirá de direito na data em que forem sub
scriptas as sessenta mil acções que se h.ão de distribuir nesta côrte . Sua 
duração será pelos noventa aqnos que tem de durar o privilegio da Estrada 
de Ferro de D. Pedro II, salvo o caso de desapropriação na forma do 
contrato. Findos os noventa annos, contados na forma do mesmo con
trato, a companhia poderá vender a propriedade da estrada que lhe fica 
garantida serri privilegio, e liquidar-se ; ou prorogar a sua du.ração por . 
prazo determinado, como convier- e fôr deliberado pela Assembléa Geral 
dos accionistas. 

CAPITULO II 

Do capital da companhia, direitos e deveres dos accioiiistas 

Art. 5°. O capital da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II 
será de 38. 000:000$, divididos em acções de 200$ cada uma, ou o seu 
equivalente em dinheiro sterlino ao cambio de 27 pences por 1$ 000. 

Art. 6°. ·Este capital poderá ser augmentado por votação da Assem~ 
biéa Geral dos accionistas, se o augmento fôr necessario para a construcçáo de 

. toda a linha contratada. Qualquer augmento, porém, não gozará da garantia 
de juros. 

Art. 7º. Serão desde já distribuidas nesta Côrte sessenta mil acções. 
Dez .. por cem das ditas acções serão pagos immediatamente na forma das 
insfrucções do Governo. 

As outras chamadas serão feitas segundo as necessidades da com
panhia, na razão do valor estimado das despezas que tiver de fazer com 
a secção da Estrada já contratada, ou com outras que haja de contratar 
ou mandar construir. · A Directoria, antes de fazer qualquer chamada, 
deverá demonstrar ao Governo a nece_ssidade della ; e um prazo de quinze 
dias, pelo menos, será estabelecido para cada uma e annunciado pelas 
folhas diarias de maior circulação. 

Art. 8°. · As cento e trinta mil acções que ficam por distribuir e que 
completam o capital de 38.000:000$, poderão ser emittidas no Imperio ou 
fóra delle nos Jogares em que a companhia tiver agencias, se assim resolver 
a Directoria com approvação do Governo. 

Art. gº. A emissão de taes acções não poderá effectuar-se senão 
quando, pelo progresso das obras da estrada contratada, se torne neces
sario maior capital do que o representado pelas acções distribuidas nesta côrte . 

Art. 1 o .. As referidas acções serão emittidas · simultaneamente ou por 
· partes. Seu capital será reali5ado no todo no acto da "emissão, ou por 
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chamadas, conforme fôr regulado pela Directoria, de accordo e com appro~ 
vação do Governo. 

Art. l l . Se pela baixa do. juro no Imperio ou fóra delle as acções 
que houverem de ser emittidas puderem ser vendidas com premio, a quantia 
que assim se obtiver formará parte do capital da companhia e será descon~ 
tada no capital dos 38.000:000$ que tem juras garantidos; salvo o caso de 
haver a companhia despendido effectivamente, boÍza fide, na construcção das 
linhas principaes da estrada contratada, todo o dito capital, e além delle 
quantia igual ou ·Superior ao premio obtido. Se as despezas da companhia 
excederem o capital fixado em menor somma do que a obtida pelo premio 
na venda das acções, será a companhia indemnisada desse excesso pelo pro
ducto do dito premio e o restante diminuido na importancia do capital 
fixado. 

Art; l 2. A. falta de . pontualidade na realisação das quotas chamadas nos 
prazos estabelecidos pela Directoria será punida com a exclusão do accionista 
impontual, que perderá em beneficio da sociedade as entradas anteriormente 
verificadas; ·salvo os casos justificados · á satisfação da Directoria, que poderá 
mandar receber posterformente as ·entradas inipontuaes, exigindo nestes casos 
juro pela mora, nunca menor de 8 °/o, durante o periodo em que occorra a im~ 
pontualidade. 

Fica entendido que a Directoria tem o direito pleno de declarar em 
corµmisso as acções sobre que occorra imporitualidade, devendo publicar que 
ficam nullas e de nenhum · effeito semelhantes acções, e effectuar a emissão 
de outras que as substituam . 

Art. l 3: As acções serão ao portador, podendo; porém, a Directoria ou 
as agencias da companhia declarar no verso o nome do possuidor, quando 
este o exija. 

Art. 14. A transferep.cia realisa~se por qualquer modo valido em direito, 
quer patrio, quer tambem o estranho, nos logares em que a .corppanbia tem 
agencias. Em quanto, porém, não estiver recolhido o.capital integral das acções 
emittidas, não poderá o accionista transferir o seu direito por simples trans~ 
missão com endosso. · 

Art. l 5. Tanto no escriptorio da direcção da companhia nesta côrte, 
como em cada cidªde onde a companhia tenha agencias, haverá um registro 
nominal dos possuidores de · acções nas respectivas localidades, sendo ahi 
averbadas as transferehcias por · acto lançado em livro competente ; isto em 
quanto não estiver realisado o valor . das acções emittidas e não pagas inte~ 
gralmente no acto da emissão. 
· Art. 16. Nenhuma dessas acções poderá ser transferida senão depois 
de realisadas duas prestàçPes ou chamadas. 

Art. l 7. A taxa e mais despezas pela transferencia de uma acção não 
excederá em casq algum a · 1$ ou o seu equivalente em dinheiro sterlino. 
A Directoria regulará esta despeza. 

Art. 18. No caso de extravio de uma ou mais .acções da companhia, a Dire~ 
ctoria, precedendo os competentes annuncios e 01atras cautelas legaes que in~ 
utilisem co1!1-pletamente os títulos perdidos, os substituirá por outros que serão 
entregues a ql:lem de direito fôr. 

Art. 19. Cada acção é indivisivel em relação á companhia, que não re~ 
cpnhece nenhuma subdivisão' de uma só acção, devendp ser a mesma repre~ 
sentada pera:qte a companhia por ~ma l:lnica pessoa, embora seja propriedade 

.' 
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de·diversas; competindo ao-legitimo possuidor de cada acção os direitos e obri
gações que lhes .são inherentes. 

Art. 20 .. Os credores ou herdeiros dos accionistas não poderão, sob pre
, texto algum, embargar a propriedade ou quaesquer objectos pertencentes á com
panhia, sendo-lhes porém livre o direito que· lhes competir sobre os titulas ou 
acções da companhia que poss1,1ir qualquer accionista. 

Art. .21. A direcção da companhia nesta Côrte e as agencias farão acom
panhar de uma guia qualquer numero de acções que tenha de ser remettido 
para ser negociado em outro local onde haja agencia, ou vice-versa, dessa lo.ca
lidade para esta Côrte, afim de serem logo averbadas taes acções e terem a de
vida circulação em qualquer das respectivas localidades, sob as garantias con
signadas nestes estatutos. 

CAPITU LO III 

Da administração da companhia 

Art. 22. A direcção e gerencia dos negocios da companhia estará a cargo e 
sqb a responsabilidade de uma Directoria composta de um presidente e cinco 
directores. 

Art. 23 ; O presidente será livremente nomeado e demittido pelo Governo 
Imperial, devendo comtudo ser accionista de . So acções pelo menos. Os 
cinco directores serão eleitos pela Assembléa Geral .dos accionistas, e dentre 
elles designará o Governo o vice-presidente. 

Art. 24. Em regra os directores serão.eleitos por cinco annos ; os primeiros 
nomeados porém funccionarão pelo tempo que a sorte designar. Em cada re
união annual da Assembléa dos accionistas se procederá á eleição de um director, 
designando a sorte os que devem ser substituidos-nos primeiros annos, e depois 
a antiguidade. . 

' . Os directores que sahirem podem sempre ser reeleitos. Para a eleição exi-
ge-se maioria absoluta dos votos representados. 

Art. 25. Os directores deverão possuir pelo menos 100 acções da com
panhia, ·e em quanto exercerem este cargo taes acções· não são transferiveis. 

No caso de não serem satisfeitas pontualmente quaesquer das entradas exi
gidas :relativamente a estas acções, cessa por esse simples facto de ter parte 
algtlma na direcção da companhia o dircctor impontual. 

Art. 26. A Directoria não póde funccionar sem que estejam presentes tres 
directores. 

Art. 27. Nenhuma pessoa que exerça qualquer emprego de confiança da 
companhia, ou seja interessada directa ou indirectamente em algum contrato com 
ella, poderá ser difector ; a acceitação de qualquer desses empregos, ou a ac
quisição de interesse em algum contrato; importa a perda do logar de director. 

Art. 28. A Directoria tem plenos poderes administrativos em relação a todos 
os negocios da companhia, incluindo mesmo os poderes em causa propria ; 
podendo delegar nas· agencias a parte de taes poderes que julgar conve
niente ·a bem dos interesses da sociedade, e revogai-os á sua vontade . 

. · Art. 29: A Directoria, no exercicio dos plenos poderes que lhe são con
feridos, deverá : 

1°. Formular o regt!lamento por que se devem reger os empregados da 
companhia, bem como de tudo quanto . for de mister rmra a construcção e 
custeio da Estrada e suas dependencias. 

l9 
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2°. Fazer os contratos parciaes-ou geraes em referencia a qualquer secção 
para a promptificação da estrada de ferro e suas dependencias, precedendo 
orçamento da obra a realisar em qualquer caso, e .procurando cumprir o 
mais exactamente que fôr possivel o contrato 1 com o Governo Imperial. 

3°. Fazer acquisição de tudo quanto possa interessar .á empreza, inclu
indo bens moveis ou de raiz; bem como vendel-os, ou por qualquer forma 
alienal-os quando convenha aos ~ interesses da companhia. 

4°. Fazer com o Governo, com outras companhias, ou com outras ter
ceiras pessoas, os contratos e arranjos que considerar uteis aos interesses 
da companhia, para pôr em actividade e augmentar o trafico da linha ferrea. 

5°. Nomear e demittir livremente todos os empregados que julgar ne
cessarios ou desnecessarios ao bom desempenho dos trabalhos e encargos 
da companhia; marcar-lhes os ordenados e definir-lhes os respectivos de· 
veres. 

6°. Prescrever o methodo da escripturação da companhia e fiscalisar tudo 
quanto tiver referencia á mesma, para que seja conservada, quanto for pas
sivei, em dia e com a maior clareza. 

7°. Finalmente, decidir todas as questões, dirigir e regqlar ·todos os ne
gocios da companhia, com excepção dos actos reservados á Assembléa Geral, 
e velar constantemente no cumprimento dos deveres de todos os seus agentes 
e empregados. 

Art. 3o. A Directoria regulará o modo de suas decisões, e reunir-se-ha 
sempre que o exijam os interesses da companhia. Em todo o caso, haverá 
reunião da Directoria uma vez cada semana. 

Art. 3 r. O voto da maioria decide as questões ; no caso porém de 
empate, terá o presidente tambem o voto de qualidade. 

Art. 32. As actas serão registradas em livro competente e assignadas 
pelo presidente do dia. 

Art. 33. O contrato com o Governo Imperial será assignado por toda 
a Directoria, e os outros contratos, que tiverem de ligar a e.ompanhia, de
verão ser assignados pelo presidente da Directoria ·ou por quem suas vezes
fizer, salvos os actos praticados por delegação da Directoria, que o serão por 
quem estiver munido dos necessarios poderes. 

Art. 34. No caso de fallecer ou demittir-se algum director, a Directoria 
escolherá dentre os accionistas que puderem ser votados para esse cargo quem 
o deva substituir até a primeira reunião da assembléa geral dos accionistas, em 
que será eleito o mesmo~ ou outro individuo, que servirá pelo mesmo tempo 
que devera servir o substitµido. · 

Art. 35. A Directoria no Rio de Janeiro poderá nomear agentes financeiros 
da companhia em Londres, ou em qualquer outra praça da Europa ou da Ame
rica em que convenha, a quem delegará os poderes que fôr de mister confe
rir-lhes para representarem. a direcção da companhia nesses paizes. 

Art. 36. Nos lagares onde houver agencias, e onde houver accionistas que 
represéntem 5 por cento das acções emittidas, reunir-se-hão os mesmos accio· 
nistas logo que s~ dê essa hypothese para nomearem uma ,commissão de tres 
membros, que se entenderá directarpente com a agencia a respeito dos ne· 
godos da companhia. Esta commissão não vencerá es.tipendio algum, e re
unir..:se-ha sempre que julgar conveniente, para representar sobre quaesquer 
assumptos que affectetn os interesses dos. acc~onistas locaes. ou da empreza 
em geral. 
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Art. 37. As agencias convocarão os accionistas residentes no paiz em 
que ellas funccionarem, para lhes apresentar o relatorio da Directoria e o 
balanço geral da companhia, que lhe serão remettidos opportunamenté. 

Art. 38. As gratificações dos directores serão marcadas na primeira re
união da Assembléa Geral dos accionistas, e alteradas, segundo as ~ircum
stancias, logo depois da conclusão de cada secção da linha ferrea. A grati
ficação do presidente corresponderá ao duplo da quantia que se arbitrar a 
cada director. 

CAPITULO IV 

Da Assembléa Geral dos accionistas 

Art. 39. A Assembléa Geral dos accionistas se reunirá uma vez em cada se
mestre, para lhe ser presente o balanço das contas e o relatorio da Directoria. 
O balanço conterá uma demonstração fiel e detálhada_ do estado da companhia, 
assim no que toca ao capital, como em referencia a todos os itens que o repre
sentem; o debito e o credito da companhia; a demonstração da conta de ganhos 
e perdas; e finalmente todas as explicações que possam orientar os accionistas. 

Art. 40. O balanço será submettído a uma commissão especial, sempre 
que assim requeira qualquer accionista. Poderá além disso algum accionista 
examinar por si os livros da companhia, quer no Rio de Janeiro, quer nas loca
lidàdes em que hajam agencias. 

:Art. 41. A Assembléa Geral será convoca?a pela Directoria por meio de 
annuncios nas folhas de maior circulação, feitos com antecedencia de 15 dias 
pelo menos. 

Art. 42. A Assembléa Geral se julgará constituída estando presentes accio
nistas que representem uni quinto das acções em circulação no Rio de Janeiro; 
quando porém deixem de comparecer accionistas que represeritem esse numero 
de acções, a Directoria fará nova convocação com as mesmas formalidades da 
antecedente e com a declaração de que qualque( numero de accionistas pre
sente constituirá a Assembléa Geral nessa segunda reunião, o que effectiva
mente terá logar. 

Art. 43~ A Assembléa Geral será presidida pelo presidente da companhia, 
ou por quem suas vezes fizer; os outros directores formarão a Mesa da As
sembléa Geral, servindo de secretario o que fôr designado pelo presidente. 

Art. 44. A Assembléa Geral, convocada e constituída regularmente, re
presenta a totalidade dos accionistas . 

Art. 45. Os votos serão contados na razão de uma por cinco acções até o 
numero de 20 votos, maximo que poderá representar um accionista por si ou 
como procurador de outrem. 

Art. 46. Os accionistas ausentes podem ser representados por seus pro
curadores, que deverão tambem ser accionistas da companhia para poderem 
votar na Assembléa Geral. 

Art. 47. Os accionistas, para terem voto, deverão tér seus nomes re
·gistrados no livro competente, como taes, trinta dias antes da convocação. 
Sendo permittida a transferencia das acções por simples transmissão, depois 
de pago integralmente o capital das acções emittidas, só terão direito de 

. votar os accionistas que depositarem as suas . acções no escriptorio da com
panhia quinze dias antes da reunião, entregande>-se-lhes uma cautela _ do de
posito. 
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Art. 48. Nenhum accionista terá voto ·como . representante de acções, 
cujas entradas não tenham sido feitas conforme for~m exigidas. 

Art. 49. A' Assembléa Geral compete: · 
1°. Deliberar sobre qualquer proposta feita pela Directoria ou por qual!.. · 

quer accionista. · 
2º. Nomear um ou mais delegados especiaes para examinarem os ne

gocios da companhia sempre que o. julgar conveniente. 
3°. Escolher os directore.s na forma do art. 24. 
4°. Autorisar a Directoria para contrahir emprestimos, e fixar o mo~o 

e condições dos mesmos. 
5°. Resolver, sob prQposta . da Directoria ou de algum accionista, sobre 

a continuação da linha ferrea além dos limites fixados nos contratos cele
brados com o Governo, bem como a construcção de ramaes, canaes, es
tradas ordinarias e exploração de minas. 

6°. Re~olver modificações nos . pre_sentes estatutos . 
. 7°. Deliberar sobre a renuncia da garantia de juros JilOr parte do Go

verno. 
8°. Decidir sobre o augmento do capital d.a compànhia, além da quantia 

sobre que o Governo garante um . maximo de juro. 
9°. Resolver sobre a dissolução . da companhia, sua incorporação a 

outras, venda ou cessão de parte de sua linha. 
Art. 5o. As decisões em Assembléa Geral serão tomadas .pela maioria de 

votos representados; p,orém as decis.ões de que tratam os §§ 5°, 6°, 7º, 
8° e g? do artigo antecedente, só poderão ser tomadas em Assembléa Geral 
expressamente convocada para semelhante fim, e por dojs terços pelo menos 
de votos representados. 

Art. 5 1. A convocação da Assembléa Geral extraordinariamente será 
feita com as mesmas formalidades da ordinaria, .todas as vezes que a Di~ 

rectoria o julgar. conveniente .a bem dos interesses da sociedade. 
Art. 52. A Directoria convocará tambem uma Assembléa Geral extra

ordinaria, quando lhe fôr requerida, para um fim designado por accionistas 
que representem uma decima parte do fundo social. 

Art. 53. Nas reuniões extraordinarias não será permittida discussão . 
sobre objecto algum estranho ao da convocaçáo. 

Att. 54 . .Toclas as resoluções votadas .em Assembléa Geral, de confor
midade com os presentes estatutos e com o contrato celebrado com ~ Go
verno Imperial, ligarão a companhia collectiva e individualmente, sem re
serva e sem direito de appello . . 

CAPITULO V 

Do juro das acções, dos lucros,. dividendos e das taxas de transito 

· Art. 55. Durante a . construcção da linha ferrea ·os accionistas rece
beráo juros, na razão de . 7 por cento ao anno, do capital que forem des
embolsando. 

Art. 56. Promptifiqda a linha ferrea no todo ou em parte, serão fi
xadas pela companhia, de accordo com o .Governo, as taxas do transito. Se 
os lucros líquidos da companhia não se elevar~m a 7 por cento ao anno, 
será a diíferença preenchida pela garantia prestada pelo Govem9 Imperial 
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e pela província do Rio de Janeiro, na razão em que tocar a cada um, 
de sorte que o dividendo aos accionistas nunca seja inferior a 7 por cento 
ao anno. 

Art. 57. A direcção da companhia deduzirá dos lucros liquidos uma 
quantia correspondente a 3/10 por cento sobre o capital, para empregar em 
apoiices da divida publica ou em acções da companhia, para formar o 
fundo de reserva que no fim dos 90 annos devem representar o capital 
da companhia. 

Art. 58. Logo que os lucros líquidos excederem a 8 por cento ao anno, 
terá o Thesouro Nacional e o provincial partilha na metade do excesso, pela 
forma designada no contrato. 

Art. 59. Logo que os lucros líquidos da companhia excederem a 12 
por cento ao anno, as taxas sobre o transito deverão ser modificadas pela 
companhia, de accordo com o Governo ; devendo começar qualquer dimi
nuição no preço do transito pelos generos destinados á alimentação publica ; 
e em quanto ao preço das passagens, deve a diminuição começar pelos pas
sageiros de 2 "' classe. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de maio de 1855. 

Lu1z P EDREIRA Do CouTo F ERRAZ . 

Contrato para construcção, uso e custeio da Estrada de Ferro de 

D. Pedro II 

Art. 1°. Sua Magestade o Imperador, . em execução da lei de 26 de 
junho de 1852, concede á companhia que se organisar nesta côrte, em confor
midade das instrucções que baixaram com o ·decreto n. l 599, de 9 do cor
rente, privilegio exclusivo por espaço de 90 annos, a contar da data deste 
contrato, para construir, usar e custear uma estrada de ferro que se de
nominará-D. Pedro II- debaixo das seguintes clausulas: 

. Art. 2 º . A estrada de ferro partirá da cidade do Rio de Janeiro, no 
· ponto que fôr definitivámente adoptado pelo Governo, passará pelos muni

cípios da côrte e Iguassú, transporá a Serra do Mar no logar mais conve
niente, e no espaço que medeia entre a mesma Serra e o rio Parahyba 
dividir-se-ha em dois ramaes, ··um dos quaes dirigirá á povoação da Ca
choeira na província de S. Paulo, e outro ao Porto Novo do Cunha, nos 
limites da província do Rio de Janeiro com a de Minas Geraes. 

Art. 3°. Durante os 90 annos deste contrato· não serão feitas pelo Go
verno . concessões para cçmstrucção de estradas de ferro' dentro de cinco leguas 
de l 8 ao gráo de cada lado da estrada de ferro que se construir em vir
tude deste contrato, excepto se a companhia nisso concordar. 

Art. 4°. A prohibi~ão da clausula antecedente não impedirá a cons
trucção de outras estradas de ferro que, posto comecem do mesmo ponto, 
tenham todavia direcção differente, ás quaes será permittido approximar-se e 
até cruzar a linha.da estrada de ferro deste contrato, cómtanto que dentro 
da zona privilegiada nenhuma outra companhia de estrada de ferro possa 
carregar ou descarregar generos ou passageiros, recebendo frete ou passagem. 

O Governo terá o direito de decidir se as estradas de ferro que tenham 
para o futuro de ser concedidas pod~rão usar da primeira ou das outras 
estações da linha deste contrato; se porém a companhia julgar que tal 
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uso é prejudiciat a seus interesses, poderá recorrer ao juízo arbitral pela 
maneira estabelecida no art. 54. . 

Art. 5º . Se o Governo julgar conveniente prolongar as duas linhas 
deste contrato além dos limites nelle marcados, ou construir outras novas, 
será a companhia preferida para estas emprezas em igualdade de condições 
a qualquer companhia ou pessoa que se proponham tomal-as, salvo o di
reit0 concedido para este mesmo fim á Companhia União e· Industria. 

Art. 6°. No caso de serem as. em prezas do artigo antecedente dadas 
a outra companhia, por ter ella .offerecido melhores condições, a Compa
nhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II não poderá oppôr-se á juncção 
das novas estradas e ramificações ás suas linhas. 

Neste caso terá o Governo o direito de regular a policia do serviço 
e a taxa das tarifas que as novas linhas devem pagar á referida Compa
nhia D. Pedro II. 

Por seu lado esta companhia ·adquirirá igual direito com igual onus ao 
uso das novas· linhas que se vierem juntar á da sua estrada. 

Nenhuma das companhias poderá receber passageiros e mercadorias nas 
linhas que lhes não pertencerem, salvo por mutuo consentimento, ficando 
sómente estabelecido o direito de transito. Quaesquer questões que possam 
suscitar-se a este respeito serão decididas por arbitros, pela forma estabe
lecida no art. 54. 

Art. 7º . A companhia terá o direito de construir ramificações de ferro, 
de madeira ou de qualquer material conveniente, assim como abrir canaes 
e estradas ordinarias para chamar concurrencia á linha principal ; não go
zará porém po\·· es.tas 1'elmificações, canaes, etc., de privilegio algum, nem 
de garantia de juro. Os unicos favores que para este fim lhe são concedidos 
são os que vão marcados no art. 10. 

Todas as despezas destas ramificações, quer no principio feitas parn 
sua construcção, quer posteriormente empregadas no seu custeio, devem 
ser lançadas em contas inteiramente distinctas das da estrada de ferro que 
faz o objecto deste contrato. 

Art. 8°. A companhia terá o direíto de desapropriar, na forma dares
pectiva lei, os terrenos, edificios ou outros dominios particulareª, que 
possam · ser necessarios para o leito da estrada de ferro e para as suas es
tações, armazens e mais obras. 

Na avaliação do3 terrenos e propriedades, que forem desapropriados, o 
augmento do valor produzido pela estrada de ferro não será levado em 
conta. 

A companhia não ficará sujeita .á desapropriação de nenhum dos ter
renos, que segundo este contrato tiver previamente desapropriado ou · ad
quirido. 

Art. gº. · O Governo concederá gratuitamente . á companhia, para os fins 
do artigo antecedente, as terras nacionaes devolutas, assim como as incluidás · 
em sesmarias e posses, salvas as indemnisações que forem de direito . 

. As desapropriações, que se tornarem necessarias no territorio da pro
víncia do Rio de Janeiro, serão reguladas pela respectiva lei provincial. 

Art. I o. O Governo tambem concederá gratuitamente á companhia o · 
uso das madeiras e outros materiaes existentes nas terras publicas, de que 
ella possa precisar para a construcção da estrada de ferro ; não terá porém 
a companhia o direito de vender ou dispor . de taes madeiras ou materiaes 
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sem o cqnsentimento do Governo. Vinte por cento do producto bruto obtido 
pela venda destes objectos serão levados ao credito do capital. Os favores desta 
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clausula estendem.:.se ás linhas ·transversaes, estradas ordioarias , canae3, etc., 
que possam ser construidos pela companhia . 

. Art. 11. Dentro do prazo marcado para conclusão das obras deste 
contrato, e dos dez annos subsequentes, os trilhos de ferro, machinas, ma
teriaes para a construcção de deposito~, de casas e de officinas , o3 instru
mentos e quaesquer objectos destinados para sua construcção, serão isentos 
de din~itos de importação . 

. A . mesma isenção será concedida aos vagões, locomotivas e outros 
materiaes neçessarios para sua construcção. Todo o carvão de pedra e coite 
precisos para o serviço da estrada de ferro e suas officinas gozarão da 
mesma . isenção pelo tempo de 33 annos. O goz? destes favores será su
jeito a regulamentos fiscaes, que o Governo poderá estabelecer para pre
venir abusos. Organisar-se-ha uma. conta dos valores assim obtidos do The
souro -·Nacional, que tenham de ser restituídos pela companhia ao Governo 
nos casos adiante declarados. 

Art. 12. E' expressamente p.rohibido á companhia possuir ou empre
gar esc_ravos nas obras que tem de fazer. Sómente. pessoas livres poderão 
ser empregadas nas obras, na conservação e reparo das estradas de ferro , 
e em todo o serviço a ellas co"ncernente. Relativamente porém á primeira 
secção da estradq. de ferro guardar-se-ha o disposto no art. 4º do con
trato celebrado em Londres, aos g de fevereiro do corrente anno, com 
Edward, Price . 

Art. r ~. Se as pessoas empregadas pela companhia na construcção, 
conservação e custeio da estrada de ferro forem nacionaes, ficarão isentas 
do recrutamento, assim como . dispensadas do serviço activo da Guarda Na
cional ; se forem estrangeiras, gozarão de todas as vantageas que são por 
lei concedidas aos colonos uteis e industriosos . 

. Só -os indivíduos cujos nomes estiverem incluidos em uma lista en
tregue semestralmente ao Governo, e devidamente authenticada pelo ad

. ministrador ou . agente da companhia, serão isentos do serviço activo da 
Guarda Nacional e do recrutamento. 

Passados os primeiros seis mezes, os individuas que não tiverem sido 
effectivamente empregados pela companhia durante tres mezes não poderão 
ser incluídos na referida lista. 

Art. 14. Se a companhia fôr convencida de algum abuso voluntario 
das duas precedentes clausulas, tomará delle conhecimento no prazo de um 
mez a Secção do Conselho de Estado dos Negocios do Imperio e poderá 
impôr-lhe uma multa 1J,té a quantia de dois contos de réis. 

No; caso de reincidencia a multa poderá ser triplicada. 
Art. 15. A companhia será obrigada a estabelecer em toda a extensão 

da estrada de ferro um. telegrapho electrico, que terá o numero de fios, 
machinas e apparelhos sufficientes para estar um sempre prompto ao ser
viço do Govérno. A indemnisação a pagar aos empregados da companhia 
pelo serviço prestado neste caso .ao Governo será posteriormente fixada por 

: este~ de accordo com· a . companhia. 
Art. 16. O Governo garante á companhia, durante o prazo de 33 annos, 

a contar da data em que fôr assignado este contrato, o juro de cinco por 
cento ao · anno, pagavel de seis erri seis mezes nesta cidade sobre o ca-
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pital gasto bona fide na estrada de ferro, até o maximo declarado no art. 18, 
§ 6º. 

E' além disto garantido á mesma companhia por igual numero de 
annos e com iguaes condições, o juro de mais dois por cento, que a pro
vincia do Rio de Janeiro, pela lei pro\'.incial n. 714 de 13 de outubro 
de 1854, pôz á disposição do Governo para a realisação da mesma estrada. 

Este juro será pago pela Thesouraria da referida província, e sómente 
debaixo da resp~msabilidade desta, sobre o capital que fôr effectivamente 
despendido com a construcção da estrada de ferro · no município da Côrte 
e na mesma província, dentro de seus limites com as de Minas Geraes e 
S. Paulo até o maximo declarado no § 6° do art. 18. O juro de cinco por 
cento por parte do Governo e de dois por cento por parte . da pro
víncia do Rio de Janeiro correm desde o dia, em que se verificar qualquer 
entrada de fundos, ou chamada sobre a q~antia que effectivamente entrar 
para o cofre da companhia. 

Esta comtudo não poderá fazer chamadas senão á proporção ciue os 
trabalhos da estrada o exigirem, e só depois de ter provado perante o 
Governo a sua necessidade. 

Art. ·l 7. Se a companhia em qualquer tempo julg~r conveniente renun
ciar a garantia do juro, podel-o-ha fazer, inde;nnisando ao Governo Geral e 
ao da provinica do Rio de Janeiro de quaesquer desembolsos que ambos · 
tenham feito por ~onta da mesma garantia. · 

Neste caso cessam a ingerencia, que o Governo tem · sobre os negocios 
da companhia, e a parte de lucros, que lhe .compete na conformidade do 
art. '.!.3; salvo porém o direito que lhe fica de regular a tarifa de trans- · 
portes pelo art. 38, direito que subsistirá, bem como o de manter a 
policia e segurança da estrada. 

Art. 18. O capital da companhia, que tem garantia de juro, compõe
se das seguintes verbas : 

r•. O dinheiro despendido em levantar plantas e planos, em fazer 
orçamentos, annuo.cios, impressões de livros, mappas e gazetas, portes de 
cartas e . despezas de viagens necessarias para principiarem os trabalhos. · 

2•. As sommas despendidas com quaesquer indemnisações _aos pro
prietarios, ou outros prejudicados, e com a acção ou acquisição de todas 
as obras permanentes e fixas necessarias a seu uso, como estações, ar
mazens, telheiros, depositos, officinas, casas de machinas, escriptorios, casas, 
reservatorios de agua, bombas, encanamentos, plataformas, viradores, pas
sadeiras, ponteiros, signaes, linhas telegraphicas e todas as -outras cousas 
commummente consideradas como constituindo e pertencendo ás obras 
permanentes de um:a estrada de ferro. • 

Entram tambem nesta verba todas as machinas de mera applicação 
e utilidade local, que sejam necessarias para· os trabalhos de planos incli
nados, como machio.as fixas de qualquer fórma, calabres, tambores, vagões
freios, etc., etc. 

3•. O custo da primeira e completa andaina de machinas locomotivas 
' ' ' ' 

vagões, carretões para mercadorias na proporção de uma locomotiva para 
duas milhas inglezas, e de um vagão de primeira classe, dois de segunda 
e dois de terceira, e de doze carretões para mercadorias ou gado para 
tres milhas, e o de todo ? machinismo volant~, que sempre se considera 
como formando parte do capital; a renovação, porém, augmento e reparo 
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do machinismo volante serão considerados como despezas regulares, que 
deverão ser lançadas nas contas correntes annuaes da receita e despeza, e 
nunca addicionados ao capital. 

4•. As despezas de administração durante os trabalhos de cada secção, 
e antes de sua abertura ao publico, não excedendo a dois e meio por 
cento do custo da mesma secção, serão tambem annexas ao capital; mas 
as que se fizerem depois da abertura da secção ao pµblico pertencerão á 
conta corrente annual da receita e despeza. 

Nenhuma outra despeza, além das que fi"cam mencionadas, será consi
derada como parte do capital que tem garantia de juro. 

5ª. Outrosim nas contas annuaes ou semestraes de receita e despeza 
nenhum dispendio será contado senão o do custeio e conservação da estrada. 

Se a companhia soffrer algum prejuizo por destruição de trabalhos 
emprehendidos debaixo de sua propria responsabilidade, por perdas nas 
ramificações, canaes, minas ou outros trabalhos, que não gozem da garantia 
de juro, por pagamento de multas, custas de arbitramento, ou por falli
mento de pessoas que tenham transacções com a companhia, taes prejuízos 
não serão contados, afim de se considerarem diminuídos os dividendos. 

6ª. Fica expressamente declarado, que tanto a garantia do Governo 
como a da província do Rio não se extende em hypothese alguma além 
da quantia de trinta e oito mil contos (38. ooo: 000$000 ) , descontando-se 
det;;te capital, quanto á referida província, tudo quanto se despender na 
estrada de ferro fora de seus limites com as de Minas Geraes e de São 
Paulo; de maneira que ella não venha a pagar o juro de dois por cento 
senão sobre a quantia, que for realmente gasta na construcção da estrada 
de ferro nq,. município da Côrte, e dentro de seus limites com as men
cionadas províncias. 

Art. 19. Náo obstante o maximo do capital fixado no artigo antece
dente, se a somma que se · despender na construcção da estrada de ferro 
for menor do que o dito maximo, os Governos Geral e Provincial não 
garàntem seus respectivos juros senão sobre a quantia que fôr realmente 
despendida. 

Se em qualquer _ tempo as acções que houver de emittir a companhia 
forem vendidas acima do par, a quantia que se obtiver será descontada 
no capital fixado, salvo o. caso de haver a companhia despendido effecti
vamente bana .ftde na construcção da estrada contratada todo o dito capital, 
e além delle quantia igual ou superior ao premio obtido. Se as despezas 
da companhia excederem ao capital fixado em menor somma, do que a 
.obtida pelo premio na venda das acções, será a companhia indemnisada 
desse excesso pelo producto do premio, e o restante será diminuido na im
portancia do capital fixado. 

Art. 20. Se em qualquer tempo a companhia precisar de maior ca
pital, do que o maximo marcado no art. 18, podel-o-ha procurar por 
qualquer meio qu~ julgue conveniente por sua conta e risco, e debaixo 
de .sua unica garantia; salva a disposição do artigo precedente. 

Art. 21. Tanto as despezas annuaes ou semestraes, como as que con
stituem o capital que tem garantia de juro, deverão ser despezas real
mente e hona jide feitas, devidamente provadas ao Governo, do modo e 
nas épocas que elle determinar. O Governo terá o direito de mandar fazer 
os exames, que jBlgar necessarios para assegurar os meios mais adaptados 

"' 
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e efficazes de levar a effeito a estrada dé ferro e suas obras, · com a maior 
economia, tanto na construcção, ,cºl.Tlº na admf nis~r~ç~o · e, custeio. 

Art. 22. Se em qualquer tempo, depois de 'completa e aberta toda a 
linha da estrada de ferro, seu andamento tôr interrompido por seis mezes 
em alguma secção, por qualquer:causa que o Governo julgue que a compa· 
nhia podia ter evitado, a garantia e pagamento do juro por toda a linha 
cessarãp, e só recomeçarão quando a linha inteira fôr de novo posta cm 
andamento. 

Se antes da abertura de toda a linha alguma secção já aberta 
ao publico vier a fechar-se por qualquer causa que o Governo julgue que 
a companhia podia ter evitado, o juro que se pagar por essa secção ces· 
sará, e delle ficará exonerado . o Governo, não só . pelos seis mezes em que 
ella estiver fechada; como por cada um dos seis mezes seguintes, emquanto 

· ella assim continuar. 
Art. 23. Quando os dividendos da companhia excederem a 8 por 

cento o excesso de taes dividendos se dividirá igualmente entre o Governo 
e a companhia, sendo a parte destinada áquelle uma compensação pela 
responsabilidade a que se submette pela garantia de juro. Da parte que 
pertencer ao Governo será deduzida uma quota proporcional para a pro
vinda do Rio de Janeiro. 

Esta divisão de intere1>-ses eptre o Governo e a companhia só terá 
logar durante o tempo em que subsiste a garantia do juro. 

Art. 24. Se a companhia descobrir na linha de seu · privilegio algumas 
minas de carvão, cal, ferro, chumbo, cobre, ouro, prata' e quàesquer outros 
metaes, e se sobre ellas não houver algum direito previamente adquirido 
por alguem, deverá communical-o .immediatamente ao Governo, para que 
lhe sejam marcadas as datas de terras e estipuladas as condições de sua 
exploração. . 

Outrosim, se a companhia desejar obter alguma concessão ou compra 
de terras incultas para_ remunerar os operarios que empre'gar, ou para al
guma empreza agrícola, dirigir-se-ha ao Governo para obtel-as nos termos 
mais- favoraveis permittidos por lei ou regulat:?entos do Governo. 

Companhias separadas se formarão para o fim de 'explorar taes mjnas 
ou cultivar taes terras, afim de que os interesses dos accionistas da estrada 
de ferro e as contas dos dividendos sejam inteiramente distinctos dos das 
em prezas de mineração ou agricultura. Estas companhias pagarão os mesmos 
direitos que pagam os particulares. 

Art. 25. A estrada de ferro e suas obras não impedirão em tempo al
gum o livre. transito das estradas actuaes, e por o~tras que para o futuro 
venham a ·ser abertas para. a conveniencia publica. 

E' expressamente prohibido á companhia impôr encargo, imposto ou 
taxa · de qualquer riatureza . que ·seja · ·pelo cruzamento de outra estrada ou 
caminho de : qualquer ' qualidade,· por baixo, por cima ou ao nivel da es .. 

· trada deste · contrato. 
Nestes cruzámentos todas as obras : necessarias serão construidas con-. ' 

servadas e reparadas· á ' custa da :companhia, salvo · se a construccão de taes 
obras fÔr exig,ida !pelo ' Governo , depois . d~ : c~ncluida a estrad~ de ferro, 
porque neste ca.so ·a.s despezas com eJ1as feitas serão pagas pelo mesmo Governo. 

Art. 26. No caso ·de · precisar · o' Governo '. de parte das 'pontes, t1mneis, 
aterrados ou outras · obras ·da 'companhia; deverá , 'declarai-o antes de con~ 

/ 
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. tratadas as obras, para que possam ser feitas de maneira que satisfaçam 
· o fim que o mesino Governo tiver em vista. Estas obras porém deveráo 

ser combinadas de sorte que não embaracem o andamento da estrada de 
ferro. A companhia será plenamente indemnisada do que despender com 
ellas. 

Art. 27. As malas do Correio e seus guardas, assim como quaesquer 
quantias de dinheiro pertencentes ao Thesouro Nacional, serão transportadas 
gratuitamente pelos carros da companhia, porém ao cuidado e por conta e 
risco do Governo. As sommas assim remettidas serão selladas em caixas . 
,Pelo transporte de todos os mais objectos pertencentes ao Governo pagará 
este 20 por cento menos do que pagar o publico por objectos semelhantes. 

·· Art. 28. Para o serviço do Correio uma divisão .particular será feita 
em um dos vagões de passageiros de 2• classe, com espaço para tres 
homens e com as neces~arias accommodações para receber as malas e dis
pol-as de maneira que o serviço se facilite. 

Se o Governo exigir para este serviço maior espaço do que o de um 
vagão, que possa accommodar seis pessoas, a companhia fornecel-o-ha mediante 
uma_ indemnisação por parte do Governo; no caso contrario, o Governo 
empregará carros seus. 

Nas estações ou perto dellas terá o Governo o direito de fazer as obras 
· necessarias para o serviço da entrega das malas aos vehiculos, ou pessoas, 
que as têm de levar aos differentes logares. 

Dois passageiros em serviço do Governo terão tambem passagem gratis 
todos os dias nos vagões da classe correspondente á sua posição social, 
sendo a bagagem de cada um livre até o peso de tres arrobas, não compre
hendidos 03 instrumentos necessarios para preenchimento de suas obrigações. 

Art. 29. Se o Governo tiver de mandar tropas para alguma parte, e 
utilisar-se da estrada de ferro, a companhia será obrigada a pôr immedia
tamente á sua disposição, pc;>r metade dos preços da tarifa estabelecida, todos 
os. meio3 de transporte que possuir. Póde o Governo, não obstante, em
pregar para este transporte vehiculos seus que forem apropriados ao serviço 
da estrada de ferro. Neste ultimo caso o Governo pagará a quarta parte 
da tarifa estabelecida. 

Art. 3o. A companhia transportará gratuitamente em qualquer tempo 
e para qualquer direcçáo em vagões de rª classe as irmãs de caridade. 
01.1trosim, nos primeiros cinco annos transportará tambem gratuitamente, da 
costa para o interior, e annualmente, mil e qui.i:ihentos colonos que tiverem 
conce3sÕes de terras e forem enviados por conta e ordem do Governo, 
sendo a companhia avisada com antecedencia. 

Art. 3 r . Os colonos que forem remettidos por conta dos particulares, 
afim de serem ~mpregados no serviço da lavoura:, e que se apresentarem 
munidos de uma · guia da Repartição Geral das Terras Publicas, pagarão 
metade dos preços que forem fixados para os passageiros da 3a classe. 

Art. 32. A companhia transportará os presos e seus respectivos 
guardas em carros pertencentes ao Governo, com a necessaria segurança, e 
receberá por este serviço a metade do preço pago pel0 ,publico por .carros 
de 2ª classe. 

Não obstànte esta disposição, a companhia deverá ter pelo menos um 
carro propno para a conducção do:> ditos presos e os transportará pelo 
·mencionado preço sempre que o i·equisitar a autoridade. 
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Art. 33. No fim dos go annos deste contrato cessa o privilegio con

cedido á companhia; esta porém conservará a plenitude de seus direitos 
sobre a estrada de ferro e seus pertences, podendo usar della, e custeal-a 
como bem lhe aprouver, salvo sempre o direito de desapropriação, que com
pete ao Governo pelo artigo seguinte. 

Art. 34. Se o Governo julgar conveniente effectuar ·a desapropriação 
· da estrada de ferro com todas as suas ramificações, podel-o-ha fazer debaixo 
das seguintes condições : 

1 ª. A desapropriação não terá logar antes de 3o annos depois da aber
tura de toda a linha, excepto por especial accordo entre o Governo e a 
companhia. 

Passado este periodo terá o Governo o direito . de desapropriàl-a em 
qualquer tempo em que o julgue conveniente. 

2ª. O preço da desapropriação , será regulado pelo termo medio do 
rendimento liquido dos ultimos cinco annos. 

3ª. A companhia receberá do Governo uma somma em fundos pu
blicos que dê igual rendimento . 

Art. 35. Se, depois de haver adquirido a propriedade da estrada de ferro 
e suas ramificações, decidir o Governo arrendar sua administração e explo
ração, em igualdade de condições, será a companhia preferida ~ 

Art. 36. Durante o seu privilegio a companhia receberá pelo trans
porte de passageiros e mercadorias o preço que fôr marcado pelo Governo, 
de accordo com ella, em uma tarifa que poderá ser revista na fórma do art. 38. 

Na primeira tarifa, que se fizer, adoptar-se-hão as seguintes bases : 
1ª. Para os generos de producção do paiz destinados á exportação, taes 

como café, assucar, algodão, fumo, couros e outros semelhantes, 20 réis por 
arroba em legua de tres mil braças ; e para os de alimentação de consumo 
geral, taes como feijão, milho, arroz, farinha, queijos, batatas, farinha de 
trigo, toucinho, carne, peixe salgado, sal e outro3 considerados generos de 
primeira necessidade, 15 réis pelo mesmo peso e distancia. 

2ª. Para os generos de importação não comprehendidos na classe an
tecedente o maximo do preÇo será de 3o réis pelo mesmo peso e distancia. 

3ª. Poderão ser sujeitos a uma tarifa mais elevada do que ~ das 
bases 1ª e 2ª, quer sejam de exportação, quer de importação, os ob
jectos que, em consequencia do seu grande volume e pouco peso, são de 
desvantajosa conducção, taes como mobilias, caixas com chapéos, e outros 
semelhantes, podendo nestes casos o preço do transporte elevar-se até o 
dobro do das respectivas classes. 

4ª. Dependerão de uma tarifa ainda mais elevada que a precedente os 
artigos de conducção perigosa taes como a polvora, e os de maior respon
sabilidade para a companhia, em consequencia de sua fragilidade, taes como 
pianos, louça, vidros, etc., ou os de grande valor e pequeno peso, taes 
como ouro, prata, joias, etc. 

5ª. Haverá uma tarifa especial para os animaes vivos, de qualquer 
· natureza que sejam. 

6•. Haverá tambem umá tai;ifa especial para as madeiras e outros ob
jectos de grande peso e dimensão. 

7ª. O maximo do preço de transporte para · os passageiros de 1ª classe 
será de 600 réis por legua de 3.ooo braças, _para os da 2ª classe de 400 réis 
e para os da 3• de 200 réis. 
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8•. A companhia fará tres divisões de assentos ou logares para os 
passageiros com as necessarias accommodações, e com a designação de i " , 

2ª e 3• classes de viajantes. 
A forma dos vagões adoptada em Inglaterra e nos Estados Unidos 

será tomada como modelo, com as alterações que o clima ou outras con
siderações o· exigirem. Tl:Ido quanto fôr relativo a bagagem e preços será 
regulado com a maior clareza e precisão. 

Fixar-se-ha um preço proporcionalmente mais elevado para as viagens 
pequenas do que para as mais longas. Far-se-ha um abatimento nos 
preços para as pessoas que viajarem regularmente entre certos pontos. 

g•. Os comboios especiaes e extraordinarios para o serviço de parti
culares, assim como os vagões separados para familias, sociedades ou grnpos 
de passageiros, serão sujeitos a differentes regras especiaes, as quaes, depois 
de fixadas, serão applicadas a todos. 

1 o. As listas dos preços autorisados serão impressas e expostas em 
um logar proeminente e accessivel de cada estação. As horas da partida 
e chegada de cada comboio serão declar11das nas ditas listas. 

1 1 • Os preços serão os mesrqos para todos, exceptuando-se os privi
legios concedidos neste contrato ao Governo para o serviço publico. 

12. Estabelecer-se-hão diminuições e isenções de preços a favor das 
crianças menores de 1 2 annos e das menores de tres. 

1 3. Quando os dividendos da companhia montarem a IO °lo o Governo 
terá o direito de exigir os comboios de meio preço para os passageiros da 
3• classe, como existem nas estradas de ferro inglezas, sob a denominação 
de comboios do Governo. 

14. Para as mercadorias que tiverem de percorrer uma distancia de 
mais de 20 leguas pela estrada de ferro se reduzirá o preço de transporte 
por cada legua que exceder deste numero á metade do preço fixado para 
as ditas 20 leguas. 

1 5. A velocidade dos comboios, a qualidade dos vagões das tres classes, 
quaesquer penas que se tiverem de ·impôr e as providencias necessarias afim de 
assegurar ao publico a regularidade do serviço por parte da companhia, e a esta 
o pagamento das passagens e fretes a que tem direito, formarão o objecto de re
gulamentos policiaes organisados pelo Governo de accordo cqm a companhia . 

16. A companhia fornecerá ao Governo todos aquelles dados estatísticos 
que elle exigir do trafico que houver pela linha, das sommas recebidas por 
diversos títulos, das distancias percorridas, etc. etc. 

Art. 37. Nenhuma despeza de armazenagem será exigida pela compa
nhia pelos objectos entregues nos seus depositos, por qualquer demora na 
expedição dellas, que não tiver sido exigida por seu dono, seja qual fôr o 
motivo, ainda justificavel. 

A companhia não cobrará despeza. alguma addicional por carregar ou des
carregar, por armazenagem, oli deposito dos objectos, se esta despeza não 
estiver expressamente mencionada na tabella dos preços de transporte. A 
companhia se!·á obrigada a transportar nos seus comboios todos os objectos 
que forem trazidos ás suas ~stações; serão estabeleci~as com clareza na dita 
tabella e serão as mesmas para todos, á excepção dos casos de preferencia 
a· favor do Governo, a· bem do serviço publico. 

Art. 38. Quando os dividendos da companhia tiverein ·sido maiores de 
12 º/0 em dois annos consecutivos, terá o Governo o direito de exigir della 

ao 
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reducção tal na tarifa dos ttansportés que faça entrar ós referidos dividendos 
dentro do limite maximo de 1 2 ~ / º. 

Se em qualquer tempo os dividendos forem menores. de 7º/o poderão 
ser reformadas as tarifas; afim de se fazerem as alterações necessarias para 
se obterem maiores dividendos. 

Art. 39. O Governo dará á companhia; poc intermedio das autoridades, 
toda a protecção compatível com as leis,_ afim de que ella não encontre em~ 
baraço em receber o preço estabelecido na tabella dos tramportes. Outrosim 
providenciará por meio de regulamentos especiaes sobre a seg11rança dos via
jantes, dos guardas e empregados, que a companhia tenha de estabelecer 
para velarem na observação de seus regulamentos e manterem a policia da 
estrada de ferro. · · 

Art. 40. E' permittido á companhia, para manter seus. regulamentos e 
conservar a ordem nas estações e na linha da estrada de ferro, ter á sua custa 

· um certo e limitado numero de guardas, que podetn andar armados ; estes 
guardas porém ficarão sujeitos á inspecção das autoridades locaes ~ deverão 
ser cidadãos brazileiros. 

Art. 41. Nos regula~entos que o Governo deve promulgar, em confor
midade do § 14 do art. 1° da lei de 26 de junho de 185·2, se estabelecerão 
regras policiaes para segurança da estrada de ferro e seu custeio regular, 
afim de, prevenir qualquer perigo que possa ser causado por estranhos, ou 
mesmo pela companhia. 

Nestes regulamentos o Governo imporá as pena·s e, multas para que está 
autorisado. E se estas forem julgadas insufficientes, solicitará maiores do 
Corpo Legislativo. 

Art. 42. A estrada de ferro será em toda a sua extensão. de uma linha singela, 
o que não exclue o estabelecitnento das linhas de esperar e desencontro, ne
cessarias para seú effectivo serviço. Dever.-se-ha todavin obter .terreno suffi
ciente para as obras de uma linha dobrada para o tronco principal da estrada 
que principia ha cidade dó Rio de Janeiro e vai até o ponto em que divide 
em dois ramaes. Certas obras como, por exemplo; pontes sobre grandês rios, 
vlaductos, aterrados, etc., serão desde o principio construidas com sufficiente 
largura para a linha dobrada, se fôr calculado que isto é mais eéonomiéo em 
razão de vir a [?er necessaria uma linha dobrada. 

A largura da estrada 'entre um e outro trilho, a. distancia entre os pegões 
e pilares em todos os tunneis e pontes, · o que diz · respeito á construcção de 
aterrados, boeiros, communicações subtetraneas, córtes ou escavações, e bem 

. assim tudo o que fôr concernente ao peso dos trilhos. e á maneira de serem 
assentados, e outras condições para segurança e perfeição das obras da 
estrada de ferro, serão designados ·nos plano3 e plantas, que têm de ser 
approvados pelo Governo. 

O terreno occupado pela estrada e suas obras será separado das terra~ 
adjacentes por meio de cercas feitas á custa da companhia. 

Durante o andamento da construcção da estrada todas as obras tempo
radas, que possam ser exigidas, quer para coµveniencia do publico, quer 
para a de indivíduos, cuja propr~edade seja offendida~ devem ser feitas á 

satisfação do Governo.· 
Haverá accommodações apropriadas, guarda-estradas, signaes, etc., em 

todos os pontos em que caminhos ordina-rios .atravessarem a estrada de ferro 01). 

sua superficie ; e em regra geral nenhum caminho passará por cima ou por baixo 

_ L ____ _ 
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da estrada de ferro, senão quando dahi resultar maior economia, do que se 
atravessasse a dita estrada na superficie. 

Art. 43. A companhia apresentará ao Governo, no prazo de 1 4 mezes 
da data da assignatura deste contrato, um plano e secção pelo centro da es
trada (a principiar do ponto em que termina a secção contratada com Edward 
Price até as extremidades dos dois ramaes da estrada deste contrato), mar
cada sob a mesma base longitudinal, a saber: 1/10.000. A escala vertical da 
secção será de 1/ 1. 200. A largura do plano não será menor de 400 jardas 
de cada lado do centro da linha. 

Tudo será acompanhado do orçamento do custo da linha e das obras 
necessarias. 

O Governo decidirá dentro de 75 dias . se admitte ou não estes planos e 
orçamentos. Se os não admittir, e a companhia sujeitar-se á sua decisão 
quanto á insufficiencia de seus planos, e não quizer apresentar outros que 
o satisfaçam, o Governo pagar-lhe-ha todas as despezas que ella tiver feito para 
obter taes planos, medições e orçamentos. Os planos, medições e orçamentos 
ficarão pertencendo ao Governo,. e o contrato do prolongamento da estrada 
depois da 1ª secção será considerado nullo e de nenhum vigor em quaesquer 
dos seus effeitos. 

Se no fim dos 75 dias o Governo não tiver apresentado objecção aos 
planos e orçamentos serão estes considerados como approvados e admittidos 
e a companhia terá o direito de obrar como se tal approvação tivesse sido 
dada expressamente; tendo-se sempre em vista a disposição do art. 18, § 6°. 

Art. 44. Se a companhia não quizer sujeitar-se á decisão do Governo, 
quanto á insufficiencia de seus planos e orçamentos, recorrer-se-ha ao juízo 
arbitral para este decidir o ponto da discordancia entre ambas as partes. 
Cada uma dellas nomeará para este fim um engenheiro. 

Se os dois assim nomeados não concordarem cada uma das partes no
meará mais um engenheiro, e dentre os dois aquelle, que · fôr escolhido pela 
sorte, decidirá a questão. 

Este mesmo juiz arbitral servirá para os casos em que o Governo não 
ache ade.quadas e sufficientes as obras construidas pela companhia, salvo quanto 
á 1ª secção, porque para essa regerá o juiz arbitral estabelecido pelo con
trato . celebrado em Londre3 com Edward Price. 

Art. 45. Dentro do prazo de oito mezes da data em que a approvação do 
Governo aos planos e orçamentos referidos no art. 43 fôr intimada á compa
nhia, ou da data em que findarem sem objecção por parte do Governo os 
75 dias na outra hypothese do mesmo _artigo, depositará ella nas mãos do 
Governo uma planta do terreno de toda a linha da estrada de ferro des,te 
contrato, menos a 1• secção. 

A largura desta planta será de 1 oo jardas de cada lado da linha central 
da estrada de ferro; e os viradores, suas posições e extensão, linhas de es
perar e desencontro, estações, Jogares de carga ou descarga, etc., serão notados 
correctamente na planta, assim como uma secção pela linha central da es
trada de ferro com secções transversaes a cada espaço de 1 oo pés, todas pro
jectadas em uma escala ·de 1/3.ooo, e escala vertical de 1/600 sobre o mesmo 
plano horizontal, acompanhada de uma tabella das graduações e inclinações 
e de cópias dos desenho!' das obras que o Governq exigir. 

Art. 46. Se dentro de dois mezes, depois da entrega ao Governo da 
planta do artigo antecedente, elle não apresentar objecções, a companhia 
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considerará approvados seus planos e procederá immediatamente á construcção 
das obras ; porém não poderá desviar-se dos ditos planos sem permissão do 
Governo. 

No caso de que o Governo opponha alguma objecção á planta e planos 
apresentados pela companhia, decidir~se-ha a questão pela maneira estabe
lecida no art. 44. 

Art. 47. Nem a approvação dada pelo Governo a qHaesquer planos 
entregues ou indicados pela companhia, nem a decisão dos arbitros no caso 
de discordancia entre o Governo e a companhia, poderão em caso algum 
exoneral-a âe sua responsabilidade quanto á insufficiencia de quaesquer das 
obras construidas conforme este contrato. Qualquer alteração, que possa ser 
necessaria em alguma das obras, depois de concluidas, será feita por conta da 
mesma companhia, e seu custo não será considerado como parte do capital 
qHe tem garantia de juro. Se porém alguma reconstrucção ou reedificação 
fôr considerada pelo Governo, ou pelos arbitros do art. 54 como tendo sido 
causada, não por insufficiencia da obra, mas por casos de força maior, como 
inundações, furacões, terrem9tos, que não podiam ser prevenidos pela com
panhia, a despeza feita em tal caso com a reconstrucção ou reedificação das 
obras damnificadas será addicionada ao capital garantido. 

Art. 48. No caso de querer o Governo qu~ alguns de seus engenheiros 
sejam instruídos no que .é relativo a estrada de ferro, a companhia lhes dará 
franca entrada em todas as obras da empr~za. 

Art. 49. Toda a linha da estrada de ferro, que faz objecto deste con.:. 
trato, será dividida em quatro secções, as quaes serão classificadas, construidas 
e terminadas da maneira seguinte: 

A primeira secção, da cidade .do Rio de Janeiro até o ponto, em que 
termina a parte da estrada contratada com Edward Price, será concluida 
no prazo estipulado no respectivo contrato. 

A segund~, do ponto em que termina a antecedente até aquelle, em que 
se dividirem os ramaes, depois de transposta a Serra do Mar e ·alcançada 
a margem do rio Parahyba na direcção da provinda de Minas Geraes, será 
concluida no prazo de tres annos contados do dia g de agosto de 1857 em 
diante. 

A terceira, do ponto em que termina a segunda secção até o Porto 
Novo do Cunha, será concluida no prazo de quatro annos contados do dia 
9 de agosto de 1860 em diante, devendo ser subdividida . em duas partes 
iguaes, cada uma das quaes ficará concluída no espa,ço d~ dois annos. 

A quarta, do ponto em que se dividirem os dois ramaes até a Ca
choeira na provinda de S . Paulo, onde 'o rio Parahyba começa a ser 
navegavel, será concluida no espaço de seis annos, contados tambem de 
g de agosto de 1860 em diante. Esta secção será subdividida ein tres 
partes iguaes, cada uma das q uaes se construirá no espaço de dois annos. 

Art. 50. Se qualquer das secções e cada uma de suas subdivisões 
não estiv~rem concluidas dentro dos prazos marcados no artigo antecedente, 
poderá a companhia ser ml:lltada, quanto á primeira secção, na quantia 
estipulada no contrato celebrado com Edward Price ; e quanto ás outras 

· e suas subdivisões, na somma de · 10:000$ a 20:000$ por cada uma. Novos 
prazos, que não excedam de uma terça parte dos primeiros, serão marcados 
pelo Governo ; e se, findos elles, a seccão ou seccões não ·estiverem acabadas a 

, ' ' 
multa será elevada ao. dobro, e assim por dia,nte. 
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Os periodos marcados para a conclusão das secções não serão alte
rados em consequencia da demora occorrida em alguma dellas. 

Art. 5 r. A companhia póde perder seu privilegio, a garantia do juro, 
ou ser multada nos seguintes casos : 

1°. Se os planos referidos nos a1ts. 43 e 45 não forem apresentados ao 
Governo no prazo marcado, a companhia será multada ·na quantia de 
4:000$000. 

Um novo prazo de não menos de cinco mezes será marcado, e se na 
expiração delle não forem os ditos planos apresentados caducará este con
trato e a companhia perderá o privilegio e todos os favores, que por 
elle lhe são concedidos. 

2°. Se no fim de tres annos, contados da . data. deste contrato, a com
panhia se declarar ou fôr declarada pelos arbitros do art. 54 incapaz de 
realisar a em preza, por ter encontrado difficuldade em levantar o dinheiro 
necessario, em achar pessoas habilitadas para contratarem e executarem as 
obras, ou por qualquer outra razão, perderá este privilegio, sem que lhe 
sejam restituidas as multas em que tiver incorrido. 

3°. Se toda a linha não estiver acabada e aberta ao publico dentro 
do prazo marcado no art . . 49 será a companhia multada na quantia de 
30:000$000. 

Um novo prazo para conclusão dos trabalhos será marcado pelo Go
verno, em conformidade com a decisão dos arbitros do art. 54, no caso 
de desintelligencia. Se no fim deste novo termo os trabalhos não estiverem 
acabados perderá a companhia o privilegio, isenções e favores que lhe ga
rante este contrato. 

· 4º. Se depois de toda a · linha ter sido aberta ao publico a companhia 
em qualquer tempo fôr declarada incapaz de continuar seus trabalhos, ou se 
os tiver parados por mais de oito mezes consecutivos, ou se interromper 
a circulação por mais de doze mezes, perderá seu privilegio. 

Art. 52. Em todos os casos da caducidade de seu privilegio a com
panhia conservará a plenitude de seus direitos sobre todas as obras que 
tiver feito, e sobre a propriedade, que houver adquirido ; porém o valor 
de todas as terras publicas, madeiras ou outros materiaes, que lhe tiverem 
sido gratuitamente cedidos pelo Governo, e o total de todos os direitos de 
importação não pagos, serão restit1üdos ao Governo ; este terá o direito, se 
o julgar conveniente, de desapropriar a linha e toda outra propriedade da 
companhia, segundo a lei de desaprop

0

riação da propriedade particular, por 
utilidade publica . 

. Art. 53. Se a estrada de ferro, e todos os seus pertences, não se 
acharem em estado satisfactorio de conservação, o Governo ordenará á 
companhia o cumprimento do seu dever. Havendo a este respeito diver
gencia entre o Governo e a companhia, se . decidirá" a questão pela maneira 
prescripta no art. 44. 

Art. 54. Se alguma discordancia houver entre o Governo e a com
panhia a respeito de seus direitos e deveres, e seus respectivos interesses, 
a questão será definitivamente decidida · por tres arbitros, um dos quaes 
será nomeado pelo Governo, outro pelo companhia e o terceiro por accordo 
de ambas as partes. No' caso de que não seja possível obter este accordo 
o terceiro arbitro será nomeado da maneira seguinte : o Governo apresentará 
á companhia tres nomes escolhidos dentre os conselheiros de estado, e a 

23 
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companhia proporá tres outros nomes ; juntos estes seis nomes, um será 
escolhido por sorte e designará o terceiro arbitro. 

Art. 55 .. Quando houver qualquer desintelligencia entre o Governo e 
a companhia para a decisão da qual seja necessario o. juizó arbitral, qualquer 
das partes dará aviso. á outra dessa necessidade e do nome do arbitro es
colhido. Se dentro de trinta dias da data do aviso a outra parte deixar de 
nomear o seu arbitro, e de intimar ·sua nomeação á prime.ira, o ponto em 
questão será considerado como concedido e abandonado pela parte assim 
em falta. 

Art. 56. Em todos os casos, em que se tenha de recorrer ao j1:1izo 
arbitral, a parte, contra a qual os arbitros decidirem, pagará todas as custas. · 

Nos casos, em que possa ser duvidoso para que .lado pende a decisão 
dos arbitros, será deixado a estes o direito de decidi(' quem pagará as 
custas. 

Art. 57. Se alguma alteração para o futuro vier a fazer-se na organi
.sação dos Ministerios ou no Conselho de Estado, todo.s os dirnitos, facul
dades e attribuições ora pertencentes por este contrato ao Ministerio do 
lmperio e á respectiva Secção do Conselho· de Estado deverão pertencer ao 
~inisterio ou Secção do mesmo . Conselho, que fôr encarregado das obras 
publicas, estradas, canaes, vias ferr.eas, etc. 

Art. 58. Fica entendido que, no i.nteresse do Governo, assim como no 
.da companhia, esta terá o direito, sujeit-0 á approvação do Governo, de 
substituir qualquer modo de ,tracção ou impulso, que possa ser inventado, 
ou descoberto á& locomotivas actualmente empregadas e que offereça ao 
menos iguaes vantagens de segurança, regularidade, velocidade e economia. 

Art. 59. A companhia, na parte relativa á primeíi;a· secção da estrada 
de ferro, contratada em Londres com Edward Price, tomará a seu cargo, 
e sob sua immediata responsabilidade, todas as ' obrigações contrahidas pelo 

. Governo, por virtude do respectivo contrato, assim como lhe ficam perten
cendo todos os direitos, que pelo mesmo contrato competem ao Governo. 

Art , 60. A companhia fica obrigada a satisfazer todas as indemni
sações de terrenos, e quaesquer outras que possam ser devidas, nos prazos 
e pela forma que fôr convencionado . ' 

Art. 6r. Deverá outrosim satisfazer ao Governo todas as sommas, que 
este tiver de!!pendido para realisação do contrato celebradQ com Edward 
Price, assim como s: . obrigará por tod~s as multas estipuladas no mesmo 
contrato. 

Art. 6z. As penas de perda de privilegio e garantia de juro não po
derão ser impostas senão por. decreto expedido em virtude de resolução de 
consulta da Secção dos Negocios do .lmperio do Conselho de Estad~. 

Pala,cio do Rii:> de Janeiro, em IO de maio de r855. - Luz{ Pedreira 
do Couto Ferraz.. 

1 • 
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Regimento Interno da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II 

TITULO UNICO 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

OAPITULO I 

Da Assembléà Geral 

Art. 1 • A reunião da Assembléa Geral terá logar sempre por convite da 
Directoria; feito por artnuncios publicados nas folhas diarias de maior cir
culação; pelo menos com 15 dias de antecedencia ao marcado para a reunião. 
(Art. 41 dos Est. ) 

Art. 2 ~ Dada · a hora fixada para a reunião da Assembléa, se os 
accionistas presentes e representados não perfizerem o numero de acções 
exigido pelo art . 42 dos estatutos, para ã formação da Assembléa Geral, 
a Mesa convidará os accionistas presentes a que se demorem o tempo 

· que parecer necessario para que concorram outros, e não concorrendo 
declarará que por falta de numero não ha reunião. 

Art. 3. Na sala onde se tenha de reunir a Assembléa Geral se achará 
com sufficiente antecedeneia um empregado da Companhia designado pelo pre
sidente, o qual, tendo á vista uma lista geral dos aceionistas que lhe será entregue 

, pelo secretãrio da Directoria, tomará nota dos nomes dos que forem com
parecendo e do numero de acções que representarem por si e por pro
cun1ções, que deverão ser entregues á Mesa, depoi5 de constituida a Assembléa, 
para que sé julgue de sua validade e sufficiencia, e restituidas aos seus 
portádores; quando reclamadas, logo ou ao mais tardar no dia ·seguinte no 
escriptorio da Companhia, 

Art, 4. Em cada semestre haverá convocação da Assembléa Geral 
para o fim especial de ser--lhe presente o relatorio da Directoria e o balanço 
das éontas. (Art. 39 dos Est . ) Além dessa reunião semestral, que é de 
rigor, a convocação da . Assembléa Geral terá logar todas as vezes que a 
Directorià julgar conveniente aos interesses dos accionistas ( att. 5 1 dos Est.) 
Oli que fôr .. lhe requerida para um fim designado por accionistas que re
presentem' uma decima parte do fundo social (art. 52 dos Est. ), ou que 
se houver de tratar de qualquer das questões mencionadas nos §§ 5°, 6°, 7°, 8° 
e gº do art. 49 dos .estatutos. (Art . So dos Est.) 

. Art. 5. No caso de não haver concorrido um numero de accionistas 
süfficiente pàra constituir a Assembléa Geral, ségundo a hypothese do art. 2, 

. limá nova Assembléa Geral será convocada. pela Directoria por annun~ 

cios, feitos com 15 dias de antecedencia, declarando-se nelles que qualquer 
numero de accionistas presentes formará a Assembléa . (Art. 42 dos Est.) 

Art. 6°. A Assembléa Geral convocada e Constitllida regularmente 
representa a totalidade dos accionistas. ( Art. 44. dos Est.) Constituída a 
Assembléa Geral na fórma do artigo antecedente, se achará habilitada para 
deliberar e decidir sobre ·os objectos que lhe forem sujeitos e para que fôr 
competente, qualquer que seja o numero de. accionistas presentes e repre
sentados. {Art . . 42 dos Est.) 
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Art. · 7º. São da privativa· competencia da -Assemhléa-Geral as attri
buições consignadas no art. 49 dos estatutos. 

Art. 8°. As reuniões ordinarias da Assembléa Geral são as que terão 
logar todos os semestres para a apresentação do relatorio e balanço de 
contas, e para ouvir os pareceres de commissões sobre os mesmos balanço 
e relatorio. 

Art. 9º. As reuniões extraordinarias da Assembléa Geral são as que 
tiverem logar em virtude do disposto no art. 5o dos estatutos, ou de delibe
ração da Directoria ou requerimento dos accionista_s. (Arts. 5 r e 52 dos 
Est. e 4 deste Regim.) Todas as reuniões da Assembléa Geral extraordinaria 
devem ter um fim designado e nellas não se admittirá discussão alguma · 
sobre objecto estranho a esse fim. (Art. 53 dos Est.) 

Art. ·1 o. A Assemblfa Geral é presidida pelo presidente da companhia, ou 
por qüem suas vezes fizer. A Mesa dessa Assembléa é formada pelos directores, 
servindo de secretario aquelle que fôr designado .pelo presidente. (Ar~. 43 
dos Est.) · · · 

Art. r r. Os accionistas que não tiverem 'seus nomes registrad0s no livro 
das transferencias trinta dias antes da data dos anríuncios da convocação da 
Assembléa, poderão assistir ás reuniões, mas não poderão votar. (Art. 47 
dos Est.) 

Art. . r 2. Os accionistas ausentes podem ser representados · por pro
curadores que devem ser accionistas. (Art. 46 dos Est.) 

Art. r3. Constituida a Assembléa Geral o presidente declarará qual o 
fim da reunião, e fará ler ou lerá quaesquer documentos que tenham de 
ser-lhe apresentados ou sobre os quaes ella tenha de deliberar. 

Art. 14. Nas reuniões ordinarias, depois de lido o relatorio e offere
cido o balanço, se ' procederá em acto consecutivo á eleição do director, quando 
fôr caso disso (observando-se as regras constantes do art. 21 e precedendo o 
sorteio na fórma· do disposto no· art. 37), e bem assim á nomeação de urna 
commissão de tres membros para dar parecer sobre os ditos documentos e 
examinar os livros e escripturação da Companhia. (Arts. 39 e 40 dos Est.) 

, , Art. 15. E licito a qualquer accionista apresentar as propostas que · julgar 
convenientes e mesmo justificai-as. Mas não poderão ser sujeitas á discussão 
sem que tenham sido apoiadas ao menos por cinco dos membros presentes. 
São exceptuadas desta regra as propostas apresentadas pela Directoria ou 
commissão de que trata o artigo antecedente ou que tiverem dado causa á ' 
convocação da Assembléa Geral extraordinaria ; 

Art. 16. Não é permittido a nenhum accionista fallar mais de duas 
vezes sobre a ·mesma materia; não se cômprehendendo porém a vez que 

, fallou em justificação da proposta, tendo sido della autor. · 
Art. 17. A discussão deve começar sempre por opposição, excepto o 

caso de justificação ou sustentação de proposta mantida por accionista que 
a não justificou: . ª 

Encerrada qualquer discussão; o presidente submetterá á votação a 
materia de que se tratar em termos claros e precisos se a proposta nfo 
tiver sido feita por escripto. 

No caso porém de votação por acções formulará elle a questáo de modo a 
poder ser decidida por--;-sim-ou-não. (Art. 21 ·deste Regim.) 

. i ·Art. r8. As votações em regra se farão por acções na forma do artigo 
45 dos estatutos. Para este fim O secretari9 fará a chainada dos accionistas 
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presentes, declarando er.n voz alta o numero de seus votos ; cada um dos 
presentes, sendo chamado e sem deixar o seu loaar dirá-sim-ou-não·, 

b ' 
dois mesarios designados pelo presidente toni.arão nota, um dos votos 
pró, outro os contra, sommando-os depois para conhecer-se a opinião da 
maioria. 

A approvação da acta, questões de ordem, adiamentos e outras, po
derão ser decididas por votação per capz"ta, quando a Mesa o julgar con
veniente, se annunciando previamente a deliberacão nin cruem a ella se 

> t> 

oppuzer. Em principio geral, basta a opposição de um accionista á votação 
per capüa, para que se siga a regra geral da ~ontagem dos votos por acções . 

A votação, seja per capita, seja por acções, será rectificada todas as 
vezes que houver duvida sobre o resultado. 

A votação por . acções se fará por meio de escrutm10 secreto, se a 
maioria dos presentes o determinar, contados para esse fim os votos por 
cabeças. 

Att. 19. Cada accionista terá tantos votos quantas vezes possuir cinco 
acções; nenhum, porém, quer por si só, quer por si e como procurador de 
outrem, poderá, qualquer que seja o numero de acções que possua e re
presente, ter mais de . 20 votos. · ( Art. 45 dos Est. ) O accionista não 
poderá, pelo facto do mandato, dispôr de mais votos do que isoladamente 
caberiam ao seu ou seus constituintes e a si proprio se o mandato não 
existisse. 

Art. 20. A ma10na dos votos em geral decide as questões e constitue 
solução ao objecto sujeito; mas, além da excepção consignada no art. 39 
deste Regim., as materias contidas nos §§ 5°, 6°, 7°, 8° e gº do art. 49 dos 
estatutos exigem, pelo menos', dois terços dos votos presentes e representados. 
(Art. So dos Est.) 

Art. 21 • A eleição dos directores e das commissõe~ se fará sempre 
por escrutinio secreto, escrevendo cada accionista em uma cedula tantos 
nomes quantos forem os indivíduos a escolher, e sobre o verso della o 
nt:Htlero de votos que representar por si ou como procurador, se o fôr. 
Nos casos em que a votação por escrutínio versar sobre questões alheias 
a eleições o accionistà escreverá em uma cedula-sim-ou-não-e sobre o 
verso o numero de votos de que dispuzer. (Art. 17 deste Regiro .) 

Art. 22. O secretario da Mesa, tendo diante de si a lista de presença 
dos acdonistas, organisada segundo o disposto no art. 3°, procederá á cha
mada, declarando em alta voz o numero de acções que representa o accio
nista e os votos que lhe competem, e dois dos mesarios, a convite do 
presidente, irão escrevendo o numero de acções indicadas e quanto.s os 
votos com que o accionista concorrer para a urna. 

Art. 23. A . Mesa deve estar collocada . de modo a poder dar faci
accesso aos acciohistas que quizerem observar a marcha da apuração, para 
éujo fim serão convidados pelo presidente, sendo-lhes licito tomar aponta
ínetitós ; mas, às reclamações €m referencia á regularidade do processo só 
poderão ser admittidas quando ultimada a apuração. 

Arf. 24. Se da somma ·das acções possuidas e representadas verifi car-se 
não se achar constituída a Assembléa Geral; a Mesa resolverá segundo o 
disposto no art. 2 deste Regimento. 

As cedulas recolhidas, no caso de não haver concorrido na votação suf
ficiente numero de acções, serão pela Mesa inutilisadas . 
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Art. 25. As cedulas, á proporção que se forem recolhendo, serão de
positadas em uma urna, por um m~mbro dq Mesa designado pelo presidente, 
e ultimado o seu recebimento s~rão dalli retiraçla;;, contadas e conferidas com 
a nota tomada no acto da entrega, depois do que serão divididas em series 
ou grupos, segu.ndo o numero de votos que contiverem. 

Art. 26. O membro da Mesa designado pelo presidente. para depositar 
na urna as cedulas, sentando-se á sua direita, pro~ederá á leitura das mesmas, 
declarando os votos. de que consta cada serie ou grqpo, á proporção que 
começar a sua apuração. 

Art. 27. 03 nomes dos accionistas nellas contidos serão escriptos pelos 
restantes membros da me:m, a · convite do presidente, indicando-se o numero 
de cedulas de cada serie ou grupo em que vierem mencionados. 

Art. 28. Se não fôr possivel no mesmo dia cóm~çar ou concluir a 
apuração de qualquer votação por. esçrutinio, proceder-se-ba no dia imine
diato e desimpedido ao seu principio ou á sua continuação, contando-se neste 
·caso o numero de cedulas que deixarem de ser apuradas e depositando-se na 
urna que deve ser fechada com duas chaves e lacrada, levando o presidente· 
uma das chaves e sendo a outra, ~epois . de consultada a lista de presença, 
confiada ao accionista que se achar na sala ·e . por si .ou como procurador 
representar o maior nuniero de acções. 

Art. 29. Começada a apuração não será mais permittido o recebimento 
de cedulas, salvo se, consultada a Assembléa, houvei; deliberação em con
trario. 

Art. 30. De todas as circumstanci~s occorridas na reunião. da Assembléa 
Geral lavrará o secretario acta, que deve ser lida na proxima reunião e ap
provada com as reclamações ou declarações havidas, caso estas tenham tido 
lagar. 

Art. 31 . Ao presidente da Assembléa cabe dirigir os_ trabalhos e manter 
a regularidade das discussões, fazendo par:a esse fim as advertencias precisas 
e observações que julgar necessarias; e se algum membro, tratando de ma
terias estranhas ao objecto da deliberação, ou provocan.do questões que possam 
perturbar a discussão, não se contiver, depois de haver sido primeira e segunda 
vez chamado .á ordem pelo presidente, poderá este retirar-J.he a palavra, e 
mesmo.levantar a sessão se o accionista não obedecer a esta ultima intimacão. 

. . ' 
O accionista a quem o presidente retir~r a palavra poderá recorrer 

para a Assembléa Geral, a qual decidirá, sem discussão, se o recorrente 
está ou não na ordem. 

CAPITULO II 

Da constituição e eleição da Directoria 

Art. 32. A Directoria· da companhia_ é composta de um presidente e 
cinco directores. O presidente é livremente · nomeado e demittido pelo 
Governo ; o vice-presidente é designado peJo mesmo Governo dentre os 
directores; os directores são eleitos pela Assembléa Geral. (Arts. 22, 23 
e 24 dos Est. ) · · 

· Art. 33. Os directores deverão ser accionistas possuidores, pelo menos, 
de 100 acções; o presidente, porém, basta que tenha 50. (Arts. 23 e 25 
dos Est.) · 

Art. 34. O director. que não realisar pontualmente qualquer das en
tradas relativas. a essas 100 acções, deixa por esse facto de .. ter parte alguma 

'1 
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na direcção da companhia. Durante o exercido do cargo tae3 acções são 
intransferiveis. (Art. 25 dos Est. ) 

Art. 35. Cessa de ser director aquelle que acceitar qualquer emprego 
de confiança da companhia, ou fôr directa ou indirectamente interessado 
em algum contrato corri ella ; não póde ser eleito director o individuo que 
não estiver nas circumstancias exigidas pelo art. 33 ou se achar incluído 
na hypothese mencionada no artigo antecedente. (Art. 27 dos Est. ) 

Art. 36. O director que houver incorrido na im pontualidade referida 
no art. 34, ou se achar em qualquer das· condições do artigo antecedente, 
presume-se ter res.ignado o logar. 

Art. 37. Cada director servirá por cinco annos ; e decorridos estes 
se procederá a nova eleição. Os cinco primeiros directores ou os seus sub
stitutos, na fórma do' art. 39 deste Regim. ' exercerão, porém, SHas funcções 
pelo tempo que a sorte designar ou houver designado para o substituído. 
(Arts. 24 e 34 dos Est. ) . 

Art. 38. A eleição annual dos directores, ou outra, será feita pela As
sembléa Geral na fórma consignada pelo art. 2 I deste Regim . O sorteio 
a que se refere a ultima parte do artigo antecedente . terá · logar perante a 
Assembléa Geral, escrevendo o secretario em uma cedula o nome de cada 
um dos directbres sujeitos a sorteio e l~nçando-as o presidente em uma 
urna, donde será a seu convite extrahida uma p01; algum dos accionistas 
presentes. O director, cujo nome indicar a cedula extrahida, largará im
mediatamente a cadeira se estiver formando parte da Mesa. 

Art . . 3g. Para ser eleito director é preciso obter maioria absoluta dos 
votos presentes e representados. 

Os directores dos quaes a sorte ou antiguidade determinar a substituição 
podem sempre ser reeleitos. ( Art. 24 dos · Est. ). . 

Art. 40. No caso de fallecimento, resignação de um director ou de 
sua elevação á dignidade de presidente a Directoria escolherá, dentre os accio
nistas · que puderem ser votados para tal cargo, quem o sub3titua. 

O director assim escolhido servirá até a primeira reunião da Assembléa 
Geral, na qual se procederá á eleição de um director, podendo ser nomeado 
o individuo escolhido, ou ·outro. O substituto · servirá pelo tempo que devera 
servir o substituído. (Art. 34 dos Est.) 

CAPITULO III 

Das attribuições da Directoria e modo de suas deliberações 

Ai-t. 41. A direcção e gerencia dos negocios da companhia pertence á 
Directoria, que os gere e administra sob apropria responsabilidade (Art. 22 dos 
Est.), excepto os casos em que, segundo o art. 7º deste Regimento, a Assembléa 
.Geral sendo a comp~tente para resolver, fôr necessaria autorisação desta. 

Art. 42. Além das attribuições consignadas nos m:ts. 29,· 3o,. 34 e 35 
dos estatutos, a Directoria tem plenos poderes administrativos em relação 
a· todos os negocios da 'companhia, ~ncluindo mesmo os pod.eres em causa 
propria. ( Art. 28 dos Est.) 

Art . 43. A Directoria se reunirá ordinariamente uma vez por semana, 
no escriptorio da companhia. 

Além dessa sessão haverão mais tantas quantas forem necessarias ao 
bom andame.nto dos negocios, e sempre que as convocar o presidente por 
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deliberaçáo propria, ou á reqms1çao de qualquer director, devendo para estas 
sessões serem todos os directores avisados pelo menos de vespera e infor
mados succintamente por escripto ou verbalmente do objecto da reunião. 
(Art. 3o dos Est.) 

As sessões durarão tres horas, ou o tempo necessario para a expe
dição dos negocios, se antes tiverem sido decididos. r>ada a hora poderão 
ser prorogadas por deliberação tacita ou expressa da Directoria. 

Art. 44. A Directoria náo pôde funccionar sem que, pelo menos, 
estejam presentes tres directores, além dó presidente ou quem suas vezes 
fizer. ( Ar.t. 26 dos Est.) 

Art. 45. Nas sessões da Directoria sentar-se-ha á cabeceira da mesa 
o presidente ou quem suas vezes fizer, tendo á sua direita o secretario ; os 
mais directores occuparão as cadeiras indistinctamente e sem precedencia. 

Art. 46. A' Directoria compete nomear o seu secretario, escolhendo-o 
dentre os direetores. 

A eleição terá logar por escrutínio secreto, na primeira sessão ordinaria de
pois da segunda reunião semestral da Assembléa Geral. O secretario nomeado 
só pôde eximir-se do cargo se tiver servido por dois annos consecutivos. O 
vice-presidente não póde ser nomeado secretario. 

Art. 47. Dada a hora fixada para a sessão, ou completado o numero se
gundo o disposto no art. 52 deste Regim., o presidente abrirá a sessfo, e lida 
e approvada a acta da antecedente, com ou sem declarações, se procederá á 
leit1:1ra da correspondencia official e em seguida á do expediente. 

Esgotados a correspondencia official e o expediente, serão discutidas as 
respectivas materias, dando-se preferencia na ordem da discussão ás que 
forem mais urgentes ou importantes. 

Nas discussões observar,se-ha, tanto quanto fôr possível, a disposição do 
art. 16 deste Regim. 

As questões de ordem interrompem em todos os casos a discussão ou 
votação de qualquer materia até que sejam decididas pela Dir~ctoria. 

Art. 48. A' proporção que se terminar a disc1:1ssão sob:re qualquer ou 
quaesquer materias, quando discutidas conjunctamente, se procederá á votação 
por partes, cumprindo ao presidente formular as questões em termos simples 
e definidos, e votar em ultimo k>gar. 

Art. 49. Cada um dos directores tem o direito de fazer inserir na acta a de
claração do seu voto, com tanto que: 1°, seja apresentada na mesma sessão em 
que se deliberou sobre o objecto, ou na immediata; 2º, não seja motivada, salvo 
sendo a exposição dos motivos apresentada l 5 dias depois da deliberação; 3º, 
não seja relativa a objecto a cuja discussão o declarante não estivesse presente: 

Sempre que houver empate o presidente tem voto de qualidade. (Art. 31 ' 
dos Est.) 

Art. So. As votações que tiverem por objecto interesse individual e no
• meações de empregados se farão por escrutinio secreto. 

Art. 51. Nenhum membro da Directoria pôde, em qmilquer questão, 
deixar de votar, tendo assistido á sessão; salvo o caso de se tratar de negocio 
em que seja interessado parente seu consanguineo ou affim. 

Art. 52. Das deliberações sobre requerimentos dirigidos á Directoria se fará 
menção na acta, bem como do conteúdo nos requerimentos; além disso aver
bará o secretario á margem do requerimento o des.pacho· e o rubricará o pre
sidente~ sendo o original entregue á parte quando o reclame. 

'\ 
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Art. 53. O autor de qualquer proposta tem o direito de retirai-a, e neste 
caso só proseguirá a discussáo se outro membro da Directoria fiúr a sua pro
posta. Se, porém, chegou a abrir-se o debate, a moção, embora retirada, será 
transcri pta na ·acta . 

Art. 54. As . actas que conterão a historia fiel do occorrido nas sessões, 
depois de lançadas em livro especial, serão assignadas pelo presidente (art. 32 
dos Est.) , devendo ser redigidas pelo secretario. 

Art. 55. Cada director tem o dever de assistir ás sessões da Directoria e 
de propôr verbalmente, ou por escripto, as medidas que, em sua opinião, forem 
convenientes aos interesses da companhia e caibam dentro das att:ribuições da 
Directoria. (Vide arts. 40 e 4r deste Regim. ) O adiamento e urgencia de 
qualquer discussão, ou da apresentação de qualquer proposta, são nesta dispo
sição comprehendidos. 

Art. 56. A Directoria póde, sempre que o julgar conveniente, deliberar 
não ser licito a qualquer dos .seus membros divulgar as deliberações tomadas 
em sessão em referencia a um ou outro negocio, ou mesmo as discussões ha
vidas, lavrando-se na acta o accordo votado. 

Art. 57. Quando nos dias marcados para a sessáo aconteça que, dada a 
hora; não haja numero para a Directoria funccionar (vide art. 43), esperar-se-ha 
ainda meia hora, e finda ella o secretario lavrará termo declarando não ter 
havido reunião e os nomes dos directores que deixaram de comparecer com 
ou sem participação. 

Art. 58. Os contratos celebrados com o Governo Imperial serão assignados 
pela Directoria. O.> que forem celebrados ou approvados pela Directoria serão 
assignados pelo presidente ou quem suas vezes fizer. Os actos que forem pra
ticados definitivamente por qualquer pessoa com poderes previamente conce
didos, serão subscriptos pela 'mesma pessoa por virtude de delegação e obri
garão igualmente á companhia, se estiverem nos limites dos poderes conce
didos. 

O presidente e secretario assignarão toda a correspondencia official da 
Directoria . 

Art. 59. Além das mais attribuições conferidas ao secretario compete-lhe : 
rº. Superintender sobre o archivo geral da companhia e providenciar 

sobre.tudo quanto disser respeito aos trabalhos das sessões da Directoria e da 
Assembléa Geral. 

2º. Substituir o vice-presidente em sua faita ou impedimento. 
3°. Ler todos os documentos que devam ser lidos nas sessões. 
4°. Organisar, na forma deliberada pela Directoria, a tabella da distribuição 

da commissfo temporaria d.e que trata o art. 64 e avisar com a neccssana 
antecedencia ao director que deva entrar em exerc1c10. 

CAPITULO IV 

Das agencias e commissões de accionistas locaes 

Art. 60 .. Reconhecida a conveniencia e a . opportunidade das nomeações 
das agencias financeiras, cuja creação é autorisada pelo art. 53 dos estatutos, 
a Directoria fixará as ~ondições mediante as quaes devam ser instituídas, a na
tureza e extensfo dos poderes que lhes devam ser delegados, e os preceitos 
que deverão observar quando houverem de tratar com os accionistas locaes 
ou commissões que os representem. 



( · 

Art. 6 r. Creadas as agencias·, e dada a segunda · hypothese do art. 36 dos 
estatutos, prescreverá a Directoria as regras pelas quaes se devam constituir 
as commissões de accionis~as e a maneira por que devam ser tomadas suas de~ 
liberações. 

CAPITULO V 

Das commissões. 

Art. 62. Os negocios relativos á companhia serão, em priÍ1cipio geral, de~ 
cididos pela Directoria em suas reuniões ; poderá esta, porém, encarregar, na 
conformidade da autorisação que se acha consignada no art. 28 dos estatutos, 
limitada pelo disposto no § 7º do art. 29, a um dos seus membros, ou a dois 
ou mais delles, a administração, :fiscalisação e inspecção de · todos, ou um 
ou mais dos varios ramos em que se divide o serviço dos transportes, custeio, 
conservação, construcção e estudos ·da linha, devendo o commissionado ter em 
observancia as deliberações da Directoria e os regulamentos vigentes. 

Art. 63. Haverá duas especies de commissões: commissões perma~ 

nentes e commissões temporarias. 
As commissões permanentes se referem a certos e designados ramos do 

serviço, aos quaes o commissionado deve prestar uma attenção continua e 
uma :fiscalisação não interrompida, attendendo a todas as reclamações plausi~ 
veis dirigidas pelos empregados a cujo cargo estiver esse ou esses ramos do 
serviço, estudando ás necessidades que surgirem e os meios de preenchel-as 'e 
melhorar o serviço. 

Art. 64. A commissão temporaria é confiada a cada membro da Dire~ 
ctoria a seu turno revesado, o qual póde achar-se presente em qualquer ponto 
da linha que a seu arbitrio julgar ' mais conveniente, incumbindo-lhe a adnii~ . 
nistração, :fiscalisação e inspecção, nos termos do art. fo, não só dos estudos 
da linha e construcção, como ainda do trafego, custeio e conservação das 
secções abertas ao transito publico e de todo o serviço dos traüsportes. 

Art. 65. As commissões permanentes serão annuaes, porém, ao director . 
que tiver servido dois annos consecutivos será licito requerer sua remoção 
para outra commissão. 

A commissão temporaria durará por um mez. 
Art. 66. Haverá seis commissões permanentes, a saber: 
rª. Commissão de escripturação (!contabilidade; 
2ª. Commissão do serviço nas estações, trafego, composição e movimento 

dos trens; 
3ª . Commissão do serviço da conservação e reparos da linha e obras 

novas, tendentes a supprir lacunas deixadas pelos empreiteiros ; 
4°. Commissão do serviço das officinas de reparação e' outras, e do 

material rodante ; · 
5ª . Commissão dos estudos da linha, · desapropriações e construcção ; 
6ª. Commissão de revisão de · regulamentos, tarifa, estatística e ques~ 

tões incidentes. 
Art. 67. A' commissão de contabilidade e escripturação incumbe a ta~ 

réfa de examinar a .maneira por ." que são lançados os assentos nos livros e 
se sfo observados os modelos ordenados pela Directoria, bem como se a 
escripturação está em dia e é feita com a conveniente clareza e methodo ;
suas attribuições são competentes, não só no escriptorio da· companhia, como 
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ainda em todas as estações da linha e vanas repartições onde haja escriptu
ração. 

Art. 68. A commissão do serviço nas estações tem a seu cargo es
tudar as conveniencias do serviço das cargas e passageiros, e o melhor me
thodo e systema de ser elle preenchido com vantagem do publico e sem 
prejuizo da companhia. Deverá o membro da Directoria a quem ella caiba 
procurar colher da experiencia e da pratica todos os dados necessarios para 
justificação de quaesquer reformas ou melhoramento dessa parte importan
tissima da administração. 

Incumbe-lhe mais velar pela observancia dos regulamentos do Go
verno, policia e ordens da Directoria na parte relativa á segurança do ma
terial, passageiros e publico ; e attender á composição, numero e hora de 
partida dos trens, ao estado dos vehiculos e via, de sorte a offerecerem 
todas as condições de segurança que são necessarias. 

Art. 69. A' commissão da conservação e reparos da linha pertence 
providenciar sobre tudo o que diz respeito á conservação da parte da es
trada aberta ·ao transito publico, tanto no que se refere a obras d'arte, como 
á via permanente e estações; outrosim, é de sua competencia fazer supprir 
as lacunas deixadas por empreiteiros e occorrer a quaesquer construcçóes 
novas, cuja necessidade tenha sido reconhecida pela Directoria. 

Art. 70. A com missão das officinas de reparações e outras, e do ma
terial rodante, tem por dever inspeccionar as respectivas officinas, velando pela 
boa ordem e economia do material e serviço, e providenciando a tudo quanto 

. possa prejudicar a boa distribuição do trabalho e occupações. Outrosim, velará 
pela limpeza, guarda e acautelamento dos vehiculos em geral, mas mui 
particularmente attenderá ao perfeito estado de conservação das locomotivas 
e de todos os vehiculos que fizerem parte dos trens. 

Art. 71. A' commissão dos estudos da linha, construcções e_ desapropria
ções incumbe fiscalisar os trabalhos relativos a esses ramos do serviço, vi
sitando as explorações da linha, inspeccionando os estudos e tudo quanto 
fôr construcção, quer da via e obras d'arte, quer dos edificios das estações 
na parte da linha ainda não franqueada ao publico. Outrosim, faz parte 
dessa commi~são o processo amigavel das desapropriações, ·exame e collecção 
de dado3 e informações relativas á conveniencia da desapropriação parcial 
e geral, e qual o preço que razoavelmente possa ser convencionado. 

Art : 72 . A com missão de revisão de regulamentôs, tarifa, estatistica e 
questões incidentes é encarregada do estudo dos regulamentos da com
panhia e proposta, sem prejuízo do direito de igual iniciativa por qualquer 
membro da Directoria, das alterações ou reformas que parecerem vantajosas 
ao bom andamento dos negocios da empr"eza. Deverá ser ouvida em todas 

. as questões incidentes e dar parecer sobre as differentes materias em que 

fôr consultada. 
Prestará, porém, escrupulosa attenção á tarifa, e colligindo as observa

ções que sobre a mesma forem suggeridas, quer pela pratica e pelas reclama
çóes havidas, quer pelo proprio estudo, as discutirá, tendo cm vista os i :1-
teresses da companhia e do publico, em um parecer annual, qL}e deve ser 
presente á .Directoria antes da confecção do respectivo relatorio desta aos 
accionistas. Outrosim organisará a estatística semestral do trafego e custeio 
das secções abertas ao transito publico, formulando-a do modo que lhe 

, parecer mais adequado; na execução destes trabalhos observará, porém, 
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as . delib~rações da Directoria sempre que as houver, e acompanhará tudo 
com as reflexões que em seu entender forem uteis e proveitc;>sas. 

Art. 73. Todas as compras, que se houverem de fazer por encom
menda fora do Imperio, serão deliberadas pela Directoria e em nome della 
expedidas as ordens. 

As que se houverem de fazer no paiz e_staráo a cargo do director de 
mez ; devendo preceder autorisação da Directoria tomada em sessão, e não po
dendo a compra ser realisada senão por meio de concurrencia publica de
terminada por annuncios feitos nas folhas diarias de maior circulação na 
côrte, e sobre propostas feitas em carta fechada que serão abertas no dia 
designado e em sessão, para sobre ellas deliberar a Directoria. Como ex
cepção desta regra poderá a Direct0ria, em objecto designado, autorisar a 
compra independentemente das formalidades exigidas; e deve tambem en
tender-se salva a disposição do art. 77, ·§ 4º, deste Regimento. 

· Art. 74. Cada commissão permanente tem o dever de examinar se são 
fielmente cumpridos no que tocà á sua especialidade os regulamentos e as 
deliberações da Directoria, e para esse fim poderá exigir directamente de 
cada uma das repartições ou empregados as informações de que precisar. 

Art. 75. Toda a proposta feita á Directoria por qualquer das commis
sões permanentes entrará immediatamente na ordem do dia e só poderá ser 
adiada por deliberação expressa. 

Art. 76. Toda a proposta relativa a objecto concernente a cada uma 
das commissões permanentes, iniciada por outro membro da Directoria, será 
pelo presidente remettida ex-ojficio . á commissão respectiva para dar pa
recer, salvo se a Directoria resolver que é urgente. 

Art. 77. A' commissão temporaria compete: 
§ 1º. Executar as deliberações da Directoria relativas ao governo eco

. nomico da companhia e deliberar por si naquelles casos em que a Dire
ctoria ou os regulamentos lhe 0utorgarem essa faculdade. 

§ 2°. Dirigir, na forma do § antecedente, o serviço de todas as · reparti
ções, e especialmente o das secções da linha aberta ao traA:;;ito publico. 

§ 3°. Communicar á Directoria em cada sessão todas as occurrencias 
·em que lhe tenham faltado poderes para deliberar; e requisitar, se q julgar 
necessario, sessão extraordinaria. 

§ 4°. Resolver debaixo de sua responsabilidade toda e qualquer questão, 
por grave que seja, se fôr tão urgente que não possa esperar uma reunião 

' da Directoria, ordinaria ou extraordinaria. 
§ 5°. Fiscalizar, cumulativamente com as commissões permanentes, 

cada uma em seu _ramo, a conducta de todos os empregados da com
panhia. 

§ 6°. Dar contas á Directoria em cada sessão ordinaria do que tiver 
occorrido sob sua gerencia. · 

Art. 78. Cada membro da comm1ssao temporaria apresentará á Dire
ctoria um relatorio do que de essencial e importante occorreu na linha du
rante o mez, acompanhando-o das observações que julgar necessarias. 

Art. 79 .. Os membros das commissões permanentes apresentarão á Di
rectoria, além das exposições que entenderem dever fazer no decurso do se
mestre sobre objectos cuja reforma possa ser adoptada pela Directoria, um 
relatorio que deve ser offerecido antes da redacção do relatorio da Directoria 
aos accionistas para nestes se incluirem as ideias que na opinião da Directoria 
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forem aproveitaveis e deverem ser levadas ao conhecimento ou ao juizo da 
Assembléa Geral. 

Art. 80. E' licito aos membros da Directoria no exercicio das comm1s
sões temporarias; não só trocarem os mezes, como tambem fazerem dias uns 
pelos outros, comtanto, porém, que nenhum delles sirva mais de dois 
mezes consecutivamente. Em qualquer caso de substituição cumpre ao sub· 
stituto fazer prévia ou immediata communicação á Directoria, por officio 
dirigido ao secretario da mesma, e ao substituido avisar verbalmente, ou 
por escripto, aos chefes das repartições ou ao empregado mais graduado das 
mesmas que se achar presente. 

Art. 8 r • A commissão temporada será confiada successivamente a 
cada membro da Directoria na seguinte ordem : - presidente, vice-presi
dente, secretario, e os mais directores por antiguidade, ou, tendo-a igual, 
pelo maior numero de votos obtido em eleição commum. Qualquer accio
nist~ que tomar assento na Directoria occupará na tabella da distribuição 
o logar daquelle cuja yaga preencheu. 

·Art. 82. Ao presidente, além das attribuiçóes que lhe pertencem pelos 
estatutos e por este regimento interno, incumbe-lhe mais : r 0 , requisitar of- . 
ficialmente informações de toda e qualquer circumstançia occorrida na ge
rencia e governo da companhia, e de qualquer ordem expedida pelas commis
sões e expôr ou propôr a respeito de seu objecto em sessão da Directoria o 
que julgar conveniente; 2°, convocar a Directoria sempre que o julgue neces
sario; 3°, ser-lhe facultativo encarregar-se ou não da commissfo temporaria. 

CAPITULO VI 

Das rep a rti ç õe s 

Art. 83. O · serviço da companhia será preenchido · pelas seguintes 
repartições : 

rº. A secretaria, á qual estará annexa a contabilidade e escripturação, 
devendo por isso ser dividida em duas secções. 

2°. A repartição da construcção e custeio das diversas secções da estrada 
de ferro, sendo tambem dividida em duas secções. 

CAPITULO VII 

Da secretari â 

Art. 84. A' secretaria pertence: 
rª secção-'- Todo o expediente e correspondencia da companhia; 

O registro e transferencia das acções ;. 
A folha dos dividendos ; 

Os livros de presença dos empregados do escriptorio ; 
O archivo geral. 
2ª secção - A · contabilidade em geral, incluindo os modelos pelos quaes 

se deve escripturar nos escriptorios parciaes da companhia ; 
A revisão e conferencia de todas as folhas de ordenados ; 
O registro · de todos os titulos de divic;la em que activa 'ou passivamente 

fôr interessada a companhia-; · 
o~ calculos de qualquer natiJreza que sejam, e a revisão destes ou das 

contas. que forem do interesse · da companhia ; 
26 
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Os balanços parciaes e geraes, ou quaesquer esclareeimentos que forem 
exigidos pela Directoria ou algum de seus membros; 

A escripturação de tudo quanto diz respeito ás propriedades da com.: 
panhia, seus rendimentos, custo, reparos, e tudo o mais que possa ser util 
conhecer-se. 

Esta segunda secção será immediatamente dirigida pelo guarda-livros da 
companhia. 

Art. 85. O secretario da companhia é o chefe da repartição, e só re
cebe ordens da Directoria ou de qualquer de seus membros; outrosim, só 
por seu intermedio serão transmittidas as que se tiverem de dar aos respe
ctivos empregados, sem excepção mesmo do guarda-livros. 

Art. 86 . Compete ao secretario : · 
rº. Inspeccionar, dirigir e fiscalisar todos os trabalhos da secretaria, e 

propor as alterações que a experiencia fôr aconselhando. 
2º . Autorisar com a sua rubrica todos os trabalhos que por sua natureza 

devam por elle ser conferidos. 
3°. Assignar por ordem da Directoria quaesquer publicações para que 

fôr autorisado. 
4°. Fazer ou conferir as traducções que se lhe incumbirem. 
5°. Colligir os negocios, que para ser presentes á Directoria lhe forem 

mandados pelo presidente ou por qualquer dos directores ; . coordenal-os na 
pasta das sessões, e apresental-a para o dito fim ao secr~tario da Directoria. 

6° . Expedir e dar andamento aos negocios resolvidos na fórma dos res~ 

pectivos . despachos. 
7º . Passar, com autorisação do presidente ou do director de mez, cer

tificttdos ou attestações a requerimento de partes~ e sobre negocios que não 
exijam decisão da Directoria . 

8° . Distribuir o serviço co.nforme a aptidão dos empregados, sempre de 
accordo com as commissões encarregadas dos diversos ra~os do mesmo serviço. 

Todos os empregados lhes devem respeito e obedi~ncia, e do cumpri
mento de suas ordens . só têm appellação por escripto para a DirectQria. 

CAPITULO VIII 

Da repartição da construcção e custeio das diversas secções da estrada de f erro 

Art . 87. A' repartição da construcção e custeio das diversas secções da 
estrada de ferro pertencem : 

rª secção -Os estudos, explorações da linha e levantamento de planos; 
Os orçamentos, especificações e outros quaesquer dados teclmicos ; 
A fiscalisação, inspecção e direcção dos trabalhos e construcção. No caso 

da . construcção por contrato em globo, ou serviço medido, o engenheiro 
em chefe velará a que sejam fielmente cumpridas as estipulações dos con
tratos, representando á Directoria qu.ando estes sejam idfringidos, uma vez que 
as admoestações por elle dirigidas aos empreiteiros não tenham produzido 
resultado ; . 

Todas as informações e trabalhos exigidos · pela Directoria ou algum de 
seus membros. 

2ª secção ~O serviço dos transportes, mo'vimento de passageiros e cargas ; 
A conservação da viâ, obras d'arte e estaçõe·s, e ·seüs reparos ; 

'1 
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A conservação e reparos do material, e direcção de todas as officinas 

da companhia. 

Art. 88. E' chefe desta repartição _o engenheiro chefe da companhia, 
o . qual terá sob suas ordens para o servico da 1 a seccão um e3tado-maior 
de engenheiros e desenhistas, que sob sua proposta fô; autorisado pela Di· 
rectoria, além dos trabalhadores que forem em sua opinião necessaríos . 

. O pessoal occupado na 2ª secção, de que é chefe o inspector geral do 
trafego, se comporá dos empregados e trabalhadores mencionados no regu~ 
lamento do trafego já approvado pela Directoria. 

Todos os empregados desta repartição são subordinados ao engenheiro
. ~hefe, a quem devem respeito e obediencia. 

CAPITULO IX 

Dos empregados 

Art. 89. Os empregados da companhia, além dos mencionados no re
gulamento do trafego, são : 

O secretarie>, cujo 
O guarda-livros 
Um continuo 

ordenado annual é 
» D 

» » 

3 :400$000 

3:000$000 

1:000$000 

Art. 90. Os empregados devem ser assiduos e zelosos no cumpri
mento de seus deveres, e em tudo quant<;> se refere ao serviço promptos 
na execução das ordens recebidas de seus superiores, a quem lhes cumpre 
obedecer e respeitar. 

De seus vencimentos se descontará a parte do ordenado correspon
dente ás faltas que na opinião do director de mez não forem justificadas 
por legitimo impedimento. No intuito de verificar a pontualidade haverá 
o livro de ponto, que deverá estar collocajo na mesa do se·cretario da com
panhia, donde será por elle retirado e fechado um quarto de hora depois 
da fixada para o começo dos trabalhos. 

Art. 91. Todos os empregados prestarão uma fiança, que poderá ser 
de tres a seis vezes o ordenado, a arbitrio da Directoria ; não podendo ser 
fiadores para esse fim os directores nem os empregados da companhia. 

Art. 92. Todas as vezes que se houver de prover um emprego a Di
rectoria resolverá previamente sobre a conveniencia de conceder accesso aos 
empregados inferiores, segundo o seu merecimento. 

Art. 93. Aos empregados não é permittido revelar as decisões da Di
rectoria, nem o occorrido em suas sessões, ou divulgar, em qualquer 
circumstancia, as medidas adaptadas. 

A infracção deste preceito importa reprehensão ou demissão, segundo a 

gravidade do caso ·. 
CAPITULO X 

Disposições geraes 

Art. 94. A' Directoria cabe o direito : 
De augmentar o numero dos empregados, elevar-lhes os ordenados e 

marcar-lhes gratificações sempre que o accrescimo do serviço o exigir; devendo 
annexar ao relataria semestral o quadro dos empregados em exercido e 

seus respectivos vencimentos; 
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De alterar este regimento e adaptar as modificações ou innovações que 
lhe pareçam vant~josas e convenientes, com as formalidades prescriptas para 
as alterações do regulamento do trafego. 

De nomear: agentes nas praças estrangeiras com quem se corresponda 
e arbitrar-lhes gratificações. 

Art. 95. Logo que seja possivel se organisará o regimento economico 
dos empregado3, no qual se definirão suas attribuições e deveres, o modo 
pratico de ser fe~to o serviço, e mais particularidades concernentes ao detalhe 
e deserr,ipenho de cada um dos seus ramos. 

Art. 96. Na falta ou impedimento de um empregado o director em 
exercício nomeará dentre os mais quem o substitua até a reuniáo da Dire
ctoria, que resolverá o que fôr justo. 

Art. 97. A administração central será estabelecida na estação do-Campo 
da Acclamação, emquanto fôr a principal; e haverá outrosim um escriptorio 
no centro do commercio, com um só empregado, para fazer as transferencias. 

Art. 98. O presidente poderá ter na casa do escríptorio centrá! um 
gabinete especial; compete-lhe designar, de accordo com o director de mei, 
o empregado que deve escrever e registrar a sua correspondencia official. 
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Regulamento Provisorio do Trafego e Custeio da Estrada de Ferro de 

D. Pedro II 

CAPITULO I 

Da direcção geral 

Art. rº. A suprema administração, fiscalisação e inspecção, quer dos estudos 
e construcção da linha, quer do trafego, conser.vação e custeio das secções, 
franqueadas ao transito publico, conferidas pelos estatutos á Directoria, serão 
por ella exercidas, tanto no que respeita ao pessoal como ao modo de 
execução, por intermedio de um de seus membros, na conformidade do disposto 
no regimento interno, ao qual incumbirá achar-se em qualquer ponto da 
linha que a seu arbítrio julgar mais conveniente. 

Art. 2°-. O primeiro · empregado, executor das ordens da Directoria, na 
fórma do artigo precedente, é o engenheiro chefe da companhia, e as ins
trucçóes relativas ao trafego, conservação e custeio das secções abertas ao tran
sito publico serão desempenhadas pelos seguintes empregados, cada um dentro 
da esphera de seus deveres, além dos mestres e officiaes de officinas que se 
houverem de fundar e dos trabalhadores empregados nos reparos da estrada : 

i 0 • Um inspector geral do trafego, que deve ter grande pratica do ser
viço de estradas de ferro. 

2°·. Um agente, um ajudante e dois fieis, em cada uma das estações 
terminaes. 

3°. Um agente, um ajudante e um fiel, em cada estação intermedia. 
4°. Um chefe de trem, um machinista e um foguista para cada um, e 

mais os guardas precisos para os freios. 
5°. Feitores do serviço, guardas diurnos e nocturnos do~ pateos e da linha. 
Art. 3°. A ordem em que vão enumerados os empregos mencionados 

assignala a precedencia entre elles e o dever de obediencia. 
Art. 4°. Além dos empregados referidos haverá na estação terminal da 

Côrt'ê' um chefe de contabilidade e dois escripturarios, incumbindo-lhes a 
org1nisação dos balanços mensaes e semestraes da recein e despeza do trafego 
e custeio de toda a linha, os mappas estatísticos e toda a escripturação relativa 
ao serviço dos transportes, as reparações da via e material, consumo e custo 
do combustivel e oleo, e quaesquer outros trabalhos que lhes forem ordenados. 

Art. 5°. Emquanto as necessidades do serviço não exigirem o contrario, os 
fieis das estações intermedias farão o serviço dos ajudantes dos agentes, sendo 
isemptos da fiança a ·esres imposta e sem direito a qualquer gratificação ; 

. outrosim, emquanto o serviço não avultar servirá de chefe de contabilidade 
. o guarda-livros da companhia com a gratificação de I :ooo "'ooo. 

Art. Gº. Para a expedição de suas ordens e escripturaçáo apropriada 
terá o engenheiro chefe um secretario, sob sua proposta nomeado e demit
tido pela Directoria, o qual vencerá por anno dois contos de réis, sendo de sua 
rigorosa obrigação lançar cm livro designado toda a correspondencia official. 

Art. 7º. O engenheiro chefe e o inspector geral do trafego serão no· 
· meados por contratos especiaes em que se estipulem seus vencimentos e 
quaes as seguranças que devam offerecer á companhia. Os agentes e seus 
ajudantes, os chefes de trem e o da contabilidade, os cscripturarios e os fieis . 
serão nomeados pela Directoria ; as mais occupações · necessarias aos trabalhos 

~7 
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e serviço3 das estações, via ou trens, serão providas pelo membr() da Directoria 
em exercício, sobre proposta do inspector geral. 

Art. 8°. O agente da· estação da Côrte e o chefe da contabilidade pre
starão uma fiança de l 2 contos cada um; o agente na estação de Belém, de 8; 
os ajudantes dos agentes das estações da .Côrte e Belém, os escripturarios 
e agentes das estações intermedias, de 6 contos cada um; os ajudantes dos 
agentes das estações intermedias, os fieis das terminaes da Côrte e Belém, os 
chefes de trem, de 4 contos cada um; os fieis das intermedias, de 3 contos 
cada um. 

Art. gº. Emquanto os trens não ,passarem .de Belém, ~ a receita annual 
não exceder a r.ooo contos, della se dedu.zirá l 1 /2 .º/0 para ser distrib1:iido 
pelos empregados que directameI_J.te se occupam no trafego da linha na 
fórma da tabella annexa a. este artigo, ohde igualmente se indica a impor~ 
tancia dos ordenados. E para _este fim se multiplicará ·º nume_ro dos empre~ 
gados de cada classe que estiveram em .serviço effe.ctivo _no semestre, pela 
quota respectiva, e a sommà dos productos será o divisor da percentagem 
para determinar o valor das partes a que se refere a tabella .. 

Ordenados 

Agente na estação da Côrte 2:000$000 
-Seu ajudante 1:600$000 ' 
Agente na estação de Belém (em quanto fôr o 

termo de linha) . ·. 1:800$000 
Seu ajudante (idem) 1:400$.000 
Agentes nas estaçõe·s intermedias, cada um 1:200$000 
Seus ajudàntes, cada um. 1:000$000 
Chefe de trem (um em cada um). 1:300$000 
Machinista (idem) . 1:200$000 
Foguista (idem), considerados como aprendizes .. 

_ de machinista . 6oo$óo0 
Fieis nas estações da Côrte e Belém, a cada um. ,I :ooo$b~?" 

Fieis nas estações intermedias. ,. · . 800$000 
Chefe de contabilidade na estação da Côrte 3:000$00~ 

Escripturarios (idem), a cada um. . 1 :200$000 _ 
Guardas diurnos e nocturnos dos pateos e da linha 1$600 por dia_. 
Feitores do serviço, o salario dos guardas e-mais metade. 
Mestres e operarias das officinas, os salarios que se ajustarem. 

Perc . para os 

que a t!m 

4 parts. 
3 )) 

3 )) 

2 )) 

2 )) 

)) 

3 )) 

2 j) 

» 

N. B. -Exceptuam-se os machinistas nomeados _ por contratos especiaes, 
os. quaes serão mantidos. 

-Art. io. Fica @ntendido que, além dos vencimento_s .dos empregados a 
companhia não os sustenta nem faz com elles mais despeza alguma. Os orde
nados serão pagos mensalmente; e . a percentagem no fim de cada semestre. 
Os salarios dos que .vencem por dia serão pagos semanalmen~e, 

Art. l 1. Qua,ndo o augmento do trafego parecer, ao engenheiro 
chefe ·ou ao inspector geral, e:xigir maior-divisão de trabalho e attribuições, uin 
ou outro exporá por escripto ·ao membro da Directoria em exercício quaes as 
medidas que sãe aconselhadas pelas necessidades. do publico e da com
panhia. 

• 
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CAPITULO II 

Do inspector geral do trafego 

Art. I 2. Todos os empregados creados por este regulamento, á excepção 
do engenheiro chefe e seu secre'tario, serão subordinados ao inspector geral 
do trafego, cujas ordens cumprirão, ou sejam directamente transmittidas verbal
mente ou por escripto, ou por intermedio de outros empregados segundo a 
gerarchia estabelecida. 

Art. 13. O inspector geral do trafego tem por attribuições e deveres: 
r '. Dirigir, tendo em vista quaesquer ordens do membro da Directoria em 

exercício, o serviço de todas as estações, officinas da companhia e trens em 
movímento. · 

2º. Fiscalisar, independentemente de qualquer outra fiscalisação que a 
Directoria estabelecer, a escripturação da receita classificada segundo os artigos 
da tarifa; e da despeza, separando ~empre a do combustível; a do oleo; 
a dos concertos do material ; a da conservação e reparos da estrada, ou 
quaesquer outras que lhe parecerem uteis ou que forem prescriptas. 

3°. Fazer inventario em livro especial dos utensilios e ferramentas, e 
formar listas dos que levar cada chefe de trem; dos que possuir cada guarda 
e dos que tiverem sido entregues aos feitores dos reparos, para os serviços 

·a cargo de cada um. Passar revista, quand.o lhe parecer conveniente, aos ditos 
utensilios e ferramenta, devendo no caso de extravio por negligencia de um 
empregado descontar-lhe dos vencimentos o valor dos objectos perdidos. 

4°. Remetter ao presidente e ao director em exercido, todos os sabbados, 
uma noticia da importancia da receita bruta, separando a parte dos viajantes 
do que provém de · mercadorias; e mensalmente umá noticia geral do trafego, 
extrahida das partes diarias dos agentes das estações. 

5°. Organisar a folha geral do pagamento mensal dos empregados e das 
ferias dos trabalhadores e operarios, tendo recebido e verificado as folhas 
parciaes das estações, das officinas e · do pessoal dos trens, as quaes submetterá 
á - inspecçfio e rubrica do membro da Directoria em exercido e a despacho 

·da mesma Directoria para o pagamento ; exceptua-se a folha das ferias para 
cujó ·· pagamento bastará a simples rubrica acima mencionada. 

6°. Determinar, segundo as necessidades do serviço, as horas em que se 
devem abrir e fechar_ as ·estações; as horas em que os empregados podem tomar 
suas refeições ; as destinadas ao recebimento ou entrega de cargas e venda de 
bilhetes; e detalhar o serviço em cada um dos seus ramos, · com approvação 
do director em exercício. 

7º. Organisar a tabella das horas de partida dos trens · das estações ter
minaes e de cada uma das intermeaias. 

8°. Organisar o regimento dos signaes empregados para a segurança do 
trafego e "indicar qual o distinctivo de que deva usar cada classe .de empregados. 

9º. Dar instrucções escriptas aos guardas dos pateos das estações, aos que 
manobram as agulhas, aos dos cruzamentos das ruas publicas e outros, pre·
screvendo a cada classe e a cada· individuo as horas e a natureza do serviço 

" e a extensão de cada districto. 
w. Marcar · regras para ·a composição dos trens, o numero dos carros, 

os Iogares que 11.elles devem.occupar'respectivamente os empregados; e quaes
quer preceitos necessarios para bem regular o movimento na estrada, nos 
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desvios, nos casos de encontro de outro trem, ou de embaraço na via ou de 
um perigo qualquer. 

1 1. Indicar ann,ualmente á Directoria o machinista cuja locomotiva tem 
aturado mais do que o ordinario, ou que tem realisado notaveis economias 
de combustivel ou da untura dos eixos, sem prejuizo do material ou da 
velocidade, para que lhe seja arbitrado um premio. 

12. Suspender qualquer empregado que em sua opmiao servir mal e 
propôr sua demissão, se assim o julgar a bem do serviço; despedir qualquer 
operario ou jornaleiro, cuja conservação lhe parecer inconveniente. 

Àrt. 14. Os trabalhos que pelos §§ 7, 8, 9 e 10, do artigo antecedente, 
são incumbidos ao inspector geral do trafego, serão apresentados ao membro 
da Directoria em exercicio a quem compete promover a sua devida approvação. 
A suspensão autorisada pelo § 1 2 do mesmo artigo antecedente só póde ter 
logar quando tanto ella como o facto que a motivou tenham conjunctamente 
occorrido em ausencia do membro da Directoria em exercido, o qual deve 
dar seu consentimento sempre que se achar presente, ou a suspensão não 
tenha sido immediata ao facto. 

CAPITULO III 

Das esuições 

Art. 15. O serviço em cada estação consiste no s·eguintc: 
1 º. Vender bilhetes das tres classes de viajantes, lançando diariamente 

em um livro a importancia vendida com distincção de classes. 
2°. Receber carga para expedir ás outras estações, emittindo conheci~ 

mentas de talão, nos quaes se declare se o frete foi ou não pago adiantado. 
3°. Entregar a carga recebida das outras estações, arrecadando o conheci

me1:1to, e o frete se não foi pago adiantado; no caso de extravio do conhecimento 
se entregará o genero, fazendo assignar o recibo em livro de talão e verifi
cando-se a identidade de pessoa. 

4°. Pesar e medir as cargas. 
5°. Guardar por tempo determinado mercadorias abandonadas ou remet

tidas das outras estações, e que não tenham sido reclamadas pelas pessoas 
que fizeram as remessas ou por aquellas a quem tenham sido dirigidas ; e 
objectos perdidos pelos viajantes dentro ou fóra dos carros, e achados pelos 
empregados a quem incumbe a visita dos carros ou outros. 

6°. Remetter os conhecimentos ou recibos ás estações donde procedeu a 
carga. 

7º. Escripturar dia por dia a receita e despeza geral e peculiar de «ada 
estação, onde se derem. 

8°. Fornecer ao chefe de cada trem . um manifesto dos objectos remet
tidos a cada uma das outras estações. 

9º. Enviar ao membro da Directoria em exercido e · ao inspector geral 
parte diaria da receita e despeza e do que houver occorrido de notavel na 
estação ou na linha, havendo disso sciencia. 

10. Todos os mais trabalhos que possam ser riecessarios para auxiliar 
e reglilarisar o trafego da estrada de ferro. " 

Art. 16. Todos estes trabalhos estarãó a· cargo do agente, que os repar
tirá entre si ·e o pessoal ás suai; ordens, debaixo da propria r~sponsabili
dade. 
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Art. 17. Em todas as estações haverá diariamente o numero de traba
lhadores necessarios para o movimento das cargas, fixado pelo inspector geral 
do trafego, depois de ouvido o agente. 

Art. 18. O agente é o chefe de todo o pessoal da estação, dos guardas 
empregados no·s pateos, ou manobras das agulhas proximas; e do pessoal 
dos trens, emquanto parados na estação. 

Art. 19. Fica ao arbitrio da pessoa qué faz a remessa pagar ou não 
adiantado o frete da carga expedida das estações intermedias ou terminal 
de Belém ; toda a carga porém que da Côrte fôr expedida para o interior 
pagará o frete adiantado . 

Art. 20. Nenhuma despeza se fará nas estações sem autorisação previa. 
Os pedidos para essas autorisações, assim como para fornecimento de dinheiro 
ou de quaesquer objectos, se farão em livro de talão, averbando-se em cada 
um o recebimento do objecto pedido ou a effectividade da despeza auto
risada. 

Art. 21. Nenhum annuncio ou edital alheio ao serviço do edificio poderá 
ser .· affixado nas salas da estação, nem admittir-se vendilhões ou prégoeiros 

. de objecto algum, sem prévia autorisação. 
Art. 22. Nenhum agente póde admittir ou despedir do serviço pessoa 

alguma sem prévia autorisação, excepto dispensar trabalhadores inuteis. 
Art. 23. As autorisações a que se referem os tres arts. 20, 21 e 22 são 

do membro da Directoria em exercido. 
Art. 24. O agente deve inspeccionar diariamente o serviço do asseio e 

arranjo de todo o edificio e suas dependencias, dos pateos e dos apparelhos 
necessarios ao trafego da estação. Deve zelar que · ninguem cultive terrenos da 
companhia sem licença, nem se utilise particularmente de obj~cto algum a el la 
pertencente, os quaes todos terão a marca - C. D. P. II. 

Velará que nenhum empregado receba dos particulares por nenhum 
pretexto :dinheiro ou qualquer outra remuneração. A infracção deste preceito 
será sempre causa sufficiente para a demissão. 

Art. 25. Cada agente remetterá diariamente ao da Côrte a quantia arre
cadada no dia, sendo portador responsavel o chefe de trem. Remetterá tam
bem ao membro da Directoria em exercido e ao inspector geral do trafego 
uma parte mensal contendo : 

1 °. Declaração da 'importanci~ dos fretes, scpa.radamente de viajantes e 
mercadorias, adiantados ou recebidos no acto da · entrega. 

2º. Numero e importancia dos Tecibos ou conhecimentos de carga que 
devolveu no decurso do mez. 

3°. Noticia dos pedidos de objectos ou autorisações de despeza. 
4°. Dita da despeza realisada. 
5°. Numero de trabalhadores que se occuparam a jornal. 
Art. 26. A · escripturação de cada estação se fará nos seguintes livros, 

todos rubricados pelo presidente ou por quem este autorisar por despacho 
lançado na 111 folha . 

Livro de receita e despeza. 
l) l) entrada e sahida ·de mercadorias. 
ll » talão para conhecimento de mercadorias recebidas. 
l) l) )) }) recibos das que se entregam . . 
ll )) )) )) pedidos de dinheiro ou quaesquer objectos. 
)) )) l) )) os bilhetes de viajantes. 

28 
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Livro para a matricula das locomotivas. 
D D » dos vehiculos. 
D do ponto dos empregados. 

Art. 27. No escriptorio da estação estará sempre um exemplar do pre

sente regulamento, qBe q1:1alq1:1er poderá examinar. 
Art. 28. Todos os empregados que têm ordenado fixo assignarão diaria

mente o ponto em um livro, na estação respectiva; e na da Côrte os empre
gados dos trens : um dos primeiros será incumbido de apontar os trabalhadores 

e todos os .. que vencem por dia. 
Art. 29. O saldo em cofre na estação da Côrte , será todos os dias reco

lhido ao Banco em que a companhia depositar seus fundos. 

CAPITULO IV 

Do pessoal dos trens 

Art. 3o. Uma hora antes da partida de qualquer trem deve se1:1 chefe 
apresentar-se ao . agente .da estação, depois de ter verificado a presença de 
todo o mais pessoal do trem. Cabe ao _agente providenciar sobre a falta de 
qualquer desses empregados. 

Art. 31. Todo o pessoal do trem é subordinado ao seu chefe. 
Art. 32. O chefe do trem deve trazer sempre comsigo um exemplar dos 

regulamentos do serviço, e um bom relogio que acertará todos os dias pelos 
das estaçGíes. Terá sempre no seu trem, em logar apropriado, os utensilios, 
ferramentas e sobresalentes, constantes de uma lista, que será determinada 
pelo inspector geral do trafego. · 

. Art. 33. E' responsavel pecuniariamente pelo prejuizo causado á com
panhia: 

1°, Por negligencia; 2". Por extravio de qualquer objecto ou dinheiro ; . 
3°. Por avarias na carga transportada, provenientes ·de sua negligencia. 

Póde, porém, declinar da responsabilidade justificando-se e indicando 
o culpado, perante o inspector geral, que ou virá . a ambos e resolverá. Da 
decisão se póde appellar para a Directoria. 

Art. 34. Na hora q1:1e precede a partida todo o pessoal se occupará 
em auxiliar o chefe, pelo modo por este prescripto, no desempenho dos seguintes 
cuidados: ' 

Examinar os freios, verificando se bem funccioham,~cuidar na untura dos · 
eixos, inspeccionar os engates dos carros, ver se estão promptos os signaes e 
luzes que se tem de empregar, abrir as portinholas aos viajantes,·manter a boa 
ordem na entrada, auxiliar as crianças, velhos e doentes, velar q.ue não sejam 
excedidas as lotações, que nos carros não entrem pessoas com bilhete de 
.classe inferior, auxiliar a conferencia dos manifestos de carga, arrecadar as 
bagagens, e todos os mais serviços que forem essenciaes para regularisar o mo~ .. 
vimento da linha. 

Art. 35. Os trens devem achar-se compostos em frente da estacão com 
a antecedencia exigida pelo agente para a carga e arranjos necessarios. . . 

Art. 36. O chefe do trem é responsavel pela policia e seguranca do trem· 
> ' 

e 'delibera ' sobre todos os casos occorrentes, durante o movimento. 
Art. 37. O chefe do trem deve verificar pessoalmente antes da p·artida: 
1°. Qu~ nenhum carro destinado a concertos entre na composição dos 

trens e que todos os engatados estejam em bom estado. 
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2º. Que o numero dos carros não exceda ás ordens. 
3º. Que ten.ha o trem o numero prescripto de carros com freios, devida

mente collocados. 
4º. Que todo o pessoal esteja nos seus postos. 
5°. Que o carregamento se tenha feito devidamente, estando a carga prc· 

servada das chuvas e do risco de perda ou de avarias, 
Art. 38. São tambem attribuições do chefe do trem : 
1º. Presidir a organisação do trem, segundo as ordens do agente. 
2°. Deliberar ácerca de qualquer carro que deve s~r abandonado e sobre 

o estado de 01:1tro qualquer que se tenha de addicionar ao trem. 
3°. Examinar antés da partida de qualquer estação os bilhetes do3 via

jantes para verificar se pagaram a viagem que fazem. 
4°. Transmittir as ordens, verbaes ou por escripto, do inspector geral. 
5°. Fazer os signaes que forem necessarios, logo que veja a necessidade 

e sem esperar o apito do machinista que aliás tem igual obrigação de dar 
signal. Nos casos de duvida, a re~peito de qualquer perigo, deve sempre 
tomar-se o lado da segurança. 

6°. Conferir e encarregar-se dos manifestos da carga. 
7º. Velar que á noite se accendam as luzes necessarias. 
8°. Dar parte de qualquer negligencia ou falta dos empregados do trem 

e do pessoal occupado. na conservação da linha. 
9º. Nas estações fazer remover dos desvios os c~rros que sahirem dos 

trens e ver que as agulhas fiquem bem collocadas para outros que se esperem. 
10. Encarregar-se das encommendas e recados dos seus superiores no 

que fôr relativo ao serviço da companhia. 
Art. 39. Nenhum trem deve partir de uma estação antes do momento 

annunciado. Esta regra não soffrerá excepção de t_rem, de Jogar, de tempo, 
n[:!m de circumstancia alguma. · 

Art. 40. Todas as vezes que um trem parar inesperadamente e se esperar 
outro, nessa direcção mandará o chefe um empregado; se o não tiver dispo· 
nível irá elle proprio até encontrar o 1º. guarda para fazer o signal de via 
·impedida. Não o. encontrando até cerca de 300 braças fará elle mesmo o 

signal. 
. Art. 41. Compete ao machinista: 

1º .. Dirigir e fazer 03 pequenos reparos a seu alcance nas locomotivas e 
carros do seu trem . 

2.º Examinar· e limpar por si mesmo as peças essenciaes do machinismo 
e presidir a limpeza do mesmo material. 

3.0 Dar ordem para o serviço aos foguistas, por cujas faltas responde se 

as occultou. 
Art. 42. O. foguista e os guarda-freios de trem obedecem ao machinista 

e ao chefe, sem ·perguntarem o motivo das ordens q,1:1e r~cebem. 
Art. 43. Nenhum machinista póde abandonar a sua locomotiva, estando 

accesa, sem que se tenha dado providencias para a substituição. 
Art. 44. Todas as vezes que um trem chegar á e~tação do Campo o 

machinistá dará parte do estado da machina, declarando se urge alg1:1ma repa
ração ou se está prompta para nova viagem. 

Art. 45. Os chefes de trem organisam a folha do seu pessoal, assignando 
elles chefes o ponto na estação, em cujas folhas . serão admittidas ; e essa 
folha é sujeita á fiscalisaçáo do agente que a rubricará. 
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Os machinistas e mais empregados dos trens, quando por ventura deixarem 
e:stes de circular, poderão trabalhar nas officinas, em cuja folha se lhes abonarão 
os dias respectivos. 

Art. 46. O logar de .foguista, devendo considerar-se como aprendiz de 
machinista com aspiração a accesso, será destinado aos operarios mais intel
ligentes e moralisados das officinas. 

Art. 47. Todo o empregado de um trem que não comparecer uma hora 
antes da partida será suspenso por tres ou mais dias, segundo a gravidade do 
caso. 

CAPITULO V 

Dos guardas dos pateos e da linha 

Art. 48. Cada um destes empregados tem por dever percorrer o seu 
districto pelo.menos duas .vezes, uma de dia, outra de noite; tendo por fim 
a 1 o. r,onda examinar o estado da via e a 2ª mais especialmente velar contra 
as infracções e examinar se depositam qualquer objecto na linha. Na rond11; de 
dia examinarão com especial cuidado o estado das pontes e viaductos. 

Art. 49. Todos os guardas têm por dever arrecadar os objectos achados 
na estrada e leval-os ou remettel-os na primeira occasião a uma das estações 
proximas. 

Art. 5o. Terá cada um uma caderneta, fornecida pela companhia, na qual 
o superior que visitar a estrada escreverá as ordens do serviço. Entregará, 
quando fôr rendido, essa caderneta aó successor, com a ferramenta, signaes 
e mais objectos a seu cargo. 

Art. 51. A ronda diurna do guarda terá sempre logar o mais proxima
mente possivel da passagem do primeiro trem e antes della. 

Art. 52. E' obrigação do guarda fazer qualquer pequeno concerto que 
couber em suas forças, como restabelecer os esgotos obstrqidos, vedar que se 
desenvolva a vegetação, onde isso lhe fôr recommendado, desobstruir o espaço 
entre os carris e os contra-carris (onde os houver), e remover da via tudo o 
que possa causar embaraço á circulação. 

Se para ultimar os pequenos reparos ·a seu cargo precisar do auxilio do 
guarda mais visinho, deverá este prestar-se, sempre que isso não prejudicar 
suas proprias obrigações. 

Art. 53. Para reparos de maior importancia dará parte pelo primeiro trem 
que passar, e fará signal de parada sempre que lhe parecer perigoso qualquer 
ponto de via ; devendo sempre ter em vista esta regra, mui recommendada 
aos empregadqs de todas as classes; em caso de d1:1vida, tome-se o lado _da 
segurança. 

Art. 54. Todas as obrigações dos guardas da via, dos cruzamentos, das 
agulhas e dos pateos das estações são subordinadas ao prinúpal dever de se achar 
cada ~m, á passagem de qualquer trem, no posto que lhe tiver. sido desi
gnado. 

Art. 55. Os guardas, cujo districto começar a menos de mil braças da 
estação, serão apontados · nella apresentando-se diariamente á hora marcada. 
Os outros serão incluídos nas ferias dos feitores das reparações. 

Art. 56. A falta de cumprimento do art. 54 importa, pela rª vez, suspensão 
por sete dias; pela 2•, demisião. 
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CAPITULO VI 

Do pessoal empregado nas reparações 

Art. 57. A reparação do material se fará nas officinas, que por proposta 
do engenheiro chefe e decisão da Directoria forem estabelecidas. 

Cada officina terá um mestre e os operarias que forem precisos e nellas 
haverão os livros necessarios em que se lancem a despeza e qualidade dos 
reparos feitos, o nome das locomotivas reparadas, o numero e especie dos 
vehiculos concertados, os materiaes entrados; e tudo qúanto se refere á receita 
e despeza da mesma officina. 

Cada officina e as obrigações acima impostas estarão a cargo do agente 
da estação mais proxima, o qual deverá remetter ao director em exercido 
um balancete da l·eceita e despeza. 

Art. 58. Cada mestre rege a sua officina e é subordinado ao engenheiro 
chefe, ao inspector geral do trafego e ao agente da estação, devendo obe· 
decer .de preferencia, em caso de discordancia de órdens, ao mais gra· 
duado. 

Art. 59. As reparações da estrada, que não poderem ser feitas pelos 
guardas, ficarão a cargo de um feitor dispondo do numero de trabalhadores 
que autorisar o -inspector geral, o qual tarribem designará os trabalhos em 
que devam occupar-se. 

Art. 60. O feitor dos reparos requisitará por escripto, quando qualquer 
concerto exceder as forç8:s e recursos de que dispõe. 

Art. 6r. Póde chamar em seu auxilio os guardas da llnha sem prejuizo 
dos signaes de que depende a circulação dos trens. 

Art. 6z. Cada feitor de reparos organisa mensalmente a sua féria, que 
deve ser apresentada ao inspector geral e por este fiscalisada pelos meios 
que entender proprios. 

CAPITULO VII 

Preceitos geraes 

· Art. 63. Todas as relações entre os empregados, maxime perante o pu· 
.blico, devemter logar do modo o mais placido; evitando-se gritos, conver· 
saçôes á distancia, ou em voz alta. ' 

Art. 64. A polidez para com' os viajantes é uma qualidade essencial 
para persistir no serviço da companhia. Deverão sempre evitar-se altercações, 
embora provocadas '. 

Art. 65. Nenhum empFegado póde negociar nos trens ou estações, nem 
transportar mercadorias por sua conta, embora pagando o frete. 

Art. 66. Nas horas de serviço das estações, das officinas ou trens nenhum 
empregado se póde retirar sem autorisação do seu chefe e sem que esteja 
,no Jogar. quem o deve substituir. 

Art. 67. Todo o empregado que por sua conducta e por .qualquer ma· 
neira comprometter o bom credito da companhia, a juizo. da Directoria, 

será demittido. 
Art. 68. Nenhum trem ordinario ou extraordinario póde partir de uma 

estação com intervallo de outro, menos de 1 5 minutos. 
Art. 69. A' excepção dos viajantes com bilhetes e dos empregados, 

ninguem póde ser admittido nos trens, nem demorar-se nas estações, officinas 
•9 
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ou armazens da companhia, sem licença do empregado mais graduado delles. 
Esta declaração será affixada nas portas. 

Art. 70. Os agentes das estações, seus ajudantes, e os chefes de trens, 
são obrigados a estudar o regulaménto geral n. 1930, de 26 de abril de 1857, 
e explicar aos seus · subordinados as obrigações que nelle se impõe a cada 
um; e estes procurarão esclarecer-se, certos de qtie nenhuma falta póde ser 
justificada com a allegação da ignorancia" da lei. 

Art. 71. Todos os empregados são obrigados a vigiar que os moradores 
visinhos da linha oq quaesquer outras pessoas não causeni prejuizo á compa
nhia por qualquer maneira, e devem participar o que observarem ao·inspector 
geral para que dê as providencias necessarias ou as reclame do membro da 
Directoria em exercício. 

Art. 72. Incumbe especialmente aos chefes dos trens, guardas e feitor 
dos reparos velar que na divisa do terreno da companhia não se abram 
janellas ou portas, nem se plantem arvores que venham a cobrir a estrada 
de ferro, nem as edificações alterem o alinhamento das divisas; 

Que quaesquer predios tolerados, por emquanto, fÓra do alinhamento, 
não se reedifiquem sem entrar nelle ; · 

Que ninguem obstrua os esgotos, nem encaminhe aguas para a estrada 
de ferro, nem estabeleça servidões ou faça escavações prejudiciaes á estrada; 

Finalmente que não seja infringido . o regulamento do Governo, e muito 
principalmente os arts. 26 e 27. 

Art. 73. Os agentes de que trata o presente regúlamento são os ad
ministradores de que falia o regulamento do Gover.no qe_ 26 de abril de .1857. 

Art. 74. A suspensão a que se refere o art. 13, § 12, só póde ter 
logar por tres dias. No caso porém de presença· do membro ·da Directoria 
em exercício, ou seu consentimento, póde a suspensão · estender-se a l 5 di?s. 

Art. 75. O inspector geral do trafego tem o direito : lº, de reprehender 
o empregado que incorrer em qualquer falta, que a seu juizo o merecer ; 
2°, de descontar ao empregado, que incorrer em faltas por elle consideradas 
graves, o salario do dia. · 

Art. 76. Se na opinião do membro da Directoria em exercício ·tiver 
in_çonvenientes . a execução de qualquer disposição deste regulamento,- poderá 
suspendei-a, propondo e motivando á Directoria sua revogação ou reforma. 

Art. 77. Qualquer refor!lla, alteração oµ ·suspensão · de alguma· parte 
do regulamento, proposta ou resolvida pelo membró da Directoria em exer
cido, não póde ser discutida em Directoria, sem que tenha sido dada para 
ordem do dia na sessão antecedente. 

_Escriptorio da companhi!i; '6 de março de 1858. · 

C. B.. ürim.fr,' Presidente. 
. : . t 

J. B. DA ·FoNsÉcA, Secretario. 
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Tarifa da Estrada de Ferro de D. Pedro II 

TABELLA PROVISORIA DOS FRETES QUE SE DEVEM COBRAR NA ESTRADA DE FERRO 

DE D. I'EDRO II 

Fretes por peso 

Art. 1°. Primeira classe - Generos de importação (regulamento de 26 
de abril de 1857, art. lo.), § 1°) . Reputam-se taes todos os que percorrerem 
a estrada de ferro em direcção da Côrte para o interior, e pagarão os se
guintes fretes por arroba (exceptuados O.S que estão classificados em OUtrOS 
artigos desta tarifa): 

Da Côrte a Engenho Novo. 45 rs. 
:o ·l> ) Cascadura. 90 rs. 
)) )) )) Maxambomba 159 rs. 
)) ll » Queimados 240 rs. 
l) )) l) Belém. 300 rs. 

Art. 2º. Segunda classe - Geoeros de exportação (art. 105, § 2°, do re
gulamento). Entram nesta classe todas as mercadorias mandadas de qualquer 
estação do interior para a Côrte, a:;; quaes pagarão por arroba (com excepção 
do artigo precedente): 

Do Engenho Novo . 3o rs. 
De Cascadura 60 rs. 
De Maxambomba 100 rs. 

De Queimados ~6o rs. 

De Belém. 200 rs. 

Art. 3°. Terceira classe- Generos alimenticios (§ 3° do regulamento). 
São considerados taes a farinha de trigo, de mandioca e quaesquer outros 
que tenham emprego como pão, arroz, feijão, milho, batatas e tuberculos 
semelhantes ; bacalháo, toucinho, peixes e carnes seccas ou em salmoura e o 
sal. Ào sal em saccos ou barricas se abaterá 40 º/o; todos os outros generos 
25 °/

0 
da lª ou 2ª tabella, segundo percorrerem uma ou outra direcção. 

Art. 4º. As massas indivisas que tiverem mais de 10 arrobas de peso, 
ou de 200 palmos cubic;os de volume, pagarão uma taxa addicional igual 
á taxa ordinaria, ou maior até o dobro, sendo arbitrada entre estes limites, 

segundo as circurnstancias. 
Para completar os esclarecimentos que offerece a planta que apresen .. 

tamos hoje, accres.centamos a seguinte nota das distancias que separam o 
campo da Acclamação de cada uma :das cmco estações. 

Do campo da Acclamação á 

Venda Grande 
_Cascadura. ., 
Maxambomba 
Queimados 
Belém. 

5 1
/ 2 milhas. 

8 1/2 )) 
22 ll 

3o )) 
38 1

/ 2 )) 
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Agor.:t damos em. seguida a planta,_e folgaremos se nella encontrarem os 
nossos leitores, como nós encontramos, algum interesse. 

Art. 5°. Os objectos de maior responsabilidade, como .- louça., vidrôs, 
mobilia encaixotada e outros, pagarão So º/0 sobre a taxa ordinaria. As caixas 
de chapéos, pianos e . outros instrumentos de musica pagarão frete duplo. 
A companhia não é responsavel pelas avarias, senão mostrando-se signaes 
exteriores de estrago na caixa ou envolucros, proce5iente de culpa ou ne
gligencia dos empregaçlos. 

Art. 6°. Podem ser recusados, . ou pagar o frete que se aju~tar: 
1°. Na estação da Côrte toda . a massa indivisiva superior a 5o arrobas 

O\l a 300 palmos cubicos, e nas do interior a _ que exceder 'ª , 10 arrobas ou 
a 200 palmos cubic9s. 

2°. A polvora, agua-raz, phosphoros, vitriolo e mais substancias de con
d ucçáo perigosa. 

Art. 7º. Nenhum volume mandado isoladamente por qualquer pessoa 
pagará menos de Soo rs., qualquer ·que seja o peso ou a distancia. 

Art. 8°. A pessoa que encher por sl:la conta um dos carros terá direito 
a um abatimento de 20 o/ o• 

Art. 9° . .Os objectos comprehendidos neste capitulo têm direito a uma 
demora na estação da Côrte até 48 . horas, e nas do interior até cinco dias, 
livre de armazenagem. Por cada um dia que m~is -se conservarem nos 
armazens da companhia pagarão, até 10 -dias 20 rs. por arroba, de 10 até 
3o dias 5o rs., de 3o até go dias 100 rs·. Passa,do~ . os go dias deve a 
companhia proceder na forma dos arts. 63 e 65 do regulamento de 27 de 
abril de l 857. 

No caso de venda, o producto della, deduzido · o que se dever á 
companhia, será remettido ao deposito publico . . 

Art. 10. A companhia não responde por. esgoto de liquidos, ou dimi
nuição de peso dos objectos conduzid~s a frete, salvo provando-se malversação. 

Fretes por medida ·linear ou -cubica 

Art. _1 l. As -4ª e 5ª classes de mercadorias mencionadas -no regulamento 
n .. 105 serão sómente -acceitas a frete, e~chendo · um •carro,. ou compartimento 
de carro, . e pagando a . lotação ~m palmos -cu bicos, que deve estar marcada 
em cada vehiculo destinado a -taes · generos. 

Preços por palmos cubicos 

4ª classe : Lenha, carvão, cal, tijolo e 
outros materiaes -de construcção, ex
cepto madeira . 

5ª classe : Capim, estrumes e quaesqt1er 
substancias de utilidade á lavoura, 
e de pouco valor e peso, em relação 
ao volume. 

Eng. ' Cas- Ma- Quei-
N o v'o cadura xamboinba ma d os Be1ém 

20 65 . roo 120 

10 20 3o 5o 60 

Art. l 2. Os objectos comprehendidos neste capitulo devem ser retirados 
no prazo de seis horas, não· se contando as que décorrerem depois d<? pôr 
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do sol até ao nascér no dia seguinte. Náo sendo retirados, não terão di-
reito a recolher-se debaixo de cobeFta; e pelo tempo que se demorarem nos 
pateos não .pagauáo armazenagem, nem a companhia será responsavel por 
qualquer extravio. · 

Art. 13. Quem encher um carro diariamente de qualquer destes objectos 
terá direito ao abatimento de 3o º/0 ; 

Art. · 14. 6ª classe - Madeiras :· 

Preço por palmos de comprimento · 

Eng. Cas- Ma- Quoi• 
No v o cadura xambomba ma d os Belém 

Até 25 pollegadas ·quadradas de . se
cção transversal 

De 25 ditas ditas até 81 ditas . 
De 8 l ditas ditas até . 1 5o ditas. · 

r5 
3o 

90 

3o 
60 

180 

So 
TOO · 

300 

80 
160 
480 

IOO 

200 
600 

Art. 15. E' sempre livre á companhia recusar cargas de madeira por 
affiuencia de outras, e em todos os casos as que excederem a 1 5o pollegadas 
quadradas de secções, ou a 5o . palmos . de comprimento, as quaes, se forem 
acceitas, pagaráo o que se convencionar . 

.Trens de viajantes 

Art. ,r 6. Os viajantes das tres classes pagarão, do Rio a cada: uma das 
outras estações, e vice.-versa, 

Estações 

Engenho Novo , 
Cascadura • 
Maxambomba. 
Queimados. 
Belém . 

o seguinte : 
Ia classe 

$goo 
1$500 
3$000 
4$000 
5$000 

2a. ·classe 3a. classe 

$600 $300 
1$000 $500 
2$000 1$000 
3$000 1$500 
4$000 2$000 

Art. r 7. Os me~inos de menos de lo annos, podendo e querendo 
accommodar~se dois em cada assento, pagarão metade de frete. Os menores 
de tres, que forem sempre ao collo, terão passagem gratuita. 

Art. 18. Nenhum viajante de qualquer classe pagará em casei algum 
menos do que os preços estabelecidos para o Engenho Novo, embora se 
estábeleçam novos pontos para o.s trens . 

Art. l g. Os bilhetes ou passes que dáo direito de ida e volta em 
todos os trens, entre pontos certos, não serão1 por motivo algum, transferi veis. 

O que comprar qualquer destes · bilhetes assignará no verso, e, caso não 
seja conhecido de algum agente da companhia, póde este exigir nova assigna~ 
tura em sua presença, para verificar a identidade da pessoa. Esta identi
dade será provada pelos que ·não souberem escrever a contento da admi~ 

nistra.ção, quando esta o exigir. 
Os preços de taes passes são : 
Para um mez, o valor integral de uma . ida .e vinda cada dia, podendo 

incluir-se ou excluir-se os dias de guarda, á . vontade do comprador. · 
Para tres mezes, o mesmo pre~o, .com o desconto de 20 ºlo· 
Para- seis mezes, o mesmo preço, com o desconto de 3o º/o· 
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Para um anno,. o mesmo preço, com o desconto de 50 °/Q· 
Art. 20 . . Os viajantes; e tddos os objectos remettid.os pelos mesmos trens, 

pagará<:> á vista, . mediante ~ c9m.pra, de bilhetes na estação d~ partida. 
Art. 21 . . Se uma familia occupar um Garro inteiro tem , direito ao aba

timento de 1 o o/ o• 
Art. 22. Um comboio extraord.inario póde ser r~c.usado pela compa

nhia, e se esta o conceder cobrará .o valor total .da lotação com o . desconto 

de 20 º/o• .· · 
Art . . 23. ·Nos carros de r ª e 2ª classes não póde entrar pessoa descalça. · 
Art. 24. Nenhum viajante de q·ualquer cl~sse póde levar comsigo cães, 

sal VO occupando um carro inteiro OU corri partimento de carro . 
Art. 2.J. Nenhum viajante pagará fr~te addici?nal pelª bagagem de 

qualquer fórma, peso ou tamanho, com tanto qu_e ~ leve comsigo ou vá . 
por ·baixo do· seu assento, não incommod?-ndo o.s outros ,passage~ros, do que 
é juii a pessoa a cHjo cargo estiver a policia _do trem .. 

Art. 26. Devem ser conduzidos nos trens de viajantes os seguintes 
objectos: 

1 º. Os . saccos vazios, gratis. 
. 2º., Dinheiro; joia,:'}, · m~taes e pedras· preciosas, pag.ando meio por 

cento ad valorem . 
3°. Ovos, fructos, verduras, raizes e toda a s~rté de miudezas proprias · 

para alimentação, inclusive · capoeiras de aves, cada volume conduzido por 
Um viajante de 3ª classe, pagando metade da taxa que paga o conductor, 
sem ficar á companhia responsabilidade alg1:1ma . . 

4°. Peixe fresco do mar, ou de agua doce, aco~dicionado , em va.silha á 
vontade de quem remette e por sua conta e risco. 

~º · Pequenos volumes de encommenda~, não excedendo cada um a 
tres arrobas e nem a I 2 palmos cu bicos de volume . 

6°. Volumes de bagagem excedente á que acompanha o via'jante . . As 
tres ultimas especies pagarão do Rio de Janeiro para çada estação do m-
· terior, e vice~versa, o seguinte por arroba: 

Engenho Novo . 
Cascadura . 
Maxambomba. 
Queimados. 
Belém . 

·. 

Dos fretes por cabeça 

( ,•._ 

S1So 
. $300 -

$Soo 
$800 

1$000 

Art. 27 . Os animaes vivos pagarão, da Côrte para o interior, e vice
ve~sa, o que consta da seguinte !abella : 

Cla:ssificação dos ànimaes Eng. Novo Cascadura Maxambomba Queimados Belém 

Bois, cavallos, bestas e ju-
mentos. $600 1$200 2$000 3$200 4$000 

Cães com: mordaça, e outros. 
animaes que não s~rvem 
de alimentação, nã.o sen-
do ferozes . $500 $goo 1$500 2$500 3$500 

4 
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Eng. N.ovo Cascadura !\foxambomba Queimados Belém 

Carneiros, cabritos, 
veados · e sem e-

. . Ihantes $250 ·$400 850 1 200 1 ·Goo 
Porcos, vitcllas e be- : 

zerros . .. , $300 · $6Óo 1 000 1 ~600 2,Sooo 
Patos, perús e outras - ·' 

· a v~ s · de serrte. 
lhaiíte-' tamanho, 
por <luzia. $350 $700 1$200 2$000 2. Soo 

Gallinhas, frangos, 
pombos e sem e-
!bantes, duzia $28Ó ·$36o· ' $6oó · $960 1$200 

.Árt. ' 28. ·um .só animal pagará o dobro do preço da tarifa. E quem 
· erícher um ·carro, · ou· mandar diariamente um certo numero de cabeças, 

terá direito a um desconto de 20 º/0 • 

Ar~. 29. No prazo de um mez, contado da data da abertura da linha, 
a compi:tnhia demonstrará perante o Governo qual seja a despeza, realmente 
por ella feita com o transporte do gado em pé, e o Governo poderá exigir que se 
baixe até esse limite o frete dos bois, vitellas, carneiros, porcos e cabritos 
destinados ao córte . 

Fretes por cada peça 

Art. 3o. Os . carros vaz10s, de carga ou de viajantes, pagarão os se
guintes preços : 

Carro ou carroça de 
rodagem ordina
ria de duas rodas 
transportados so
bre os vehiculos 
da estrada de 

ferro 
Ditos de quatro rodas 

idem . 
Vagões e carros de to

das as especies 
para estradas de 
ferro transporta
dos como os pre

cedentes . 
Os mesmos rodando 

nos t r i 1 h o s em 

suas p r o p ri a s 
roda8 . 

Locomotivas nas pro
. prias rodas . 

Eng . Novo 

1$500 

2$500 

3$000 

1$000 

Cascadura 

3$000 

5$000 

6$000 

2$000 

15$000 

Maxainbomba Queimados Belém 

5$000 8$000 10$000 

8$000 13$000 16$000 

10$000 16$000 20$000 

3$500 5$500 7$000 

25$000 40$000 50$000 
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Disposições geraes 

Art. 31. A' excepção dos viajantes, e dos ob)ectos remettidos pelos 
mesmos trens, todos os fretes serão pagos na Côrte, a. saber : os dos generos 
daqui expedidos- para o interior, adiantados ao expedir~se o conhecimento 
respectivo, e os que vêm de fó:r;a no acto da entrega,. 

Art. 32. Os viajantes e mercadorias qµe percorrererp. qualquer porção 
de estrada entre estação e estação paga:r;ão de frete ;i. diff~rença entre as 
taxqs marcadas da Côrte aos pontos de partida e de chegada com augmento 

.de 10º/0 • 

Palacio do Rio de Janeiro, em 3o de janeiro de 1858.-éMarque{ de 
Olinda. 

Escriptorio da companhia, 6 de março de 1858. 

e. B. ÜTTONJ, Presidente. 

J. B. DA FoNsEcA. Secretario. 

/ 
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Regimento Provisorio e Signaes para a Estrada de Ferro de D. Pedro II 

Regras relativas ao uso do apito do vapor : 

I. Um assobio rapido indica que o machinista está prompto a fazer 
partir o trem ; tambem exprime a ordem de soltar os freios que tenham sido 
apertados. 

O trem ou a machina, comtudo, não parte sem ordem do chefe do trem. 
2. Dois assobios agudos, dados com rapidez, serão o signal para 

applicar os freios; e o chefe de trem e guarda-freios· ouvindo o signal, 
cumprirão a ordem com vigor sem perder tempo a procurar ver qual seja 
a causa, fosse ou não inesperada. 

O mesmo signal . repetido indica urgente e grande necessidade do uso 
dos freios; e deve ser seguido dos maiores esforços do chefe do trem e guarda
freios para apertai-os o mais possi vel. 

3. Tres assobios agudos, dados com rapidez, são o signal de que o trem 
vai andar para atraz. E' o dever do chefe do trem, logo que ouve este signal , col
locar-se na retaguarda do trem, em posição de poder fazer signaes ao machinista. 

4. O mesmo sign·a1 (tres assobios agudos e rapidos) será dado pelo 
machinista sempre que parar em Jogar desusado na estrada, ou diminuir de 
velocidade a ponto de tornar provavel que outro trem o alcance. Nestes casos 
deve o chefe do trem ir ou mandar para o lado donde se espera outro trem 
para intimar-lhe que pare. 

· 5. Um assobio longo e continuado exprime que o trem se approxima 
das curvas ou do cruzamento dos caminhos ordinarios. 

6. Bem que deva o machinista ser o primeiro a descobrir o perigo e 
dar o alanna, o chefe do trem e guardas-freios terão o cuidado de não afrouxar 
a sua vigilancia, e especialmente terem promptos os freios e applical-os 
em tempo, quando o trem deve parar, quer ouçam quer não o apito; fi
cando entendido que o signal para apertar os freios deve ser dado pelo 
machmista na proximidade de todas as paradas, sejam ordinarias, se jam 
inesperadas. 

SiEJnaes com bandeiras 

7. Bandeira vermelha significa sempre perigo, e ao vel-a o trem deve 
parar com a maior promptidão possível. 

8. Bandeira verde significa que a locomotiva póde seguir cautelosamente. 
g. Bandeira branca exprime que, até onde chega o conhecimento do 

guarda que a içou, a via está desimpedida. 
TO. Uma bandeira icada em uma locomotiva exprime que outra a vem 

seguindo. De noite uma lanterna verde significa o mesmo. O trem ou ma
~hina que segue deve conservar-se pelo menos a 15 minutos de distancia e 
mover_;se com ·dobrada cautela. 

11. Toda a agitação energica de um lenço, dos braços de uma pessoa, 
ou de qualquer outro objecto, será considerada pelo machinista como signal 

de pengv possivel, e procederá em consequencia. 

Instrucçóes geraes 

1 2. Todas as vezes que um trem de lastro ou de concertos occupa 
qualquer ponto da estrada se collocará um homem intelligente com ban-

3r 
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<leira vermelha de cada lado da porção occupada pelo trem, em posição 
conveniente para avisar os . outros trens contra o perigo. 

1 3. Se um trem parar entre duas estações, seja por sinistro ou por 
outra causa, deve-se logo mandar para atraz um .homem até 300 braças, ou 
até a estação proxima, se não dista mais de um quarto de legua, com 
bandeira vermelha se é de dia, ou lanterna· da mesma côr sendo de noite, 
para avisar OS tr(!nS que possam ter de seguir O primeiro. Ü chefe e OS 

mais empregados do trem darão a esta regra particular attenção e nunca 
devem preteril-a, seja ou não esperado outro trem. · 

14. Todo o trem que viajar de noite terá na retaguarda duas lanternas 
vermelhas. 

15. Todo o · pessoal ·empregado na estrada tem obrigação de dar no~ 
trcia de qualquer impedimento, por meio de uma bandeira vermelha, pelo 
menos a 300 braças do dito impedimento. 

16. Luzes brancas, verdes e vermelhas de noite signif.icam . o mesmo que 
de dia as bandeiras das mesmas côres. 

l 7. Da estação do Campo até a Quinta de S. M. o Imperador nenhum · 
trem correrá mais de seis milhas por hora. 

18. Em nenhum caso deve um trem chegar a uma estação antes da 
. hora marcada na tabella. 

19· A velocidade do trem de carga não excederá a u·es leguas de 3.ooo 
braças ou l 2 milhas inglezas. 

Recommendacão transitaria . 
io. Ainda que Mr.· Price não possa percorrer a· linha com .o seu trem 

senão em horas previamente combinadas com o engenheiro chefê, deve 
comtudo haver a respeito desses trens o mais minucioso cuidado. Procurarão 
por todos os meios os chefes de trem e machinistas informar-se de todas 
as circumstancias do movimento das machinas e carros do emprezario, e . 
reger~se em consequencia ; nunca porém tendo qualquer informação por 
tão segura que 'autorÍse a diminuição das cautelas e vigilancias. 

Escriptorio da companhia, 6 de março de l 858. 

e. B. ÜTTONI, Presidente. 

J. B. DA FoNSECA, Secretario. 
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CAPITULO III 

fSTRJlDJl Df f'fRRO Df D. PEDRO II 
f fSTRJlDJl Df f'fRRO CfNTRJlL DO BRJlZIL 

PARTE EM TRAFEGO 

fSTR.JlD.Jl Df 'f'fRRO Df D. PEDRO II 

J.dministração do Conselheiro Christiano .Benedido Ottoni 

De 28 de Setembro a 15 de Dezembro de 1865 

1ª J.dministr~ção do Conselheiro j)r. .Bento José 'Ribeiro Sobragy 

De 18 de Dezembro de 1865 a 13 de Jan eiro de 1869 

12 3 
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CAPIT ULO III 

NOTA BIOGRAPHICA 

1865-1869 

DR. BENTO Jos:E RIBEIRO SoBRAGY, filho legitimo de Bento José 

Ribeiro e de D. Mathilde Maria Ribeiro , nasceu a 6 de julho 

de 18 3 2 na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Defendeu these no anno de 185 7 e recebeu o g ráo de 

Doutor em mathematica em I 8 58 na antiga Escola Militar do 

Rio de Janeiro. 

No periodo de 16 de ma10 a r8 de dezembro de 186 5. 

quando ministro da agricultura o Dr. Antonio Francisco de Paula e Souza, 

exerceu o Dr. Sobragy o cargo de inspector geral das obras publicas. 

Por decreto de I 4 de dezembro de _I 86 5 foi nomeado director da E . 

de F. de D. Pedro II, onde permaneceu até r7 de abril de r868, partindo 

então para a Europa em commissão do Governo. Prolongando-se essa com

missão teve o Governo de nomear director para a Estrada em r 869, mas, 
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após as administrações de Mariano Procopio Ferreira Lage e Barão de 

Angra, foi novamente nomeado para o mesmo cargo, onde permaneceu de 16 

de abril de 1873 a 12 de junho de 1876. 

A 19 ·de janeiro de l 878 fo.i nomeado director da Casa da Moeda, onde 

introduziu grandes melhoramentos, pelo que foi agraciado com o titulo de 

Conselho por decreto de 6 de novembro de 1880, sendo aposentado por 

decreto de 14 de dezembro de r 889. 
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ADMINISTRAÇÃO DE 1865-1869 

Directoria: 

Director, Dr. Bento José Ribeiro Sobragy. 

Administração central: 

Secretario, Augusto de Castro. 

Caixa, Manoel Coelho da Rocha. 

Guarda-livros, José Torquato de Faria. 

Compradores: 

Antonio Francisco Fortes Bustamante Sa. 

Candido Narbal Pamplona. 

Pagadores: 

José Narciso da Silva Vieira. 

José dos Santos Silveira. 

INSPECTORIA DO TRAFEGO 

lnspector geral, Dr . Antonio Augusto Monteiro de Barros. 

Secretarias : 

José Ignacio de Mesquita . 

Nuno Pinheiro de Campos Nunes. 

Contador, Antonio José Trench. 

579~ 

Officinas 

Chefe de tracção, Dr. Gustavo do Rego Macedo . 

Chefe de officinas, Augusto Fievet. 

Telegraphos 

Chefe, Felippe de Barros Vasconcellos. 

Linha 

Iª divisão: 

Engenheiro residente, Dr. Januario Candido de Oliveira. 

Conductor, Severiano Antonio das Chagas. 

2 ª divisão: 

Engenheiro residente, Dr. João Gomes do Val. 

Conductor, Henrique Scheid. 
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Linha em construcção 

rº Engenheiro, William S. Ellison. 

Ajudantes de Iª c;lasse: 

Richard Hayden. 

R. A. Habersham. 

Jeronymo Luiz. Ribeiro. 

Joaquim Rodrigues Gambôa. 

Ajudantes de 2 ª classe: 

J. Stanke. 

Herculano C. Ferreira Penna. 

Geraldo da Gama Bentes. 

Luiz da Rocha Dias. 

R. A. Hehl. 

Chefes de districto : 

Carlos Alberto Morsing. 

Herculano V elloso Ferreira Penna. 

John Whitaker. 

Honorio Bicalho. 
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1865-1869 

ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II 

Celebrado a 20 de julho de r 86 5 na Secretaria de Estado dos Nego cios 

da Agricultura, Commercio e Obras Publicas o contrato que tornava o Es

tado unico proprietario da estrada de ferro nas mesmas condições do de

creto n. 3503, de 10 do mesmo mez. foi expedido o seguinte aviso: 

« Directoria das Obras Publicas e N~wegação - Ministerio dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas - Rio de Janeiro, em 28 de 
setembro de 1865. 

Illm. Sr.- Tendo, por portaria desta data, nomeado a V. S. para exercer 
interinamente o cargo de director da Estrada de Ferro de D. Pedro II, 
assim lh'o communico para sua intelligencia e governo, e por esta occas1ão 
lhe transmitto por cópia as instrucçóes que provisoriamente deve observar 
na direcção e gerencia da referida estrada. 

Deus Guarde a V. S. 

DR. ANTONIO FRANCISCO DE PAULA E SOUZA. 

Sr. Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni. ~ 

. Instrucções provisorias para a direcção e gerencia da Estrada de Ferro 

de D. Pedro II 

CAPITULO I 

DIREC Ç ÃO E GERENC IA 

Art. 1°. A direcdío e administração da estrada de ferro será exercida por 
um director de. livre nomeacão e demissão do Governo. 
. Art. 2º. Os tres func~i~narios mais graduados, 1° engenheiro, inspector 

do trafego e secretario da direcção, formarão um conselho de gerencia com 
voto consultivo, que será convocado e presidido pelo director todas as vezes 
que 0 julgar util, e obrigatoriamente nos casos determinados nestas instru-

ccões. 
, Art. 3°. A admimstração central, a do trafego e sua contabilidade, a das 

officinas, e tracção, conservação-da linha, depositos, armazens e todos os mais 
serviços de que depende a utilisação da estrada construida, prestarão ao 



director a mesma obediericia que prestavam á Directoria da extincta com
panhia e se regerão provisoriamente p.elos regulamentos em vigor em tudo 
que não fôr opposto ás presentes instrucções. 

Art. 4°. O methodo de medição e contas da construcção, seu pro
cesso, fiscalisação e pagamentos, instituido pela extincta companhia, conti
nuarão sob a administração e responsabilidade do director. 

Art. 5°. Todas as ordens do Governo relativas a estradas de ferro 
serão expedidas ao director pela Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Art. 6°. As attribuições de suprema direcção e administraçãó con~ 
feridas além dos limites que lhes são marcados nos capítulos seguintes 
ficam ainda subordinadas ás ordens do Governo, sendo entendiqo que 
qualquer decisão do . mesmo Governo contraria ás presentes instrucções 
as modifica ou revoga na parte a que se refere. 

CAPITULO li 

COMPRA DE MATERIAES E OBJECTOS DE CÓNSUMO 

A rt. 7°. A necessidade da acquisição de materiaes ou de quaesquer 
objectos de· consumo é determinada ou pela requisição do almoxarife em 
presença de pedidos para despeza regularmente processados e em falta da 
existencia no deposito dos objectos requeridos; ou por iniciativa do 1° 

engenheiro np que se refere á construcção, e do inspector do traf!!go na 
parte da utilisação da estrada construida. 

Art. 8°. As compras. serão feitas por ordem do director, que em cada 
caso resolverá se deve proceder a ellas por meio de hasta publica ou 
pelo methodo estabelecido pela extincta companhia. 

Ü1:IVirá, porém,. previamente os pareceres do conselho de gerencia, 
todas as vezes que o julgar util e sempre que a compra exceder ao valor 
de um conto de réis, maximo fixado para a despeza mensal realisada na 
fórma deste artigo com cada um dos ramos .do serviço, a saber : estrada 
em construcção e estrada em trafego. 

Art. 9°. Todas as compras que se fizerem em hasta publica ou forem 
realisadas por contrato de fornecimento por tempo, seguirão o processo 
marcado no regulaménto n. 2926, de 14 de maio de 1862. As propostas serão 
abertas em presença do conselho e registradas em suas actas, bem como 
os pareceres de seus membros. Estas despezas dependem de prévia autorização 

·do Governo, salva a disposição do artigo antecedente e os contratos para 
a sua execuçãO carecem da respectiva approvação. . 

Art. JO. Todas as ·vezes que o director, ouvido o conselho, julgar 
preferível importar directamente algum fornecimento, submetterá a sua 
deliberação á approvação do Governo, que, se concorda~, ou incumbirá 
da encommenda os seus agentes no estrangeiro, ou autorisará o director 
para adjudicai-o a quem mais convier. 

Art. 11 . O recebimento dos objectos · comprados será fiscalisado 
pelo director em presença do _ 1 º engenl,ieiro ·ou do inspector do trafego, 
conforme a 'repartição a que forem destinados os objectos comprados. 

'' 
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Art. r 2. A' arrecadação do fornecimento para necessidades do consumo 

seguirão as regras presentemente em vigor e toda a alteração que ao director 
parecer necessaria será por etle proposta ao Ministro, sem cuja approvação não 
será executada. · 

CAPITULO III 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. I 3 Terminada a execução de cada uma das actuaes empreitadas 
de construcção, antes de ser entregue a caução e saldo final, será sub
mettida ao Governo a conta corrente entre a empreza e o emprezario, 
com todos os documentos justificativos, os quaes depois de processados 
serão devolvidos ao director para acompanhar opportunamente o balanço 
a que se refere o art. 40. 

Art. 14. Todo o trabalho de construcção e de reconstrucção, que 
sahir dos .limites da conservação ordinaria, se poderá executar por qual
quer dos tres methodos: 

Empreitada em globo ; 
Adjudicação por tabella de preço ; 
Administração. 
Art. 15. Em cada caso particular o director, ouvindo o conselho 

de gerencia, resolverá quai dos methodos deve ser preferido; mas submet
terá a sua decisão á approvação do Governo, sem a qual não assignará 
contrato algum. 

Art. 16. A proposição feita ao Ministro das Obras Publicas sera 
sempre acompanhada do plano da obra, seu orçamento approxirnado, nota 
explicativa e, no caso de empreitada, projecto de contrato. 

Art. 17. Quando tiver logar a empreitada se cumprirá. em tudo o que 
fôr applicavel o citado regulamento de 14 de maio de 1862, sendo aberta s 
as propostas e feitas as declarações em presença do conselho de gerencia 
e registradas em suas actas. O mesmo conselho assistirá a todos os actos 
da adjudicação. 

Art. l 8. Se em resultado da hasta publica nenhuma proposta parecer 
acceitavel, o Governo resolverá se deve tentar-se nova hasta publica ou 
adoptar outro expediente. 

Art. l g. Todos os contratos de empreitada serão escriptos em tres 
vias, sendo uma remettida ao Ministro da Agricultura, entregue outra ao 
emprezario e a terceira archivada na administração central da estrada de 
ferro, que dará cópias authenticas aos funccionarios que houverem de 
dirigir ou fiscalisar a execução. 

Art. 20. As , obras construidas por contratos approvados pelo Go
verno não poderão sem a sua annuencia soffrer alterações na execução. 

Art. 2i. O recebimento das obras concluidas será precedido de exame 
feito em presença do director pelo rº engenheir0, se se tratar de con
strucções novas, pelo inspector do trafego, se de reparos ou reconstru
cções, ac.ompanhado de qualquer dos chefes e pelos auxiliares que julgar 
necessanos. 

A rt. 22. Os pagamentos parciaes nos termos dos contratos serão auto
risados pelo director; mas nenhuma antecipação de pagamento nem adian
tamento de dinheiro se fará sem autorisação prévia do Governo. Terminada 
qualquer empreitada se procederá como prescreve o art. l 3: 

33 
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CAPITULO IV 

RE CEI T A E DESPEZA . 

Art. 23. A receita da estrada de ferro, emquanto o Governo não dis
puzer de outro modo, será arrecadada, fiscalisada e escripturada pelo 
metbodo actual e o seu producto bruto, inclusive a importancia das 
multas cobradas em cada mez, será recolhido ao ·Thesouro o mais tardar 
até o dia 8 do mez seguinte. 

Art. 24. No fim de cada niez o director apresel'ltará ao Governo uma· 
estimação da despeza a fazer no mez seguinte, com cada serviço separa
damente, a saber : 

Trabalhos de nova: construcção ; 
Trabalhos de conservação ordinaria das linhas cónstruidas; 
Grandes rep·arações ou reconstrucções ; 
Novas edificações · necessarias ao trafego ; .1 

Compra de materiaes e objectos de consumo. 
Art . 25 . Para estas despezas, quando autorisadas, fornecerá fundos o 

Thesouro, ou entregando· a consignação mensal por uma vez ou por pre
stacões semanaes, ou ainda realisando encontro com a renda wbrada. 

Art . 26. As folhas do pessoal', as feriàs dos trabalhadores a jornal e 
as despezas miudas ·de administração e escriptorio serão pagas depois de 
processados os respectivos documentos pela forma actual, emquanto outra 
não fôr prescripta; sendo o despacho de pague-se lançado e assignado pelo 
director, condição indispensavel e súfficiente para alliviar a responsabi
lidacie do · secretario-caixa. 

Art. 27. As contas por fornecimento de níateriaes, egúalmente proces
sadas até o pague-se do director, serão tambem pagas pelo secretario-caixa. 

CAPITULO V .. ' 

DO PESSOAL 

Art. 28. No prindpio de cada semestre o director Ílptesentará ao Go
verno um quadro do pessoal necessario ao serviço ordinari0, propondo as 
reducções do ·numero oa de vendmentos que forem possíveis e determi
nando . o numero . de trabalhadores que empregará. 

: Art. 29. Serão nomeados : 

Por decreto imperial o director, 1º . engenheiifo, inspector geral do 
trafego e secretario-caixa. "· 

Por portaria do · Ministro da Agric1Jltura, com audienda elo director, os 
engenheiros, . guárda-livros, chefes das estações, do teleg~,!1-ph0, de tracção, da 
conservação . da · linha e outros empregados cujo vencimento exceder a 
2:000$ 000. ' 

Pelo director, com al:Ídientia do 1º engenheiro ofil, do ' inspector · do . 
trafego, todos os funccionaHos 'do quadro annexo ao uhimo relatorio da ex
tincta companhia, . não comprehendidos nas categorias :precedentes, com 
excepção dos feitores, trabalhadores a · jorrial e officiaes de officio mecanico. 

Pe,lo 1 º engenheiro ou pelo inspector ' dó trafego, ·nos · 1im'ites das res
pectivas repartições, as classes qtie são except1:1adas da · nomeação pelo di
rect0r, 

'l 
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Art. 3o. O provimento dos logares que vagarem se fará quando pos
sivel por promoçáo dos cargos inferiores, consultado em primeiro logar o 
merecimento, só em caso de igual merito de serviço, a antiguidade. 

Art. 3 r. Os praticantes pagos ou náo pagos, para serem admittídos, 
soffrerão exame feito em presença do director por empregados superiores 
por elle designados, o qual versará sobre leitura, escripta e conhecimento 
pratico mas seguro das operações de arithmetica até regra de tres. 

Art. 32. O director não poderá punir os empregados nomeados por 
decreto ou portaria ; e sómente em caso de falta suspendel-os do exercido 
sem privação do vencimento e representar. Não se considera a suppressão 
do vencimento por falta do comparecimento, nem o desconto de indemni
sações por extravio de mercad0fias por que sejam responsaveis. 

Art. 33. Os de nomeação do director podem ser por elle punidos de 
suas faltas com advertencia particular ou publica, suspensão até um mez 
com perda de vencimentos e perda de vencimentos sem interrupção do 
trabalho. A suspensão ou perda d.e vencimentos por mais de r 5 dias será 
communicada ao Governo. 

Art. 34. As mesmas penas podem impor o rº engenheiro e o inspector 
do trafego respectivamente ao pessoal de sua escolha, communicando ao 
· director a resolução e os motivos. 
_ Art. 35. As demissões por faltas ou por conveniencias do serviço, 
motivadas ou não motivadas, serão proferidas por aquelles a quem com
petem as · respectivas nomeações ou por autoridade superior ; de sorte que 
o director poderá despedir qualquer funccionario com a unica excepção 
dos de escolha do -Governq, e este a todos sem excepção. 

CAPITULO VI 

DISPOSI Ç ÕES GERAES 

Art. 36. 'Emquanto o Poder Legislativo não providenciar sobre a ad
ministração da empreza todos os seus empregados serão considerados como 
servindo . eqi commissão temporaria ; e não terão direito a quaesquer van
tagens inherentes a empregos publicos, senão aos vencimentos que serão 
os ºestipulados pela exfincta companhia emquanto não forem alterados pelo 
Governo. Os empregados que servem por contrato continuarão até a ex
piração do respectivo prazo. 

. Art. 37. O secretario-caixa prestará no Thesouro fiança idonea. 
Art. 38. Toda a circumstancia importante occorrida nos trabalhos, 

todo o facto que perturbar a marcha ordínaria da empreza ou prejudicar o 
serviço dos tra:nsportes1 todo o accidente que causar mortes, ferimentos, ou 

· avarias-ho material, sérá· partiéipado immediatamente ao Ministro. 
Art: 39. Cada mez o director apresentará ao Ministro uma exposição 

resumida dos trabalhos do mez antecedente na construcção e na utilisação 
da estrada, contendo os aigarismos dos transporte~ em globo, os acci
dentes, as irregularidades na matcha dos trens e outras circumstancias im-

. ,.. , portantes,.. 
Art. 40 . . No fim de cada semestr.e apresentará um relatorio minucioso 

cids occu~rencias ac~mpanhado do bàlanço de receitá e despeza com todos 
os documentos justificativos, tabellas estatisticas, contratos celebrados e fi-
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nalmente todos os dados necessanos para se poder apreciar com segurança 
a marcha do servico em cada um dos seus ramos. No mesmo relatorio . . 

indicará as medidas e reformas que lhe parecerem necessarias para que a es-
trada de ferro pro~uza · o maximo beneficio publico. 

Art 41. A marcha dos trens dos viajantes, seu numero, sua veloci
dade, horas de partida e chegada e pontos de parada só podem ser al
terados pelo Governo. 

Art. 42. O inspector do trafego só póde conceder passagem livre nos 
trens aos empregados e empreiteirós e pessoas que . forem obrigadas a 
viajar por motivo do serviço da estrada de ferro. 

Art. 43. Os trens especiaes pagos segundo a· taFifa dependem de de
liberação do director e, em sua ausencia, do inspector do trafego. Trem espe
cial gratis não póde ser concedido senão por ordem do Governo. 

Art. 44. A cada um dos membros do conselho de gerencia cabe ini
ciativa de reformas ou .melhoramentos no serviço respectivo ; e seus pro
jectos, sendo discutidos no conselho e registrados nas actas com os pare
ceres, serão levados ao conhecimento do Governo ainda que não sejam 
approvados por maioria de votos. Para este fim o conselho se reunirá 
pelo menos uma vez em cada mez e sempre que o Ministro o deter
mmar. 

,Palacio do Rio· de Janeiro, em 28 de .setembro de r865. - Dr. An
tonio Frandsco de Paula Sou{a. - Conforme, Nlanoel da Cunha Galvão. 

O Conselheiro Ottoni foi nomeado · director · effectivo por decreto de 5 

de dezembro, mas 1 havendo pedido exoneração, foi-lhe esta concedida por 

decreto de 1 3 do mesmo mez. 

Parece que o retinha na Estrada apenas a satisfação de entregar ao 

transito o grande tunnel, pois tendo communicado ao Governo a sua con

clusão, foi marcada pelo Imperador a inauguração para I 7 do mesmo mez, 

à . qual já não p~dia assistir como director, e por isso o aviso que - lhe

commumcou a exoneração pedida terminav_a por [este perio<;\o: 

« Aproveito esta oc:asião para _louvar e agradecer os bons serviços que 
· V. S. prestou durante o tempo que , presidiu e geriu a mesma Estrada,. e 
o Governo Imperial espera que V. S. assistirá á inauguração que deve ter 
logar no dia r 7 do corrente. » 

O Dr. Bento José Ribeiro Sobragy, nomeado director .por decreto de 

14 de dezembro, tomou posse a 18, apresentando a 20 de abril de 1866 o 

relatorio correspondente ao segundo semestre de I 86 5. 

No mesmo dia 17 de dezembro · em que fôra inaugurado o tunnel 

grande com a presença de Suas Magestades Imperiaes, da Princeza Dona 

Isabel e o Principe Consorte, foi tambem ina~gurada a estação do Des

engano. 

' ' 
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Em 3 1 de dezembro de r 86 5 era de cerca de I 3 7 kilometros, incluído o 

ramal de Macacos, a parte da Estrada em trafego, para a qual dispunha do 

seguinte material : 

Locomotivas inglezas de viajantes 

» 

» » 

» cargas. 

mixtas. 

)> americanas de viajantes. 

)> » » cargas. 

Machinas tenders · 

Estação do Desengano 

Carro imperial 

» de viajantes: de Iª classe 

» » » )) . 

)) » . » .. » y ». 

~ das , t~es classes 

)) de 2ª classe e correio 

4 

4 

5 

3 
.., 
,) 

3 

I 2 

2 

22 

49 

34 
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Vagã.0 para põlv0ra . :r· 

» abertos para cargas ·• 1·:3. 

» fechados para cargas . 1-46' 
)) para ammaes . 12 

)) )) bagagens. JO 

» )) madeiras. 22 

)) )) lastro. 38 242 

As 1 5 estações existentes eram: Côrte, . Engenho Novo, Cascadura, 

Sapopemba, Maxambomba, Queimados, · Belem, Macacos, Rod~io, Mendes, 

Sant 'Anna, Barra do Pirahy, Ypiranga, Vassolilras, Desengano, e tres paradas: 

S. Christovam, S. Francisco Xavier e da Bifurcação. 

O Governo Imperial celebrara. o seguinte contrato com os proprietarios do 

ramal de Macacos : 

«O Governo conservará o ramal pelo" tempo que durar a Estrada de 
Ferno de D. Pedro II e fazendo as viagens que julgar 0onveniente, sendo 
sempre o arraial clos Macacos, onde actualmente está collocada a estação, um 
ponto de escala! itineraria de todos os trens da. linha ferrea do ramal, 

O Governo será obrigado a cónservar cro_nstantemente cercado o terreno 
do . ramal dos Macacos com boas cercas, bem como a conservar as cancellas 
actualmente existentes, e pagará r 50$000 cada semestre de arrendaíne111.to •do 
wrreno por onde passa o ramal na fazenda do Maahado, salva qualquer . mo-

, difü:ação que de futuro possa ha:ver sobre o mesmo arrendamento para menos. 
Será concedida aos á.cti:laes proprietario!tdo ramal passagem livre, como 

até agora, em todos os trens da companhia,. não sendo este direito transferível 
a 01:1tras quaes01 uer pessoas. 

O presente contrato fica dependente de approvação por decreto imperial. 
Em fé do que se lavrou este contrato, que é assignado pelo Illm. é Exm. 

Sr 1 Conselheiro Antonio Franeisco de Paula e Souza, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas e pelos pro"
pvietadps José Maria Gomes, Luiz Manoel Bastos e Francisco José de Carvalho 
e pelas testemunha3 Dr. Manoel da Cunha Galvão e José Martins Pereira de 
Alencar, nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, aos 31 dias do mez de julho de r865. » 

Por decreto n. 362 7, de 16 de março de 1866, foi .. ~xado o pessoal 

technico e administrativo da Estrada e designados os respectivos v'encimeritos. 

Segundo a divisão do mesmo, continuou a lnspectoria Géral clo 1'1 .. afego, 

a cargo do Engenheiro Antonio Augusto Monteiro de Barros, a superintender 

os serviços da conservação da linha. tracção, officinas, trens, estações e tele

grapho, e a construcção e o escriptorio technico ás ordens do 1º Engenheiro 

W. S. Ellison. 

'1 
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-A- 29 .de novembro de · 1866 abriu-se ao trafego o trecho entre a estação 

do Desengano e a do Commercio, sendo a inauguração solemniiada com a pre

sençíl de SS . MM . II. 

Neste trecho e a· duas milhas do Desengano da-se o segundo cruzamento 

da Estrada com o rio Parahyba, pela ponte do Paraiso. 

Ponte do Paraiso 

Nesse anno foi creada uma escola para o .ensmo pratico da telegraphia 

elcctrica, habi.1itando · os empregados para esse ramo especial de serviço. 

' Em · dezembr.o to.rrenciaes e continuadas chuvas causaram muitos e grandes 

desmoronamentos na Serra. 

·O :seguinte extracto do relatorio da Directoria da uma ideia dos. estragos 

causados e d0 .. serviço necessario de prompta .reparação para dar passagem aos 

trens : . 

« No dia 18 de dezembro teve de voltar do tunnel n. 1 para a Côrte, depois 
de alguma demora, o trem de viajantes da Serra' . 

Pensando~se a principio que se pudesse fazer baldeação de passageiros, re
' tardou-se alli o trem por algum tempo; occorr~ndo, porém, novos desmorona

mentos, tornou-se de todo impossível aquella operação e força foi fazel-o 
retrcceder ~ 

Desse dia em diante os aterros começaram a correr de modo assustador, 
deixando em muitos. logares os ~rilhos sobre dormentes suspensos, como verda
deiras .. póntes pensis, lançadas sobre abysmos. Em· outros pontos desappa
reciam as terras, levando em sua quéda trilhos e dormentes. 
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Ouvia-se em, toda a e.x;tensão;da Serra o fragor da,destn.üção; mas com o 
perig<? robustecia~ se a corag~m e multi"plicavam-se os esforços. 

. ' Foi realmente um desses grandes espeé.taculos de horror que uma vez pre
senciados ficam para sempre gravados na memoria ·em caracteres. imflelevé:s. 

Na_q_uelle trabalho ingrato não houve entretanto quem visse faltar-Ih.e a co
ragem um só in~tante á vista do pouco que as vezes se adiantava. Reconstruia
se um aterro, dois; pouco depois corriam 'tre!~ e quatro; desobstruía-se um 
tunnel, ou grande porção da linha, e logo após considérnveis exte,nsões estavam 
cobertas de massas enormes de terras e de grande quantidade de pedras. 
Alguns aterros que não correram de uma vez, · desfaziam-se pouco a pouco em 
grandes ondas de lama, que abriam caminho por entre as arvores ou as deitavam 
por terra e iam desapparecer por aquelles grotões abaixo.~ 

«Devo notar que durante quasi todo o largo periodo da destruição as 
grandes obras de reparação e reconstrucção se faziam dia e noite, expostos todos 
á mais copiosa e continua das chuvas de que ha noticia naquellas paragens.» 

«.Mas se essas agu1s torrenciaes que cahiram quasi sem interrupção por 
espaço de perto de dois mezes, causaram estragos de que é hoje quªsi im
possível fazer nem sequer uma ideia approximada, verdadeiramente d:gnos qe 
louvor são todos aquelles que com tal inimigo travaram lucta heroica, nessa 
verdadeira campanha; cà-e trabalho sem exemplo nos annaes desta Estrada. » 

.. ...... -.......... . . .... . 

Em 1867 foram inauguradas as seguintes estaç0es, com a presença de 

SS. MM. II.: 

Uba (hoje Paty) a 5 d.e maio, 

Parahyba do Sul a 11 de agosto, 

Entre Rios a 13 de outubro. 

A r 1 de agosto foi tambem inaugurada, a ponte de Boar Vista. 

A extensão da Estrada .· em trafego em 3 e de dezembro, comprehen

dendo 5ok,6 do novo trecho, era de 203 kilometros. 

Tendo o Govemo commissiomado o Dr. Sobragy para resolver diversas 

questões pendentes com as Directorias das estradas de ferro subvencionadas 

pelo Estado, que tinham suas sédes em Londres, e tendo este de partir para 

aquella Capital, passou interinamente a Directoria da Estrada, a 17 de abril de 

r 868, ao inspector geral do trafego Dr,. Antonio Augusto · Monteiro de Barros, 

da qual só tomou posse a 20 de maio, quando aquclle se ausentou, ficando 

substituindo-o o Engenheiro chefe de districto Honorio Bicalho· e interina

mente encarregado desse districto o Engenheiro . de 1ª cla.sse Luiz da Rocha · 

Dias~ 

Em 24 de ~ezembro foi inaugurada a parada de Todos os Santos para 

o serviço dos suburbios. 
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Estação de Entre Rios (antiga), ponto de entroncamento do ramal do Porto Novo do Cunha 
e da E. F. Leopoldina ao Areal (Petropolis) 

• 









Esteve em trafego durante o anno · toda a linha até Entre Rios. 

Em 3 r de dezembro existia o seguinte material rodante : 

Locomotivas inglezas, para viajantes 

» mixtas 

» » para mercadorias 

» americanas para viajantes 

» » )> mercadorias 

Carro imperial 

» de rª classe ordinarios . 

» » 2ª . 

» » ~a 
.) 

» » 1 a americanos 

)) » 2ª . 

» mixto 

» » ordinario 

» correios . 

Vagões fechados para mercadorias 

» abertos » » 

» para animaes de sella . 

» » porcos. 

» » madeiras 

» » bagagens 

» com latrina . 

» para polvora 

» lastro. 

» para coinbustivel 

» )) gallinhas . 

4 

5 
8 

5 
1 2 

17 

22 

20 

2 

2 
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34 

4 70 

302 
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ESTR.JlD.Jl DE YERRO DE D. PEDRO 11 

1869-1872 

J\dministração do Commendador Jv'lariano procopio ferreira .iage 

De 14 de Janeiro de 1869 a 14 de Fe>ereiro de 1872 
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NOTA BIOGRAPHICA 

ARIANO PRoCOPIO FERREIRA · LAGE nasceu na cidade de Bar

bacena em r 820. Negociante e industrial, entregou-se a diversos 

commettimentos que muito contribuíram para o desenvolvi

mento desses ramos de progresso, taes como a estrada ma

cadamisada de Juiz de Fóra a Entre Rios e Petropolis para o 

transporte especialmente de café, e o melhoramento da raça 

cavallar, durante a sua presidencia na Companhia União e 

Industria, da Escola de Agricultura e Colonia, em Juiz de 

F óra, e do Prado Fluminense nesta Capital. 

Foi tambem director das ·Docas da Alfandega e era deputado a As

sem biéa G;ral Legislativa e director da Estrada de Ferro de D. Pedro II quando 

falleceu, a 14 de fevereiro de 1872. 

Tinha feito diversas viagens á Europa, com o fim de dedicar os muitos e 

valiosos serviços a patria, que o condecorou com a Dignitaria da Ordem da 



Rosa e com a Commenda de Christo, e fôra tambem condecorado pela França 

com o officialato da Legião de Honra. 

Fecunda foi a administração do Commendador Mariano Procopio na 

Estrada de Ferro de D. Pedro II. Ao período anterior de mera conservação, 

iniciou elle uma serie de melhoramentos que se accentuaram pela reforma do 

Regulamento, a construcção de um novo edificio na estação da Côrte, os grandes 

melhoramentos das of-ficinas de S. D!ogo e do Engenho de Dentro e o pro

longamento simultaneamente em tres pontos da linha : iniciados os estudos e 

trabalhos, da Barra do Pirahy á Cachoeira- de Entre Rios a Porto Nov<? 

do Cunha- e de Entre Rios a Juiz de Fóra. 

Escreveu: 

Animaes domesticas: Relatorio da Exposição Universal de 1867. Acha-se 

no relatorio redigido pelo secretario da Exposição Brazileira, Julio Cons

tancio de Villeneuve. Paris, 1868 . 

Prolongamento da E. F. D. Pedro 11: Informações prestadas á Assem

bléa Geral Legislativa. Rio de Janeiro, 1870. 

Re!atorio: apresentado á Assembléa Geral da Companhia União e In

dustria em 2 3 de junho de I 864, como director e gerente da companhia. 

Re!atorio do anno de I870, da E. F. D. Pedro II, apresentado ao Minis

terio da Agricultura. Commercio e Obras Publicas. 

. 1'\ 



ADMINISTRAÇÃO DE 1869-1872 

Directoria: · 

Director, commendador Mariano Procopio Ferreira Lage. 

Iª DIVISÃO 

Secretarios. 
} Augusto de Castro. 

·~Dr. Joaquim Pinto Brazil. 

Caixa, Manoel José Nunes . 

Guarda-livros, José Torquato de Faria. 

Comprador, Candido Narbal Pamplona. 

Pagador, José Manoel Ratton. 

Almoxarife, José Francisco de Macedo. 

2ª DIVISÃO 

INSPECTORIA DO TRAFEGO 

lnspector geral, Engenheiro Honorio Bicalho. 

-Secretario, Nuno Pinheiro de Campos Nunes. 

Iª SECÇÃO 

Trafego 

Contador, Antonio José Trench. 

l 
Engenheiro 

Ch~fes do mo- » 
v1mento. 

» 

Chefe dos telegraphos, 

Domingos Gonçalves de Azevedo. 

Carlos Conrado de Niemeyer. 

Fernando Luiz Ferreira. 

Felippe de Barros Vasconcellos. 

2ª SECÇÃO 

Tracção 

Chefe de tracção, Engenheiro João Neri Ferreira. 

Secretario, Diogo José Leite Guimarães. 

3ª SECÇÃO 

O .fficinas 

Chefe, Engenheiro José Carlos de Bulhões Ribeiro. 

4a SECÇÃO 

Serviço de conservação da lin!ta 

Chefe, Engenheiro Jorge Rademaker Grunewald. 
5792 

141 



3• DIVISA-O 

PESSOAL TECHNICO 

Engenheiro chefe, Dr. Antonio Maria de Oliveira Bulhões .. 

1° Eng enheiro, William S. Ellison. 

~João Gomes do Val. 

Chefes de secção~ Carlos Alberto Morsing. 

( Antonio Paulino Limpo de Abreu. 

l 
Luiz da Rocha Dias. 

Ajudantes de Julius Stanke. 
1ª classe. 

Henrique Joaquim da Costa. 

( Paulo Herman. 

\ Adolpho Lind~nberg .. . 

Ajudantes de • Manoel A ntonio da Silva Reis. 
2 ª classe. ( 

H ermillo Candido da Cos.ta Alves. 

. João Baptista de Carvalho . 

Conductores de 

Clemente de Novelleto Spetzeler. 

Etienne Donat. 

1• classe . J ulio Augusto Horta Barbosa . 

Marcellino Ramos da Silva. 

Pedro Thomaz y Martin. 

Guilherme Greenhalg. 

Dilermando de Aguiar. 

Herman Naegeli. 
Conductores de 

2 ª classe. Henrique Scheid. 

Camillo Groote. 

Ulysses Dauphin. 

Hygino José dos Santos. 
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ADMINISTRAÇÃO 'DO COMMENDADOR MARIANO PROCOPIO 

FERREIRA LAGE 

Prolongando-se na Europa a estada do Dr. Sobragy, ·por decreto de 13 
de janeiro de , 1869 foi nomeado director da Estrada o commendador Mariano 

Procopio 'Ferreira Lage. 

O decreto n. 43 72, de 20 de maio de 1869, approvou o regulamento 

para a direcção e administração da Estrada, em tres grandes divisões: r", Ad

ministração central, sob as ordens immediatas do director; 2\ Movimento e 

tra~ego, a cargo d~ inspector geral · do trafego ; 3\ · Obras novas de prolon

gamento, a cargo do engenheiro chefe. 

O decreto n. 43 7 3. da mesma data, fixou o pess.oal e os respectivos 

vencimentos, cabei:ido ao dir~<;:tor meio por cento de gratificação sobre a renda 

liquida que produzisse a Es'trada, deduzidas ·as despezas de conservação e elo 

trafego. 

Da 2ª divisão continuou como inspector geral o Engenheiro Honorio 

Bicalho, tendo como 

Chefe do movimento, Engenheir~ Doming.os Gonçalves de Azevedo ; 

Chefe de tracção, Engenheiro João Neri Ferreira; 

Chefe das · officinas, Engenheiro José Carlos de Bulhões Ribeiro; 

Chefe da linha, Engenheiro Jorge Rademaker Grunewald. · 

E a 3ª divisão como engenheiro chefe o Dr. Antonio Maria de Oliveira 

Bulhões. · 

O Governo Imperial, comprehendendo as vantagens que resultariam para 

a Estrada de Ferro de D. Pedro II, entregando a Companhia União e Industria, 

na estação de .Entre Rios, todas as cargas pela mesma transportadas da 

Posse a Juiz de Fóra e vice-versa, celebrou com a mesma companhia o con

trato, que foi approvado pelo decreto n. 43 2 o, de 13 de janeiro, nos se

guintes termos : 

a: Considerando as vantagens que devem resultar para a Estrada de Ferro 
de D. Pedro l[ de se transferir para a mesma o serviço do transporte de 
gener;s e productos actualmente a cargo da Companhia União e Industria, 
evitando-se assim os ~ffeitos de uma concurrencia forçosamente nociva a 

ambas; 
Tendo ouvido as Secções· reunidas dos Negocios do Imperio e Fazenda do 

Conselho de Estado, e posteriormente o Cons.elho de Estado pleno, Hei por bem 
approvar as clausulas, para a celebração com a Directoria da mesma companhia 
do contrato para a dita transferené:ia, as quaes com este baixam assignadas por 



144 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do meu Conselho, :Ministro ·e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 1869, 48° da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .. 

JoAQUIM ANTÃO FERNANDES LEÃO. 

Clausulas a que se refere . o decreto ~cima 

l ª . A Companhia Uniáo e Industria obriga-se a passar para a Estrada 
de Ferro de D. Pedro II até o dia r6 do corrente todo o seu trafego de · 
cargas, tanto o que receber nas estações além Parahyba até o Juiz de Fóra, 
como até a Posse, convergindo todo esse trafego para a estação ' de Entre 
Rios na dita estrada de ferro. 

2 ª . Todas as outras obrigações a que está sujeita a dita companhJai' pelo 
decreto n. 3325, de 29 de outubro de l 864, continuaráo a ser por ella ob
servadas na forma prescripta no mesmo decreto. 

3ª. Deduzir-se-hão a favor da companhia pelas cargas que transportar 
e entregar em Entre Rios ou em qualquer das estações que se estabelecerem 
no prolongamento da estrada de ferro até o Porto Novo do Cunha ou pelo 
valle do Parahybuna, quer venham do interior quer sejam remettidas da 
estação da Côrte, 25 º/0 da tabella dos fretes que vigorarem na estrada de ferro 
e pertencerão os 75 º/0 restantes árenda da dita estrada. 

4ª. A quota, porém, que pela clausula antecedente a companhia tem de 
receber pelas cargas que entregar nas estações da estrada de ferro, .não . exce
derá de 300:000$ annuaes, e o que exceder reverterá em beneficio da renda 
da mencionada estrada. 

5a. Esta concessão fica em vigor por l l annos,. tempo que resta dã 
duração do contrato de 29 de outubro de 1864, o qual subsistirá na parte 
que não fôr modificada pelo presente. 

6ª. Fica livre ao Governo quando lhe convier prolongar a estrada de ferro 
no leito da estrada da Companhia União e Industria, sem que a mesma com
panhia tenha direito a qualquer indemnisação pela cessação do gozo da es
trada garantido pelo contrato de l 864. 

r. A companhia fica . sujeita ao regulamento e tarifas que vigorarem 'na 
·Estrada de Ferro de D. Pedro II na parte em que não fôr de encontro ás 
clausulas acima expressas. 

· 8ª . Tanto na estação de Entre Rios como na da Côrte serão designados os 
armazens que forem necessarios para o deposito e movimento das cargas que 
a companhia transportar e carregar na forma da-'c!ausula 3ª. 

Palacio do Rio àe Janeiro, em I 3 de jane'iro de l 869. 

JOAQUIM ANTÃO FERNANDES LEÃO.P 

· Na .pres~nça de Su~s Magestades e Alteias Imperfaes foram inauguradas a 

?- ·7 de junho as estp,ções de Santa Fé e Chiador, na provincia de Minas, ele

vando-se ·a extensão em trafegó a 2 16k, 36. 
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O .director Mariano Procopio, logo empossado, tratou de realisar alguns 

melhoramentos, 'taes como : o proseguimento da substituição geral dos trilhos 

Barlow por trilhos Vignoles até Belém ; a via dupla até Cascadura; · acqui

·sição de I 2 locomotivas, roo vagões para mercadorias, carros para viajantes dos 

suburbios, machinas e utensilios para as officinas, trilhos e pontes para a parte 

em construcção; reconstrucção da estação do Campo e coi:istrucção ·das 

officinas do Engenho de Dentro, onde foi adquirido terreno adequado para 

esse fim . 

. Coin relação á estação da Côrte, reconhecia este director a insufficiencia 

da sua ár.ea para accommodar as dependencias, manobras e circulação dos 

trens e serviço de carregamento alli concentrados; Nos tres relatorios apre

, .sentados e.m 2 5 . d.e abril de 1869, 3 r de março ·· de r 870 e 1 5 de abril 

de r 8 71 dizia : 

« E' para sentir que o pnmltlvo plano da· ex-companhia não fosse le
vado a eff~ito, qu:;il o de prolongar os trilhos até a Prainha e ahi estabelecer 
armazens de deposito. » 

«Quanto ao ramal da estrada de ferro do Campo para· o -littoral, penso 
que não convirá abandonar a ideia de fazei-o por conta da propria estrada 
em .época opportuna, quando, construidas as ; doca~ projectadas da Saude 
e Garrtb6a, depender..·somente ·da estrada de feri;o o levar, para ahi seus 
trilhos .. » 

« Se acaso não für prolongada a linha desta estrada até o littoral, · para 
realisação do projecto de uma estação . maritima, tão indispensav.el;, , s~rá 
impossível, dentro de um prazo pouco remoto, acompanhar o in,cremento 
sempre cres~en~e do trafego, por não haver na estação da C6rte e ·em suas 
deperidencias espaço sufficiente para receber os gelieros. » 

A .-3:1 de dezembro de i870 foi inaugurado o ·novo edificio ·da · .estação 

da Côrte na presença de SS. MM. II. 

Por: aviso · n. 46, de 19 de agosto, foram approvadas as pla11:tas e· orça

m:ento de Um projectado ramal ferreo entre a .Estrada e o Sacco · do Alferes 

pelo lado da Praia Formosa, destinado ao transporte de Çombustivel e m_a

. tetial da mesma Estrada. 

Foram nesse anno reformadas as tarifas, no sentido tambem de pol-as d,e 

·conf<;>rmidade com o systema metrico. 

579• 

No serviço dos suburbios s11pprimiu-se ·a '3ª classe dos viaj~ntes. 

Creou-se em Palmeiras uma parada para os trens de passageiros. 
37 
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Resolveu-se· adoptar dessa época em deante o typo de carros americanos, 

com communicação directa pelo centro do trem, desde o ultimo carro até a 

machina. 

No relatorio da Estrada concernente ao anno de 1870 o Engenheiro chefe 

A. M. de Oliveira BulhÕes descreve um projecto de prólo.ngamento da via 

ferrea até o littoral que preparara conjunctamente com o Engenheiro Honorio 

Bicalho, inspector geral do trafego, o qual consistia no seguinte : 

Sem interromper ou difficultar os cruzamentos de nível, a via ferrea come

çaria em rampa de oito millimetros por metro, pouco antes da cancella da rua 

da America, e, chegando ao cruzamento da rua de Sant' Anna, ao nivel do 

1º andar do~ predios da cidade, continuaria e1ll viaducto · sobre columnas pela 

rua Detraz dos Quarteis, e atravessando as de. S. Lourenço, Costa, Imperatriz, 

Conceição, Prainha, Andradas, Uruguayana e Ourives, chegaria ao nível do 1° 

andar dos grandes edificios das ruas Municipal e dos Benedictinos. 

Aproveitando-se dessa edificação, com pequenas correcções, desapro

priando o quarteirão do lado da rua da Prainha para dispor as casas se

melhantemente ao que estava feito na rua Municipal •. e alargando-'se essa 

rua, estabelecia-se a estação de mercadorias ao nivel do 1° andar de toda a 

edificação, offerecendo os armazens (rez-do-chão e 1° and<l;r) uma superficie · 

disponível supe'rior a 30. ooo metros quadrados, isto é, cinco vezes mais que todos 

os armazens da estação do Campo. Todo o 2° andar desse vasto edificio 

ficaria reservado aos escriptorios do commercio. Para fazer-s'E( movime,ntos de 

cargas entre o primeiro e o segundo andar empregar-se-hiam ' elevadores hy

draulicos. ·Da estação até o mais os trilhos levariam · os productos a _um çaes 

de embarque a construir entre o Arsenal de Marinha e o trapiche do 

Basto. 

No anno de 187 r foram entregues ao trafego 44m,86 de linha no ramal 

de Porto Novo do Cunha, sendo a 20 de janeiro até a estação de Sapucaia 

e a 6 de agosto dessa estação ás de Ouro Fino, Conceição e Porto Novo do 

·Cunha, e 45m,800 no . ramal de S. Paulo (4ª secçãq), sendo a 2 5 de março, 

com.prehendendo as estações de Volta Redonda e Barra Mansa, ináuguradas 

com a presença da Princeza Imperial Regente. 

Com esses novos trechos, medindo 9om,660, elevou-se a 3 12m,2 26 ·a exten

são total riesse anno . 

No mesmo dia 6 de agosto em que era entregue ao trafego o trecho 

de Sapucaia a Porto Novo do Cunha, inaugurava-se tambem o prolongamento 

da linha do centro_ a começar de Entre-Rios. 
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âdificio das Officinas do Üngenho de Dentro 
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Monúmenlo de Entre Rios 
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Para commemorar este faustoso acontecimento ordenou a Directoria que na 

chave .da linha fosse construida uma pequena guarita, que recebeu, nas tres 

faces, placas de bronze, fundidas nas officinas da Estrada, com os seguintes 

dizeres: 

Na da frente (lado da Estação): 

Por ordem do Exm. Sr. Consº. 
Theodoro Machado Freire Pereira da Silva 

Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 

Exarada em aviso de 17 de Junho de 1871 

Foram começados os trabalhos 

da Linha Central ao 
Rio das Velhas. 

Na do norte (lado do Porto Novo): 

Pelo Ministerio de 16 de Julho de 1868, 

Sendo Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
O Exm . Sr . Conselheiro 

Diogo Velho Cavalcanti d'Albuquergue, 
foi apresentada a proposta para 

o prolongamento até o 
Rio das Velhas. 

Na do sul (lado da linha do centro): 

. Sob o Reinado de 
S. M. O Imperador o Senhor D. Pedro Segundo 

, Foram inaugurados os trabalhos 
da Linha do Centro 

6 d~ agosto de 1 87 i . 

Este singelo monumento alli perdura ; passa, entretanto, despercebido aos 

olhos dos viajantes. 

Os edificios das novas officinas do Engenho de Dentro, cuja construcção 

teve principio em 29 de outubro de 1869, ficaram concluídos em principio de 

novembro de 1871, terminando a 1 de dezembro a mudança para alli das offi

cinas de S. Diogo . 

Em 31 de dezembro achava-se concluída até Engenho de Dentro a 

2ª linha projectada entre Côrte e Cascadura. 

Existiam 52 locomotivas e foram postos em serviço dos viajantes dos 

suburbios 8 carros de 2 andare~ importados da Europa. 
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DECRETé> N '., 4372 - DE 20 DE MAIO DE 1869 

Approva o reg·ulamento para a direcção e administraÇão da E strad:a de Ferro:: de D. Peêir0 '.II 

Hei por bem approvar, para a dire'cção e administração da Estrada .. de 
Ferro de D. Ped~o II, o regulamento que com este baixa, assignado ·por 
Joaquim Antão Fernandes Leão, do meu Conselho, Ministro e Secretá.rio de 
Estad'o dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e . faça, executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de 
maio de , 1869, 48° da independencia e do Imperi0. 

Com . a rubrica de Sua Mage~tade o Imperador. 

JoAQUJM ANTÃO FERNANDES LEÃO. 

Regulamento a que se refere o decreto n. 4372, desta data . 

CAPITULO I 

DA DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Art . . 1°_ A direcção e administração da Estrada de Ferro de D. Pedro II 
é exercida por um director de livre nomeação e demissão do Governo. 

Art. 2°. Todo o pessoal da estrada de ferro é subordinado ao director 
e distribuido por trcs grandes divisões : 

1 ª . Administração central; 
2ª . Movimento e trafego ; 
3•. Obras novas de prolongamento. 
Art. 3°. A administração central fica sob as ordens immediatas do di~ 

rector; a divisão do movimento e trafego, a cargo do inspector geral do _ 
trafego ;- a 3" divisão., a cargo do engenheiro chefe. 

Art. 4° . O director, sempre que julgar conveniente, poderá reti'nir em 
conselho com voto consultivo o inspector geral do trafego, o engenheiro 
chefe e os chefes de secção. . 

Art. 5°. A 1 • divisão, composta de duas secções, secretaria e almoxa· 
. rifado, tem a seu cargo : 

§' 1 º· A correspondeFJcia official. 
~ 2°. As ordens de · serviço e os regulamentos geraes. 
§ 3°. O registro geral dos e,mpregados. 
. § 4°: A escripturação e contabilidad~ gerães. 
§ 5°. A' caiXa geral e suas operações. 
§ 6°. Os pagamentos. 

§ 7°. O inventario geral dos proprios da estrada de ferro. 
§ 8°. A estatistica geral. 

. ., '. 

• j 

§ 9°. A gerencia das 'instituições au:x.iliares, taes como: caixa dé soccor
ros, serviço de saude, ,etc., etc. 

1 • 

§ 10. Os contratos. 
· § 11. ·o contencioso. 

§ 1 2. O. almoxarifado · e o deposito central. 
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Art. 6°. · A 2ª divisão terá quatro secções: 
A Iª secção fica ás ordens immediatas do inspector geral do trafego, a 

quem 'directame·nte ·compete : 
§ l 0

• A direcção e fiscalisação no serviço de viajan-tes e mercadorias. 
§ 2º. A distribuição e circulação dos trens. 
§ 3°. · A. distribuiçã~ do pessoal das estações e do especialmente empre

gado no serviço de movimento, com excepção dos de tracção, não podendo, 
porém, remover os empregados das estações para onde tiverem sido no
meados, sem approvação do director. 

§ 4°. A arrecadação da receita do trafego. ' 
§ 5°. A fiscalisação da despeza geral do trafego. 
§ 6°; A organisação das bases para as tarifas de transporte. 
§· 7º· o serviço de transporte em correspondencia com a estrada de 

ferro. 
§ 8°. A organisação de contratos especiaes. 
§ 9°. A redacção das ordens de serviço do trafego e dos regulamentos 

especiaes. 
§ ro. A organisação. do quadro e estatisticas geraes do movimento, re

ceita e despeza do trafego. 
A 2ª secção, sob as ordens immediatas do chefe de tracção, terá a 

seu cargo: 
~ rº. A direcção dos machinistas, foguistas e mais p'essoal do serviço 

dos trens, · excepto o dos agentes do trafego. 
§ 2º. A organisação dos depositos de machinas, locomotivas e carros 

em serviço e em reserva. 
§ 3°. O serviço da alimentação das locomotivas~ 
§ 4º. Os depositos especiaes de combustível e mais objectos necessanos 

á circulação dos trens. 
§ 5º. A preparação dos contratos especiaes. 
§ 6°. O inventario do material rodante. 
§ 7º. A estatistica do movimento, consumo e reparação do material 

rodante nos seus depositos especiaes. 
§ go. A direcção de uma escola pratica de machinistas com conhecimento 

dos elementos de mecanica. 
§ 9º. A· manutenção em bom estado dos apparelhos e tanques de alimen

tação das- machinas-locomotivas. 
A 3ª secção, sob as ordens immediatas do chefe das officinas, terá a 

seu cargo: 
§ 1°. O de'posito geral de materias primas, ferramentas, mecanismos e 

apparelhos. 
§ 2º. A organisação e direcção dos serviços das officinas, de reparação 

e c011strucção de. todo o material da estrada de ferro. 
§ 30 . . O inventario do . material das officinas. 
§ 4º. A estatística especial da producção e consumo das officinas. 
§ 5º. A preparação' de contratos para fornecimentos do material e da 

materia prima, mecanismos e quaesquer outros objectos concernentes ao 

servico das officinas. 
Á 4ª secção·, sob as ordens· immediatas do chefe da conservação, terá 

a seu ca'rgo : 
§ 1°. Observar e fazer observar o regulamento para fiscalisação da 

38 



segurança, conservação e policia da estrada de ferro; approvado pelo decreto 
· n. r93o, de 26 de abril de i 8S7, na parte que se refere á via ferrea. 

§ 2°. Manter em bom estado as separaçóes da · estrada de ferro dos 
terrenos particulares. 

§ 3°. Conservar em perfeito ·estado a · via ferrea e seus accessorios, obras 
d'arte, marcos indicadores, edificios e quaesquer obras da estrada. 

§ 4°. Organisar e distribuir o serviço dos guardas e cantoneiras. 
§ 5°. Ter em boa ordem os depositas especiaes dé madeira e outros ma

teriaes destinados ao serviço da conservação . 
§ 6°. Organisar os contratos para objectos necessarios á conservação da 

via ferrea e seus accessorios. 
§ 7°. Orgà.hisar os projectos de edificação ou outros trabalhos novos que 

se houverem de executar na linha aberta ao trafego e pol-os em andamento até 
a conclusão. 

§ 8°. SÚperintender aos apparelhos de signaes, e bem assim aos enca
namentos destinados . á alimentação das caixas para o serviço de tracção, das 
officinas, estaçóes, etc. 

§ 9º. Inspeccionar o serviço dos gtJindastes e mecanismos do movimento 
das cargas, e bem assim os postes e fios telegraphicos . 

. § Ió : Organisar as estatísticas especiaes ·das despezas de conservaÇão e 
construcçóes novas, e bem assim de regulamentos e ordens de serviços espe
ciaes. 

Art. 7º. A 3ª divisão, sob as ordens immediatas do engenheiro chefe, 
comprehende : . 

§ r·º. A organisação das exploraçóes e estudos para· o prolongamento da 
estrada de ferro. 

§ 2°. Os projectos, orçamentos ·e series de preços para execução de todas 
as obras. 

§ 3°. As condições geraes e especiaes dos contratos respectivos. 
§ 4°. _As ordens de serviço e regulamentos especiaes. 
§ 5°. A conducção, direcção e execução das obras. 
§ 6°. A contabilidade geral e dos detalhes do custo de todas as obras. 
Art. 8°. Todas as divisões do serviço da estrada de ferro são immediata-

mente subordinadas ao director, e executam, sob a responsabilídade dos respe
ctivos chefes, os diversos trabalhos a que são obrigadas. 

Art. 9º. As secções 2ª, ·3ª e 4ª, concernentes á poli~ia e rnnservação da 
via ferrea, officinas e tracção, ligadas á Inspéctoria do trafego, correspondem-se 
com o respectivo inspector geral sobre assumptos de amdlios e serviços que 
cada secção tem de prestar ao trafego, conservando, toda via, os chefes de 
secçóes a acção e responsabilidade plena de seus actos rio exercido de suas 
attribuições. 

Art. 10. Os chefes das divisóes de seryiço, directamente subordinados · 
ao director geral, são os canaes ordi1?-arios da transmissão de todas as ordens 
da Directoria, relativas ao serviço das secções a seu cargo. 

Art. 11. Dentro do prazo, que nâo excederá de um anno, o director 
submetterá á approvação do Governo os regulamen~os especiaes das tres 
divisões-. · 

Antes, porém, dessa época o serviço será regido provisoriamente pelas 
disposições vigentes e ord~ns especiaes que o director julgar necessario expedir 
por interm,edio dos chefes das 28 e 3ª divisões. . ' . 

'1 



CAPITULO li 

DO PESSOAL 

Art. t 2. Todos os empregados da .estrada de ferro serão considerados 
de commissão temporã.ria, e não terão direito a quaesquer vantagens inhe
rentes aos empregos publicas, salvas as que são estabelecidas neste regula
mento e os vencimentos fixados nas respectivas tabellas. 

Art. 13. Serão nomeados : 

§ 1º. Por decreto, o director, o inspector geral do trafego, o engenheiro 
chefe e o 1 ° engenheiro. 

Para a nomeação dos tres ultimas funccionarios precederá proposta do 
director. 

§ 2°. Por portaria do Ministerio da Agricultura, sob proposta do director, 
o chefe de tracção e o das officinas, os engenheiros chefes de secções, os 
ajudantes de 1ª e 2ª classes, o guarda-livros, o caixa, o pagador, o almoxa
rife, o comprador, os agentes das estações, o contador e o chefe dos tele-
graphos. · 

§ 3°. Todo o pessoal ordinario constante dos quadros das tres divisões 
não especificado nos precedentes paragraphos, com excepção dos feitores, 
trabalhadores a jornal e officiaes de officios mecanicos, será de livre nomeação 
do director, depois da audiencia dos respectivos chefes. 

§ 4°. Os agentes secundarias, variaveis conforme as exigencias do ser
viço, como, por exemplo, desenhistas, ajudantes de corda, etc., etc. , serão 
nomeados pelo engenheiro chefe 'ou inspector geral do trafego, sob proposta 
de seus immediatos e com permissão do director. 

§ 5°. Todos os empregados serão destituidos de seus lagares do mesmo 
modo por que forem nomeados. 

Art. 14. Quando, por circumstancias extraordinarias, houver necessi
dade de augmentar-se o pessoal ordinario dos quadros fixados, o director 
poderá nomear provisoriamente os agentes que forem necessarios, levando 
o acto immediatamente ao conhecimento do Governo. 

Art. I 5. O provimento dos lagares que vagarem se fará, sempre que 
fôr passivei, por promoção, consultando-se em primeiro logar o merecimento, 
e, só em caso de igual merito e serviços, a antiguidade. 

Art. 16. Tanto o director como os chefes das 2 11 e 3ª divisões poderão 
reprehender, multar e punir, com suspensão da_s respectivas funcções, os empre
gados sob as suas ordens, exceptuados sómente os nomeados por decreto. 

Se a pena de suspensão tiver de recahir em empregados de nomeação 
do Governo, o director solicitará sua imposição do Ministro da Agricultura, 
levando a seu conhecimento todo o occorrido. 

§ 1º. Os funccionarios de nomeação do director podem ser por elle 
punidos de suas faltas com a advertencia particular ou publica, suspensão 
até um mez com perda de vencimento e perda de vencimento sem inter
rupção de trabalho. 

§ 2º. A mesina pena podem impôr o inspector do trafego e o engenheiro 
chefe ao pessoal de sua nomeação, communicando ao director os motivos. 

Art. 1 7. Os agentes das estações e mais empregados na arrecadação 
da renda da estrada de ferro, caixas, pagadores, encarregados de depositas, 
prest'aráo fiança . idonea proporcional á importancia ·dos respectivos cargos. 



CAPITULO III 

DAS LICENÇAS 

Art. 18. As licenças aos em pregados da estrada de ferro, por molestia 
ou impedimentos ,temporarios, será.o, effi> geral, concedidas pelas autoridades 
ou funccionarios a quem ,directaménte competir sua nomeação. 

Art. Jg. Os empregados de nomeação do Governo, em caso álgum, 
poderão obter mais de tres mezes de licença com os respectivos vencimentos. 

As licenças, que !!.xcederem a esse prazo, serão concedidas sem vencimento. 
Art. 20. O directo.r poderá conceder até 3o dias de licença com os 

respectivos vencimentos .. a gualquer empregado da es,trada de ferro; cum
prindo-lhe, porém, levar ao conhecimento do Governo. as .que conceder aos 
empregados que forem por , este directamente nomeados. 

Art. 2 1. Com permissão do director os chefes das 2 ª e 3• divisões 
poderão, em casos urgentes, conceder até IO dias de licença aos_empregados 
de sua nomeação directo. , 

Art. 22. Nenhuma licença será concedida sem preceder informação do 
director, se a conce;;são. fôr da competencig. do Governo, e a dos res
pectivos chefes de s_erviço, se depender de permissão do · director ou chefes 
das 2• e 3• divisões. 

CAPITULO IV 

DAS ENCOMMENDAS DE MATERIAES FÓR,A. DO PAIZ 

Art. 23·. O directo.r incumbirá a Delegacia do Thesouro em Londres de 
todas as encommendas de que precisar para a estradp: de ferro, indicando 
os lagares e fabricas onde deverão ser compradas, informando logo ao 
Governo de seu valor provavel, afim de que oppor:tunamente seja posta 

, á disposição da mesma Delegacia a som ma necessaria. 

CAPITULO V 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO GOVERNO 

Art. 24. De accordo com a nova orgánisação do serviço em tres di
vis0es pri.ncipaes, , o çlirector da estrada de ferro apresentará ao Governo 
até o dia 25 de cada mez o balancete das operações do mez anterior, 
comprehendendo : 

etc.; 

1°, Receita e despeza geral da estrada. 
2º. Despezas. 
Essas serão nesse balancete escripturadas sob as rubricas seguintes : 
Obras rwvas de prolongamento da estráêia de ferro ; 
Conservação ordinaria das linhas e estaçõ.es em t.rafegp, · reconstnicções, 

Obras novas executadas na parte da linha aberta ao trafego ; 
Despezas geraes ·do. trafego-. 
Art. 25. Até o dia 31 de março de cada anno o dir.ector apresentará 

o relàtorio annual de todo o serviço da estrada de ferro, acompanJ:iado dos 
relatorios especiaes do engenheiro chefe e inspector geral do trafego, com 

' \ 
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informações minuciosas sobre cada uma das subdivisões da administracão 
da mesma estrada. 

Art. 26. O director poderá, em sua ausençia temporaria, fazer-se sub
stituir pelo inspector ~eral do trafego ou pelo engenheiro chefe. 

No caso, porém, de impedimento ou falta, o Governo nomeará quem 
o substitua. 

· Na falta em impedimento dos mais empregados o director designará os 
respectivos substitutos, participando ao Ministro da Agricultura. 

Palacio do Rio .de Janeiro, 29 de maio de 1869.- Joaquim Antão 
Fernandes Leão. 

DECRETO N. 4373 - DE 20 DE M AIO DE 1869 

Fixa o pessoal technico e administrativo da Estrada de Ferro de D. Pedro II. 

Attendendo á proposta do director da Estrada de Ferro de D. Pedro II, 
Hei por bem approvar a· -tabella junta, que fixa o pessoal technico e ad
ministrativo da mesma estrada e designa os vencimentos que competem aos 
re$pectivos empregados. 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do meu Conselho, .Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendi.do e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
20 de maio . de 1869, 48° da independencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JOAQUIM ANTÃo FERNANDES LEÃo. 

Tabella dos vencimentos do pessoal administrati110 e do trafego da Estrada de 

Ferro de D. Pedro II 

DIRECTORIA 

1 director, tendo meio por cento de gratificação sobre a renda liquida 
que produzir a estrada de ferro, deduzidas as despezas de conservação e 

do trafego. 

Pessoal 

I secretario . 
1 guard,a-livrrn~ .. 
1 ajudante de guarda-livros . 
1 caixa . 
1 pagador 
1 compn;tdor 
1 officia~. 
1 primeiro ~scripturario 

1 segunc:lo c:lito. ,. . 
1 cor;itinuo -· 

SECRETARIA 

Vencimentos 

3:600$000 

4: 500$000 

J :600$000 

3:600$000 

3:200$ 000 

2":800$000 

2:000$000 

1:500$ 000 

1:200$000 

720$000 

39 
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1 almoxarife 
1 fiel 
1 escripturario 

Pessoal 

ALMOXARIFADO 

. ( 

r encarregado de carváo e coke 
r despachante . 

'. 

Além destes empregados haverá dois praticantes, ga
nharáo 2$ diarios e só vencerão quando estiverem em serviço 

de descarga. 

r inspector do trafego 

1 chefe do movimento. 
1 dito dos telegraphos. 
1 secretario . 
1 primeiro escriptuwirio 
2 segundos ditos a 1 :200$000 
1 praticante 
1 continuo . 

1 contador . 
1 ajudante do contador 

2 • DIVISÃO 

18 SECÇÃO 

lnspectoria 

' : • 

Contadoria 

7 escripturarios, cada um r :600$000 
2 praticantes, idem 720$000 . 
1 impressor de bilhetes a 4$ diarios 

Movimento 

~ . 

3 chefes de trem de l ª classe, cada um 2: 400$000. 
8 ditos idem de 2ª classe, idem 2:000$000 . 

12 conductores de trem, idem r :500$000 

Este numero é variavel conforme o crescirl1ento dos trens. 

r agente. 
r aiudante do agente. 
1 fiel recebedor 

ESTAÇÃO DA CÔRTE 

2 fieis de armazem, cada um 2:000$000 
6 escriptllrarios, idem r :500$000 

'1 

Vencimentos 

3:200$000 
1:500$000 
1:200$000 
1 :500$000 
1 :400$000 

3:600$000 
3:600$000 

2:800$000 
r:5oo$ooo 
2:400$000 

720$600 
720$000 

4:500$000 
2:400$000 

11:200$000 

. I :440$000 
I: 460$000 

7:200$000 
16:000$000 
18:000$000 

4 :000$000 
2:800$000 
2:800$000 
4:000$000 
9:000$000 



Pessoal 

8 conferentes, idem 1: 200$000 
4 bilheteiros, idem 1 :500$000 
2 escnpturarios e agen~ia g r 2$500 
2 telegraphistas a r :200$000 . 
6 praticantes a 2 diarios . 

ESTAÇÕES DE rª CLASSE 

1 agente 
1 ajudante do agente. 
I fiei. . 
1 conferente a 3$ diarios. 
1 dito telegraphista a 4$ idem 
1 telegraphista a 3$ idem 

1 agente 
1 ajudante do agente. 
1 fiel 
1 conferente a '3$ diarios. 
1 dito telegraphista a 4 idem 
1 telegraphista a 3$ idem 

Barra 

Entre-Rios 

ESTAÇÕES DE 2 ª CLASSE 

agente 
1 fiel 

Belém 

1 conferente telegraphista a 4$ diarios 
1 telegraphista a 3$ idem 

1 agente. 
1 fiel. . 
. 1 conferente a · 3$ diarios. 
1 dito telegraphista a 4$ idem. 
1 telegraphista a 3$ idem . 

Desengano 

ESTAÇÕES DE 3ª CLASSE 

1 agente. 
1 conferente telegraphista. 

telegrapbista a 3$ diarios 

Engenho Novo 
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Vencimento! 

9 :Goo$ooo 
G:ooo$ooo 
1 :825$000 
2 : 400,iOOO 

3:200$000 
1 :800$000 
1 :Soo :'ooo 

$ 

$ 

3:200$000 
1 :800$000 
I :800$000 

$ 
$ 
$ 

2:600Sooo 
1 :500$000 

$ 
$ 

2:600$000 
1 :500$000 

$ 
$ 
$ 

2:400$000 
1 :41 6$000 

$ 



Cascadura 

Pessoal 

1 agente . .· " . t .• 

1 conferente telegraphista a 4 $ dü~rio.s 

1 telegraphista a 3$ idem 

S.apopemba 

1 agente 
1 conferente telegraphista a 4 $ dia rios 
1 telegraphista a 3$ idem. 

· Maxamboinba 

1 agente. 
1 conferente telegraphista a 4$ dianos. · 

telegraphista a 3$ idem. 

Queimados 

1 agente • 
1 conferente telegraphista a 4$ 'diarios. 

telegraphista a 3$ idem 

Rodeio 

1 agente . · ·. 
1 conferente telegraphista a 4 $ diarios. 
I telegraphista a 3$ idem 

Sant'Anna 

1 agente 
conferente telegraphista a 4$ d.iarios. 

1 telegraphista a 3$ idem : : 

Vassouras 

1 agente .. 
1 conferente telegraphista a 4 $ diarios 

telegraphista a 3$ idem 

1 agente 
1 conferente telegraphista a 4 $ diarios 
1 telegra phista a 3$ idem. 

Ubá 

I agente 
1 conferente telegraphista liJ. 4$. diario~ · .. 
1 telegraphista a 3$ iqem .. 

. . 

,• .... ,• 

' ) 

Vencimentos 

2:400$000 

$ 
$ 

2:200$000 

$ 
$ 

2:200$000 

$ 
$ 

2:200$000 

$ 
$ 

2:200$000 

$ 
$ 

2:200.$000 

$ 
$ 

2:000$000 

$ 
$ 

2:200$000 

$ 
$ 

2:200$000 

$ 
$ 
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Para!zyba 

Pessoa l 

1 agente. 
1 conferente telegraptysta a 4$ diarios . 
1 telegraphista a 3$ idem . 

ESTAÇÕES DE 4ª C~ASSE 

Mendes 

1 agente ; 
1 conferente telegraphista a 4$ diarios 
1 telegraphista a 3$ idem. 

Ypiranga 

1 agente. 
1 telegraphista a 3$ diarios 

Macacos 

1 agente. 
1 telegraphista a 3$, diarios 

Em uma das categorias acima designadas serão classifi
cadas as novas estações, que se estabelecerem no prolonga
mento da estrada, tendo o mesmo numero de empregados e 
vencimentos que a cada uma está fixado. . 

PARADAS 

S. C!zristovam 

1 conferente telegraphista a 4$ diarios. 

S. Francisco Xavier 

1 conferente telegraphista a 4$ diarios . 

Riac!zuelo 

1 conferente telegraphista a 4$ diarios 

Todos os Santos 

1 conferente telegraphista a 4$ diarios 

Bifurcação 

1 conferente telegraphista a 4$ diarios . 
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Vencimentos 

2:200$000 

$ 

1:800 ,000 

$ 
$ 

1 :500 000 

1 :500$000 

$ 

1:460$000 

1:460$000 

1:460$000 
40 



Pc!lsoal 

1 chefe de tracção . 
1 secretario . 

2ª SECÇÃO 

Tracçãô 

• ( > 

encarregado da estatística a 5$ diarios 

Os machinistas e foguistas, cujo numero é variavel con
forme as necessidades do serviço, vencerão de 2$800 a 7$500 
diarios, segundo suas habilitações e classes. 

O numero de seus ajustadores, malhadores, guarda-chaves 
e outros encarregados .de trabalhos ~iecani~os deeenderá , d.a 
necessidade do serviço. 

3ª SECÇÃO 

Officinas 

1 chefe de officina. 
1 desenhista de 1" clas~e 

1 dito .de 2" classe <. 
1 armazenista . 
1 ajudante . 
2 escnpturarios, cada um 1 :260$000. 
1 praticante . 

, . 

Alérr~ dest~ p~ssÓal · ha os · operarios das officirias; em 
numero. indeterminado, cujos vencimentos regularão de 1$ a 
6$Soo di~rios. . · · 

4ª SEC.ÇÃO 

Sérviço: de conservaçã,o .' 

chefe de conservação ... E' qin dos quatro chefes de secção 
pertencentes ao pessoal technico da 3" divisão. 

r escripturario 
1 praticante . 

conductor de ·1" classe-' e dois 'ditos · de i " classe -tirados ào ' 
pessoal technico da mesma divisão. 
Gratificação per procedimento ·exemplar e assiduidade : 
Os empregados deste quadro que durante cada trimestre 

não incorrerem em multas, nem fàlta do serviço -por qualquer · 
motivo que seja, terão direito a uma gratificaçáo equivalente 
ao seu vencimento dé 10 dias. 

Pessoal technico de engenharia já fixado em . quadro 
approvado pelo decreto ri. 4326, de 28 de janeiro de 1869, ao 
qual competem os vencim~ntos marcados na tabella que acom
panhou o mencionado · decreto: 

1 engenheiro chefe. . ., ·, 
1 primeiro engenheiro . 

'l 

Vencimentos 

4:800$000 
1:800$000 

$ 

4:800$000 
I :800$000 
I :200$000 
1 :800$000 
f :080 .. 000 
2:520$000 

720$000 

r :-zoo$ooo 
720$000 

12:000$000 
8:400$000 



Pessoal 

4 chefes de secção a 6:000$000. 
6 ajudantes de 1 • classe 
5 ditos de 2" classe. 
6 conductores de 1" classe. 
g ditos de 2ª classe. ·• 

OBSERVAÇÕES 

3:600 000 
3:000 000 
2:400 000 
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Venci mentos 

24:000. 'ooo 
28:8oo t:ooo 
18:000$000 
18:0008000 
2 r :Goo ooo 

Além dos ordenados constantes dos quadro~ anteriores, o director po
derá conceder ao pessoal de engenharia empregado em trabalhos de cam}Jo, 
viagens ou serviços extraordinarios, ajudas de custo e gratificações tempo
rarias até seis mil réis (6$) diarios. 

Aos outros empregados da 1ª e 2ª divisões poderá igualmente conceder 
gratificações até o limite de tres mil réis (3$) diarios, por distincção no cum
primento de seus deveres. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de ma10 de 1869. 

JoAQUIM ANTÃO FERNANDES LEÃO. 
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J\dministração do Vice-J\lmirante J3arão de )'\ngra 

De 24 de fanciro de 1872 a 11 de Abril de 1873 
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NOTA BIOGRAPHICA 

LISIARIO ANTONIO DOS SANTOS, filho legitimo de Manoel José d os 

Santos e de D. Maria da Piedade, natural de Lisboa, nasce u 

a I 5 de novembro de 1806 e falleceu a 2 7 . de se tembro d e 

1883, em sua residencia na Gavea. 

A seguinte biographia · foi escripta pelo tambem fallecido 

director da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, Sa

bino Eloy Pessôa : 

O ALMIRANTE REFORMADO BARÃO DE ANGRA 

Aos 77 · annos de idade e quasi aós 60 de serviços militares, fall eceu. em 

27 do corrente (setembro de 1883). o Almirante reformado Elisiario Antonio 

dos Santos, Barão de Angra. 

Foi o ultimo da sua escola e talvez mesmo do seu tempo. Integro. in

transigente, inexoravel em tudo que dizia respeito aÓ serviço. Era a fatalidade 
4! 
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da disciplina: Em sua casa perfeito cavalheiro, mas sempre grave, até nas ma

nifestações do seu espírito subtilmente critico. 

Um homem tal devia exercer bem todos osc empregos, porque nenhum dis

pensa as qualidades que em gráo absoluto constituiam o seu caracter. · 

Desde moço, nos primeiros postos da Marinha, formou a sua reputação 

e era considerado typo de correcção no commando, assim como o seu navio 

servia de modelo a cada um dos outros na esquadra. 

Nos empregos em terra, exercendo a direcção suprema, nenhuma modifi

cação fazia nas regra.s infalliveis do seu procedimento. 

Era o mesmo homem, sem enthusiasmo, sem imaginação; exacto e metho

dico pelo mecanismo do entendimento, com inspirações que o conduziam ao 

acerto sem que disso lhe advertisse a consciencia. 

Assim, nestas condições excepcionaes, no meio das luctas e paixões em 

que se elaboram todos os factos da vida official, cego e surdo, desviando-se, 

como o projectil , da direcção recebida, jámais deixou de alcançar o alvo, e, 

cumprido o dever, não pedia nem esperava applausos. 

E' longa a enumeração dos seus serviços, quasi todos da mais alta impor

tancia, quer na administração de estabelecimentos n~vaes, quer no commando 

de forças em tempo de paz e durante a guerra. 

Aquelle que foi modestamente Elisiario Antonio dos Santos, sahido do 

povo e morreu barão, almirante, conselheiro de guerra e com outros títulos 

que pede a fidalguia, não ligou seu nome a um feito de gloria extraordinaria, 

a uma batalha que houvesse vencido. 

Seria capaz de subir tão alto ? Ou teria como Kleber, no dizer de Thiers, 

repugnancia para o primeiro posto, preferindo o segundo sem deixar de in

tervir com as deliberações de seu genio, no momento solemne em que o chefe 

precisasse de auxilio do subordinado ? · 

·E' o que dirá a historia quando, calma e desapaixonada, analysar sem. re

buço, um por um, todos os actos do Barão de Angra. 

Os contemporaneos do honrado Almirante de\1em-lhe sómente respeito e 

veneração. 



ADMINISTRAÇÃO DE 1872-1873 

Directoria : 
• Director interino, vice-almirante Barão de Angra. 

Iª DIVISÃO 

Secretario, Dr. Joaquim Pinto Brazil, 

Caixa, Manoel José Nunes . 

· ~agador, Manoel José de Oliveira Catta Preta. 

Compraqor, Candido Narbal Pamplona . 

Guarda-livros, José Torquato ele Faria. 

Almoxarife, José Frandsco de Macedo. 

2 ª DIVISÃO 

INSPECTORIA DO TRAFEGO 

lnspector geral, Engenheiro Herculano Velloso Ferreira Penna . 

Secretario, Nuno Pinheiro de Campos Nunes. 

Ia SE CÇÃ O 

Trafego 

Contador, Antonio José Trench. 

Chefe do movimento, tenente-coronel Fernando Luiz Ferreira. 

Chefe dos telegraphos, F elippe de Barros Vasconcellos. 

2ª S E C ÇÃ O 

Tracção 

Chefe, Engenheiro Carlos Conrado de Niemeyer . 

Secretario, Diogo José Leite Guimarães. 

3ª SEC ÇÃ O 

O!ficinas 

Chefe, Engenheiro capitão-tenente José Maria da Conceição Junior. 

48 SEC ÇÃ O 

Conservação da linha 

Chefe, Engenheiro Augusto Eugenio de Lemos. 



:;ª DIVISÃO 

PESSO ,\L TECHNI CO 

Engenheiro chefe, Firmo José de Mello. ' 
rº Engenheiro, Jorge Rademaker Grunewald. 

Engenheiro chefe de secção, Antonio Augusto Fernandes Pinheiro. 

Secretario, José Simeão de Oliveira. 

! 
Luiz da Rocha Dias. 

Ajudantes de rª Julio Stanke. 
classe. J . 
. oaqmm Miguel Ribeiro Lisboa. 

! Julio Augusto Horta Barbosa. 
Ajudantes de 2ª • 

·classe . Hermillo Candido ela Costa Alves. 

Conductores 
1 a classe. 

Newton Bennaton. 

\

Raymundo de Souza Raposo. 

Adolpho Dilermando de Aguiar. 
de , 

(

'Eugenia Adriano Pereira da Cunha e Mello. 

Guilherme Greenhalgh . 

. Marcellino Ramos da Silva. 

(
Miguel Noel Nasce~tes Burnier . 

. José Ayrosa Galvão. 

Manoel da Silva Mendes. 

Luiz Cavalcanti de Campos Mello. 

Adolpho Besnier. 

Christovão Pereira de Mascarenhas. 

Conductores de José Privat. 
2ª classe. 

Augusto Manoel ·Pralon. 

Eduardo Mendes Limoeiro. 

Hygino José dos Santos. 

Augusto de Andrade Souza . 

João da Cunha Beltrão de Aràujo Pereira. 

Ulysses Dauphin. 

' 1 



ADMINISTRAÇÃO DO BARÃO DE ANGRA 

Tendo inesperadamente fallecido o commendador Mariano Procopio Fer

reira Lage, foram nomeados pot decretos de 2 [ de fevereiro de [ 8 72, director 

interino o vice-almirante Barão de Angra e inspector geral do trafego o En

genheiro Herculano Velloso Ferreira Penna, que foi exonerado , a seu pedido , 

por decreto de r 3 de agosto de 187 2 . 

O Engenheiro José Carlos de Bulhões Ribeiro obtendo demissão, que so

licitara, foi nomeado por portaria de 28 de outubro e tomou posse do cargo 

de chefe das officinas o capitão-tenente José Maria da Conceição Junior. 

Foram tambem nomeados : 

Engenheiro chefe o Engenheiro Firmo José de Mello, a 2 5 ele setembro 

de 1872; • 

Chefe ele tracção o Engenheiro Carlos Conrado de Niemeye r, a 2 8 de 

julho. 

A ro de agosto desse anno de [872 inaugurou-se a estação de Passa

Vinte, depois Divisa, distante r 81',9 da estação de Barra Mansa, elevando- se 

assim a extensão total do trafego a 33 1 kilometros, e no dia 5 de dezembro 

foi inaugurada a parada da Piedade, µos suburbios . 

Nesse anno prosegmram com actividade os trabalhos da via dupla na 

I à secção. 

Proseguiram igualmente os trabalhos da construcção da 4 ª secção (ramal 

de S. Paulo), tendo o Governo Imperial designado a povoação da Cachoeira 

para ponto terminal. 

Na linha do centro se estendiam os trabalhos de construcção desde a es

tação de Entre-Rios, na 3ª secção, até 6 kilometros além da Garganta de 

João Ayres, na Serra da Mantiqueira. 

O Governo nomeou uma commissão composta dos Engenheiros Guilherme 

S. de Capanema, presidente, Antonio de Paula Freitas e Jorge Rademaker 

Grunewald, para ~xaminar . o estado dos tunneis da Estrada, a qual deu logo o 

séu parecer . 

579~ 
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LSTRJlDJl DL ffRRO DL D. PLDRO 1I 

1873~1876 

De /6 de Abril de /873 o 12 de Junho de /876 

Estação da Cachoeira 





ADMINISTRAÇÃO DE 1873-1876 

Directorz'a : 

Director, Dr. Bento José Ribei.to Sobragy. 

rª DIVISÃO 

.~ Dr. Joaquim Pinto Brazil. 
Secretario . 

l Nuno Pinheiro de Campos Nunes. 

r José Torquato de Faria. 
Guarda-livros .> 

~ Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

Caixa . . 
~Manoel José Nunes. 

·i Manoel José de Oliveira Catta Preta. 

(Manoel José de Oliveira Catta Preta. 
Pagadores . .J 

~ João Estanisláo Pereira de Andrade. 

Comprador, Candido Narbal Pamplona. 

Almoxarife, José Francisco de Macedo. 

2ª D IVISÃO 

INSPECTORlA DO TRAFEGO 

Inspector geral, Engenheiro Antonio Augusto Monteiro de Barros. 

Secretario, Antonio Pereira da Rocha. 

ra SECÇÃO 

Trafego 

·contador, Antonio José Trench. 

Chefe do movimento, Engenheiro Gustavo do Rego Macedo. 

Chefe dos telegraphos, Felippe de Barros Vasconcellos. 

Tracção 

) 
Francisco de Paula Bicalho. 

Chefes Enge- • 
nheir~. Carlos Lemarre Teste. 

Secretario, Diogo José Leite Guimarães. 

Chefe, Engenheiro Carlos Conrado de Niemeyer. 



4ª S E C Ç Ã O 

Conse rvação da f i nita 

Chefe, Engenheiro Eugenia Adria,i:w Pereira da ·Cunha, e Mello. · 

3ª DIVISÃ O 

PESSOAL T ECHNICO 

Engenheiro chefe, Firmo José de Mello. 

) 

Mig uel Noel Nascentes Burnier. 
Chefes de secçáo 

Newton Bennaton. 

Engenheiro ajudante de i ª classe. Carlos Delphim Simões da Silva ~ 

1 
José Ribeiro da Silva Pira já.. 

Engenheiros aj u- Raymundo de Souza Raposo. 
dantes de 2ª 

classe . 1 Luiz C. de Campos Mello. 

Adolpho Dilermando de Aguia:r. 

, Henrique Dilermando de Aguiar. 

Ado.lpho Besnier. 

Emílio A. Henrique Schnoor. 
Conductores de 

1ª classe . Ma noel Pinto Torres Neves. 

Henrique B . Galvão. 

1 Miguel Paulo Meyer. 

· João Chrockatt de Sa Pereira de Castro. 

Conductores 
2" classe. 

Julio Cesar Pinto Coelho. 

de José Carvalho de Souza. 

( 
Bernardo e·. Pereira Pinto. 

Luiz Affonso Braga . 

, , 



2ª ADMINISTRAÇÃO DO DR. BENTO JOSÉ RIBEIRO SOBRAGY 

Por çlecreto de i I de abril de 187 3 foi nomeado director da Estrada o 

Dr. Bento José Ribeiro Sobragy; ·que tomou posse a 16 do mesmo mez. 

Era a segunda vez que o· Governo fizera nomeação deste distincto Enge

nheiro para administrar a Estrada, tendo o exercício da primeira, em que fôra 

notada uma severa economia, sido interrompido por causa da sua ausenc1a em 

Londres, onde demorara no desempenho de commissão especial do Governo. 

O Engenheiro Antonio Paulino Limpo de Abreu, que tinha sido nomeado 

inspector geral do trafego por decreto de 9 de janeiro. foi substituído pelo 

Engenheiro Antonio Augusto i\Ionttiro de Barros, nome.ado a 26 de abril. 

Eni · 1 2 de maio foi nomeado o Engenheiro Gustavo do Rego Macedo 

chefe interino do movimento. 

Néste anno de 187 3 elevou-se a extensão total da Estrada em trafego 

a 3741<,817 com o accrescimo de 43\703 no ramal de S. Paulo, onde foram inau

guradas as estações, de Rezende a 8 de fevereiro, de Campo Bello a 23 de 

março ~· da Boa-Vista a 30 de junho. 

Foram tambem inauguradas: A estação · do Engenho de Dentro, em 10 

de dezembro, entre as de Todos os Santos e Piedade. nos suburbios; e a do 

Pombal, em 24 de setembro, entre Barra Mansa e Divisa. 

Tendo sido recebidas durante o anno ro locomotivas proc::edentes dos Es

tados Unidos ~a America, ficou elevado o numero das mesmas a 66, mas apenas 

esta_.vam e~ serviço no fim do anno 3 2, f óra do serviço em reparações 3 1 e tres já 

ha muito consideradas inutilisadas e que tinham trabalhado na linha provisoria. 

O numero de carros e vagões era: 

Carro imperial. 

• salão 

» rª classe 30 

• 2ª classe 20 

» 3ª classe (mixto 4) . 

» corre10. 

Vagões de mercadorias 

·» »·.' animaes 

» » lastro . 
'i? » soocorr.o r• 
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Estavam em reparações· r 7 carros e 87 vagões. 

Tendo sido exonerado a 7 de janeiro de r 8 7 4 do cargo de secretario o 

Dr. Joaquím Pinto Bra,zil por ter sido nomeado c;hefe de se~ção da ?ecretaria 

da Agricultura, foi nomeado para substituil-<i, q secr~tarlo da Inspectpria 

Geral do Trafego Nuno Pinheiro de Campos ~fones~ 

No anno de 1874 foi a extensão da Estrada emtrafego 'elevada a43rk,2r7 

com a inauguração das seguintes estações : 

Na 4" secção, ramal de S. Paulo: 

Queluz, em r 8 de julho, distante de Boa Vista. 

Lavrinhas, em r 2 de outub.ro. distante de Queluz. 

Na linha do centro: 

Serraria, em 20 de setembro, distante de Entre Ria.s · 

Parahybuna na mes·ma dafa, distante de Serraria 

Ponte aa Cachoeira 

r rk,540 

r6",8oo 

r4k,400 

13\660 

Foi tambem inaugurad~ a 2 de janeiro a parada de Itatiaya, na 4ª secção, 

entre as estações de Campo Bello e Boa Vista. ... 

Nesse. anno o Imperador visitou a parte da Estrada. .. em t -_ lCOns rucçao, 

percorrendo-a e examinando os trabalhos da estação provisoria de Lavrinhas 



Estação de Juiz de Fóra (antiga), ponto de entroncamento da E. F. de Juiz de Fóra e Piau 
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até a povoação da Cachoeira, ponto terminal da 4 ª secção, e desde a es

tação de. Parahybuna até cerca de 1 2 kilometros, além da cidade .de Juiz de 

Fóra. 

A construcção da via dupln entre Cascadura e Sapopemba foi aug men

tada em uma extensão maior de 6 kilometro3. 

O materiàl rodante teve um accrescimo de r o locomotivas, r 7 carros 

de passageiros, 84 vagões fechados d ::! mercadorias, r o de animaes e r r de 

lastro. 

O Engenheiro Eugenia Adr.iano Pereira da Cunha e Mello, promovido 

a r 6 de janeiro a chefe de secção, foi a 16 de dezembro nomeado chefe 

da linha. 

Tendo sido concedidos quatro mezes de licença para tratar de sua saude 

ao director Dr. Sobragy, entrou elle no gozo da mesma a 4 de janeiro ele 

r 8 7 5, regressando ao seu cargo em r de julho, tendo nesse período sido 

substituído pelo Engenheiro Antonio Augusto Monteiro de Barros , inspector 

geral do traí ego. 

Foram inauguradas as seguintes estações, em 187 5: 

Na 4ª secção, ramal de S. Paulo: 

Cachoeira (provisoria), a 20 de julho, distante da de Lavrinhas 

Na linha do centro: 

V Espirita Santo, depois Sobràgy, 'ª 3 L de outubro, distante da de 

Parahybuna 

Mathias Barbosa, idem, distante da do Espirita Santo 

Cedofeita, idem, distante da de Mathias Barbosa 

Retiro, idem, distante da de Cedofeita . 

Juiz de Fóra, idem, distante da do Retiro 

Elevou-se, por isso, a extensão total em t rafego a 50 r k,999. 

I 2 k, 4 0 7 

14'',458 

9k,92 5 

9
1
'. 79 s 

Entre as estacões do Chiador e da Sapucaia, no ramal de Por to Novo 
' 

do Cunha, foi tambem entregue ao trafego no dia 2 de dezembro a estação de 

Anta. 

Ficou concluida a via dupla da Côrte a Sapopemba , tend o-se inaug urado 

o serviço de Cascadura a Sapopemba no dia 16 de maio. 

Por aviso de 16 de março de 1875 foi declarado que a ponte mandada 

construir em frente á estação de Porto Novo do Cunha ficava pertencendo ao 
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Estado, e que a provincia do Rio · de Janeiro seria indemnisadÇt da impot

tancia de r8o:oo'o$ com que havia concorrido para a sua construcção . 

. 
Tunnel do Passa-Tres ' (Li~hà .do, Centrá) · 

Por portaria de 5 de maio de 1876 foram concedidos ao director So

bragy dois mezes de licença çotn vencimentos ,para tratat de · sqa , saude, e eJ.1l 

1. 2 de julho foi exonerado a seu pedido. 



'fSTR.llD.ll D'f f''fRRO D'f D. P'fDRO II 

1876-1880 

1ª administração do ) Engenheiro francisco pereira passos 

D e 3 1 de A go•lo de 1876 a 22 de Junho de 1880 

A<O iDl!RJECTOR iENGJENIE!JEIR O 

lFR&NC!I§CO lPIEJRJElIRJi~ IP' A§SO§ 
OS JEl\1IJPiRIEGADOS DA JESTRA!li>A !liliE lFiEiRlRO D JE D . iPJEDlRO llll 
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ADMINISTRÀÇÃO DE 1876-1880 

Directoria: 

Director, Engenheiro Francisco Pereira Passos. 

rª ' sECÇÃO 

Admiuistração central 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira.· 

Thesoureiro, Manoel José de Oliveira Cati:a Preta. 

Pagador, João Estanisláo Pereira de Andrade. 

Guarda-livros, Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

Chefe do serviço telegraphico, Felippe de Barros Vasconcellos. 

Almoxarife, José Francisco de Macedo. 

Comprador, Candido Narbal Pamplona. 

2ª SECÇÃO 

Trajego 

Chefe, Engenheiro Jorge Rademaker Grunewald. 

Ajudantes. . 

Contadores 

j Engenheiro Gustavo do Rego Macedo. 

~.Antonio Pereira da Rocha. 

~Antonio José Trench. 

'( Juvenal José de Oliveira Braga. 

311 SECÇÃO 

Via per111rmenle 

( Francisco de Paula Bicalho. 
Chefes de secção,) 

Engenheiros. ·t João Teixeira Soares. 

Engenheiro auxiliar, James W. Wells. 

· 1 João Teixeira Soares . 

· \Joaquim Silverió de Castro Barbosa. 

E11e~~~i~os resi-

1

1 Henrique Scheid. 

Eduardo von Sidow. 

\ José Barbalho Uchôa Cavalcante. 

f Joaquim José da Silveira Azevedo. 

. . \ Henrique Augusto de Sepulveda Everard : 
Cond uctores de 1 ªI . . . V. J · classe. Cand1do José de ArauJO 1anna umor . 

. Balthasar Albert. 
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João Raymundo Duarte. 

Narciso José Ferreira. 

Satyro José de Mendonça. 

Christiano José H. Rohe. 

Concl uctores de Diogo da Cunha Moreira . · 
2• classe . 

·Felisberto Leocadio Cordeiro. 

Joaquim Malheiros Marcial. 

Engenheiro Affonso Carpeiro de Oliveira Soares. 

» Luiz Affonso Braga. 

4ª SECÇ Ã O 

Locomoção 

Chefe, Engenheiro Carlos Conrado Niemeyer. 

Ajudante, Engenheiro . José Carvalho de Souza. 

•. 

: . 
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1816-1880 

ADMINISTRAÇÃO DO EN~ENHEIRO FRANCISCO PEREIRA PASSOS 

O regulamento que baixou com o decreto n. 6238 A, de 28 de junho 

de 1876, para direcção e administração da Estrada, separou o serviço da 

mesma em duas divisões: parte em trafego e parte em construcção; cada 

uma das quaes dirigida por um chefe de livre escolha do Governo, inde

pendentes entre si e immediatamente subordinados ao Ministro da respe

ctiva pasta. 

Na parte em trafego o serviço foi distribuído pelas quatro secções : admi

nistração central, trafego, via permanente e locomoção. 

Na parte ·em construcção o escriptorio technico sena estabelecido no 

logar mais proximo e conveniente aos trabalhos e em caso alg um na Côrte. 

O Dr. Francisco Pereira Passos, nomeado director por decreto de 31 

de agosto de 1876, entrou em exercício na mesma data, começando a vi

gorar então a 1 de setembro o novo regulamento acima citado. 

Para as tres secções de serviço foram nomeados : 

Chefe do trafego, Engenheiro Jorge Rademaker Grunewald. 

Chefe da locomoção, Engenheiro Carlos Conrado Níemeyer. 

Engenheiro residente, Engenheiro Francisco de Paula Bicalho. 

Ficou dirigindo a construcção do prolongamento o engenheiro chefe 

Antonio Augusto Monteiro de Barros e o respectivo escriptorio ficou ins

tallado na cidade de Juiz de Fóra. 

Logo empossado, representou o director ao Ministerio sobre o aca

nhado recinto ·da estação da Côrte para accommodar a grande quantidade 

de mercadorias em transito pela Est~ada, ponderando que, concluída a 

ponte da Cachoeira e feita a ligação com a linha da Companhia S. Paulo 

e Rio de Janeiro, e prolongadas a linha do centro e a da Companhia Leo

poldina, seriam insufficientes os seus armazens, embora mesmo augmentados 

e . completamente desembaraçados dos escriptorios nelles existentes, para 

comportar o movimento consideravel de cargas. Para obviar a este mal 

suggeria a ideia de tratar-se quanto antes da construcção de um ramal para 

installação de uma estação marítima e uma ponte entre ª. ponta da Chichorra 

e o trapiche do Lazareto, solicitando, caso fossem acceitas· essas ideias, 

autorisação para proceder desde logo aos respectivos estudos e a empregar 

nos mesmos um ou dois Engenheiros como auxiliares do Engenheiro residente. 



Não se fez . esperar a autorisação; recebida em aviso de 9 de outubro de 

1876, foram os estudos e o orçamento enviados em officio n. 56, de 24 de 

fevereiro de 187 7, o qual faz parte dos annexos ao relatorio do anno de 

1876. 

Fallecido o secretario Nuno .Pinheiro de Campos Nunes, a 10 dé no

vembro de 1876, por proposta da Directoria foi nomeado seeretario, por 

portaria de r 1 do mesmo mez, o ajudante de guarda-livros Manuel Fet'

nandes Figueira. 

Tunnel n. I 

As plantas para o . ramal da estação maritima da Gambôa tiveram ªP"· 

provação pelo decreto n. 6728, de 3 de novembro de 1877, e autorisada 

a Direc.toria a começar as obras, sendo a maxima despeza de 700:000$000 

da lei n. 2692, de 20 de outubro, feita em dois exercícios .. 

Entretanto , teµdo sido julgada urgente e opportuna a acquisição, tinham 

sido já comprados, por conta da c0nstrucção do pr9longamento, o trapiçhe 

da · Gambôa, o pr.edio fronteiro ao dito trapiche e um terreno na travessa 

da Gambôa, pela quantia de 265:914$ 520. 

Continuaram as desapropriações a ser negociadas e realis~das, sendo. 

q~e, no geral, . t.odas foram obtida~ . amigavelmente por preços vant.ajosos. 

A 28 de novembro foi celebrado contrato com Edward. James Lynch~ 

para obras· de preparação do leito para o raqial, . comprehendendo a per-
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furação dos dois tunneis, e a 28 de dezembro tinha logar a ceremonia do 

primeiro tiro de mina, cuja descripção aqui se reproduz da que foi impressa 

pela . mesma E_strada naquella occasião. .. . . . . 

Tunnel n. ? 

~ A's 6 horas da nrde do dia 2 r de dezembro de 1877, á entrada do 
predio da ma da Gambôa, comprado pela estrada de ferro ao Sr. Raythe, 
e ao som do hymno nacional, tocado _pela banda . de musica dos menores 
do Ar:;;enal de Guerra, foi S. M. o Imperador, que estava acompanhado do 
Sr. camarisfa Meyer, recebido por S. Ex. o $r. Ministro d1 Agricultura 
conselbeiro Dr. Thomaz José Coelho de Almeida, pelo director da Estrada, 
Dr. Francisco Pereir:a Passos, e pelos engenheiros da mesma Estrada, J. Ra
demaker, .F . . P. Bicalho, F. B. Va~coocellos, J. Wells, J. T. Soares, J. Car
valho de Souza, pelo empreiteiro das obras _da estação Marítima, o Sr. Eduardo 
J. Lynch e por grande numero çle convidados, ('!ntre os quaes notavam-se os 
Srs. ·Visconde de Bom Retiro, çonselhei~o Ottoni, Drs. Buarque de Macedo, 
Honorio Ribeiro, Mello Barreto, Paes de Andrade, e muitas outras pessoas 
gradas. 

Sua Magestade, acompanha.do por todo3 os convidad.os, dirigiu-se então 
para o lagar onde devia _effectuar-:;;e a ceremonia, na . chacara que foi do 
Sr. Dr. Nicoláo ~foreira. 

Alli, na rocha que tem de ser perfurada e na te:;;tada da segunda bocca 
do tunnel maior, achava:-se collocada uma lapida de marmore com a se
guinte inscripção : 

a: A 2 r de de4embro de 1877, na al.lgusta presença de SS. MM. Im
periaes, sendo Ministro e Secretario de . Estado dos Negocios da Agricultura, 

.Commercio e Obra~ Publica.s o çon~elheiro Thomaz José Coelho de Almeida 
e director da Estrada de Ferro D. Pedro II .o Engenheiro Francisco Pereira 

45 



Passos, foi começada a construcção da esta.ção maritima da Estrada de Ferro 
D. Pedro II, na Gambôa. ~ 

Esta lapida estava fixadf).. á rocha por quatro 'parafusos, para os quaes 
o empreiteiro Sr. Lynch mandara fazer 1W1ª chave de prata com a seguinte 
inscripção : 

Tunneis da estação maritima da E. de F. D. P. II 
Primeiro tiro de mina em 2r de dezembro de r877. 

E no cabo os seguintes nomes: 

Dr. Francisco Pereira Passos, director. 
Dr. Francisco de Paula Bicalho, engenheiro residente. -· 

Dr. ]ames William Wells, engenheiro das obras. 
Dr. Eduardo ]. Lynclt, empreiteiro. 

Sua Magestade, dignando-se .acceitar o .convite do Sr. director da Es
trada para apertar um dos parafusos, recebeu do mesmo a chave, e, subindo 
por uma escada provisoria, que · conduzia a um pavilhão adornado, onde se 
achava a citada lapida, convidou a acompanhal-o para fixar os outros tres 
parafusos os Srs. Ministro da Agricultura, Visconde de Bom Retiro e di-
rector da Estrada. 1

' 

Após este acto, foi lida pelo Sr. Dr. Passos a seguinte allocução : 
« Senhor!- A ideia de uma estação maritima para a Estrada de Ferro 

D. Pedro II teve origem, póde-se dizer, quasi com a da construcção da propria 
E:itrada ;· · 

No contrato · de 9 de fevereiro de 1855, celebrado pelo nosso enviado 
extraordinario e ministro plenipotenciario em Londres com Eduardo Price 
para a construcção da estrada de · ferro, linha telegraphica e fornecimento do . 

· material rodante, estipulou-se na clausula 1ª, art. 80, que se levantC1.ria 
uma estação provisoria ao lado norte da rua de S. Christovam, compre
hendendo um caes e ponte de madeira provisorios, as quaes obras não 
deveriam importar em mais de J?, 7 .ooo, e constituiriam provisoriamente 
a estação inicial da Estrada. 

A clausula 3ª do mesmo contrato continha a obrigação, para o em
. preiteiro,_ de estender. a via ferrea até o campo da Acclamação, com um 
ramal para a praia do · Vallongo, hoje praça Municipal. 

Este ramal, segundo o projec'to apresentado pelo empreiteiro, devia 
partir do largo da Providencia, seguir pela encosta do morro do Livra
mento, por detrás dos predios da rua da Princeza dos Cajueiros, occupar 
o leito da rua da Impera.triz, desde o largo deste nome até a praça, e ter
minar no .'caes da Imperatriz. 

A estrada .de S. Christovam até Belém, incluindo a linha telegraphica 
e material rodante, fôra contratada por E 560.084, e o prolongamento da 
rua de S. Christovam até o çampo da Acclamação com o ramal para o Val- . 
longo fô~a . avaliado em E 69.400, não estando incluído .em nenhuma destas 
sommas' o valor das desapropriaçõ.es, as quaes teriam de ser feitas pelo Go
verno e. á custa deste. 

\'~ 
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· Apenas installada, tratou a Directoria da companhia, na sua 6ª sessáo, 
celebrada em IO de setembro de 1855, da fixaçáo do ponto do littoral onde 
devia ~erminar a via ferrea ; e um dos directores, o Dr. Haddock Lobo, 
fundamentando sua opiniáo, demonstrou exuberantemente a conveniencia de 
ser estabelecida no c.'1mpo de Sant' Anna a estaçáo terminal para passageiros 
e deposito de carros, construindo-se á beira-mar a estaçáo para mercadorias; 
e -indicou para esse fim quatro pontos, mencionando entre elles o Sacco da 
Gambôa, no qual reconhecia as vantagens de ser abrigado e ter um bello 
ancorndm1ro, . mesmo para navios alterosos, mas ter a desvantagem de ficar 
longe do centro commercial; opinando, afiqal, pelo largo da Prainha, ao 
qual iria ter um ramal que partiria · da· estaçáo do Campo e seguiria pelas 
ruas de S. Joaquim e da Prainha, no qual o serviço de tracçáo seria feito 
por animaes. 

A maioria dos directores resolveu, porém, que o local da estação~ maritima 
fosse o ponto extremo do Arsenal de l\farinha contiguo á Prainha, seguindo 
o ramal pela direcçáo já indicada. 

Por aviso de 28 de dezembro do mesmo anno de r8S5, expedido pelo 
Ministerio dos Negocios do Imperio, autorisóu o Governo a Directoria da 
companhia ~ mandar C0!1tin_uar immediatamente a linha .fen:ea desde Siío 
Christovam até a .estaçáo do_ Campo, s~guindo um ~am~l desta estaçiío até a 
Prainha pelas ruas Larga e Estreita de S. Joaquim e pela da Prainha, o qual 
deveria substituir o ramal do Vallongo, que fôra projectado em Londres. 

No officio de 1.7 do mesmo mez de dezembro, que provocou o aviso 
·acima citado, disse o illustrado vice-presidente da companhia, o Sr. Chris
tiano Ottoni : 

cc Mal c0mprehende o futuro da Estrada de Ferro de D. Pedro II quem 
lhe tjer por termo e centro um espaço que náo poderá engrandecer-se além 
de Uf!l limite cJrcumscripto ~ pr.eviame,nte . assignalaqo . . Seria o mesmo que 
envolver em circulo de ferro a cabeça de um gigante_ adolescente e esperar
lhe o desenvolvimento do corpo e das faculdades, vedando o alargamento 
proporcional do craneo. D 

Em 10 de janeiro de 1856 celebrou a companhia com Eduardo Price 
o ajuste para a construcçáo do ramal entre a estaçiío do campo da Accla
mação e a praça da Prainha; e tratou desde logo de ir effectuando as indis
pensaveis des_apropriações. 

Em 3 de outubro de 1857 foi rescindido esse ajuste, resolvendo, entre
tanto, a Directoria da companhia realisar a ideia com mais regularidade ; e 
para evitar difficuldades nas desapropriações foi expedido o decreto n. 2.023, 
de 14 de novembro de r8S7, declarando que, sem embargo daquella re
scisão, subsistia para todos os seus effeitos a approvaçáo dada á planta do 
ra~al por av.iso de 28 de dezembro de 1855, com a modificaçáo constante 
do aviso de 24 de janeiro de 1857, modifrcaçáo que consistia em ser o tra
piche e caes de embarque e desembarque construidos, não junto ao Arsenal 
de Marinha, mas do outro lado da praça : 

Em 7 de junho de 1859 a Directoria da companhia .submetteu o pro
jecto de communicação com o littoral ao engenheiro Henry La w, rogando-lhe 
que o examinasse por todas as. faces. O referido engenheiro, no orçamento 
que apresentou em 5 de julho de 18ôo, avaliou o custo das obras com a 
construcção do ramal, estação marítima, am1azens e ponte na Prainha, em 
2460:975$, não incluindo nesta somma _a importancia das desapropriações . . 
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· Co.m a entampaÇão pelo Estado ficou ·adiada .ª ideia da estação mari
tima, que a cómpanhia ·não tinha · podido ievar a effeito, por causa dos 
embaraços financeiros com que lutara e' que a tinham obrigado a transferir 
sua propriedade ao 'Estado. 

Mas de i869 a 187.1 a administraçffb da Estrada, em presença das 
difficuldades com que já ' se achava a braços para satisfazer ao prompto e 
regular movimento de · mercadorias · na estação da Côrte, fazia reviver o pro
jecto de levÚ a Estrada · até o mar, do lado da Prainha; para o serviço 
de mercadorias, e do lado. do Sacéo do Alferes . para o transporte de ma
teriaes da Estrada : 

. Em relação ao primeiro projecto, assim se exprimia o finado com- · 
mendador Mariano Procopio Ferreira Lage, em seu relatorio do anno de 

i870: . 
« Se -acaso não fÔr . prolongada a linha desta Estrada até o littoral, para 

realisação do projecro de uma estaÇão m'.aritima, tão indispensavel, será impos
sivel, dentro de um prazo pouco remoto, acompanhar o incremento, sempre . 
crescente, do trafego, por não haver na estação da Côrte e em suas depen
dencias espaço sufficiente para receber os generos. » 

« Nem . os armazens existentes, nem os novos que se estão construindo, 
nem os que se projectam construir, e que vão occupar todo o espaço dis
ponivel da dita área, .têm capacidade· para receber as cargas e facilitar as 
descargas, principalmente nos annos de grande colheita de caf~ . Para pro
val-o bastará allegar que já actualmente se está dando o caso de ficarem 
60 e mais vagões carregados, po~ não hav~r onde recolher 2.S cargas, não 
obstante ter sido a estadia· reduzida a 48 horas~- » • 

a: • • mezes ha' em que só a exportação reclama cerca de 700 metros 
· de plataforma, como aconteceu em· novembro do anno _ passado. 

Aproveitando todas as nesgas de terreno da estaçáp Central em que 
é possfvel edificar . armazens, âttlngir-se-ha a . extensão de 780 metros, pouco 
mais ou menos: Ora, deduzindo desta totalidade ÚJ.O metros, indispensa
veis para o movimento de importação, ficam apen'as 540 para a exportação, 
isto é, r6o metros menos do que o necessafio no presente para os productos 

·das grande~ ·safras de · café : · · 
E se toda a área · disponível nãó é' sufficiente agora em certos mezes, 

· menos- ·o será á . medida qt.ie se forem · ab_r!ndo novas estações dentro da 
zona' cafeeira, ·e ainda meno's quando a Estrada, · desenvolvendo-se pelo in

. terior da provincia de Minas, chamar para a Capital do I~perio todqs .os 
pr'Üductos de regiões tão favorecidas 'pela 'natureza, e que só espe~am ·a~ faci
lidades de commuiiicações para se desenvolverem e prosperarem. 

Basta que o peso transportado attinja a r 2 milhões de arrobás (actual
mente já não estão os transportes muito abaixo desse algarismo), para que 
seja de todo ' impossi'vel, 'mesmo 'com a estadia reduzida à 48 horas, fazer 
sem ·atropello o serviço de carga e descarga; e úma novà red.uccão de es
tadia, · para facilitar um pouco o mevimento de importaÇão e exporra'ção, além 
de ser medida muito vexatoria para o commercio, nfo conseguiria senão 
transitoriaménte alliViar o trafego desta Estrada . dos 'embaraços que se lhe 
antolhain: ]) 
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. · ~oere o rr.esmo assumpto dizia o inspector do trafego no relatorio do 
referido anno: 

« Para satisfazer ás necessidades crescentes do serviço de mercadorias, 
terá dentro em pcuco ~ administração de resolver sobre a construcção de 
armazens em scbrado, ou sobre a acquisição de novos terrenos para es
tender convenientemente os armazens; a primeira destas hypotheses tem 
pouca probabilidade de adopção, por acarretar o serviço moroso e pesado, 
pouco em relação com as necessidades de expedição de uma estrada de ferro. 
A acquisição de novos terrenos para a estação da Côrte é, por conseguinte, 
medida de eventualidade proxima. 

Para eliminar a precipitação ·em uma decisão de tão importantes conse
quencias é tempo de considerarem-se os futuros destinos desta estrada de 
ferro e resolver sorre a construcção de uma estação marítima, solução in
dispensavel, á qual somos naturalmente levados pela consideração de que 
a proxima parte do movimento desta Estrada é destinada á exportação, da 
qual promette mesmo vir a ser a principal tributaria no porto do Rio de 
Janeiro., 

Em relação ao segundo projecto de communicação com o littoral para 
o transporte de materiaes da Estrada, dizia ainda o finado commendador 
Ferreira Lage no seu já citado relatorio de 1870: 

a: Por não haver por ora a Ülma. Camara Municipal concedido a compe
tente licença, não foi ainda encetada a construcção do pequeno ramal pelo 
lado da praia Formosa, o qual, com autorisação já concedida pelo Governo 
Imperial, pretende esta Directoria executar para mais commodo e prompto 
transporte do seu combustível e material. 

A falta desta linha especial a·:arreta sobre a estrada de ferro uma 
. enorme d.espeza, qual a feita presentemente com as descargas e transportes em 
carroças até a estação do Campo. 

Entretanto está calculado que em do:s annos os preços de transportes 
pelo dito ramal, comparados com os que têm sido pagos nestes ultimas 
tempos, produzirão uma differença tal em favor desta empreza, que bas
tará para cobrir e ir além do custo total da obra. 1> 

Em princípios de 1872 foi submettida ao Governo Imperial uma pro
posta de varias engenheiros, capitalistas e negociantes para construcção de 
um entreposto de café e estação marítima na Prainha, com ponte sobre o 
mar ligado á estação Central da Estrada de Ferro de D. Pedro II por um 
rainal, que seria assentado sobre viaductos desde a rua de Sant'Anna. 

A realisação desta obra devia importar, segundo os calculas da em
preza, em 1S.ooo:000$, algarismo que por si só justifica as vant~gens do 
projecto, que ficou prejudicado com a concessão do privilegio á companhia 
das docas D. Pedro II, e hoje se vae realisar em outra direcção e por 
outro modo. 

Alguns annos mais tarde dizia o meu antecessor, em seu relatorio de 

1875: 
«Dos quadros annexos vê-se qual ·o augmento que tem tido o serviço 

de mercadorias, as quaes, em süa quasi totalidade, são recebidas na es
taÇão da Côrte,· onde a insufficiencia de armazens e de espaço indispen .. 
savel para manobras e exame dos trens impede que este importante ser
viço seja feito como é de mister. 



Urge tomar providencias no sentido de augmentar as proporções dessa 
estação, construindo-se novos armazens e commodos para installação dos 
cl ~versos serviços .e do trafego, . mano.bras, e.te. ; parecendo-me que para tal 
fim o terreno que melhor se ·presta é o comprehendido entre o leito da 
Estrada e a ruá General Pedra, desde"'a rua da · America até os terrenos da 
tracção em S. Diogo;» 

Se em l 870, quando a massa total dos . transportes durante o anno 
attingia apenas a 152.000 toneladas ou cerca de' lo.300.000 arrobas, e o 
movimento diario nos mezes de maior affiuencia · de mercadorias pOl:lCO 
excedeu a 400 toneladas, a administração da Estrada luctava com serios 
embaraços para dar vasão aos transportes, reconhecendo que a principal 
difficuldade provinha da falta· de espaço na estação da Côrte para a ma
nobra e prompta descarga dos trens; se em 1875, depois de construidos 
novos armazens e de exgottada toda a área disponivel para tal fim, quand::> 
o movimento diario· de mercadorias nos mezes de maio~ trafego. nunca 
attingiu a 900 toneladas, tanto de exportação como de importação, maiores 
embaraços ainda encontrou a administração para satisfazer ás justas recla
mações da lavoura e do commercio, tudo por fa!ta. de accommodaçóes 
proprias e sufficientes para o recebimento e descarga ·dos generos e ma
nobras de trens ·na estação Central; se tal foi o estado de cousas naquella 
época, é facil comprehender quaes os embaraços com que teve de arcar a 
actual administração para receber e expedir no mesmo limitado espaço, 
sem augmento squer de mais de uma· pollegada c;Ie terreno, cerca de 1 .3oo 
tonelada<; diarias de mercadorias em alguns dias dos mezes de setembro e 
outubro ultimos, quando a elevação do preço do café no tnercado da Côrte 
convidava os fazend~iros a remetten;m a maior somma poss!vel de seus 
productos. 

Todos reconhecem o mal e o remedio para sanal-o foi indicado desde 
que se começou a construir a Estrada. 

Entretanto, nada até hoje tinha passado de prójecto e de algumas des
apropriaçóes para leval-o a effeito ! 

Do gigante adolescente, a que com tanta propriedade .alludiu o Sr. 
conselheiro Çhristiano Ottoni, cresceu · o corpo e estenderam-se_ os braços, 
mas, o craneo alli ficou envolto em estreito circulo de ferro, que acanha
lhe o desenvolvimento das faculdades. 

O moderno Briareu, a que deram. a fórma e vida os genios de Ste
phens~n e de Séguin, escalou as .serras do Mar e da Mantiqueira, alongou seus 
braços, de um lado até as aguas do Piracicaba e do Mogy-guassú, no centro até 
as vertentes do . rio das Mortes, e do outro lado até as margens do Pomba. 

Com seu · sopro ardente e vivificador animou o trabalho, fez remoçar 
as terras cansadas, imprimiu actividade e energia por toda a parte onde se 
fez sentir seu benefico influxo. 

E no entretanto toda essa seiva que fez nascer. e que de dia para dia 
mais abunda_nte alimenta a prosperidade do Estado, todQ esse sangue rico 
e generoso que circula em suas veias gigantescas, não tem podido ainda 
até hoje desenvolver e ala:rgar seu craneo atrophiado ! . 

Assim tem sido. 
Os fructos recolhidos de táo extensas regiões servidas por uma rêde 

continua de cei:ca de 1 • 800 kilometros de vias ferreas alli vêm ter todos 
os annos a. exíguo recinto, onde os longo3 trens que succedem rapidamente 

'1 



em algumas épo:as ficam ás vezes dias inteiros pejados de m ercadorias á 
espera de um · pequeno espaço abrigado onde possam ser descarregados. 

Ao assumir a direcção da Estrada eu conhecia todas estas circum
stancias e, exponao-as 1. S. Ex. o Sr. Ministro da Agricultura, mostrei a 
necessidade indeclinavel de, sem perda de tempo, se dotar a estrada de 
forro de uma estação maritima ligada ao tronco principal por um ramal 
servido por machinas locomotivas, ainda que fosse sómente para alliviar a 
Estrada da enorme somma que despende e se eleva annualmente a cerca 
de 140: 000$, com a descarga e transporte de seu combustível e outros 
materiaes desde o littoral até a estação Central. 

E o illustrado Ministro, a quem o assumpto já havia merecido a mais 
solicita attenção e reconhecia a imprescindível necessidade de se ampliar a 
área da estação Central, auwrisou-me immediatamente a proceder aos es
tudos para a communicação directa da Estrada com o littoral. 

O resultado destes estudos, em que tomaram activa parte o Sr. Enge
nheiro residente Dr. Francisco de Paula Bicalho, e dois de seus dignos 
auxiliares os Srs. James W. Wells e Carlos Jordão, demonstrou a su
perioridade da enseada da Gambôa sobre qualquer outro ponto do littoral 
para a collocação da estação marítima; tem ella com effeito a grande van
tagem de ser abrigada e offerecer nas suas proximidades amplo e apro
priado espaço para grandes armazens, depositos, linhas de manobras e 
desvios; ha nella fundo sufficiente, que ainda pôde ser augmentado por 
meio de excavações de pouco custo, pai:a navios de grandes dimensões; e 
finalmente pôde ser ligada á estação Central por um ramal pouco extenso, 
menos dispendioso do que em outra qualquer localidade, por serem aqui 
pouco custosas as desapropriações, e sobretudo não sujeito aos embaraços 
de frequentes passagens de nível, pois que ficará em quasi todo seu com
priment<? irnlado dentro de dois tunn~is, cuja perfuração vae hoje ser en
cetada na augusta presença de V. l\l. Imperial. 

Não é de uma obra de arte ·grandiosa pela difficuldade da execução 
que vimos aqui solemnisar o começo. Bem longe disso: algumas centenas 
de metros de tunneis perfurados em rocha, extensos armazens projectados 
com a maior . simplicidade, um caes de pedra com pontes de madeira ou 
de ferro não são trabalhos que recommendetn o nome de qualquer engenheiro. 

O que esta ceremonia significa é a solemnisação do triumpho de uma 
ideia que ha 22 annos ministros e directores da Estrada todos têm em
balde procurado realisar, e só o conseguiram a intelligente energia e ele
vado patriotismo do actual Ministro da Agricultura, o Sr. conselheiro 
Thomaz José Coelho de Almeida, que soube vencer com admiravel per
sistencia todos os obices, quebrar todos os obstaculos que se oppunham 

áquelle desejado fim. 
A S. Ex. cabe, pois, a gloria deste triumpho. 
E a execução de tão grande melli.oramento constituirá no futuro um 

dos padrões de gloria deste brilhante reinado, lembrando aos vindouros 
o acrysoládo patriotismo com que V. M. Imperial anima e protege todas 
as ideias que tendem ao engrandecimento e prosperidade de nossa patria. > 

Finda esta leitura, come~0u a funccionar a machina de perfurar rocha, 
do sy:stema Ingersoll, movida pelo vapor de uma locomovei collocada a 

· distancia, e em tres minutos abriu uma mina de om,3o de profundidade. 
Emquanto carregavam-se com dynamite as primeiras minas para a perfu-



ração do tunnel, dirigiu-se S. M. o Imperador . a um pequeno pavilhão 
vistosamente adornado · coi:n folhagens, trophéos e 'galhar_detes; á entrada 
do qual um interessánte menino; filho do Sr·. Lynch, entregou a Sua Ma
gestade um lindo ··ramalhete de · cr":vos brancos com um laço de fitas 
coritendo uma saudação de festas a Sua Magestade. · · 

Neste pavilhão se achavam expostos · os desenlíos das obras em projecto 
para a estação n.aritima, que foràm detidamerite examinados por Sua Magestade. 

Dalli, ·por meió de uma bateria electrica, deu Sua Magestade fogo a 
tres minas que tinham sido carregadas pouco àntes e fizeram explosão ao 
mesmo tempo; levântando, em seguida, o Sr. Dr. Rademaker vivas a 
S. M. o Imperador, á familia imperial ·e á naçáo brazileira, os quaes 
foram enthusiasticamente correspondido3 pelas pessoas presentes, que em 
crescido numero tinham ido assistir á ceremonia : 

Findo este acro; retirou· se ·s. · M. o Imperador seguido de S. Ex. o 
Sr. Min:stro da Agricultura e acompanhado até á porta pelas mesmas 
pessoas que o _tinhàm recebido. · 

Todo · o local achava-se .vistosamente. · adornado com arcos e festóes 
de folhagem, flôres, galhardetes; etc. 

· ·Em seguimento ao pavilhão .e em uma alameda de. lindas arvores da 
chacara foi servido um lunch de oitenta talheres, offerecido pelo Sr. Eduardo 
Lynch aos convidados, e durante o 'qual, sobrevindo a noite, foi como por en
cantoilluminadoa giorno todó o jardim, produzindo 'o· mais.maravilhoso effeito. 

· Forai:n feitos yarios brindes, tenninando o Sr. director da Estrada 
com o de hcnra· a Súa lVIagestade e á. familiá imperial: 

Descripção do projecto para a estação maritima 

O ramal da estação mantuna da Gambôa, cuja construcção foi come
çada no dia . 21 do .corrente, · entronca-se nas linhas da actual estação 
Central, a 40 metros · de distancia ·do passadiço da rua · General Caldwell. 

Parte deste ponto em curva á direita de r 3gm,8o de raio, atravessa a 
rua do Príncipe dos Cajueiros, corta dia"gonalmente o terreno de proprie-

. dade da Estrada alli · existente, continúa em tangente de ir r metros de 
extensão, atravessando o contra-forte ·do morro da Providencia por um 
tutmel . de 82 metros de coó1primento, e corta os fundos das estalagens de 
ns. 73 ·e 77 da rua da Providencia. 

Segue em curva á direita; de 199m,95 de raio, e depois em tan
gente de ,263m,70 de comprimento, atravessando o mesmo morro da Pro
videncia por um segundo tunnel de 3 I 3 · metros de extensão, cuji:i, entrada 
fie~ a fom de distan'cia do pónto· de tangencia. 

Ao sahir deste tunnel continúa o alinhamento em · curva á direita, de 
J g 1m de raio, atravessando os terrenos da chacara que pertenceu ao Dr. 
Nicoláo Moreira e os · seguintes já comprados pela E~trada. 

· A · extensão do ramal ·é de g8gm desde o seu ponto de entronca
mento nas linhas da Estrada até a rua da Gambôa, sendo 553m em linha 
recta · e · 436m em curvas: . . 

· E' · de via dupla e tem só uma rampa:, a qual é de 1 para 300, 
sobre 3oom de extensão, sendo· o resto de nível. 

A · secção dos tÚnneis. é em arco- pleno de 4m,2S de raio, sol::re pés 
· direitos de 1m,70 de altura, o qual lhe dá Sm,gS de ' altura total no eixo 



,., 

e Sm ,5o de larg1:1ra entre os pés direitos, permittindo o assentamento de 
duas linhas de trilhos e deixando de ambos os lados passagem livre de 
1m de largura para ·a circulação de pessoas a pé. 

A estação maritima ficará collocada nos terrenos comprehendidos entre 
o morro da Providencftt e o mar, e seu perimetro limitado, do lado de 
terra, pelas ruas da Gamcôa desde as officinas da Companhia Mecanica 
Industrial até a rua União, por esta rua e pela do Sacco do Alferes, 
chacara do Sr. veador Mayrink, rua Barão da Gambôa, até o limite das 
marinhas, pertencentes ao cemiterio dos Inglezes. 

Comprehende uma área de 65 .014 metros quadrados sem contar 
5. 02 7 metros q1:1adrados de superficie das pontes. 1 

De&ta área já pertencem á Estrada 32. 7 I 4 metros quadrados. 
Do lado do mar serão construidos cáes que permittirão ganhar g . :::i 7 :::i 

metros quadrados de terreno, aproveitando-se ao mesmo tempo para 
aterro o re~mltado das excavações que têm de ser feitas para se nivelar 
o terreno entre a rua e o morro. 

Destes cáes partirão tres .eontes, uma com 258 metros de comprimento 
destinada ao carregamento e descarregamento de navios transatlanticos, pois 
na sua extremidade haverá 8 a g metros de fundo, e as outras duas com ioo 
metros de extensão cada uma, destinadas a pequenos navios e á descarga 
de materiaes para a propria estrada de ferro. 

Estas pontes que, pelo projecto primitivo, deviam ser de. madeira, 
serão substituidas por outras de ferro, attendendo-se á maior solidez e dura
bilidade deste material e á pequena diíierença de custo. 

Pelo projecto, a disposição da estação màritima será a seguinte : - A parte 
de terreno comprehendida entre a rua da Gambôa e o morro da Prçividencia, 
com 43.055 metros quadrados de área, será occupada pelos armazens de 
importação e exportação, e a parte comprehendida entre a. rua da Gambôa e 
o mar, com 2 I. 959 metros quadrados de área, servirá para deposito de sal, 
generos de facil deterioração e materiaes d.e construcção. 

Haverá, . em logar proprio, um escriptorio central para o commercio, 
em communicação telegraphica com o Castello e a Praça do Commercio, afim 
de facilitar e permittir transacções relativas ao serviço de exportação do paiz. 

Os armazens da estação marítima terão tres pavimentos. . 
O terreo será reservado exclusivamente ao serviço prop~io da Esu·ada, 

e os superiores, subdivididos em áreas convenientes, serão alugados aos 
commissarios e ensaccadores, tendo local especial os ensaccadores de sal e 
commissarios de toucinho, queijos, forno e outros generos de facil deterioração 
e que exigem accommodação apropriada. 

A communicação entre os pavimentos de cada armazem será feita com 
elevadores hydra1:1licós, por meio dos quaes a Estrada entregará aos consi~ 

gnatarios as mercadorias, elevando~as ao armazem respectivo, ou delles as 
receberá para embarque nos navios atracados ás pontes ou para dar- lhes 
outro qualquer destino. 

A rapidez, economia e outras vantagens que provêm deste systema são 
patentes e reverterão em beneficio do commercio e da lavoura, facilitando 
a.o mesmo tempo o serviço da propria Estrada. » 

A área total da estação Central no campo da Acclamação é apenas de 24. 577 metros 

quadrados. 
579'1 47 
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O director hav·ia tafnbem proposto ao Governo a construcção de dois pa

vilhões lateraes ao edificio da estação da Côrte, mas pelo Min_isterio foi decla

rado em 3 de abril de l 877 que, não havendo credito na lei do orçamento 

vigente, en~ão não podia por ora ser autorisaS.a tal obra. 

No dia l de fevereiro de i 8 7 7 tinham sido entregues ao trafeg~ mais 

46k,42 5 de estrada na liriha central, comprehendendo as tres novas estações 

Bemfica, Chapéo d'Uvas e João Gomes; 'ficando com esse accrescimo elevado 

a 550\066 a extensão ,total. 

A 4ª secção ficou se chamando Ramal de S. Paulo. 

A 7 de julho realisara-se a juncção da Companhia S. Paulo e Rio de 

Janeiro com a Estrada de Ferro de D. Pedro II na estação da Cachoeira, e 

em l de dezembro inaugurara a Companhia da Estrada de Ferro de Rezende a 

Arêas o trafe~,o do seu ramal, pútindo ·da estação de Suruby, proximo a de 

Rezende, até a estação de Formoso, com as quaes foram celebrados accordos 

para o estabeledmento de trafego mutuo. 

Foi tambem nesse anno introduzido o arame farpado para · cercas, fa

zendo-se uina encommenda de tresentos kilometros, equivalentes para cercar 

50 kilometros de estrada, p9r ser a cerca formada por tres fios. 

Com o empreiteiro Ed . James Lynch assignou-se contrato para cons

trucÇão do caes da estação marítima da Gambôa, em 20 de agosto de 1878. 

Data de 2 r de março desse anno a entrega ao trafego da extensão além 

de João Gomes até o Sitio, com o desenvolvimento de 391c,220, ficando ele

vada a· 589.\286 a extensão total da Estrada em trafego. 

A inaugura:ção dessa parte da linha e da estação do Sitio,_ ponto de 

entroncamento com a Estrada de Ferro Oeste de Minas, se fez na presença 

de SS. MM. II. · 

Dois postos telegrap~Ücos da Serra do Mar e dois da Serra da Manti

queira, convertidos . em estações com as denominações de estações da 

Serra do Oriente, da Mantiqueira e ' de João Ayres, foram franqueados ao 

publico no dia r6 de junho. 

Em maio assentaram-se duas linhas telegraphicas da estação da Côrte a 

Todos os Santos para o serviço de treze sinetas de ~e.bate que, foram collo

cadas nas passagens de nível entre estas duas estações, afim de assignalarem a 

approximação dos trens. Uma serie de dez ba~aladas previne da approximação 

de um trem vindo da Côrte para o interior e duas series seguidas· de dez bada

ladas cada uma pr<:;vine~ ,da approximação de um trem vindo do interior para 

a Côrte. 

'1 
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No dia 4 de setembro abriu-se ao trafego a estação do Cruzeiro, entre as 

de Lavrinhas e Cachoeira, no ramal de S. Paulo. 

No dia 2 de dezembro foi inaugurado o ramal de Sapopemba a Santa 

Cruz, com a extensão de 32~466, comprehendendo as es tações: Realengo , 

Campo .Grande e Santa Cruz. 

A portaria de 4 de junho concedeu a exoneração ao Engenheiro re

sidente Francisco de Paula Bicalho, sendo nomeado para esse cargo o 

Engenheiro João Teixeira Soares, por portaria de i 8 do mesmo mez. 

A r 2 de abril de r 879 foi entregue aÔ trafego a estação da Concordia, 

entre as estações do Desengano e Commercio, na linha do centro. 

Em fevereiro passou para o domínio da Estrada o ramal do Campinho, 

entre Cascadura e Sapopemba, na extensão de 1\524, o qual estava en·· 

tregue ao Ministerio da Guerra. 

Estação do Cruzeiro, ponto de entroncamento da E. F. Minas e Rio. 

Foi pr~longado o ramal de Santa' Cruz até o interior do novo Mata

douro, ficando elevada a 34 k,090 a extensão total do dito ramal. 

Em 4 de julho celebrou-se contrato de trafego m~tuo com a Companhia 

Estrada de Ferro Oeste de 'Minas, e em 4 de outubro com a Estrada de Ferro 
' 

União Valenciana, ja cm trafego desde 1871 até Valença e recentemente pro-

longada até o Rio Preto. 
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Em 2 de agosto firmara-se tambem accordo com a Companhia Estrada 

de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro para essa empreza servir de intermediaria 

para as demais vias ferreas de S. Paulo e vice-versa, mas apenas começou· a 

vigorar esse accordo, que era baseado em outf!o a que a referida ·.companhia 

S. Paulo e Rio de Janeiro . chegara para o mesmo fim com as emprezas conge

neres, naquella província, a Companhia Ingleza de Santos a Jundiahy, temendo 

a concurrencia que por esse meio lhe. fazia a Estrada de Ferro D. Pedro II, 

nos transportes entre S . Paulo e o littora,l, rompeu o accordo. 

Foi a 21 de fe-

legrammas, 

Estações de Sapopemba, Realengo e Santa Cruz 

vere1ro aberto um 

Rosario n. 2 7 para 

despachos de baga

das, reéepção de te-

banos para o transporte a domicilio de mercadorias, bagagens, eneornmendas 

e animaes na cidade de Rio de Janeiro, começando esse serviç0 em · 2 de 

ma10. 

Nesse anno installou-se a illµminação electrica na estaç~o da Côrte, por 

seis fócos do systema Jablochkoff, após as experiencias, no dia 2 1 de fevereiro, 

na presença de SS. MM. II. , do Presidente do Conselho de Ministros, do 

Ministro do · Imperio, director e engenheiros ·da Estrada, e muitas pessoas 

gradas. 

A installa.ção· dos apparelhos foi feita pelo Engenheiro João Raymurido 

Duarte, funccionario da Estrada e o primeiro que teve a ideia de applicar-se a 

luz electrica na estação da Côrte. 



Esta primitiva installação não podia corresponder ao desenvolvimento que 

depois teve alli a illuminação por este systema, por ter sido organisada com o 

fraco recurso de cinco contos d~ réis a que limitara o aviso de 7 de agosto 

de 1878 as despezas para o ensaio. 

Ainda nesse anno foi recebida em N ew- York a grande pedra com que o 

. Imperador, durante a visita que fizera aos Estados Unidos da· America, resol

vera concorrer para a construcção do monumento que na Capital daquella 

Republica devia ser erigido em honra a Washington. A pedra é de granito e 

fôra extrahida na Serra do Mar na altitude de 400 metros, tem a forma de um 

cubo, sendo cada uma das faces ~gual a um metro. Numa das faces veem-se 

em alto relevo, primorosamente trabalhado, as, armas do Brazil e a data de 

1878 . 

Foi extrahida, lavrada e encaixotada por operarias da estrada de ferro, 

havendo o trabalho do empacotamento excitado admiração nos Estados 

Unidos. 

Das madeiras de que foi construido o caixão consta que o engenheiro 

encarregado da construcção do monumento fez um modelo deste, que offere

cido ao nosso ministro plenipotenciario em Washington, foi por elle destinado 

ao Museu Nacional. 

O grande acontecimento do armo, porém, consistiu em a inauguração do 

ramal da estação marítima da Gambôa, a 1 de junho. 

Tendo já sido dada a descripção do plano geral do ramal, caes e estação, 

faremos aqui apenas a da ceremoma. 

A' s r r 1/2 horas da manhã chegaram SS. MM. II. á estação Central, 

partindo immediatamente o trem que os devia conduzir e os numerosos convi

dados á estação marítima da Gambôa. Suas Magestades eram acompanhados de 

seus semanarios, do Presidente do Conselho, do Ministro da Guerra, alguns de

putados e senadores, do bispo diocesano, do director e pessoal technico da 

Estraçla. O povo agglomerado em todo º .percurso do ramal, com enthusiasticos 

vivas, atroando os ares ·milhares de foguetes, s'auda:va a passagem da locomo

tiva, cujo silvo a~nunciava a realisação de um desideratum ha longo tempo 

promettido. Os moradores das circumvisinhanças do ponto d·a estação ºtinham 

corrido pressurosos e apinhavam aquella área até onde tinha sido trazido o 

grande elemento de progresso do seculo .. 

Chegado o trem ao local do caes, o Imperador, acompanhado dos sema

narios, do Ministro da Agricultura, do director Passos e dos engenheiros da 

Estrada, percorreu e examinou as obras. 



Dalli regressando, embarcou d.e ngvo no trem, que retrocedeu até o ponto 

em que · devia ser construid"o o armazem n. 2; (Achávám-se já em construcção 

os dois grandes armazens . ) : (J i 

. Em uma capella, armada no terreno, -procedeu o bispo diocesano á benção 

da· pedra fundamental que, depois · de :lavrado ' e assignado o auto 'de seu 

assentamento, foi levada em padiola · para . o local onde devia ·ser lan

çada. 

Aos braços · da padiola seguraram o Imperador, o Visconde de Bom Retiro, 

Preside.nte do Conselho e conselheiro Mà.rtim Fràncisco'. 

Na cava onde foi lançada· a pedra depos.itou~se, •conforme os estylos,· uma 

caixa de zinco contendo um exemplar da Constituição do Ini.perio e de cada t:Im 

dos jornaes do dia e moedas de todos os valores, bem como o do acto do 

lançamento da pedra. 

Terminada a ceremo01a o Dr. Passos dirigiu a Sua Magestade a seguinte 

allocução: 

«Senhor! 

Ha 17 mezes e ' io dias que V. M. Imperial, honrando eom sua 
augusta presença a festa do trabalho, aqui veio neste mesmo logar dar fogo á 
primeira mina cuja explosão annunciou 9 começo destas obras, e para o povo 
que então saudou cheio de jubilo a Vossa Magestade foi aquelle estampido o 
signal de destruição de todos os obstaculos que durante mais de 20 annos 

. ti_nham impedido a rcalisação d,este . complemento indispensavel á nossa mais 
importante estrada de ferro. 

As obras progrediram desde então, e hoje eis cóncluida a parte mais im
portante, a que abriu .caminho ao cavallo-vapor até o mar. 

Mas hoje, como então, não é de um primor architectonico, nem de uma obra 
d'arte monumental, digna de levar seu autor á posteridade, que aqui vimos 
solemnisar a inauguração: esse leito cavado na rocha, sobre o-qual repousam 
algumas centenas de trilhos, não_ representa o resultado de algum titannico 
esforço, como o que em época ainda recente houveram de empregar os que 
levaram a loco~nótlva por sobre a serra que nos separa do valle do Pa
.rahyba. 

E singular coatra~te ! 
Se lá a montanha ergueu-se imponente e vaidosa, corn seus escarpados 

flancos, cobertos de florestas virgens, para desafiar o engenho daquelles que 
t~ntavam rompel-a, mas ·teve afinal de ceder diante da tenacidaçle e perseve
rança do cidadão illustre que guiou 03 primeiros passos desta Estrada, aqui a 
massa de granito parece ter-se levantado para facilitar a realfsação da obra, 
abrigando-a em seu seio para evitar desapropriações onerosas que teriam tor-
nado quasi.impossivel a execução .do projecto. .. 

E' que a Natureza previdente, medindo as forças dos obreiros de hoje, não 
quiz oppor-ll:Íes difficu.ldades, que não teriam talvez recursos para vencer. Pelo 
éontrario, estendeu-nos mão generosa para podermos levar ao cabo a ernpreza, 

,, 



pequena _em si m~sma, m~s grandiosa em -seus effeitos para a Estrada, para a 
lavoura, para o commercio e para esta grande Capital: 

Para a Estrada, que começa desde já a eliminar de seu custeio mais de cem 
contos de réis por anno nas despezas com as descargas e carretos de seu 
material importado; • 

Para a lavoura que, quando estiverem concluidos os grandes armazens ora 
em construcção, ficará: alliviada do onus de successivas baldeações de carretos 

' de seus productos pelas ruas do centro da cid:ide ; 
Para o commercio, que poderá com maior facilidade e menG~ despeza re

metter para o interior os artigos pesados e os de pouco valor, que actualmente 
são sobrecarregados com a conducção em carroças; 

Para esta Capital, finalmente, que vê desapparecer uma de suas praias 
mais prejudiciaes á saude publica, e surgirem vastas construcções onde até agora 
existiam casas de mesquinha apparencia e habitações insalubres. 

Senhor! A solemnidade de hoje marca uma data memoravel para a 
estrada de ferro a que V. M. Imperial concedeu seu augusto nome; marca 
o dia em que o gigante conseguiu afinal quebrar o circulo de ferro que lhe aper
tava o craneo; marca a época em que sumiu-se para sempre a soluç·ão de 
continuidade entre dois poderosos meios de transporte economico, a navegação 
e a via ferrea. 

A pedra fundamental que acabâmos de assentar é a base de um grande 
edificio, que attestará eternamente a sabedoria do Governo de V. M. Im
perial na administração desta terra abençoada.» 

Concluida a allocução, proromperam vivas a SS. MM. II., á familia im

perial, á nação brazileira, que foram enthusiasticamente correspondidos peia 

multidão. 

Em seguida, . Suas Magestades tomaram o trem que, com os convidados, 

partiu para · a estação Central, donde os Imperantes seguiram para o ·paço da 

Boa-Vista. 

Reclamada pela Directoria a suppressão de um passadiço de ferro exis

tente sobre os trilhos da estação Central, em frente á rua General Caldwell, 

foi a mesma autorisada por aviso n. 3 5, ·de 9 de junho, ba.seando-se este acto 

em que essa obra fôra mandada construir pela extincta companhia em 1861, e 

aberta ao transito publico em 2 de dezembro do mesmo anno; e que a sup

pressão desse passadiço era urgente e indispensavel afim de collocar-se mais 

duas linhas de trilhos, para facilitarem as manobras dos trens nesse ponto ; em 

que a Illma. Camara Municipal, de quem se exigiu informação a respeito, ne

nhuma resposta dera, não obstante ter-se reiterado o pedido; e em que era 

o . passadiço dependencia da estação Central da Estrada e propriedade do 

Estado~ 

Em princípios do anno de 1880 ficaram concluídos novos telheiros nas of

ficinas do Engenho de Dentro, deste modo augmentadas e dotadas de novas 



machinas-ferramentas, sendo todo o machinismo da serraria movido por uma 
. . 

machina Corliss de perfeito funccioname"nto. 

Foram tambem nesse anno adoptados os freios contínuos automaticos de 

ar comprimido, do systema Westinghouse, <•cujas experiencias tinham sido 

feitas pela administração da Estrada em fins de 1879, com excellente resultado. 

Em março desse anno sahiu á luz a obra «As Estradas de· Ferro do 
. . 

Brazil em 1879 » (primeira parte). Informações colligidas pela administração 

da Estrada de Ferro de D. Pedro II. 

era: 

A existencia de material rodante e de tracção no principio do anno de 1880 

Locomotivas diversas. 

Carros e vagões. . . . 

1 1 1 

1.678 
. . 

~egressanJo de uma viagem de inspecção ao interior, solicitou o Dr. Passos 

a sua exoneração de director, que lhe foi dada a 22 de junho ·de 1880. 

Nesse anno o pessoal da Estrada correra entre si uma subscripção para 

um busto em marmore daquelle director. 

O busto foi acabado pelo estatuario Candido Caetano de Almeida Reis e 

é o representado no começo deste artigo. 

Conserva-se no gabinete da Directoria, em virtude do requerimento abaixo : 

« Illm. Sr. Dr. Herculano Velloso Ferreira Penna, Digníssimo Director 
da Estrada de F\!rro de D. Pedro II. 

Os abaixo assignados, por si e em nÔme dos demais signatario's da sub
scripção, junta por cópia, yêm offerecer á Estrada de Ferro de D. Pedro II o 
busto em marmore do ex-Director Engenheiro Franciscci Pereira Passos,. e 
rogam a V. S. se digne, por seu respeitavel despacho, de accei!ar ó dito busto 
.como propriedade da ·mesma Estrada, ordenando a sua conservação na sala des
tinada á Directoria, e E. R. Mcê. Rio de Janeiro, . 3o de março de 1882. -
Jorge Rademaker Grunewald .. -Carlos de Niemeyer.-Joaquim José da 
Silveira Azevedo.'..- Manuel Fernandes Figueira.-Acceite-se e colloque-se na 
sala· da Directoria. Em 3o de março de 1882. - H. Penna. :o 

O aviso n. 50, · de ·5 de agosto de r8 78, autorisou a 'execução, provi

soriamente, das tarÍfas e condições regulamentares propostas pela Directoria, 

cujas ' bases eram : 

Bases das tarifas geraes 
' TARIFA N. I 

VIAJANTES DO INTERIOR 

Por viajante e por kilometro : 
1• classe 
2ª classe 

So réis 
25 D' 



• 

Edi]icio de Tracção em S. Diogo, onde esteve no torreão á esquerda o escríptorio da 5° divisão 



C, 

' \ 



• 

Edificio de Tracção em S. Diogo. Face lateral 



4í· 

' \ 
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TARIFA N. 2 

BAGAGENS E ENCOJIIMENDAS 

Por tonelada e por kilometro: 
• 

1ª classe: 

Até 1 oo kilometros. 650 réis 
Por kilometro excedente a 100 até 300 Soo J) 

)) J) J) J) 300 300 )) 

2ª classe: 

As mesmas taxas da 1• classe da tarifa n. 3. 

TARIFA N. 3 

MERCADORIAS EM GERAL 

Por toneiada e por kilometro: 

1• classe: 

Até roo kilometros. 400 réis 
Por kilometro excedente a 100 até 300 300 J) 

J) J) )) ]) 300 200 )) 

2ª classe: 

Até 1 oo kilometros. 250 réis 
Por kilometro excedente a roo até 300. 150 ll 

]), » ]) ]) 300 . 130 )) 

3• classe: 

Até 1 oo kilometros. 200 réis 
Por kilometro excedente a roo até 300 140 » 

D ]) ll )) 300. 120 » 

5ª classe: 

Até 1 oo kilometros . 100 réis 
Por kilometro excedente a JOO até 300 70 ]) 

]) ]) J) » 300 5o J) 

6ª classe; 

Até 100 kilometros • JOO réis 
~ .... 

Por kilometro excedente a 100 até 300. 5o )) 

D D J) D 300 3o D 

7ª classe: 

Até 1 oo kilometros . 40 réis 

Por kilometro excedente a 100 até 300 • 3o D 

» J) > ]) 300 20 D 

S79~ 
49 
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TARIFA N. 4 

VALORES 

Por conto de réis e por · kiiométro : 
(. 

Até 1 oo kilometros . 
Por kilornetro excedente. a 100. 

TARIFA N. 5 

VEHICULOS 

Por vehiculo e por kilometro : 

1ª classe: 

Taxa fixa para qualquer distancia 2 $ 000. 

Até i oo kilometi:-os . 
Por kilomeiro excedente a 1 oo. 

2 ª classe: 

Taxa fixa para qualquer distancia 2 $ 000. 

Até 100 kilometrós ; 
Por kilometro e:Xcedente a 100. 

TARIFA N. 6 

ANIMAES 

Por cabeça e por kilometro :· 

1• classe : 

Por kilometro. 

2• "<:lasse: 

Por kilometro. 

3ª classe: 

Até 1 oo kilometros . 
Por kilometro excedente a 100 

OBSERVAÇÕES 

1 S réis 
10 ) 

200 réis 
150 ) 

ISO réis 
100 ) 

So réis 

25 réis 

8 réis . 
7 ) 

1 • . Para o calculo das tarifas consideram-se as distancias de estação a 
estação indicadas no quadro á pag. 59. 

Das estações da Côrte até a de Cascadura, porém, as passagens para 
o interior e vice~versa são calculadas considerando~se as distancias a partir 
de ou para a estação da Côrte; . 

2 • . Para as passagens de ida e volta a taxa é de So réis por kilometro, 
deduzindo~se 25 º/0 do producto obtido para as· duas viagens « ida e 
volta». 

Os . resultados são arredondados para mais, sendo as fracções de 1 $000 

menores do que Soo réis elevadas a Soo réis e as maiores a 1 $ 000. 
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3ª . Na determinação do preço do transporte da tarifa n. r arredon
da-se para lOO réis toda fracção de roo, tanto na rª como na 2• classe, e 
na do preço do transporte das tarifas ns . 2 a 6 arredonda-se para 1 o réis 
toda fracção de r o 19éis ; 

4ª . A tonelada é igual a mil kilogrammas ; 
5". Todo kilometro encetado conta~se como se tivesse sido percorrido 

por inteiro ; 

6• . Toda distancia menor de oito kilometros é considerada como oito 
kilometros. 

DECRETO N. 6238 A - DE 2 8 DE !UNl-l. O DE 1 876 

Approva o Regulamento para a direcção e administração da Estrada de Ferro D. Pedro II. 

A Princeza Imperia~ Regente, em nome do Imperador, Ha por bem 
approvar, para a direcção e administração da Estrada de Ferro D . Pedro II, 
o Regulamento que com este baixa, assignado por Thomaz José Coelho de 
Almeida, do Consel~o do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e 
oito de junho de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da in
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA I MPER IAL R EG ENTE . 

Thomaz.. José Coelho de A lmeida . 

Regula~enfo a que se refere o decreto n. 62) 8 A, desta data 

CAPITULO I 

DIVISÃO DO SERVIÇO 

Art. ·1°. O serviço da Estrada de Ferro - D . Pedro II - compre .. 
hende: 

§ 1 º. A direcção e administração da estrada em trafego ; 
~ 2 º . A constr'Ucção de novas obras para o prolongamento da linha prin

cipal é dos ;amaes existentes, e a de outros convergentes á mesma linha. 
Art. 2º. Cada uma das divisões mencionadas no artigo antecedente será 

dirigida por um chefe de livre escolha do Governo ; serão ambos indepen~ 

dentes entre si, e imniediatamente subordinados ao Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da. Agricultura, Commercio e Obras Publicas . 

CAPITULO II 

DIRECÇÃO E AD!IJI .\I3TRAÇÃO DA ESTRADA EM TRAFEGO 

Art. 3°. A direcção e administração da estrada em trafego serão ex
ercidas por um director, escolhido de preferencia entre os engenheiros 
nacionaes . que mais· se recommendem por sua experiencia, illustração e 
actividade . 



Abrangem as seguintes secções : 
I . Administração central ; 

II. Trafego ; 
III. Via perman'ente ; 
IV. Locomoção. 

I - Administração central 

Art. 4º. O director, além da superintendencia das demais secções, tem, 
especialmente a seu cargo a adcpinistração central. 

A administração central, que terá o pessoal constante da tabella A, an~ 
nexa ao presente regulamento, comprehende: 

O expediente geral ; 
A caixa; 
A contabilidade central ; 
A estatística geral ; 
O estudo e interpretaÇão das tarifas, e as providencias relativas ao 

desenvolvimento do trafego ; 
A decisão das reclamações ; 
Os ajustes ou contratos . entre a estrada de ferro em trafego e os par-

ticulares; 
O archivo central; 
O almoxarifado ; 
O serviço telegraphico. 
Àrt. 5°. O director terá um secretario, a quem incumbe especialmente: 
§ 1°. O lançamento dos contratos ou ajustes celebrados com relação 

á estrada em trafego ; 
§ 2°. A expedição e recepçã'o da correspondencia official do director, 

na qual se comprehendem os regulamentos e _ordens de serviço relati vos á 

estrada em trafego ; 
§ 3°. O assentamento dos empregados; 
§ 4°. O inventario dos proprios da estrada; 
§ 5°. A organisação das estatísticas geraes ; 
§ 6°. O archivo central. 
Art. 6°. O secretario será auxiliado por um official e tres escripturarios. 
Art. 7º. A contabilidade geral da receita e despeza, os balanços e 

coordenação dos respectivos documentos serão incumbidos a um guarda- · 
livros, que terá um ajudante. 

Paragrapho , unico. O guarda-livros terá tambem a seu cargo a verí
ficação arithmetica das folhas de pagamento, contas de fornecimento e outros 
documentos de despeza, antes de serem submettidos ao - pague-se~ do · 
director. Para este fim será auxiliado por dois escripturarios. 

Art. 8°. A escripturação da receita e despeza far-se-ha por exerc1c10s ; . 
sendo organisada de accordo com as instrucções e modelos fornecidos pelo 
Thesouro Nacional, onde se procederá á tomada de contas aos responsaveis 
pelas sommas arrecadadas e despendidas, de conformidade com o decreto 
n. 2548 de IO de março de 1860. 

Art. · 9°. A caixa ficará sob a guarda e responsabilidade de um thesou
reiro, ao qual incumbe : 

.§ ·1º. Recolher e fazer escripturar diariamente a· receita ordinaria, even
tual e extraordinaria da estrada em trafego; 
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§-2º. Receber no Thesouro Nacional a imp~rtarrcia das prestações neces
sarias ao serviço da mesma estrada. 

§ 3°. Entregar no Thesouro Nacional a renda da estrada. 
§ 4°. Effectuar, i.or si ou por seus auxiliares, devidamente autorisados, 

o pagamento dos empregados e dos jornaleiros, das contas de fornecimento 
e empreitadas, das indemnisações e quaesquer despezas da estrada em 
trafego. 

Art. 1 o. O thesoureiro será auxiliado por um escrivão, um pagador e 
um fiel nomeado pelo director sobre proposta do mesmo thesoureiro. 

§ 1°. O fiel substituirá o thesoureiro, que! será em todo caso responsavel 
pela,s operações da caixa. 

§ 2°. O pagador, além do trabalho que lhe fôr distribuído no escriptorio, 
terá a seu cargo os pagamentos na linha, estações e officinas, e será respon
savel pelas quantias que receber para os mesmos pagamentos. 

Art, . I 1. O thesoureiro requisitará do director os auxili~res de que 
carecer, quando os pagamentos fora da repartição exigirem maior pessoal. 

Art. 12. O escrivão tem a seu cargo o exame e escripturação dos 
documentos comprobativos das despezas, os quae3, depois de examinados 
e acceitos, serão por elle rubricados. 

Art. 13. O escrivão será auxiliado por um arnanuense . 
Art. 14. O pagamento do pessoal será feito nos logares do trabalho 

ou nas proximidades, em dias ce11os e previamente annunciados. 
Art. 1 5. Os fornecimentos e as contas serão pagos na administração 

central ou, excepcionalmente por ordem do director, em qualquer outro 
ponto da estrada. 

Comprehendem-s~, neste ultimo caso, as indemnisações por damnos 
causados, perdas de mercadorias, e outra3 dessa natureza, as quaes serão 
satisfeitas na estação remettente, ou na destinataria, á vontade do interes
sado. 

Art. 16. Kenhum pagamento será effectuado sem o - pague-se - ou 
ordem escripta do director, que deverá ter conhecimento immediato de 
quaesquer irregularidades ou faltas encontradas nos documentos. 

Art. 17. Dentro da competente verba da lei de orçamento, as despezas 
da estrada em trafego seráo deduzidas da receita bruta, com excepção das que 
estiverem incluídas em creditos especiaes, ou provierem de obras novas e 
augmento de material fixo e rodante. 

As despezas mencionadas na segunda parte do presente artigo só po
derão ser ordenadas pelo Mini~tro. 

Art. 1 8. O director enviará á Secretaria de Estado e ao Thesouro 
Nacional, até o dia ro de cada mez, a synopse da receita e despeza reali
sadas no ·mez anterior. 

Art. 19. Em caso algum o systema da ·Contabilidade central dos pa
gamentos e liquidações apartar-se-ha do que prescreve a legislação de 
fazenda. 

As contas ou folhas de pagamento que não forem satisfeitas até o encer
ramento de cada exercicio, não o serão por conta do seguinte, devendo ser 
enviadas ao Thesouro para o competente processo e liquidação. 

Art. 20. O director verificará uma .vez por: mez, pelo menos, e em dias 
indeterminados, a caixa geral e respectiva escripturação. 

Art. 21 • O thesoureiro prestará fiança no valor de 40: 000$, o pa
gador no de 30:000$ e o fiel .no de 10:000$000. 

50 



Art. 22. O almoxarife tem a seu cargo a arrecadação, conservação e forne
cimento dos objectos de consumo necessarios ao serviço da estrada em trafego. 

Taes objectos serão fornecidos ás secções mencionadas no art. 3°, em vir
tude de ordem do director e á vista de rc,quisições · escriptas, assignadas ou 
rubricadas pelos chefes das mesmas secções e mediante recibos deste ou de 
seus prepostos. 

Art. 23. O fornecimento ou compra dos objectos necessarios ao almo
xarifado sómente · se effectuará por ordem escripta do director e pela fórma 
por este indicada, preferindo-se, sempre que seja possivel, a hasta publica 
ou concurrencia. 

ArL 24. O almoxarife será coadjuvado por um fiel, nomeado pelo 
director sobre proposta do mesmo almoxarife, e por, um amanuense. 

o fiel substituirá o almoxarife. 
Art. 25. O comprador será encarregado da acquisição dos objectos que 

tm pequena quantidade forem necessarios ao trafego ••.• 
Para este . fim reéeberá mensalmente do thésomeiro até a quantia de 

2:000$, da qual prestará éontas nos primeiros 10 dias do mez seguinte. 
Art. 26. O almoxarife enviará mensalmente ao director . uma relação 

da quantidade e valor do& objeci:os remettidos a . cada ·secção do serviço da 
estrada, e em cada trimestre uma nota do material em . ser. 

E' responsavet ·pela quantidade e qualidade deis objectos existentes no 
deposito, até que tenha sah:da. 

Art. 27. Todas as requisições que o almoxarife receber serão colleccionadas 
e encadernadas, e escripturados nos livros competentes tanto os pedidos como 
as entradas e sahidas dos objectos. 

Art. 28. Ao valor dos objectos fornecidos pelo almoxarifado, e para o 
calculo do custeio de cada secção da estrada, se addicionará uma porcen
t::1gem, fixada pelo director para cada especie de serviço e destinada á m
demnisação das despezas geraes do mesmo almoxarifado. 

Art. 29. O almoxarifo prestará fiança no valor de 6:000$, o fiel no 
de 3:000$ e o comprador no de 2:000$000. 

Art. 3o. O director · exa_minará semestralmente, por si ou por pessoa de 
sua confiança, a escripturação do almoxarifado ; dará balanço áo material 
existente e providenciará ácerca do destino do que fôr considerado impres
tavel; encerrando definitivamente as contas do almoxarifado até a data em 
que se ultimar o exame. 

Art. 3 r . A interpretação das tarifas e sua classificação, as instrucçõe~ 

regulamentares e a adopção de ql!aesquer providencias relativas ao desenvol
vimento do trafego da estrada; os ajustes com as companhias de .estradas de 
ferro, para o estabelecimento de trafego reciproco, permutas, uso commum 
das estações ; a celebração de quaesquer contratos; e a solução das recla
mações, são da privativa competencia do director. 

Art. 32. O serviço telegraphico é incumbidv a um chefe especial, im- · 
mediatamente subordinado ao director. 

Ao referido chefe cabe velar pela prompta transmissão dos telegrammas, 
manter em condições regulares os. respéctivos ap2arelhos, propôr o assenta
mento de · novas linhas telegraphicas, dirigir a construcção destas e inspec
cionar a conservação das actuaes. 

O serviço telegraphico será franqueado ao publico, sem · prejuízo do 
trafego da estrada. . 
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Art. 33. O director organisará, para cada um dos serviços a cargo da 
administração central, instrucçóes que regulem as relações dos empregados da 
mesma a_dministração entre si e co:n o publico, e bem assim o modo pratico 
pelo qual tenha de ser desempenhado cada um desses serviços ; designando os 
livros, .modelos e p .• ocessos da escripturação que devam ser adoptados. 

Com relação ao serviço telegraphico dará todas as providencias attinentes 
á segurança e pontualidade no movimento dos trens, e á vigilancia e uso 
dos apparelhos. 

II- Trafego 

Art. 34. O trafego comprehende o movimento dos trens, o serviço das 
estações e tudo quanto concerne á arrecadação e verificação da respe
ctiva receita. 

Art. 35. Ao chefe do trafego incumbe : 
§ 1º. Executar as ordens do director, relativas á organisação do horario 

dos trens e formação, composição, marcha e emprego util destes. 
§ 2º. Propor ao director os regulamentos ou instrucções de signaes e 

de policia dos trens e estações, e os que definirem as attribuições e as relaçóes 
dos empregados do escriptorio do trafego e as de>s ageíltes de estação e 
seus auxiliares. 

§ 3°. Propor ao director a classificação das estações, o pessoal e ma
terial de cada uma. 

§ 4°. Estabelecer o serviço e a escripturação de cada uma das estações 
e dos respectivos armazens. 

§ 5°. Velar na fiel applicação das tarifas e organis'.lr o serviço estatístico 
do movimento de passageiros e mercadorias. 

§ 6°. Examinar ou fazer examinar, ao menos trimensalmente e em dias 
indeterminados, a escripturação, serviço, objectos de uso e dependencias de 
cada uma das estações. 

§ 7º. Fazer escripturar a receita e despeza da secção do trafego, á vista 
dos docúmentos remettidos pelas estações, os quaes serão devidamente clas
sificados; e regular suas contas com os serviços da locomoção e da via per
manente. 

§ 8°. Fazer executar rigorosamente os signaes prescriptos, as instrucções e 
ordens de serviço relativ:as ao movimento e segurança dos trens. 

§ 9º. Receber e processar as reclamações relativas ao transporte cle pas
sageiros e mercadorias. 

Art. 36. Poderá haver no escriptorio do trafego um pequeno deposito de 
objectos do serviço occurrente, a saber: bilhetes, guias impressas, conheci
mentos e objectos analogos. Deste deposito, que deverá conter o indispen
savel para um mez, será incumbido um amanuense. 

Art. 37. O chefe do trafego remetterá diariamente ao thesoureiro uma 
nota, para servir de contra-prova, da renda da estrada arrecadada no dia ou 
dias anteriores nas estações, mencionando as diíferenças encontradas nas res
pectivas folhas. Até o dia 15 de cada mez entregará ao director um relatorio 
resumido de todas as occurrencias havidas no trafego durante o mez anterior, 
com os quadros estatísticos da receita, despeza e movimento; e até o dia 3o 
de janeiro de cada anno um relatorio, acompanhado dos sobreditos quadros 
concernentes ao anno anterior, e do orçamento da despeza provavel com o tra
fego nos annos civil e financeiro seguintes. 
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Art. 38. A verificação dos documentos da receita, inclusive bilhetes de 
passageiros e dados estatísticos, far-se-ha diariamente no escriptorio do trafego, 
de modo que, em caso algum, os documentos de uma semana deixem de estar 
verificados, emmassados e archivados na seguinte. 

Art. 39. O chefe do trafego terá um(ajudante que o substituirá em suas 
faltas e impedimentos. 

Art. 40. Além dos trabalhos que pelo mesmo chefe forem incumbidos ao 
ajudante, terá este a seu cargo a inspecção do serviço dos trens e armazens, e 
as visitas e exames ás estações. 

Este serviço far-se-ha assiduamente e deverá ser definido em instrucções 
approvadas pelo director. 

Art. 41. O chefe do trafego, além dos empregados das estações e dos 
trens, que ficarão sob suas immediatas ordens, será auxiliado pelo pessoal con
stante da tabella II, annexa ao presente regulamento. · 

Art. 42. As estações da estrada de ferro serão de ·quatro classes, não com-
prehendida a da Côrte. · 

A classificação será feita ou alterada pelo director, que dará conheci
mento ao Ministro dos motivos que a justifiquem. 

Art. 43. O pessoal das estações e paradas constará do que para cada uma 
das classes é indicado na precitada tabella. 

Art. 44. O serviço das estações comptehende : 
Movimento de trens e vehiculos; 
Policia e transporte de passageiros ; 
Recebimento, guarda e expedição de bagagens e mercadorias ; 
Policia da estação e suas dependencias; 
Emprego e inspecção dos apparelhos telegraphicos, ficandq sua conser

vação a cargo do respectivo chefe ; 
Inspecção, asseio e conservação dos edificios e do material empregado no 

serviço da estação . 
Paragrapho unico. Todos estes serviços serão definidos em instrucções es

peciaes. 
Art. 45. Nenhum serviço, qualquer que seja a secção a que pertença, 

será executado nas estações, sem conhecimento prévio dos agentes. 
Os agentes são obrigados a prestar a todos os chefes de serviço os auxi

lios ·que por estes forem exigidos, uma vez que dahi não provenha manifesto 
prejuízo ao trafego da estrada. 

III - Via permanente 

Art. 46. A via permanente comprehende todos os trábalhos de construcção, 
reconstrucção, reparo e conservação -da linha· em trafego e de seus edificios. 

Será immediatamente dirigida por um 'engenheiro residente, a quem in
cumbe: 

§ 1°. Manter a linha nas melhores ·condições, de modo que a circulação dos 
trens se effectue com a maior regularidade, segurança ·e economia. 

Para este fim o mesmo engenheiro terá exclusivamente a seu cargo a con
servação, reparo e reconstrucção das obras de·terra e de arte, e bem assim .os 
edificios, encanamentos e quaesquer obras accessorias de consolidação e se- · 
gurança. 

§ 2º. Or~anisar o s·erviço de policia da linha, fazendo manter os regula
mentos em vigor. 
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§ 3°. Auxili.ar, com o pessoal sob suas ordens, o chefe do serviço tele
graphico na conservaçáo do respectivo material . 

§ 4°. Preparar os projectos das obras da estrada em trafego e fazer es
cripturar as despezas por natureza de obra, discriminando o que fôr 
propriamente conservaçáo e custeio, do que constituir construcçóes novas . 

§ 5°. Inventariar to•do o material e utensilios da via permanente. 
§ 6°. Dirigir o escriptorio technico do serviço da linha, fazendo conservar 

em boa ordem os desenho.; dos trab1lhos executados e os instrumentos de en
genharia ahi existentes, dos quaes enviará pelo menos annualmente uma relação 
ao director. 

Art. 4 7. O engenheiro residente será auxiliado pelo seguinte pessoal : 
Um chefe de secção, para cada extensão de 1 5o a 250 kilometros ; 
Um conductor, por subdivisões de 3o a 70 kilometros; 
Os mestres de linha, apontadores, feitores, chefes ou cabos de turma de 

conservação, que forem necessarios ; 
Tres amanuenses e os desenhistas que a affiuencia do trabalho exigir. 
Art. 48. As attribuiçóes do pessoal da via permanente, desde os chefes de 

secção até os feitores, chefes ou cabos de turma, serão reguladas por instrucçóes 
organisadas pelo engenheiro residente e approvadas pelo director, tendo-se cm 
consideração não só a responsabilidade e natureza do serviço de cada um, nos 
casos ordinarios e extraordinarios, mas tambem a guarda, fornecimento, con
servação e restituição de todo o material e utensílios que lhes forem confiados. 

Nestasinstrucçóes se comprehenderá a parte do ,serviço relativa á vigi lancia 
e policia da linha. 

Art. 43. Haverá para o serviço da linha, nos logares onde convier, um 
ou mais depositos com o indispensavel para os supprimentos occurrentes em 
cada mez. Estes depositas ficarão sob a guarda dos empregados que o chefe 
de secção designar. 

Art. 5o. As obras de conservação e reparos ordinarios serão feitas por 
administração. As construcçó~s ou reparos de valor considera vel serão feitos, a 
juízo_ do director, por administração ou por empreitada, e, no que lhes fôr ap
plica vel, pela mesma fórma prescripta para as obras da estrada em construcção . 
Em todo -caso os trabalhos, quando contratados, serão executados por series 
de preços e dirigidos exclusivamente pelo pessoal technico da via perma

nente. 
Se as obras importarem em renovações completas e avultadas, ou na con

strucção de obras de arte de grande importancia, nada . resolverá o director, 
sem prévia autorisação do Ministro. 

Art. 51 . O engenheiro residente organisará, para o serviço dos reparos e 
obras novas da estrada em trafego, uma tabella de serie de preços que será 
revista annualmente e approvada pelo Ministro. 

Art . . 52. O engenheiro 'residente apresentará ao director, até o dia I 5 de 
cada mez, relatorio succinto das principaes occurrencias havidas na via perma
nente durante o mez anterior; fazendo expressa menção do estado da linha, 
edificios e suas dependencias, do rnsto e quantidade do material consumido e 
discriminação dos pontos em que fôr empregado, e da despeza kilometrica de 

conservacão. 
Até , o dia 31 de'.janeiro apresent1rá ao mesmo director relatorio dos tra-

balhos do anno antecedente, e orçamento, com discriminação das verbas, para 

os annos civil e financeiro seguinte.s. 
51 
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IV - Locomoção 

Art. 53. A locomoção abrange tudo quanto concern~ ao estudo, con
strucção, uso, conservação e reparos do material rodante. 

Art. 54. Será dirigida por um cíl~fe, a quem incumbe: 
§ 1º. Manter em bom estado as loco~otivas, tenders, carros, vagões, tan

gues-alimentadores e guaesquer accessorios do serviço confiados á sua guarda. 
§ 2 º . Administrar as officinas de construcção e reparo da estrada, os de

. positos de combustivel e os de sobresalentes· do material. 
§ 3°. Organisu e distribuir o pessoal da locomoção. 
§ 4°. Estudar e promover os melhoramentos que convenha adoptar na 

construcção e reparos do trem roda .u~. 

§ 5°. Preparar os planos geraes e de execução para as encommendas do 
trem rodante e accessorios, quer sejam executadas nas officinas da estrada, 
quer em outras; e bem assim as ~.specificaçóes e condições geraes que devam 
acompanhar os mesmos planos. · 

§ 6°. Assistir, por si ou por seus auxiliares; á recepção do material 
encommendado, ordenando todas as experiencias necessarias, e acompanhar 
pessoalmente, quando lhe fôr ordenado, o.u fazer acompanhar por pessoa 
de sua confiança, a construcção do mesmo material. 

§ 7º. Organisar toda a contabilidade e estatística da locomoção, offi .. 
cina3 e depositos. 

Art. 55. Haverá um escriptorio technico e um deposito ' de modeles 
para o serviço das encommendas e fabrico do material. 

Art. 56. As officinas da estrada de ferro comprehenderão : 
§ 1°. As dependencias do serviço da tracção: abastecimento de agua, de-

positos de machinas, carros e vagões. 
§ 2°. As officinas de reparos de machinas. 
§ 3°. As officinas de reparos. e construcção de carros e vagões. 
§ 4°. Os armazens e depositos de supprimentos e sobresalentes. 
Art. 57. Cada uma destas dependencias deverá dispôr .-.. do necessario 

espaço, estai' collocada em logar apropriado, e possuir todos os apparelhos 
e utensilios mecanicos indispensavcis ao serviço a que se destine. 

Art. 58 . . Haverá além disso um pequeno laboratorio para os ensaios 
necessario.s das substancias que tiverem de ser applicadas aos trabalhos da 
locomoção. 

Art. 59. Os depositos de supprimento deverão conter o indispensav.el 
para um ou doh mezes. Esta restricção não comprehende us sobresalentes. 

Art. 60. O chefe da locomoção terá um ajudante, que o coadjuvara e 
substituirá em suas faltas e impedimentos; será auxiliado pelo pessoal con
stante da tabella III, annexa ao presente Regulamento. 

Art. 6r. A contabilidade da locomoção abrànge a do material .rodante 
e seus accessorios, a das officinas e depositos de supprimento. 

Será organisada por fórma que se conheça : para as machinas, carros 
e vagões - os reparos que tiverem experimentado, seu consumo, despeza 
kilometrica e o percurso feito, desde sua acquisição até que se considerem 
inutilisados ; para as officinas - o trabalho util das machinas e apparelhos, 
e os reparos. 

· Art. fo.. Toda a . escripturação e contabilidade da locomoção serão 
feitas de conformidade com os livros e moçlelos propostos ,pelo chefe e ap-
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provados pelo director, e deverão ser classificados por series e natureza dos 
serviços a que se destinem . 

Art. 63. Tanto quanto fôr possivel, o trabalho estatistico da locomoção 
subdividir-~e-ha até o emprego dos menos importantes objectos de consumo. 

Art. 64. Conservar-se-ha, com o maior cuidado, um inventario descri
ptivo de todo o material rodan.te, fixo e das officinas. Este inventario será 
revisto e conferido trimensalmente pelo chefe da locomoção ou por pessoa 
que este designar. 

Art. 65. Todos os serviços e attribuiçóes de cada uma das classes de 
empregados da locomoção devem ser regulados por instrucções organisadas 
pelo chefe de serdço e approV'àdas pelo director. Nestas instrucções ter
se-ha muito em vista, no que lhes forem concernentes, não só as relações 
dos empregados entre si e a natureza do serviço, m3.s tambem e especial
mente os casos de accidentes, cujas causas conhecidas deverão ser enu
meradas, tanto quanto fôr possivel, com indicação dos meios de prevenil-os. 

Art. 66~ O chefe da locomoçâo remetterá ao director, até o dia r 5 de 
cada mez, relatorio succinto do estado do material e officinas e das prin
cipaes occurrencias havidas no serviço a seu cargo durante o mez anterior . 

O relatorio será acompanhado dos quadros cstatisticos do percurso, con
sumo e natureza dos reparos do trem rodante, especificados por numero e 
classe de cada vehiculo. 

Relatorios e quadros synopticos serão apresentados ao director até o 
dia 31 de janeiro, comprehendendo as occurrencias do anno anterior, na 
fónp.a acima indicada, e o orçamento, com a discriminação das verbas, 
para os annos financeiro e civil seguintes. 

Art. 67. As officinas poderão, sem prej uizo do serviço da estrada, exe
cutar quaesquer l trabalhos particulares, mediante ajuste prévio entre o 
interessado e o director. · Taes trabalhos serão pagos, attendendo~se á 
porcentagem correspondente á importancia das despezas gera~s das officinas. 

O producto destes trabalhos será levado á conta ·da receita eventual 
da estrada. 

Art. 68. O director examinará, ao menos uma vez por semestre, as 
officinas e material que ahi se achar ; e, por si ou por empregado de sua 
confiança, dará balanço a tudo que pertencer ao serviço da locomoção. 

CAPITULO III 

CONSTRUCÇÃO DAS OBRAS DO PROLONGAMENTO DA ESTRADA E DOS SEUS RAMAES 

Art. 69. A construcção das obras do prolongamento da estrada e seus 
ramaes comp~ehende : as explorações e estudos; a direcção technica e execução 

das mesmas obras. 
Art. 70. Os referidos trabalhos . serão dirigidos por um engenheiro 

chefe, auxiliado pelo pessoal a que se refere o art. 81. 
Ao engenheiro chefe incumbe : 
§ 1 °. OrganÍsar as explorações e estudos necessarios ao prolongamento 

da estrada e construcção dos seus ramaes, determinando o traçado definitivo. 
§ 2º. Organisar os projectos de execução e orçamento das obras. 
§ 3°. Dirigir e fiscalisar . todos os trabalhos e serviços relativos á con-

strucção. 



204 

Art. 71. As explorações e estudos de qualquer parte do prolongamento 
da estrada e seus ramaes só terão começo depois de ordenados pelo Ministro. 

Art. 72. As explorações e estudos constarão: 
§ r 0 • Do exame das regiões por tonde tiver de passar a linha proje

ctada ; tendo por fim especial determinar approximada-tnente os pontos obri
gados de passagem, e obter os dados e informações que possam decidir da 
escolha dos valles que devam ser estudados.· 

§ 2º. Do traçado de uma linha de ensaio; tão approximada quanto pºossa 
ser,' da directriz definitiva, medindo-se as distancias ~· com a possível exactidão, 
e tomando-3e não sómente os angulos de deflexão das linhas com o theo
dolito, mas tambem o rumo magnetico de cada uma. 

§ 3° . Do nivelamento longitudinal de todos os ponfos da linha traçada. 
§ 4º. Da construcção das plantas é perfil da linha estudada, e da organi

_sação do projecto, orçamento e memoria desàiptiva. 
· § 5°. Do · levantamento de secções transversaes em · numero sufficiente 

para determinar a configuração do terreno em uma zona de 80 metros, 
pelo menos,· para caàa lado da linha estudada. 

§ 6° . Da determinação da latitµde e longitude dos pontos mais nota veis 
situados na linha estudada, ou nas proximidades dentro de seis kilometros 
para: cada lado; e bem assim de todas as confluencias de rios e de todos os 
povoados. 

§ 7º. Da reunião de dados sobre a ·riqueza e população das localidades 
que tiverem de ser atravessadas ou servidas pelo prolongamento ou ramal. 

§ 8°. De quaesquer outras informações ou estudos especialmente exi
gidos ou ordenados pelo Ministro. 

Art. 73. Terminados os estudos e explorações para a construcção de 
. obras do prolongamento da estrada ou de seus ràmaes, o engenheiro chefe 
. remetterá ao Ministro, para toda a linha estudada ou para qualquer de suas 
partes ou secções, os seguintes documentos exigidos pelo art. 2 1 § 1 º do 
Regulamento de 28 de fevereiro de 1874: 

§ 1°. A planta geral da linha ferre a na escala de· 1 :4 . ooo, em que serão 
indicados os raios de curyaturá e a configuração do ·. terren_o representada 
por meio de curvas de nível equidistantes de tres metros, · ·e bem assidi, em ... 
uma zona de 80 metros, pelo menos, de cada lado, os campos, matas, ter
renos pedregosos, e, sempre ·que fôr possivel, as divisas de propriedade 
particular, as terras devolutas e ·as minas. 

§ 2 ° . O perfil longitudinal, na escala de 1 :400 para as alturas .e de 
1 :4, ooo para as distancias horizontaes, indicando a extensão e co~as dos. 
declives. 

§13º. Perfis transversaes na escala de 1 :200 erri numero sufficiente para 
a determinação dos volumes de obras de terra. 

§ 4°. Planos geraes das obras mais importantes na escala ~e r :200. 

§ 5°. Relação das pontes, viaducto's, pontilhões e boeiros com as prin.
cipaes dimensões, posição na linha, systema de construcção_ e quantidade de 
obra. 

§ 6°. Tabella da quantidade de- excavação para execútar-se o . projecto, 
do transporte Inedio da remoção dos materiaes e sua classificação approxi
mada. 

§ ?º. Tabella de alinhamento e seus desenvolvimeiitos, raios de curvas, 
cotas deJ declividade e suas extensões. 
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§ 8°. Cadernetas a1:1thenticad1s das notas d.is operações topographicas, 
geodesicas e astronomicas feitas no terreno. 

~ 9°. Orçamento gerçi.l do custo da nova linha com indicação das quanti
dades .de obras e dos pr~os de unidades, se estes náo estiverem determinados; 
e bem assim das despezas de exploração e estudos preliminares . 

§ 10: Relatorio geral das vantagens e exito provavel da linha projectada. 
Art. 74. Sómente depois de approvados pelo Ministro os documentos 

relativos aos estudos e explorações; poderá ser autorisada a construccão das 
-obras, que não terá começo emquanto não fôr expressamente ordenada pelo 
mesmo Mini~tro. ;: 

· Art. 75. As obras serão executa.das por empreitadas e series de preços, 
salvo se o Ministro determinar que sejam feitas por administração. 

Art. 76. Logo que fôr ordenada qualquer obra o engenheiro chefe 
receberá proposta para execução, annunciando pela imprensa que o fará 
·dentro de prazo não inferior a 1 5 dias. 

As empreitadas terão por base qs e-studos feitos, que poderão ser_ ex
aminados na Secretaria de Estado, onde deverão ficar archiv3:dos. 

As empreitadas comprehenderão uma ou mais leguas de 6 . 600 metros, 
conforme fôr annunciado ou deliberar o Minis~ro. 

Em todo caso abrangerão apenas a preparação do leito, incluídos ou 
não edificios e obras d 'arte. 

Art. 77. Recebidas as propostas, serão, depois de examinadas e devi
damente informadas pelo engenheiro chefe, remettidas ao Ministro, que 
escolherá o proponente que lhe parecer mais idoneo ; lavrando-se o contrato 
na Secretaria de Est-ado. 

· Art. 78.- Os contratos das obras terão por base os desenhos de execução 
que os acompanharem ou a que se referirem, e as unidades de preço, especifi
cações e condições geraes de execução que forem organisadas pelo engenheiro 
chefe · e · approvadas pelo Ministro;-as quaes serão revistas sempre que se 
tratar· de -novos· contratos, attendendo.-se aos ·preços correntes, facilidades e 
vantagens proporcionadas pelo Governo, distancias e lo.cal das obras. 

Emquanto as novas unidades de preços e condições geraes, a que se 
refere este artigo, não forem approvadas, nenhuma obra de prolongamento 

poderá ser contratada. 
Art. 79. O engenheiro chefe tomará por . base, . para a primeira organi

sação de serie de preços e condições geraes, o que está estipulado nas 
que acompanharam o aviso , de · 12 de abril de 1869, com as seguintes e 
essenciaes modificações, de caracter ·permanente, além das que sejam acon-

selhadas pela experiencia: . 
§ 1º. O recebimento provisorio ou definitivo de qualquer obra será feito 

pelo engenheiro chefe ; e só este poderá passar os certifi:cados necessarios 

.ao pagamento devido ao empreiteiro. 
§ 2º. As medições· parciaes ou finaes ser~o feitÇJ.s em. presença do emprei

. teiro ou seu preposto, salvo se, avisado com a devida antecedencia, não 

comparecer. 
§ 3°. O empreiteiro tem direito a q\le -se proceda a segunda medição 

final se o requerer dentro dos cinco dias : decorridos da data em que se lhe 
houver dado a viso por escripto da c_ondusão da primeira. 

§ 4º. o_ engenheiro -chefe decidirá, sem rec1:1rso, todas as contestações 
que se derem com o empreiteiro nas medições parciae~. : 
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. § 5°. : Das duvidas que .occorrerem por occasião das medições e ajustes 
finaes das obras e contas poderá o empreiteiro recorrer para o Ministro, o 
qual, á vista de novo exame, a que julgue conveniente · mandar proceder por 
engenheiros ou peritos de sua escolha, t:lecidirá sem mais recurso. 

§ 6°. Para· serem entregues a caução · e o saldo final o ·engenheiro chefe 
remetterá ao Ministro a conta: corrente entre a ·estrada e o empreiteiro, acom
panhada pela cópia de todos os documentos justificativos. 

Art. 80.· As despezas feitas com a construcção, salva a disposição do 
art. 89, seráo pagas directamente pelo Thesouro Nacional, á vista dos cer- , 
tificados do serviço feito, passados pelo engenheiro chefe, e por aviso do 
Ministro; .ou pelo pagador, em casos excepcionaes e á requisição do mesmo 
engenheiro. 

Art. Sr. O engenheiro chefe terá um rº engenheiro, que o coadjuvará 
. e substituirá em suas faltas e impedimentos. 

Será auxiliado pelo seguinte pessoal technico, para cada uma das sub
.. divisões de 5o a roo kilometros de obras em construcção ou roo a 150 

kilometros em estudos: 
2 chefes de secção ; 
2 engenheiros de 1 ª classe ; 
4 ditos de 2ª classe ; 
2 conductores de rª classe; 
2 ditos de 2ª classe. 
Nos casos em que as construcções ou estudos não attmJ am aquella ex

. -tensão, ou seu multiplo, o engenheiro chefe proporá ao Ministro a reducção 
ou augmento do pessoal, conforme se fizer necessario. 

·Este quadro só será preenchido á: proporção que os trabalhos de explo
ração e construcção o exijam ; e reduzido logo que as necessidades da estrada 
o permittam. 

Poderá igualmente o engenheiro chefe augmentar o mesmo quadro com 
auxiliares extranumerarios, em casos de grande affiuencia .e.difficuldade das 
obras, precedendo autorisação do Ministro. 

Art. 82. Haverá um escriptorio ·technico, ql:le ficará ªºb as ordens 
ímmediatas do . r º engenheiro, para a preparação dos projectos e verificação .. 
de trabalhos, além dos que, pela natureza e distancia das exploràções, ti-
verem de ser organisados para os estudos preliminares. . 

. Art. 83. Servirão no escriptorio technico os engenheiros conductores 
empregados em trabalhos de construcção, que forem designados pelo enge
nheiro chefe ; sendo nos casos absolutamente indispensaveis substituídos nas 
obras por outros, cons~derados extranumerarios. 

Em caso algum serão os engenheiros e conductores da construcção 
empregados em trabalhos de escriptorio, que dev'am ser desempenhados por 
desenhistas ou simples auxiliares. 

Art. 84. Haverá no escriptorio technico os desenhistas ·e auxiliares 
necessarios, com autor~sação do Ministro ; e bem assim um pequeno de
posito de instrumentos de engenharia e accessorios de desenho sob a guarda 
de um dos auxiliares. 

Este.s objectos serão escripturados em livros espedaes . . 
Art. 85 i o engenheiro chefe terá um secretario, a quem incumbe o 

expediente; · escripturação e contabilidade das obras. 
O secretaria será auxiliado por dois amanuenses. 
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Art .. 86 . . A escripturação e contabilidade das obras serão feitas se
gundo as instrucções, li.vros e modelo;;, organisad.os pelo engenheiro chefe. 
Os orçamentos, despezas -occurrentes e custo effectivo das obras de con
strucção e estudos serão escripturados com methodo e clareza, por modo 
que de prompto se po~a verificar a despeza real de cada especie de obra, 
o custo kilometrico de qualquer parte da estrada estudada ou concluída 
e as causas que tenham motivado excesso no orçamento da obra, quando 
isto aconteça . 

. Art. 87. O engenheiro chefe expedirá instrucçóes especiaes que re
gulem os serviços sob sua direcção e as relações dos empregados entre si. 

Art. 88. Outrosim promoverá, amigavel ou judicialmente, a acquisição 
dos terrenos necessarios á construcção do prolongamento da estrada e de 
seus ramaes. 

Art. 89. Para effectuar o pagamento dos vencimentos do pessoal da 
direcção dos trabalhos e mais despezas occurrentes haverá um pagador, 

,que será o ·responsavei pelas quantias que receber do Thesouro Nacional 
e que sómente as empregará á vista àe ordem assignada ou rubricada pelo 
engenheiro chefe. 

O pagador cingir-se-ha ao que em instrucções especiaes fôr preceituado 
pelo Thesouro Nacional, ao qual prestará contas na fórma do precitado 
decreto n. 254~ de ro de março de 1860. Prestará fiança no valor de 
1 5 :000$ e será responsavel pelas quantias que lhe sejam confiadas. 

Art. 90. O escriptorio technico dos trabalhos de construcção ou dos 
estudos será estabelecido no lagar mais proximo e conveniente aos mesmos 
trabalhos. 

Não o será, em caso · algum, na Côrte, onde apenas poderá ter o en
genheiro chefe empregados incumbidos do cumprimento de ordens e ex
pedição da correspondencia. 

CAPITULO IV 

DAS ENC0Mb1ENDAS' DE MATERIAL E DE COMBUSTIVEL 

Art. 91. ·Todo o material, fixo ou rodante, necessario á construcção 
das - obras , do prolongamento ou ás . renovaçõe~ ~ augmento da parte da 

estrada em tratego, quando não fôr construido nas officinas da mesma es
trada, será contratado ou encomme~dado pelo Ministro, á vista de requi
sições do engenheirq chefe ou do director, _ conforme o fim ague se destine, 
feitas com a necessaria antecedencia. 

- . Art. 92. As requisíções de que trata o artigo antecedente serão acom
panhadas de desenhos co.tados . para cada uma das espec1es de material ; 
de especificações · para a construcção e fabrico das respectivas peças; e dos 
preços correntes oÚ prov~veis do custo de cada encommenda e da indi
cacão das fabricas em que possa ser feita. 

, Art. 93. A acquis1ção de combustível será realisada pelo director, que, 
com a precisa antecipação, sohc1tará do Ministro a ordem de pagamento. 

CAPITULO V 

DO PESSOAL .E DAS LICENÇAS 

Art. 94. Competem aos empregados da Estrada de Ferro de D. Pedro II 
os vencimentos marcados nas tabellas annexas a este Regulamento. 



:Art. 95. Em quanto o contrarionãofôrresolvido peloPoder Legislativo, 
·todos os empregados da estrada serão considerados em commissão temporaria 
e só t~rão direito ás vantagens e vencimentos estabelecidos no presente Regu· 

. · lamento. 
Art. 96 . . Serão nomeados.: . f:• 

Por decreto, o director e o engenheiro chefe. 
Por portaria do Ministro, sobre proposta do director : 
O chefe do trafego e seu ajudante ; o engenheilfO residente e os chefes de 

secçáo ·da estrada em trafego; o chefe da locomoção e seu ajudante; o chefe do 
serviço telegraphico; o secretario, os officiaes, o guarda-livros, o thesoureiro, 
ó pagador, o escrivão, o contador, o ahnoxarife, o comprador e os agentes 
das estações da Côrte e de l ª classe. 

Por: portaria do Ministro, sobre proposta do engenheiro chefe : 
O l 0 engenheiro, os chefes de secção, os engenheitbs de l ª classe, o se

cretario e· o pagador. · 
Por acto do director, precedendo proposta dos chefes dos serviços, todos 

os mais empregados da estrada em' trafego. 
Por acto do engenheiro chefe, todos os mais empregados da estrada em 

estudos ou construcção. 
Art : 97. Cada um dos chefes de secção poderá admittir ou despedir os 

feitores, chefes ou . càbos ·de turma, · cantoneiras, serventes, operarias, porta
miras e . jornaleiros necessarios; sujeitando, porém, seus actos á approvação 

. do director :ou do tengenheiro chefe, conforme a divisão a que perten
cererp. . . 

Art. 98. O director e o engenheiro chefe são · responsaveis pelos 
abusos que não reprimirem, commettidos por seus subalternos na admissão 
ou demissão do pessoal. 

Art. 99. As horas de trabalh0 serãq fixadas pelos chefes dos respectivos 
serviços, com approvação do director ou do engenheiro chefe. 

Art. ioo. Todo o trabalho do operaria, machinista, guarda ou servente, 
executado fóra . das : horas do serviço ordinario marcado pelo director ou en
genheiro chefe, será retribuído com um accrescimo, que poderá attingir, con
fo~me a duráção e intensidade do mesmo serviço, até .o du~lo da respectiva 
diaria. 

Art. lOI. Além do pessoal mencionado no presente Regulamento poderão 
ser admittidos extranumerarios de pequena categoda, com os vencim·entos 
constantes das tabellas annexas ao mesmo Regulamento, e nos casos de affiu
encia de trabalho justificados pelo director ou engenheiro· chefe pen111te o 
Ministro: 

Art. 1.02 .• Sómente serão concedidas gratific,ações extrao.r4inarias, como 
premias ou recompensas de provado zelo, actos de coragem e previsão nos 
casos de accidentes, ou quando estes estiverem immin~ntes, procedimento 
irreprehensivel, ou nielhorameritos p~opostos e adaptados ~o serviço de que 
e'stiver incumbido o empregado. Taes gratificaç0es ·só poderão ~er autórisadas 
pelo Ministro sobre proposta do director ou do enge~heiro chefe. . 

Art. 103. O directo:r será sub3tituido em suas faltas e impedimentos 
pelos chefes das secções na ordem seguinte : 

lª, chefe do trafego ; 
, 2ª, · chefe '.da locomoçfa; -
. 3ª, engenheiro residente. 

·~ 
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Se o impedimento se prolongar além de 30 dias o Governo nomeará 
.quem substitua o director. 

Ar~. 104. O engenheiro chefe designará o chefe de secção que deva 
sµbstituir o r º engenheiro em suas faltas e impedimentos. 

Art. roS. Os ci,.efes de secção serão substituídos pelos seus immediatos 
· no serviço que lhes fôr confiado, salvo se . o contrario resolver o dire ctor ou o 

engenheiro chefe. 

Art. ro6. Ao empregado que substituir outro em suas faltas e impe
dimentos se abonará a parte dos vencimentos descontada ao substituído, ou 
outra que lhe será arbitrada se este perceber todos os vencimentos. 

O empregado que exercer interinamente logar vago perceberá todos os 
vencimentos deste. 

Art. 107. O provimento dos logares que vagarem será por accesso nas 
respectivas classes, attendendo-se de preferencia á aptidão e assiduidade. 

Poderão ser nomeados, independente de accesso : os chefes das secções 
mencionadas no . art. 3º e seus ajudantes; o 1º engenheiro e os chefes de 
secção ;. o thesoureiro e os pagadores; os · secretarios, o guarda-livros e o 
almoxarife. 

Art. 108. As licenças aos empregados da estrada de ferro por molestia 
ou impedimentos temporarios serão concedidas até 3o dias, em cada anuo, 
pelo director, ou pelo engenheiro chefe, e as de maior prazo pelo Ministro. 

Art. 109. Em nenhum caso será concedida licença com todos os venci-
mentos e sim conforme as seguintes regras : . 

. Provada .a molestia, o empregado terá direito á licença até seis mezes ; 
sendo com ordenado por inteiro, ou dois terços dos vencimentos, até tres 
mezes ; e de então· em diante sómente com a metade do ordenado, ou um 
terço dos vencimentos. 

Art. r 10. Findo o prazo maximo da licença nenhum vencimento rece
berá o empregado, nem poderá obter renovação ou prorogação de licença sem 
v:oltar ao exercício do· cargo e nelle permanecer por tempo pelo menos igual 
ao do prazo da ultima licença. 

· Art. 1r1 . Ficará sem · effeito a licença se o . empregado não começar a 
gozal~a dentro do prazo de um mez, contado da data em que fôr publicada no 
Diarzo O.fficial ou declarada ao interessado. 

Art. r 12. Náo poderá obter licença o empregado que não tenha entrado 
no exercício do seu cargo. 

Art. II 3. O empregado que faltar ao servíço so!frerá perda total ou 
desconto nos vencimentos, conforme as· seguintes regras : 

O que faltar sem causa justificada perderá todo o vencimento, e o que 
faltar por motivo justificado, sómente a gratificação ou um terço dos venci
mentos. 

Art'. I 14. São motivos justificados: 
, 1º, molestia do einpregado; 2°, nojo; 3°,· gala de casamento. 
Serão provadas com . attestado de medico as faltas por molestia, quando 

excederem a dois dias em cada mez. 
Art. 1 1 5. O desconto por faltas interpoladas será correspondente aos 

dias em que ellas se <.terem ; no caso de faltas successivas serão descontados 
tambem nesse período os dias feriados. 

Art. 116 : Compete·'. ao director, ou ao engenheiro chefe, conforme a 
. natureza do serviço, o julgamento sobre a ·justificação das faltas. 

53 
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Não soífrerá desconto o empregado que tra:b"a:lhar fóra da estrada ou d~ 
sua repartição, comtanto que para isso -seja autorisado pelo director ou en
genheiro chefe e se occupe de serviço da· mesma estrada. · 

Art. · 1 1 7 . . O empregado que, sem ta usa justificada, ·faltar seguidamente 
mais de r 5 dias, c6nsideraMe-há demittido .~) 

Art. r 18. As ·faltas commettidas, que não constituírem crime definido na 
legislação vigente, serão punidas, segundo sua gravidade, cdm as seguintes 
penas: 

rº . Simples advertencia; 
2° . Reprehensão ; 
3°. Multa correspondente até um mez de vencimentos ; 
4°. Suspensão até 3o dias; 
5°. Demissfo. 
Art. r r 9. O director e o engenheiro chefe poderáo impôr as penas 

de advertencia, reprehensão, multa e suspensão até trinta diàs e demissão 
a todos os empregados de sua nomeação; de advertencia, reprehensão, multa 
e suspensão até oito ·dias aos de nomeação do Ministro. 

CAPITULO . VI 

D 1 S POSI ÇÕ ES · GERA ES 

Art. r 20. O engenheiro chefe requisitará do director da estrada em 
trafego o material rodante de que carecer para a construcção das obras, o 
qual ser-lhe-ha fornecido com a possível presteza, e bem assim o necessario 
~ombustivel. 

As locomotivas empregadas na construcção serão dirigidas e guardadas 
pelo pessoal da locomoção, embora sob as ordens do engenheiro chefe ou de 
quem por este fôr designado. 

Todas as despezas provenientes do u.so ou emprego desse material cor 
rerão por conta da construcção das obras e serão indemnisadas á estrada em 
trafegQ. 

Art. 1·2 I . O engenheiro chefe requisitará do director o transporte do 
material destinado á construcção das obras. - . 

o transporte far-se-ha como os ordinarios da estrada em trafegó, guardad:t 
a ordem de prioridade_ no ·despacho. 

Se, pi;>rém, em casos de excepcional urgencia, a requisição do engenheiro 
chefe declarar que de preferencia 1.1 qualquer outro serviço se faça a re
messa do material pedido, ser.á esta effectuada pelo primeiro trem que poss~ 
ser expedido. 

Os transportes para as obras do prolongamento da estrada serão levados 
á conta da respectiva construcção. 

Art. r 22. Todas as requisições feitas pelo engenheiro chefe, quer para 
.fornecimentos pelo almoxarifado, Sf? lhe fôr isto preferível, .quer para ~on
certos e fabrico de utensílios, machinas, pontes de ferro., cobertas, canos, 
bombas, ou quaesquer peças e trabalhos das officinas, serão satisfeitas com a 
possível brevidade, sem preju.izo do serviço da estrada em trafego, <devendo 
tudo ser opportunamente indemnisado como despezas de construcção. , 

Art. 123. Em caso algum, e sob qualquer pretexto, poderá o engenheiro 
chefe oq qualquer dos seus auxiliares fa:ler circular sobre a parte da es
trada em trafego as machinas e vagões ou carros que tiver ao serviço da con-
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strucção, salvo se, no momento em que assim deva fazer, houver recebido au
.torisação escripta ou telegramma do director, especificando os pontos e tempo 
em que as referidas machinas e carros possam circular. 

Em todo caso se~ão rigorosamente. observadas as instrucções e ordens de 
serviço relativas ao.movimento dos trens· nas estações e .na linha. 

Art. 124. O director da estrada em trafego e os chefes das secções não 
poderão fazer circular machinas ou trolys, em qualquer parte da linha em 
construcção, sem prévio ·consentimento do engenheiro chefe; e quando lhes 
seja isto permittido deverão ser acompanhados pelo engenheiro ou conductor 
de cada uma das partes da estrada .que tenham de percorrer. 

Art. 1 25. Apenas concluída uma secção ou parte da estrada, o enge
nheiro chefe o participará ao Ministro, que a mandará receber pelo di
rector. 

Poder-se-ha, sempre que o Ministro entender conveniente e depois de 
ouvidos o engenheiro chefe e o director, abrir ao transito publico qualquer 
.parte da nova linha, ainda não concluída definitivamente. 

Neste caso o Ministro providenciará sobre os meios de melhor harmonisar 
os dois serviços. 

· Art. 1 26. O director e o engenheiro chefe não poderão dirigir-se, para 
objecto de serviço, a empregados estranhos ás respectivas divisões. As 
requisições dos dois chefes far-se-hão sempre directamente de um para 
outro. 

Art. 127. As ordens de serviço que additarem, ou explicarem as instruc
ções e regimentos internos da estrada de ferro, serão impressas, colleccionadas 
e remettidas ao Ministro. 

Das referidas instrucções e regimentos, á medida que forem sendo organi
sados e adoptados, se dará conhecimento ao mesmo Ministro. 

Art. 128. As guias, conhecimentos e outros papeis justificativos da receita 
da estrada, serão queimados desde que estejam escripturados nos livros com
petentes, e encerradas pelo chefe da respectiva . divisão as contas de cada 
anno. 

,Os livros, contas. e recibos serão conservad03 pelo tempo fixado em lei 
para. a guarda de taes dócumentos. 

Paragrapho unico. Deixarão de ser attendidas as. reclamações proveni
entes · de extravio ou damno de mercadorias e bagagens transportadas pela 
estrada em trafego, se não forem apresentadas dentro do prazo de um anno, 
contado de conformidade com o que preceitua .o art. 449, § 2°, do Codigo do 
C0mmercio. 

Art. 129. As tarifas, regulament<::>s e quaesquer.instrucções, que apro
veitem ao publico, só terão execução depois de publicados com antecedencia de 
oito dias,' pelo m~nos, no recinto das estações. 

As tarifas, depois de approvadas pelo Ministro, serão publicadas no Diarzo 
Offiaial. 

Art. 13o. Todos os.agentes e empregados subalternos da estrada, ao ser
viço . das .estações, dos trens e da via. permanente,. usarão de uniforme esco
lhido pelo director. 

Ar,t. 131. Todos os empregados da .estrada de ferro deverão communicar 
sem qemora a seu·s çhefes immediatos, e áquelles <!: quem caiba providenciar 
de .prom.pto, .quaesquer accidentes ou occ,urrencias extraordiµarias que se derem 
na mesma estrada e suas depende.ncias .. 
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Art. 132. O director e o . engenh-eiro chefe regularãcr em instrucções 
especiaes as relações que em cada um ·dos respectivos serviços devem estabe., 
lecer entre si os chefes das secções. 

Art. 133. O director mandará publidi r semestràlmerite no Diarz"o OJ!icial 
estatisticas resumidas da mesma estrada, para cada uin ·dos respectivos ramos 
de serviço. 

Art. 1 34. Os empregados de qualquer ordem da estrada de ferro ~ão 

poderão ser distrahidos para commissões estranhas ao serviço da mesma es
trada. 

Art. 135. Os engenheiros nacionaes da: Estrada de Ferrb de D. Pedro II e 
os das outras estradas de ferro do E!>tado pertencerãô ao corpo de engenheiros 
civis, quando fôr este creado pelo Governo, se a esse .tempo permanecerem ao 
serviço das referidas estradas. . ;, 

O Governo designará, conforme os serviços e rrierecim~nto de cada um, 
o ·logar ou classe que devam occupar no mesmo corpo. 

Art. 136. Logo que se concluam os trabalhos de construcção os enge
nheiros e conductores que nelles tiverem sido empregados e ahi se houverem 
distinguido serão preferidos fªra os logares de engenheiro residente, chefes de 
secção e conductores, que vagarem na parte em·trafego da estrada. 

Art. 137. Os agentes das estações e todos os mais empregados que ar
recadarem dinheiros, ou tiverem mercadorias 'sob sua guarda, prestarão fiança, 
que será fixada pelo director, á vista da importémcia do emprego e correspon· 
dente responsabilidade. · ' 

Art. r 38. A marcha dos trens de viajantes, seu numero, velocidade, hora 
de partida e cbegada e pontos de parada, serão previamente approvados pelo 
Ministro. 

Art. 139. Com excepçfo do director, ou de· quem suas vezes fizer, nin
·guém poderá: conceder passes livres na estrada em trafego para objecto estranho 
ao serviço da mesma estráda. 

Art. 140. O engenheiro chefe e os chefes de secção só · poderão con
ceder passes aos empregados do serviço~ ·seu cargo; declarando, sempre que 

· fôr possível, o cibj·ecto dt:> mesmo serviço. Os passes serão recplhidos ao es
criptorio do trafego e conferidt:>s como' os demais bilhetes. O director provi
dené:iar á sem demora ácerca de qualquer abuso na expedição de passes. 

Art. 141. O director só ·expedirá passes gratuitos para objecto estranho ao 
serviço da estrada, em virtude de ordem do Ministro. 

Poderá entretanto conceder os referidos passes aos engenheiros nacionaes 
ou estrangeiros de notaria reputação, que pela primeira vez visitarem a estrada 
de ferro. .. -'": · 

Art. 142. A todos os empregados encarregados de pagaméhtos e ao the .. 
soureiro e pagadores se abonará, para quebras, uma quantia que será fixada 
pelo Ministro . 

. Art. 143. Até o ultimo dia do mez o director apresentará ao Ministrô 
relatorio succirito dos · fáctos e occurrencias ·mais nota veis, do esta~o das 

. obras da estrada em trafego e do material fixo e rodante, Ltudo do mez an .. 
terior. 

Este relatorio será acompanhado de mappas-està.tisticos da· receita e des
peza da estrada em trafego; discriminados, quanto á receita por estações e na
tureza de productos transportados ·; e -quanto á · despeza, para cada uma das 
secções do serviço da estrada. 

,, 
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Até o dia l de março apresentará o director ao Ministro o relatorio 
geral d_o anno anterior, em que exporá igualmente, e com desenvolvimento, 
o estado das obras e material da estrada em trafego . 

O mesmo relatorio será acompanhado do balanço geral, <la discriminaçáo 
da receita e despeza p.tr estações e por kilometros, de quadros estatísticos para 
todos os ramos de serviço da estrada em trafego, do orçamento das desp ezas 
provaveis para os annos civil e financeiro seguinte, do quadro do pessoal, da 
relação dos predios pertencentes, ou ao serviço da estrada, dos instrumentos de 
engenharia existentes em todas as secções mencionadas no art. 3° e de quaes
quer outras informações que aproveitem á estrada e ao Governo. 

Art. 144. O engenheiro chefe apresentará igualmente ao Ministro, nos 
períodos citados, relatorios mensaes e annuaes sobre o estado das obras em 
construcção, o custo destas, acompanhando os ultimas de cópias dos planos e 
descripções das obras mais importantes que tenham sido construidas, e bem 
assim de relação dos instrumentos de engenharia existentes, e do orçamento da 
parte das obras que se tiver de construir nos annos civil e financeiro seguintes. 

Art. 145. O director e o engenheiro chefe proveráo provisoriamente , 
cada um dentro de suas attribuições, a todos os casos de omissão do presente 
Regulamento, quando a urgencia do serviço o exigir; represe ntando immedia
tamente ao Ministro, para que este providencie. 

Art. 146. Ficam revogados os decretos ns. 4372 e 4373 , ambos de 20 de 
maio de 1869, e quaesqueroutras disposições em contrario. 

Art. 147. O presente Regulamento será submettido ao Poder Legislativo , 
na parte que depender de sua approvaçáo. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1876.-Thomaz. José Coelho 
de Almeida. 

Tabellas dos vencimentos do pessoal da Estradà de Ferro D. Pedro II, 
a que se refere o Regulamento approvado pelo decreto n. 623 8 A, 
desta data 

ESTRADA EM TRAFEGO 

l - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

i director. • 
1 secretario . 
1 thesoureiro 
1 fiel do thesoureiro . 
1 guarda-livros. 
1 ajudante do guarda"livros. 
1 chefe do serviço telegraphico . 
1 almoxarife. 
1 fiel do almoxarife 
1 comprador. 
1 despachante 
1 encarregado do combustivel 
1 escrivão 
1 pagador • 
I . officiaJ , 

2 i o• escripturarios a 1 : 7'.lo$ de ordenado e 
860$ de gratificação . 

3 2 1·• escripturarios a 1 : 5'.lO$ de ordenado e 
?6o$ de gratificação . 

Ordenado 

12:000$000 

3:200$000 

3:200$000 

1:600$000 

3:200$000 

1 :76o$000 

3:200$000 

2 : 800$000 

1: 600$000 

2:400$000 

1:400$000 

I :600$000 

2:000$000 

2 :400$000 

2:00Q$ooo 

3:440$000 

4:560$000 

Gratificação 

6 :000$000 

I :600$000 

1 :600$000 

800$000 

I :6oO$OOO 

840$000 

1: 600$000 

1: 400$000 

800$000 

I :200$000 

7<J0$000 
8oo$ooo 

I :000$000 

I :200$00<> 

1:000$000 

2 :280$000 

Total 

18: 000$000 

4: 800$000 

4:800$000 

2:400$000 

4 :800$000 

2:600$000 

4: 800$000 

4:200$000 

2:400$000 

3 :600$ooo 

2: 100$000 

2 :400$ooo 

3:000$000 

3:6<JO$ooo 
3:000$000 

5: 160$000 
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Ordenaúo Gratifica~ao Total 
4 amanuenses a 800$ de ordenado e 400$ de 

gratificação. 3:200$000 1:600$000 4:800$000 
2 contínuos a 640$ de ordenado e 320$ de 

g ratifüiação. 1':280$000 640$000 1 :920$000 
(:j 

OBSERVAÇÃO - Além .da quantia que o Ministro da Agricultura fixar para as quebras, todos os 
empregados encarregados de pagamentos fóra da Côrte vencerão mais 6$000 por dia em 
que se acharem nesse serviço . 

Palacio do RiÕ de janeiro, em 28 de junho de 1876.-- Thomaz josé Coelho dê Almeida. 

II-TRAFEGO 

Ordenado 
1 chefe do trafego· . 5 :600$000 
1 ajudante 3:200$000 
1 official . 2:000$000 
1 contador 3:200$000 
1 ajudante 2:000$000 
7 1 º' escripturarios a 1:600$ ' de ordenado e 

800$ de gratificação . 11:200$000 

7 2ºº escripturarios a 1:200$ de ordenado e 
600$ de gratificação 8:400$000 

4 amanuenses a 800$, de ordenado e 400$ de 
gratificação . 3:200$0<?0 

1 impressor çle bilhetes 1 :400$000· 

TREM 

Conductor - 1ª classe 1:84o:pooo 
Idem - 2ª ,classe 1:340$000 
Idem - 3ª classe . 1:000$000 

ESTAÇÕES 

1 agente. 
1 ajudante do agente . 
1 fiel recebedor . 

Córte 

3 fieis de arma~em a 1 : 76o$ de o~denado e 
840$ de g-ratificação . 

4 1•• escripturarios a 1: 240$ de ordenado e 
620$ de gratificação . 

6 2°• escripturarios a ! :000$ de 0rd.en~do . e 
500$ de gratificação . 

12 conferentes a 1 :000$ de ordenado e 500$ de 
gratificação. 

2 amanuenses a 800$ de ordenado e 400$ ~e 
g-ratificação. 

4 bilheteiros a 1 : 200$ de ordenado e 600$. de 
gratificação. 

4 telegraphistas, de 1 ª e.lasse a 1 : 280$ de Or
denado e 640$ de !fratificação . 

1 telegraphista de 2ª classe . 

3:200$000 
2:400_$000 
2:400$000 

5:28o$ooo 

6:000$000. 
' 

12:000$000 

1 :6oo$ooo 

4:800$000 

5: 120$009 
1 :000$000 

· 1 ª 'classe ' 

Agente 
Ajudante do agente 
Fiel 
Conferente 
Telegraphista 

a: I·5o$ooo 
1:200$000 
·I :200$000 

8oo$ooo 
8oo$ooo 

Gr .. tificação 
2:8oo$ooq 
1 :6oo$ooo 
1 :000$000 
1 :600$000 
1 :ooo$ooo 

5:600$000 

4:200$000 

1 :6oo$ooo 
700$000 

920$000 
66o$OOO 
500$000 

1 :600$000 
1:200$000 
1:200$000 

2:520$000 

3:000$000 

6:ooo$ooo 

800$000 

2 :56o$000 
500$000 

J>:05o$000 
6oo$ooo 
6oo$ooo 
4oo$000 
4oo$000 

Total 
8:400$000 
4:800$000 
3:000$000 
4:800$000 
3:000$000 

16 :800$000 

12:600$000 

4:800$ooo 
2: 100$000 

2:760$000 
2:000$000 
1:500$000 

4:800$ooo 
3:600$000 
3:600$000 

7:800$00.0 

9:000$Qoo 

18:000$ÓOO 

2:400$000 

7:200$000 

7:680$000 
1:500$000 

3:209$000 
1:800$000 
1 :8oo$ooo 
1:2oo$000 
1:200$000 



Agente 
Fiel . 
Conferente 
Telegraphista 

Agente . 
Conferente 
Telegraphista 

Agente . 

Telegraphista 

2" classe 

• 
J" classe 

4" classe 

Paradas 

Ordenado 

1 :900$000 
1 :ooo$ooo 

800$000 
800$000 

1 :480$000 
8oo$ooo 
800$000 

800$000 

Gratificação 

9oo$000 
5oo$000 
400$000 
400$000 

720$000 
400$000 
400$000 

2 1 5 

Total 

2:800$000 
1 :5oo$000 
1 :200$000 
1 :200$000 

2:200$000 
I :20o$OOO 
1:200$000 

) 
I :500$000 

a 
1 :800$000 
I :2oo$000 

Encarregado do serviço de 1 :4oo$ a 1 :6oo$ conforme a importancia e trafego das locali
dades, sendo 2 / 8 de ordenado e 1/3 de gTatificação. 

OBSERVAÇÕES - r•. O numero dos conductores de trem, de conferentes e telegraphistas 
será fixado pelo director e approvac.lo pelo Ministro. 

Além destes empregados poderá o director admittir nas estações, quando a affiuencia de 
trabalho o exigir, e precedendo autorisação do Ministro, auxiliares que vencerão diaria até 
6$000 . Estes auxiliares serão despedidos logo que cessar o motivo da admissão. Terão prefe
rencia para readmissão, quan:lo hajam procedido bem no serviço . 

2• . Os emprega:los da estação de Belém perceberão os vencimentos da tabella para es 
tação de 2ª classe e mais 25 º / 0 • 

3•. O jornal e numero dos apontaiore3, feitores, g uardas, carrega:lores, bag·ageiros e 
serventes em g·eral serão fixa-:los, sobre proposta do chefe do trafego , pelo director, que lhes 
abonará de 1$000 a 5$000. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1876 . - Thomaz j osé Coel/lo de Alme·ida. 

III - VIA PERMANENTE 

·Engenheiro resi:lente . 
Chefe de secção 
Conductor de rª classe 
. Idem de 2ª classe . 
r escripturario . 
3 amanue_nses a 800$ de ordenado e 400$ de 

gratificação . 

Ord::na<lo 

5:6oo$000 
3:200$000 
2:680$000 
2:000$000 
1 :600$000 

2:400$000 

Gralific:içào 

2:8oo$000 
r :6oo$ooo 
1:320$000 
1 :000$000 

800$000 

1: 200$000 

Tota l 

8 :400$000 
4: 800$000 
4: 000$000 
3:ooo$000 
2:400$000 

3:600$000 

OBSERVAÇÕES - O numero dos desenhistas será marcado pelo director, conforme as exi
gencias do . serviço e sobre proposta do engenheiro residente. Os desenhistas vencerão de 
2$000 a 8$000 diarios. O jornal e o numero dos mestres de linha, apontadores e feitores, e dos 
guardas e tràbalhadores da conservação serão fixados, sobre proposta do mesmo engenheiro, 
pelo director, que abonará áquelles de 2$500 a 6$000 e a estes de 1$500 a 3$000. Se forem 
mestres de officios, e como taes empregados, vencerão pelo tempo do trabalho o que fór 

ajustado . 

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1876.- Thomaz j osé Coelho de Almeida . 

1 chefe da locomoção . 
1 ajudante . 

IV - LOCOMOÇÃO 

Ordenado 

5: 600$000 
3:200$000 

Gratificação 

2 :800$000 
1:600$000 

Total 

8 :400$000 
4 :8oo$000 
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Ordenado Gratificação Total 

l official . 2:000$000 l :poo$ooo 3:000$000 
4 escripturarios a l : 200$ de ordenado e 600$ de 

gratificação . 4:800$000 ,2:400$000 7:200$000' 
. 4 amanuenses a 800$ de ordenado e 400$ de 

gratificação . (Í> 3:200$000 1:600$000 4:800$000 
2 armazenistas a l : 200$ de ordenado e 6oo$ Je 

gratificação. 2:400$000 .1:200$000 3:600$000 

OBSERVAÇÕES - l ª . Os desenhistas vencerão ~e 2$000 a 8$000 diarios, ·e os mestres das 
officinas de 6$500 a l 2$500 . 

2ª. Os machinistas serão de l ª e 2ª claspes, e seu numero marcado conforme as necessidades 
do serviço, pelo director, sobre proposta do chefe da locomoção. Vencerão, quando estiverem 
em serviço, a seg·uinte diaria : 

l ª classe· de 6$000 a 10$000 
2ª » de 3$000 a 5$000 

3ª . A diaria e o numero cle foguistas, carvoeiros, operarias e ~erventes serão fixados igual· 
mente pelo director, sobre proposta do chefe da locomoção. 

Adiaria será de 1$000 a 7$000. 
4ª. Os empregados a que se referem a,s tabellas I, II, III e IV, qui;> durante cada tri

mestre não incorrerem em multas, nem em falta que prejudique o serviço, a juízo do director, 
por motivo algum, terão direito ii. uma gràtifiéação equjvalente ao respectivo vencimento de 
10 dias. ; , , 

5ª. Os empregados que continuarem ao serviç() da' estrada não perderão o direito adqmrido 
aos actu.aes vencimenws, ·se forem estes superiores aos _das _tabellas I, Il, III e IV. 

Palacio do Rio de janeiro, em 28 dejunhô de 1876.~Thoinaz j os'é Coelho de Almeida . 

V - PROLONGÀMENTO DÂ ESTRADA 

Ordenado Gratificação Total 

Eng·enheiro éhefe 8:000$0.00 4:00$000 12:000$000 
Primeiro engenheiro 5:600$000 2:8oo$000 8 :400$000 
Chefe de secção. . . 1:000$000 2:000$000 6:ooo$ooo 
Eng·eiiheiro de lª classe 3 :200$000 l :6oo$ooo 4:800$000 
Idem de 2ª classe 2:400$000 l.:200$000 3:6oo$000 
Conductor de l ª classe 2:000$000 1:000$000 3 :000$000 
Idem de 2ª classe . l :600$000 800$000 2:400$000 
Secretar:io 2:ooo$000 l :000$000 ' 3:000$000 
2 amanuenses a 800$ de ordenado e 400$ de 

gratificação. l :6oo$ooo 800$000 2:400$cioo 
Pagador . 2:400$000 1:200$000 3:600$000 · 

0BSERV AÇÕES - l ª. O engenheiro chefe vencerá mais a diaria de 6$000 a titulo de 
despezas de viagem, e ca<!la u~ de seus ajudantes ou c01;1ductores ·adiaria, que pelo mesmo 
engenheiro fôr fixada, de 2$000 a 6$ooq, pelos dias em que trabalharem no campo. 

2ª . Os engenheiros extranumerarios que tiverem de ser admittidos terão veneimentos não 
excedentes aos de engenheiro de lª classe e direito á <!liatja pelos trabalhos de campo. 

3ª. Ao pagador ou a qualquer Outro empregado d'Ó escriptorio se abonará 6$000 mais 
por dia em que fizer pagamentos no logar dos trabalhos . 

. Palacio .do Rio de Janeiro, em. 28 de j~nho de ·1876.-Tlzomaz]osé Coelho de Almeida. 

,, 
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ESTR.llD.ll DE f'ERRO DE D. PEDRO II 

1880-1884 

)4.dministração do Engenheiro )-terculano Velloso ferreira pen11a 

D e 6 de S etembro de 1880 a 26 de Janeiro de 1884 

~~? __ 
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NOTA BlbGRAPHICA 

ENGENHEIRO HERCULANO VELLOSO FERREIRA PENNA, filho de Joaquim 

José Velloso S_o_ares; nasceu em r.8.3 r na cidade de Ouro Preto, 

em Minas Geraes . 

Entrou para o Exercito com praça no rº regimento de ca

i vallaria a r 2 de março de I 848 e matriculou-se na antiga Escola 
-3· 

i'~!i!' Militar em r 8 52, sendo promovidb a alferes alumno erh r 8 54 

_:..,·-' e a 2º tenente de ehgenheiros em ·r 8 S S, reformando-se no posto 

dé capitão. · 

. Diplomado bacharel· em sdências physicas e mathematicas e engenheiro 

civil · pela ~nfiga Escbla ·centrâl, foi um dos fundadores do Instituto Poly-

techn~co. 
f 

O , dect'et'o de r6 · d~ ~ai@ de 1859 ·o nomeou r:º tenente do Corpo de 

Enge'nheirQ~· e nessã q~lidade . foi · pelo l\ilinis~erio posto á disposição · da 

~ " 
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Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em julho de 1860, 

onde serviu como engenheiro ajudante e em 1866 como chefe de districto 

da construcção da Estrada de Ferro de D. Pedro II. Serviu no cargo 

de inspector geral elo trafego, de 21 de feverei~o a 13 de agosto de 1872. 

Estava em commiss~o de compras do Ministerio da Agricultura na Europa, 

quando foi nomeado director da mesma Estrada por decreto de 23 de junho 

de 1880, cargo de que foi exonerado a seu pedido, por decreto de 26 de 

janeiro de r 884. 

O nome do Dr. Herculano Penna esta ligado ao da Estrada de Ferro 

União Valenciana. 

Esta estrada foi a primeira ferro-via de bitola estreita construida no 

Brazil entre a cidade de Valença, no Estado do Rio de Janeiro, e a estação 

do Desengano. 

O capital primitivo, com que contava a Empr~za, genuinamente nacional, 

levar a effeito as obras deste ramal, era de 600:000$, dividido em 3. ooo 

acções do valor nominal de 200$, sendo mais tarde elevado a 800:000$ pela 

autorisação constante do decreto n. 4335 de 24 de fevereiro de 1869. 

Para complemento do fundo social inscreveu-se a antiga província do · Rio 

de Janeiro como_ accionista de I.ooo acções por deliberação do respectivo 

Governo de 9 de junho daquelle anno e em execução da lei provincial 

n. 1459 de l 5 de janeiro do mesmo anno. 

O decreto do Governo geral n. 3 64 r de 2 7 de abril de I 866, que con

cedeu privilegio exclusivo por 90 annos para a construcção e exploração desse 

ramal, estabelecia no art. 7° das condições annexas ao mesmo de~r'eto e delle 

parte 'integrante que O mesmo ramal devia ter a extensão . de l .f. 200 metros 

para cada lado do seu eixo, com a unica excepção de poder a Estrada de 

Ferro de D. Pedro II atravessai-a e cruzai-a. 

Começaram as obras etn 4 de j:anefro de I 868, sendo por decreto ri. 4393 

de . I 9 de julho de I 869 · definitivamente approvados os respectivos planos. 

Pela Directoria da Empreza !oi nomeado gerente e engenlrelro chefe o prÓ

vecto Engenheiro Herculano Velloso .: Ferreira Penna que conseguiu realisar no 

Brazil uma das estradas de ferro mais economicas, cujo preço kilometrico, a 

despeito do terreno accidentado sobre o qual teve ella de se desenvolver, en

cai-écendo de muito o custo das differen'tes unidades de obra, não excedeu de 

30:000$000. 

Essa esplendida iniciação, apesar de naquelle tempo ser muito combatida 

a bitola estreita, foi coroada dos mais brilhantes resultados e não tardou a ser 
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· imitada de modo que no anno de 1879, isto é. doze annos depois de 

organisada a Companhia União Valenciana, já se registravam no pa1z 1 .929 

kilometros de linhas ferreas de bitola estreita em trafego e 1.3 3 e em con-

strucção. • 
O Engenheiro Herculano Penna, depois de entregar ao trafego o ra mal 

em 1 8 de maio de 187 r, conservou-se como gerente até 2 9 de fev er eiro de 

1872, tendo nessa commissão prestado os mais assignalados serviços de ordem 

technica e administrativa , por cujo motivo merecera sempre da população va

lencia naquella época as mais significativas provas de estima e consideração, 

sendo ainda hoje o seu nome e os seus trabalhos profissionaes lembrad os com 

a mais respeitosa admiração. 

De seus escriptos e obras constam: 

- Carta topographica do Mucury publicada no Correio Mercantü de 1 2 

de outubro de 1859; 

-Relatorio do estudo comparativo de dois alinhamentos da Estrada de 

Ferro entre as cidades de Cachoeira e Aleg rete, no Rio Grande do Sul, apre

sentado ao Ministerio da Agricultura . pelos emprezarios conselheiro Chris

tiano Benedicto Ottoni, Bacharel Caetano Furquim d ' Almeida e E ngenheiro 

Herculano Velloso Ferreira Penna, 1874 ; 

- Memoria justificativa dos planos apresentados ao Governo Imperial para 

a construcção da Estrada de Ferro de .P órto Alegre a Uruguayana, pelos 

mesmos, 187 S; 

-Tabella das áreas das secções transversaes dos cortes e aterros para 

ambas as bitolas na Estrada de Ferro Porto Alegre a Urug uayana , 1876. 

- Note sur le développement des vaies ferrées dans l' Em pire d u Brésil 

et sur l' influence qu'a eue sur le progrés de ce développement l' adoption des 

chemins de fer a voie étroite . 

( Extrait de la Revue Générale de Chemins de Fer, numero de Juillet , 

1880.) 

_ Relato rio do anno de 1880, da E. F. D. Pedro II, apresentado ao 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas . 

- Idem do anno de 18 8 r, idem idem idem '. 

_Idem do anno de 1882, idem idem idem. 
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Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em julho de 1860, 

onde serviu como engenheiro ajudante e em l 866 como chefe de districto 

da construcção da Estrada de Ferro de D. Pedro II. Serviu no cargo 

de inspector geral elo trafego, de 21 de feverei~o a 13 de agosto de 1872. 

Estava em commissão de compras do Ministerio da Agricultura na Europa, 

quando foi nomeado director da mesma Estrada por decreto de 23 de junho 

de 1880, cargo de que foi exonerado a seu pedido, por decreto de 26 de 

janeiro de r 884. 

O nome do Dr. Herculano Penna esta ligado ao da Estrada de Ferro 

União Valenciana. 

Esta estrada foi a primeira ferro-via de bitola estreita construida no 
' 

Brazil entre a cida:de de Valença, no Estado do Rio de Janeiro, e a estação 

do Desengano. 

O capital primitivo, . com que contava a Empr~za, genuinamente nacional, 

levar a effeito as obras deste ramal, era de 600:000$, dividido em 3. ooo 

acções do valor nominal de 200$, sendo mais tarde elevado a 800:000$ pela 

autorisação constante do decreto n. 43 3 S de 24 de fevereiro de l 869. 

Para complemento do fundo social inscreveu-se a antiga província do Rio 

de Janeiro como. accionista de r.ooo acções por deliberação do respectivo 

Governo de 9 de junho daquelle anno e .em execução da lei provincial 

n. i 459 de 1 5 de janeiro do mesmo anno. 

O decreto do Governo geral n. 364 I de 2 7 de abril de l 866, que con

cedeu privilegio exclusivo por 90 annos para a construcção e exploração desse 

ramal, estabelecia no art. 7° das condições annexas ao mesmo de~reto e delle 

parte integrante €J. ue o mesmo ramal devia ter a extensão de 1 .f. 2 00. metros 

para cada lado do seu eixo, com a · unica excep.ção de poder a Estrada de 

Ferro de D. Pedro II atravessal-a e cruzal-a. 

Começaram as obras em 4 de-j:aneii-o de 1868·, sendo p·or decreto ri, 4393 

de . l 9 de julho de l 869' · definitivamente approvados os respectivos planos. 

Pela Directoria da E.mpreza foi nomeado :gerente e engenheiro chefe o prÓ

vecto Engenheiro Herculano Velloso ;Ferreira Penna que conseguiu realis_ar no 

Brazil uma das estradas de ferro mais economicas, cujo preço kilometricô, a 

despeito do terreno accidentado sobre o qual teve ella de ·se desenvolver, en

carecendo de muito o custo das diftererítes unidades de obra, não excedeu de 

30:000$000. 

Essa esplendida iniciação, apesar de naquelle tempo ser muito ·combatida 

a bitola estreita, foi coroada dos mais brilhantes resultados e não tardou a ser 
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· imitada de modo que no anno de 1879, isto é . doze annos depois de 

organisada a Companhia União Valenciana, já se registravam no pa1z 1 .929 

kilometros de l[nhas ferreas de bitola estreita em trafego e r .33 r em con-

strucção. • 
O Engenheiro Herculano Penna, depois de entregar ao trafego o ramal 

em l 8 de maio de l 8 7 l, conservou-se como gerente até 29 de fe vereiro de 

l 8 7 2, tendo nessa commissão prestado os mais assignalados serviços de ordem 

technica e administrativa , por cujo motivo merecera sempre da população va

lencia naquella época as mais significativas provas de estima e conside ração , 

sendo ainda hoje o seu nome e os seus trabalhos profissionaes lembrados com 

a mais respeitosa admiração. 

De seus escriptos e obras constam: 

- Carta topographica do Mucury publicada no Correio Mercantit de l 2 

de outubro de 1859; 

-Relataria do estudo comparativo de dois alinhamentos da Estrada de 

Ferro entre as cidades de Cachoeira e Alegrete, no Rio Grande do Sul , apre

sentado ao Ministerio da Agricultura pelos emprezarios conselheiro Chris

tiano Benedicto Ottoni, Bacharel Caetano Furquim d' Almeida e Engenheiro 

Herculano Velloso Ferreira Penna, 1874; 

- Memoria justificativa dos planos apresentados ao Governo Imperial para 

a ·construcção da Estrada de Ferro de ,Pórto Alegre a Uruguayana, pelos 

mesmos, 1875; 

-Tabella das áreas das secções transversaes dos cortes e aterros para 

ambas as bitolas na Estrada de Ferro Porto Alegre a U:rug uayana, 18 76. 

- Note sur le développement des vaies ferrées dans l' Em pire d u Brésil 

et sur l' influence qu'a eue sur le progrés de ce développement 1' adoption eles 

chemins de fer a voie étroite. 

( Extrait de la Revue Générale de Chemins de Fer, numero de Juillet, 

1880.) 

_Relato rio do anno de l 880, da E. F. D. Pedro II, apresentado ao 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, .Commercio e Obras Publicas . . . 

_Idem do anno de l 88 l, idem idem idem '. 

_Idem do anno de 1882, idem idem idem. 
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ADMINISTRAÇÃO . DE r880-r884 

. QIREC:rORIA 

Director, Engenheiro Herculano Velloso Ferreira Penna. 

I 8 SECÇÃO 

A dministração central 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Thcsoureiro . 
~ ·Antonio J~sé da Silv~ Rabello. 

- ~ Joaquim da Silva Guimarães. 

Almoxarife, José Francisco de Macedo. 

Comprador, Candido Narbal Pamplona. 

Pagador, João Estanisláu Pereira de Andrade. 

2 8 SECÇÃ O 

Trafego 

Chefe, Engenheiro Jorge Rademaker ; Grunewald . 

Ajudante, Antonio Pereira da · Rocha. 

Chefe do serviço telegraphico, Engenheiro Aarao Leal de ·Carvalho Reis. 

Via · permanente 

i 
João Teixeira Soares. 

En13"enheiros re-
sidentes . Arthur Alvim . 

, Arthur Alvi~ . 
' 

Affonso Carneiro de Oliveira Soares~ 

Marcellino Ramos da 'Silva. 

Chefes de secção, J~aquim Silverio de Castro Bar_bosa. 
Eng·enheiros . 

José Ozorio Nogueira da Silva. 

Carlos Augusto de Avilez Barrão. 

Alfredo Eugenio de Almeida Maia. 

~ 
Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira. 

Conductores de 1• · 

classe. , João Raymundo Duarte.· 



Conductores de 
1ª classe. 

Raymundo de Miranda Ozorio. 

Henrique Augusto de Sepulveda Everard. 

Engenheiro José Caetano Horta Barbosa. 

José Ozorio Nogu~ira da Silva. 

Alberto Macedo de Azambuja. 

Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 

\
Antonio Augusto da C.osta Lacerda. 

Carlos Augusto de Avilez Barrão. 

José de Andrade Pinto. 

Marciano de Aguiar Moreira. 

Emílio Autran. 

Raymundo de Mirànda Ozorio. 

Anto.nio A_ugusto da Costa Lacerda. 
Conductores de Alb • 1 erto Macedo de AzambuJ· "l . 2 e asse . 

José Caetano Horta Barbosa. 

Alfredo de Barros Vasconcello:;. 

Diogo da Cunha Moreira. 

Antonino Fialho. 

Joaquim Guilherme de Souza Leitão Maldonado . 

4a S EC ÇÃO 

Locomoção 

Chefe, Engenheiro Carlos Conrado Niemeyer. 

Ajudante, José Carvalho de Souza. 

SECÇÃO DE CONTABI L IDADE 

Chefe, Engenheiro Jacintho Machado Bittencourt. 

Guarda-livros, Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

Contador. 

579• 

~Juvenal José de Oliveira Braga. 

·Uosé Augusto Teixeira Tostes. 

2 2 l 

56 
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ADMINISTRAÇÃO DO ENGENHEIRO HERCULANO VELLOSO 

FERREIRA PENNA 

(. 

Concedida por decreto de 2 2 de junhoc de r 880 . a exoneração pedida 

pelo Dr. Francisco Pereira Pa~sos, foi, por decreto do mesmo mez, · no

meado director geral da Estrada o Dr. Herculano. V elloso Ferreira Penna. 

Como, porém, se achasse .na. Europa em commissão do Governo, só 

tomou posse e entrou em exercido do cargo a 6 de setembro do dito anno, 

tendo assumido interinamente as funcções de director o chefe do trafego, En

genheiro Jorge Rademak(:!r Grunewald, de conformidade com o art. 103 do 

Regulamento e determinação do Governo. 

Data de 2 7 de junho de 1880 a entrega ao trafego da estação de Bar. 

bacena, na cidade do mesmo nome, distante da estação do Sitio l 5\030, fi

cando elevada a 64 l\053 a extensão total da Estrada' em trafego. 

Foi tambem aberta ao serviço do trafego no dia 2 5 de outubro a estação 

maritima da Gam bôa, para onde foi transf~rido especialmente todo o serviço 

de descarregamento, separação; conferencia e entre?'ª do café. 

Por portaria de 30 de julho tinha sido nomeada uma commissão com

posta do Engenheiro Honorio Bicalho, como presidente, ~hefe de secção da 
- . . 

Seeretaria de Estado tenente-coronel Francisco de Barros Accioli de Vascon

cellos, empregados do Ministerio da Fazenda João Lopes Carneiro da Fon

toura e Augusto Joaquin:i de Carvalho e Engenheiro Jacintho Machado 

Bittencourt, para o fim de proceder a rigorosos exames na contabilidade da 
. .., 

receita e despeza da Estrada, medida esta determinada pela descoberta d'e 

frequentes desfalques e consequente necessidade de acautelar os · dinheiros 

publicas. 
' Como consequencia dessa commissão foi creada na Estrada por decreto 

n. 7932, de r r de dezembro ,d_o mesm.o anno, uma secção e.special de çont~

bilidade com o respectivo regulamento, tendo sido igualmente appro_vádo por 

portaria de 14 de outubro o regulamento provisorio para arrecadação da 

receita da Estrada. 

Esses . regulamentos tiveram vigor em abril do anno de l 88 I' data em 

que ficou regularmente installada a respectiva secção, tendo sido nomeado 

chefe da contabilidade o Engenheiro Jacintho Machado Bittencourt, por por~ 

taria de 27 de dezembro de 1880. 

Em janeiro de 188 1 foi nomeado engenheiro chefe do profongamento 

da Estrada o Engenheiro José Ewbank da Camara e rº engenheiro Augusto 
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Andrade de Souza. O respectivo escriptorio, que tinha então séde na cidade 

de Barbacena, foi depois transferido para a de Queluz. 

Tehdo sido · exonerado ~elippe de Barros Vasconcellos do logar de 

chefe do serviço telegraphico da ~strada, por n.ão haver apre~entado titulo 

scientifico, conforme prescreve a lei n. 6, de 5 de fevereiro de 1881, foi, por 

aviso n. 6 da mesma data, louvado pelo Governo Imperial pelos bons serviços 

prestados; e portaria de igual data nomeou para exercer interinamente o dito 

cargo o ~ngenheiro Aarão Leal de Carvalho Reis, passando a effectivo a 

2 I de junho do mesmo anno. 

Em memoria daquelle chefe, então ja fallecido, os empregados da secç~o 

do telegrapho inauguraram, a 2 de dezembro, data de seu anniversario na

t.alicio, o seu retrato a oleo na sala da mesma secção . 

A 16 de maio foi inaugurada, em um dos compartimentos do segund o 

pavimento da estação Central, a Escola Pratica de Telegraphia, para m

strucção dos que se quizessem dedicar ao serviço do telegrapho da Estrada. 

No dia 14 de outubro foi recebido o novo trecho de linha ferrea de Bar

bacena a Carandahy, em uma extensão de 41k,518 e franqueada esta ultima 

estação no dia 28 do ditQ mez. 

Com o augmento deste novo trecho de linha ficou elevada a 682k,57 1 

a extensão total da Estrada em trafego em 3 r de dezembro desse anno . 

Foi franqÚeada ao trafego no dia r de setembro a nova estação Alliança. 

entre as do Commercio e Casal. 

Em agosto a estação Rio Novo passou a denominar-se Mariano Procopio. 

A 29 de agosto desse anno falleceu o Ministro da Ag ricultura, Com

merc10 e Obras Publicas, Engenheiro Manoel Buarque de Macedo, quando em 

viagem em companhia de S. M . o Imperador para inauguração da linha 

ferrea Oeste de Minas. Seu corpo foi trasladado em trem especial da Estrada 

e sepultado no dia seguinte no cemiterio de S. João Baptista da Lagôa . 

A Directoria, chefes de serviço e empregados da Estrada promoveram 

uma subscripção para amparar a familia do finado, além do auxilio com que 

o Governo Imperial e' diversas ass? ciações entraram para esse fim . 

O . lastro de pedra (macadam), que pouca applicação tivera na Estrada 

em . annos anteriores, foi esse anno mais largamente empregado, principal

mente na 1ª e 2 ª secções. 

Após uma serie. de experiencias nos mezes de novembro e dezembro , a 

30 deste ultimo mez realisou-se a solemne inauguração do novo matadouro 

de Santa Cruz. 
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O transporte de carnes verdes do dito matadouro para o deposito em 

S. Diogo principiou a ser feito em trens especiaes e nos carros expressa

mente construidos para esse fim e approva~os pela Hygiene Publica, sob 

a administração do director F. P. PassQs. Só a 22 de março de 1883 é que 

foram creados os tr.ens CV I e CV II, com horario determinado. · 

No anno de 1882 não foi entregue ao trafego nenhum novo trecho de 

linha em co~strucção, sendo apenas franqueada .ao ·trafego em 12 de abril 

a estação de Ressaquinha, entre as de Barbacena e ·Carandahy .. 

Escola no Engenho de Dentro 

Tendo ficado terminado o edificio .que o . ex-director Passos tinha sido 

autorisado a construir em terras das officinas do Engenho de Dentro, com 

o fim exclusivo de dar instrucção aos filhos dos operarios da Estrada, foi 

a mesma aberta á frequencia em dezembro desse anno, sendo nomeada pro

fessora do ensino primado D. Maria Amelia .Jacobina. 

Nesse mesmo anno o Ministeri:o da Agricultura autorisou o ·contrato 

para construcção de um edificio de madeira no jardim que existia em frente 
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.á estação da Côrte, para nelle ser estabelecido um botequim, e que alli 

permaneceu alguns annos até que o jardim foi convertido em praça publica. 

Em um edificio provisorio construido junto ao da Secretaria de Estado 
• dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas realisou-se, em 

I o de dezembro e seguidamente, uma Exposição Industrial, promovida pela 

Associação do mesmo titulo, figurando nella productos da Estrada de F erro 

D. Pedro II. 

Estes e outros productos foram depois enviados a Exposição da Re

publica Argentina, inaugurada no mesmo anno, obtendo a Estrada o Grande 

_Premio, conferido nos termos do seguinte diploma: 

« El Gobierno de la Nacion acuerda este diploma el · Ferro-Carril Don 
Pedro II (Rio de Janeiro) que obtuvo Gram Premio por un tren completo de 
4 ruedas con freno, resortes, cajas de aceito, toda elaborado en los mismos 
talleres en la Exposicion Continental , realizada por el Club lndusu·ial Argen
tino, bajo el patrocinio dei Gobierno Nacional, el afio 1882. 

Dado en e! Palacio de Gobierno, en Buenos-Ayres, Diciembre 29 de i884. 
Presidente de la Republica . - J ulio Roca. 
Ministro de Hacienda,- J. de la Plaza . 
Presidente . dei Club Industrial Argentino,- Enriq ue vVrien. 
Presidente de la Comision Inspectora,- N. A. Calvo. 
Presidente del Consejo de Jurados,- Andrés Lamas . » 

Por portaria de ~ 1 de abril foi exonerado a seu pedido do logar de 

engenheiro residente João Teixeira Soares, sendo designado para exercer 

interinamente o cargo o chefe de secção, Engenheir-· Arthur Alvim. 

Em setembro occorreram no seio da representação nacional calorosas dis

cussões ácerca da suppressão dos trens dos suburbios, proposta a proposito 

da discussão do orçamento do Ministerio da Agricultura pelos senadores 

Teixeira Junior e Affonso Celso, nas quaes tomaram parte principal os depu

tados Soares, Bezerra de Menezes, Duque Estrada Teixeira e Affonso Celso 

Junior. 

A 7 de novembro o Imperador, tomando as 9 horas da manhã um trem 

especial que partiu da estação da Quinta Imperial para o Engenho de Dentro, 

percorreu as officinas da Estrada e assistiu a feitura de diversas peças para 

carros ; dirigiu-se depois a estação da Gambôa, onde visitou suas dependencias 

e armazens, e dahi foi á estação Central, percorrendo algumas dependencias 

e as salas da Directoria, Secretaria, Contabilidade e Secção telegraphica, reti-

rando-se á I hora da tarde. 
57 
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Na noite de 30 de dezembro o conductor de 2ª classe da· via permanente, 

Engenheiro Alfredo de Barros Vasconcellos, foi victima de uma enorme pedra 

que desabou do tunnel n. 15, na occasião em que se passava revista ao 
( 

mesmo tunnel. Seu corpo transportado para a· Côrte, incumbiu-se a Estrada do 

enterramento, sendo mais tarde dado o nome de Alfredo Vasconcellos a um 

posto telegraphico entre as estações Sanatorio e Ressaquinha, em sua me 

mona. 

A r 5 de novembro de I 88 3 foi recebido o novo trecho de linha ferrea 

de Carandahy a Queluz, de Minas, comprehendendo as estações de Chris

tiano Ottoni, Buarque de Macedo e Lafayette. Com, a extensão desse 

trecho de 42\890 ficou _a extensão total da Estrada em trafego elevada a 

724k,908. 

Estação de Lajayette, ponto em que a bitola de I m,60 foi quebrada para a de I m,OO 

A Estrada de Ferro Ramal Bananalense, que entronca no kilometro 

I 56. 3 50 do ramal de S. Paulo, onde construiu a estação denominada Saudade, 

inaugurou o seu trafego a 8 de agosto. 

A Companhia Santa Isabel do Ouro Preto inaugurou tambeni a stia 

via ferrea no dia 2 2 de novembro, tendo a estação inicial ná Barrar de Pirahy. 

No dia 23 de fevereiro ina~gurou-sé o serviço telephonico na Estrada, :e·s

tabelecendo-se communicações para as officinas do- Engenho de Dentro, escri-
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ptorios em S. Diogo e na estação Central, e ficando o apparelho central em 

correspondencia com a estação Central da Companhia Telephonica do Brazil. 

Por acto de 5 de julho resolveu o Governo nomear uma commissão com

posta dos Engenheiros Franci:co de Paula Bicalho, presidente ; Carlos Conrado 

de Niemeyer e André Gustavo Paulo de Frontin, para estudar os meios de es

tabelecer uma segunda linha auxiliar da Estrada de Ferro D. Pedro II, entre 

o valle do rio Parahyba e a Capital, para garantir as communicações da zona 

servida por esta Estrada, de fórma que podessem ser satisfeitas, quer as ne

cessidades provenientes do futuro augmento do respectivo trafego, quer as 

resultantes de interrupções na 2ª secção da mesma Estrada. 
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: Senhor - A descoberta de desfalques na renda da Estrada de Ferro 
D. Pedro .H, em novemb:ç-o do ann.o passado e em ago~to do corr~nte ann,o, 
chamou 'a minha ·attenção para o serviço de contabilidade da dita estrada; e 
determinou-me a ordenar um exame severo e minucioso dos livros, methodos 
e praxes usados no referido serviço. 1 

Não chegou ainda a seu termo o exame de que trato, aliás feito com muita 
diligencia e apuro ; mas o que se tem colhido é sufficiente para aconselhar-me 
a submetter ao· elevado criterío de Vossa Magestade Imperial a adopção de uma 
prompta r.eforma .naquella parte .da administração da estrada. -

Senhor,- o primeiro defe;to alli encqntrado é o de systema, que absoluta
mente não existe, e basta advertir na soí:nma importante de dínheiros arréca
dados e despendidos annualmente por aquella· via ferrea, para comprehender 
desde logo !l gravidade de semelhante lacuna. .A . escripturação é necessaria:
mente irregular e manca, não lhe servindo de base, muitas vezes, como devera 
ser, documentos authenticos ou devidamente authenticados. O processo para o 
pagame:1to das despezas, por exemplo, é limitado á verificação arithmetica ou 
de certas formalidades : processo empírico e evidentemente contrario aos inter
esses da administração. Por outro lado, não sendo verificados opportuna e 

. . 

devidamente os balanços e inventarios da contabilidade, não te~m estes outra 
authe:nicidade, além da que lhes dá apropria repartição, methodo que, ainda 
sem a plausibilidade de fraude, não é admissível no meneio dos dinheiros 
publicos. 

Coincidindo a irregularidade da escripturação e a carencia de systema 
com os desfalques ultimamente encontrados, reconheceu-se que para estes 
contribuíram de certo as duas apontadas circumstancias. Já com . o fim de pre
venir possíveis abusos, já com o de aproveitar a presença da commissão in
cumbida do exame da escripturação, a qual poderá auxiliar a reorganisação do 
serviço de que trato, venho submetter a Vossa Magestade Imperial, segundo 
tive a honra de expôr, a adopção de uma prompta reforma que consiste na 
creação de uma secção especial de contabilidade, annexa á administração da 
parte em trafego e sujeita ao regulamento, cuja approvaçã.o igualmente soiicho 
de Vossa Magestade Imperial. A referida secção podcr-se-ha com pôr de um 
chefe que Vossa Magestade se dignará nomear, e de alguns ·empregados .da' 
administração da mesma estrada, nos termos do decreto que tenho a honra c;le 
depositar nas Augustas Mãos de Vossa Magestade Imperial. 

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito e acatamento, de Vossa Mages
tade Imperial, subdito fiel e reverente. - Manoel Buarque de Jl,facedo .. 

Rio de Janeiro, 1 r de dezembro de r 880. 

DECRETO N. 7932 - DE J J DE DEZEMBRO DE 1880 

Crêa uma secção especial de contabilidade na administração da parte em trafego da Estrada 
de Ferro D. Pedro II. 

Hej por bem crear uma secção especial de contabilidade, annexa á admi
nistração da parte em trafego da Estrada de Ferro D. Pedro II, e composta, 
além de um chefe, dos empregados ora incumbidqs do serviço de contabilidade 
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- da mesma estrada, _ observadas as disposições do Regulamento que com este 
baixa assignado por Manoel Buarque de Macedo, do meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que assim .o tenhà entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em Ir de dezembro d~ 1880, 59° da independencia e do Imperio. 

Com a rnbrica de Sua Magestade o Imperador. 

MA:"lOEL BUARQUE DE MACEDO. 

Regulamento a que se refere o decreto n. 7932 desta data 

DA CONTABILIDADE 

Art. rº. A contabilidade da receita e despeza da Estrada de Ferro 
D. Pedro II, na parte em trafego, formará uma secçâo de serviço da mesma es
trada, com um chefe immediat_amente subordinado ao director. 

Art. 2º. Compete ao chefe da contabilidade : 
§ r º. A direcção geral de toda a contabilidade da estrada, promovendo 

o melhoramento dos serviços a seu cargo, de modo que satisfaçam constante-
mente as necessidades crescentes do trafego. . 

§ · 2° • . Estabeiecer e inspeccionar regularmente o serviço da arrecadação da 
receita e escripturação das estações e dos respectivos armazens . 

. . § 3°. Formúlar e rever os regulamentos que tiver de sübmetter ao director 
··. para os serviços que lhe compete inspeccionar. . 

§ 4°. Proceder aos estudos necessarios para a interpretação das tarifas pelo 
· director. 

§ 5.0 • Propôr ao director as providencias necessarias, que não couberem 
na sua alçada, para garantir a arrecadação e fiscalisação da receita da estrada. 

§ 6°. O estudo das· estatisticas para a revisão das tarifas, tendente ao des
envolvimento do trafego. 

§ 7º. Informar sobre as reclamações e requerimentos de indemnisação e 
quaesquer contestações, e em geral sobre todas as questões relativas ao trans
,porte · de passageiros e mercadorias. . 

'.~ ·8°. Examinar mensalmente a escripturação do al,moxarifado e de todos 
os depositas da estrada, authenticando os inventarios e balanços annuaes. 

§ 9°. Informar . sobre o modo e opportunidade dos fornecimentos de que 
carecer o almoxarifado e depositos da estrada . 

. § ·ro. Informar sobre o estado de todas as verbas 'de despeza da estrada, 
representando sempre que a ·despeza mensal com qualquer serviço fôr superior 
á soinrria autorisada. 

§ r r . Fiscalisar a renda que fôr diariamente recolhida· á· thesouraria, e ao 
menos uma vez por mez a que estiver por· cobrar nas agencias da Côrte e_ das 

· estações do interior. 
§ 12. Arrolar· todos os documentos 'de receita e·despeza que teem de ser 

annualmente remettidos ao Tbesouro -Nacional, onde se .procederá á tomada de 
· -contas aos respónsa veis pelas sommas arrecadadas e despendidas, de confor

, ·: midade com o ·q~creto n. ,-2584, de · r o de março de r 860, 
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Os documentos de despeza serão os concernentes ao anno precedente, e os 
de receita ao anno anterior a este. 

§ I 3. Remette,r ao d.irector até o dia 3o de cada mez os balancetes da 
receita e despeza do mez anterior, e até o dia 3o de janeiro de cada anno um 
relatorio acompanhado dos balancetes co(1cernentes ao anno anterior e das 
estatísticas geraes da receita. 

Art . 3°. O servico da contabilidade se divÍdirá ein duas sub-seccões, que 
> > 

terão a d.enominação de 1ª ou sub-secção de receita, e de 2ª ou sub-secção de 
despeza e escripturação geral. 

A primeira secção será dirigida por um contador e a segunda por um 
guarda-livros; tendo ambas o_pessoal fixado na tabe:lla annexa ao presente 
regulamento e que será distribuído pelo director conforme a natureza dos 
serviços. 

Art. 4º . Compete á 1 ª secção : 
§ 1°. Verificar todos os documentos da receita, revendo os calculas e -a 

applicação das tarifas e cotejando os que se referem a cada despacho. 
§ 2°. Escripturar diariamente por estações, nos livros competentes, a re

ceita arrecadada e por arrecadar, tendo muito em vista que essa escripturação 
não fique em atrazo por mais de seis dias. 

§ 3°. Archivar, competentemente coordenados, todos os documentos de 
receita que devem ser annualmente remettidos ao Thesouro Nacional, depois 
de decorrido um anno civil. 

~ 4°. Fornecer os certificados que forem .requeridos sobre os despachos 
-effectuados no anno que correr e no immediatamente anterior. 

§ 5°. Fazer indemnisar pelos empregados da estrada a renda de que, por 
falta ou -engano destes, se achar d~sfalcada a mesma estrada. 

§ 6°. Communicar sem demora ao chefe da contabilidade qualquer 
irregularidade na arrecadação da receita, que possa ser attribuida a falta vo-
luntaria. · 

§ 7°. Imprimir os bÜhetes de passageiros, rubricar e numerar ou fiscalisar 
a numeração dos talões de todas as verbas de receita . · 

§ 8°. Fornecer ás estações todos os impressos necessarios ao serviço 
e . fis~alisar o respectivo consumo. 

§ gº. Organisar as estatisticas da receita de accordo com as do movimento 
e das despezas dos trens, a cargo das secções do trafego e da locomoção, 
de modo que se estabeleça com clareza o re.ndimento destes. · 

§ 10. Formular as notas das passagens ~ fretes divididos pelos diversos 
Ministerios ; as da construcção do prolongamento, e bem assim · as das 
que forem 'concedida_s a empregados ou a .particulares em virtude de con
trato. 

§ I T. Formular mensalmente os quadros do movimento reciproco de 
passageiros e fretes entre a estrada e as companhias · em trafego mutuo, 
os quaes servirão de base ás · contas que devem ser extrahidas pela 211 

secção. 

§ 12. Remetter diariamente ao thesoureiro uma ndta ·para contra-prova, 
da renda arrecadada no dia ou dias anteriores nas estações, mencionando 
as differenças -encontradas nas respectivas' folhas. 

Art. 5°. · Compete á 2ª secção : 

§ 1°. Processar todas as contas de fornecimento, examinando se estão 
competentemente documentadas ; se as quantidades e preços conferem com os 
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pedidos e contratos (quando os houver); e finalmente se o fornecimento foi 
devidamente autorisado pelo director. 

Cabe-lhe fazer identico processo nas folhas e férias para pagamento do 
pes5>oal. • 

§ 2º. Verificar os calculos de todos os documentos de despeza. 
§ 3°. Formular todas as contas do que a e3trada tiver de receber, quer 

dos diversos Ministerios, quer de particulares ou de em prezas. 

§ 4º· Organisar as contas correntes mensaes da estrada com as emprezas 
em trafego mutuo. 

§ 5°. Escripturar, discriminando os seus elementos, as despezas de todas 
as secções do serviço da estrada e regular as cont'.l.S entre os diversos serviços. 

§ 6°., Ter em dia nos livros - Diario e Razão - toda a receita e des
peza da estrada, de accordo com as instrucções e modelos fornecidos pelo 
Thesouro Nacional. 

§ 7°. Confeccionar os balancetes mensaes com a precisa clareza e os 
balanços annuaes da receita e despeza, que devem ser remettidos ao Minis
terio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 6°. Todo o pessoal das estações incumbido de arrecadar a 
receita é subordinado, no que fôr relativo a esse ramo de serviço, ao 
chefe da contabilidade, com quem se corresponderá directamente. 

Fica entendido que esse pessoal está sujeito ás penas do art. l r 8 do 
regulamento approvado pelo decreto n. 6238, de 28 de junho de 1876. 

Na promoção do referido pessoal serão igualmente ouvidos pelo director 
da estrada os chefes do trafego e da contabilidade. 

Paragrapho unico. Sempre que houver necessidade de precedencia no 
cumprimento de ordens, preferirão as que forem relativas ao trafego. 

Art. 7°. Ficam pertencendo ao chefe da contabilidade todas as attribui
ções que em virtude do regulamento vigente cabem, nesse ramo de serv i~o, 

ao chefe do trafego. 
Art. 8°. Cada um dos chefes das sub-secções da contabilidade é imme• 

diatamente responsavel pela boa marcha e regularidade do serviço a seu 
cargo .. 

Art. gº. Os logare.> de chefe da contabilidade, contador e seu ajudante, 
guarda-livros, official e escripturario3 serão de nomeação do i\linistro da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, sobre proposta do director da estrada. 

Art. ro. Emquanto pela experiencia não se reconhecer que as presentes 
disposições, ou outras que as modificarem, sfo efficazes para evitar as fraudes 
e regularisar o serviço da contabilidade da · estrada, o Ministro da Agricul
tura ou o director da estrada, conforme couber, poderáo nomear para cargos 
da mesma estrada pessoas a ella estranhas, ficando assim suspenso o art. 107 
do regulamento de 28 de junho de 1876. 

Em todo caso esta disposição vigorará apenas por um anno, e só por 
novo acto do Governo poderá ser prorogada. 

Art. r 1. O chefe da c.ontabilidade será substituido e:n seus impedimentos 
temporarios por quem o director designar. 

Art. 12. O director expedirá; sobre proposta do chefe da contabilidade, 
todos os regulamento.> internos para a organisação do serviço da secção, dis-
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criminando .as attribuições do pessoal.subalterno; · ordenando ·~ escripturação 
dos livros necessarios e o,mai~ que intcressar·á b.oa execuç~o ·deste regulamento. 

Art. . 13 . . Em tudo . o mais que 'fôr cc:m.cernente ao serviço da conta~ 

bilidade e não se achar aqui especifici.do, observai;-se-ha .º disposto· no 
regulamento de . 28 de junho de 1876, do qual ficam revogadas todas as 
disposiçóes em contrario ao presente. · 

Palacio do Rio de Janeiro, i I de dezembro de 1880. - · Manoel Buarque 
de l11acedo. · 

QUADRO DO PESSOAL DA SECÇÃO DE o CONTABILIPADE 

1 chefe de· contabilidade. . . 
r official 
1 .contador . 
1 ajudante do dito. 
1 g·uarda -livros . . 
r ajudante ·do dito . 

7 1 "' escriptura1ios, cada um: 

Ord. 
Grat. 

7 . 2°' ditos, cada um: . 

Ord. 
Grat. 

12 amanuenses, cada um: 

Ord. 
Grat. 

6 .praticantes, cada um: 

Ord. · 
Grat. 

r impressor . 
·1. ajudante . 

1 :600$} 
800$ 

1 :200$\ . 
600$ 

800$} 
400$ 

6oo$J 
300$ 

'Ordenado Gratificaçao 

5:690$000 2:890$000 
2:000$000 1:000$000 
3:200$000 1 :600$000 -
2:000$000 I :óOQ$OOO 
3:200$000 1 :600$000 
1:760$000 840$000 

11:2000$00 5:600$000 

8:400$000 . 4:200$000 

9:6oo$000 4:860$~00 

3:000$0~0 . I :800$000 

1.:400$000 700$000 
800$000 400$000 

52:760$000 ' 26:340$000 

Total 

8:400$ooo . 
3 :.000$000 . 

4:800$000 
3:000$000 
4:800$ooo 
2:6oo$000 

16:800$ooo 

12:6oo$ooo 

14:400$000 

·5:400$000 

2: 100$000 
I :200$ooo 

79: 100$000 

ÜBSERv AÇÃO~ O presente . quadro, com excepção do de chefe da contabilidade, que é log-ar 
novamente creado, màntem os vencimentos já existentes, e em sua totalidade diminue a despeza 
feita actualmente com o serviço da contabilidade. . . 

Além do pessoal nelle fixado, .só por affiuencia provada do serviço serão. admittidos os au
xiliares autorisados pelo regulamento de 28 de junho de 1876 : 

Palacio do Rio de jarniiro, em 11 de dezembro de 1880.-111. Buarque de· Macedo. 

Sua: Magestade o Impei:ado.r Ha por b.em approvar o ·, regu~Cl:mento pro':i- . 

sono, que com ·esta baixa; .rara. a arrecadação e fiscalisação da receita da Es

trada de Ferro .D. Pedro ~I. 

Palacio do Rio de Jarieiro, . i4 . de outubro . de 1.880. -. , Manoel Buarque 

.t/,e Macedo . ·. 
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Regulamento. provisorio para . a arrecadação e /iscalisação da receita da 

Estrada de Ferro D. Pedro II, a que se refere a portaria desta data 

• CAPITULO I 

RENDA . DE PASSAGEIROS 

Impressão e guarda de bilhetes 

, Art. : r 0 . : Os bilhetes serão impressos em sala reservada, sob a respon
sabilidade do contador, não podendo os operarios empregados neste serviço 
penetrar ou sahir da sala carregando embrulho~. 

Art. 2° • . Não haverá deposito de bilhetes impressos na contadoria. A 
impressão se fará mediante pedidos despachados pelo contador. Estes pe
didos . deverão ser pelas esraçúes, ,com a anteced.encia .. determinada pelo con
sumo ordinario, de modo a . poder esperar o fornecimento r 5 dias. 

Art. 3º .. A~ series serão de roo. ooo bilhetes (cem mil) entre as es
. taçóes que tiverem um movimento annual superior a 5. ooo passageiros ; 
par? as outras poderão as . series ser de ro.009 numeros. 

Acy_. , 4°" Os bilhetes deverão ter seus . dizeres bem claros e conter 
entre estes o preço de passagem e lettra da serie. 

Art. 5°. Os agentes das estações são responsaveis pelo valor dos bi
lhetes de passageiros que receberem e deverão entrar com a importancia 
em receita nos dias em que forem vendidos . . 

Venda de bil!zetes e arrecadação 

Art. 6°: As _remessas de bilhetes aos agentes serão feitas por meio 
de guias dâ. contadoria, que serão devolvidas com o' recibo do agente. 

Art. 7°. Um registro especial por estações terá em dia o ultimo bi-
lhete de cada · especie fornecido. · · 

Art. 8°. No acto da venda serão os bilhetes carimbados com um ca
rimbo secco, tendo bem ·clara a data do dia de venda e indicação do trem. 

Art. 9º . A venda será escripturada pelos ·agentes . em registro do typo 
actui:ilrr.ente adoptado, os · quaes serão rubricados pela contadoria. 

Art. ro. Será remettida á contadoria uma relação diaria, indicando 
o primeiro e ultimo numeros da venda, distinguindo a a:rrecadação de renda 
alheia á estrada. Uma relação mensal indiGará os primeiros n umeros ven ~ 
<lidos no mez e a vender no mez seguinte, mostrando em columnas dis
tinctas a re~da propria da estrada,. o imposto e a renda alheia. 

Art. r r . Os bilhetes serão arrecadados pelos agentes das estações de 
qestino, os quaes inscreverão no verso .o trem em que foi arrecadado e os 
remetteráo á contadoria, ,acompanhados de uma nota por trens, distinguindo 
os bilhetes em trafego mutuo. 

Art . . r 2 . . Dos bilhetes emittidos em trafego mutuo com destino á Es
trada de .Ferro D. Pedro II . farão os chefes '. de trem,· ao · partir da estação 
de entroncamento, uma relação, distinguindo as · classes e os destinos. Por 
está relação se verificará a : arrecadação dos bilhetes e a respectiva receita 

' a arrecadar.·. 
59 
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E x ame e jiscalisação dos bilhetes 

Art. 13. Os bilhetes remettidos á contadoria serão examinados diaria-
mente, separando-se os irregulares, se§undo o regulamento. 

São considerados irregulares : 
1°. Os bilhetes sem carimbo secco ou com carimbo incerto; 
2 ° . Os que indicarem dia ou trem diverso do da arrecadação; 
3° . Os de ida e volta que tiverem excedido o prazo; 
4°. Os qtfe hão tiverem signal de verificação pelos conductores de 

trem; 
5° . Os que indicàrem estação anterior áquella onde o bilhete foi en

tregue. 
Art. I 4. A contadorià remettcrá ao chefe do trafego os bilhetes irre-, 

gulares, l:l.companhando~os de uma lista, onde indicará a quantidade que 
se deixou de arrecadar. 

Art. I 5 . Tendo em vista a relação diaria, fará separação dos ultimas 
numeras da venda de cada dia e os eollocará substitutivamente em quadros 
que terá na sala dos trabalhos, de modo a -conhecer; á simples inspecção 
do quadro, o menor numero que já deve ter entrado em receita. 

Art. 16 . A receita de passagens será diariamente lançada pela con
tadoria nos livros de reeeita das respectivas estações. 

Fiscalisação da receita 

Art. 17 . A receita:. diaria será verificaàa cotejando-se o numero de 
bilhetes vendidos e arrecadados e revendo-se o calculo dos productos par
ciaes. 

Art. 1 8. A receita mensal será verificada, · cotej::_i.ndocse a. primeira 
col umna na relação mensal · com a segunda do mez anterior e a segunda 
columna éom Ós quadros registros nq ultimo dia do mez, sendo conside
rado _irregular sempre que o numero mencionado na relação fôr inferior ao 
que se encontrar no ~quadro. Veríficar~se-ha a totalidade de bilhetes ven
didos, calculados por parceÜas, por meio de uma prova obtida pelã sub-

. tracção da somma dos algarismos· da primeira columna da somma dos 
algarismos da segunda. 

Verificadas tambem as taxas e os productos, a somma . total deve ser 
igual á que constar da somma das partes diarias, que já deve ser conhe:
Cida. 

Assignaturas 

Art. 1 g . Poder-se-ha vender assignaturas de ida e volta entre as es-
tações de suburbios. 

§ 1°. As assignaturas se comporão de vinte passagens, dez de ida e 
dez de vc lta, e serão representadas por dez bilhetes de ida e volta com 
um só numero. 

§ 2 ° •. A venda se fará na estação da Côrte sómente e são conside
. radas viagens de ida as que fizerem no sentido da Côrte para Cascadura 
e de · volta no sentido contrario . 

· · § . 3°. O ::-,ssignante deverá apresentar, onde fôr requisitado, o impresso 
que representa a assignatura para nella se dar o .córte da . viagem de ida 
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que fizer ou retirar o bilhete se já estiver feita esta viagem. Quando se 
achar ainda ligado no impresso um bilhete com ida inutilisada e fôr este 
apresentado para .outra .viagem no mesmo sentido, o empregado do trem 
retirará o bilhete e fará o córte na ida do bilhete seguinte. O ultimo levará 
como signal ·o carimbo .ile numeração no verso. Nas viagens no sentido para a 
Côrte todos os bilhetes serão arrecadados. No mais, para a arrecadação, 
escripturação e fiscalisação desta receita, se procederá como para a de pas
sagens ordinarias. 

CAPITULO II 

RENDA ·DE ~!ERCADORIAS 

Serviço da Córte - Despacho 

Art. 20. As mercadorias com destino ás estações da Estrada de Ferro 
D. Pedro II serãd apresentadas mediante duas vias de nota de expediçfo 
do modo actual. As que se destinarem a estações em trafego mutuo serão 
acompanhadas de mais uma via da nota de expedição que tem de ser re
mettida i contadoria da estação destinataria. 

Art. 21; O expeditor receberá um recibo do frete pago, em pequeno 
formato, o'u um aviso do frete a pagar no destino. Este documento de
verá sef alli apresentado para a retirada da mercadoria e então trocado 
pela 2ª via da nota de expedição, que acompanhará a carga. A falta da
quelle documento poderá ser supprida por um certificado de despacho, 
fornecido pela estação de procedencia. · 

Conferencia de mercadoria e calculo do frete 

Art. 22. O conferente do armazem verificará os dizeres da nota de 
.expedição em duplicata ou tres vias e inscreverá riestas 1 ", 2ª via e 
cópia e o peso. Assignará as notas de expedição pela responsabilidade da 
conferencia que lhe compete e as entregará á repartição do calculo . 

. Art. 23. O escripturario calculista fará a.pplicação da tarifa e calculo 
do frete, assignará as notas e entregará ao escripturario revisor. 

Art. 24 . . O escripturario revisor verificará a applicação da tarifa e o 
calculo do frete, pelo . que partilha a responsabilidade do calculista; veri
ficará a concordancia das diversas vias de cada nota de expedição, que 
é de sua responsabilidade sómente; assignará todas e passará ao ajudante 
do fiel recebedor da importação as que tiverem de ser pagas e ao escri
pturario dos fretes a · pagar as que ti.verem de ser cobradas no destino. 

Recebimento do frete 

Art. 25. O ajudante do fiel recebedor chamará para pagamento os 
expeditores, na ordem em que tiverem sido processadas as notas de ex
pedição, ~ extrahirá do livro talão do registro de mercadorias o conheci
mento que tem de ser assignado pelo fiel recebedor - quando se ache 
presente o expeditor - ; se este se tiver retirado perde o seu direito de 
precedencia, que volta depois de expedidas as notas que já então estiverem 
processadas na mesa do fiel recebedor. 

·Art; 26. O livro de talão de que trata o artigo precedente terá im
pressa a · numeração seguida, que tem de ser a mesma que se dará nas 
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notas :de expediÇão ·e no. livro caixa para uin mesmo despacho ; conterá 
-no ··raláo todos os dizeres necessarios para o registro da expedição de merca
dorias e, na parte_ que tem de ser déstacada, que será de- pequeno formato, 
se. dirá simplesmente o nome do remettente e do ·consignatario, a estação 

·de destino, o numero ·de volumes, o p<t'>C> ·e o frete pago. 
Art. 2 7. O ajudante do fiel escreverá nas notas de expediÇão o numero 

. que vae ter no talão do registro, transcreverá para o conhecimento do talão 
as indicações que se contive_rem na 1ª via e .se limitará a escrever no logar 
competente 'o valor do frete pago. 

O ajudante do fiel é responsavel pela concordancia da I n via da nota de 
expedição com o conhecimento, pela do :valor do frete que escreve no talão. 

Passará ao fiel recebedor com a 2ª via da nota de expedição. 
A 1ª via será ihcluida no talão para proceder-se ao registro no ptoprio 

-talão depois do expediente do dia. 
Este registro póde ser feito na contadoria, para onde de:vem ser remet

tidas diariamente as primeiras vias da nota de expedição, que _ rieste caso 
acompanharão os talóes completos; e quando não devam ser estes registros 
feitos na contadoria, sel-o-hão pelo pessoal do escriptÓrio do calculo, depois 
do expediente, e remetter-se-hão as primeiras vias parfl a contadoria. (SQp
prime-se o actual registro de mercadorias despachadas.) 

Art. 28. O fiel recébédor assignará o conhecimento extrahido pelo seu 
~j udante e inscreverá em ui;n livro caixa o numero do conhecimento (que é 
o mesmo . do lançamento), o destino ·e a importancia da verba de receita ; 
entregará este conhecimepto ao · expeditor e passará a 2• via da nota de expe
dição para o manifesto. No fim de cada dia o fiel recebedor remetterá á 
contadoria com as primeiras vias de expedição um extracto do seu livro 
caixa por estações. 

Art. 29. Os despachos pagos em trafego mutuo, além da numeração de 
ordem geral terão uma numeração especial seguida para . cada ·companhia, a 
qual será posta no conhecimento por meio de caFimbo e no talão e nas notas 
·de expedição á mão. 

O livro caixa 'do fiel rêcebedor terá duas columnas -especiaes para a 
numeração e importancia pertencente á em preza em trafego mutuo. 

Art. 3o. Das expedições, cujos fretes teem de ·ser- pagos rfa estação de 
destino em trafego mutuo, serão entregues as tres vias de notas ao escripturario 
do registro de fretes a pagar. Este inscreverá nas notas o numero de ordem 
seguido do tàlão respectivo . e inscreverá no -aviso de frete a pagar, que desta-

. cará do talão, o nome do remettente, do destinatarió, a estação de destino e o 
frete a ·pagar; distinguindo .a parte propria.da Estrada de Ferro D. Pedro iI; 
assignará este documento e o entregará ao expeditor. Juntará ao talão, para 
o registrar depois do expediente, a 1ª via da nota de expedição; mandará a 
2ª via para manifesto e a cópia será qestinada á contadoria em trafego 
mutuo. Mandara diariamente á contad·oria_ um exttacto' dos livros talões por 

·estações, -acompanhando ·as primeiras ·vias das ·notas de expedição, distin
guindo na receita a propria da Estrada D. Pedro II. 

Serviço de mercadorias nas estações do interior 

Art. 3 I . Nas esta~6es do interior as mercadorias serão apresentadas a 
· âespacho _por duas vias de nota 'de ·expedição: a primeira .serve para a con:. 
ferencia; calculo ·e ·arrecadação ·da recéita; : registra-se ·no :livro ~ta~ão respectivo, 
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de _onde s~ destaca o conhecimento do frete pago.o'..! aviso do frete a pagar, 
que se entrega ao remettente ; e finalmente é remettida á contadoria com o 
extracto diario do livro talão da estacão. A 2 • via serve ao manifesto da merca
doria e acompanha esta a seu de;tino, onde. é entregue ao destinatario em 
troca do aviso ou conhecjmento. 

Art. 32. As mêrcadorias serão entrecrues mediante apresentacão do conhe-º , 
cimento ·ou certificado deste no caso de extravio. Feita a entrega da merca-
doria, será arrecadado o conhecimento e .remettido á contadoria, que, como 
redbo, remetterá a I ª via da nota de expedição respectiva. 

· Art. 33. Os despachos em trafego mutuo terão a numeração impressa 
dos registros geraes; terão, porém, á mão ou por meio de carimbo uma nu
meração seguida para cada companhia ou trafego mutuo. 

Art. 34. A distribuição e responsabilidade do serviço serão determinadas 
para cada estação conforme sua categoria. 

Carregamento. e entrega das mercadorias na estação de destino 

Art. 35. Os manifestos serão entregues ao fiel do armazem, o qual os 
conferirá p_elas segundas vias e fiscalisará os carregamentos, enchendo no 
.manife;,to os dizeres relativos a numero de carro, trem e empregado que fez 
o carregamento, depois do que remetterá os manifestos e respectivas notas de 
expedição á estação de destino da mercadoria. 

Art. 36. A estação de destino conferirá de novo o manifesto com as 
notas de expedição que receber, inscreverá no manifesto a data da chegada da 
mercadoria, que será considerada da descarga para armazenagem, e remetterá 
os manifestos para a contadoria. 

Art. 37. As mercadorias só serão entregues mediante a apresentação do 
documento çle que trata o art. 2 º . Será então cobrada armazenagem, se a 
houver, extrahindo-se para esta um recibo com menção do numero da nota 
de expedição. 

A agencia entregará com a mercadoria a 2ª via que tem em seu poder, 
e mandará o conhecimento para a contadoria, a qual, como recibo lhe man
dará a iª ·via, que . servirá para o archivo da estação de destino, que deverá 
ter sempre em ordem os papeis relativos a todo o anno precedente. 

Expedições com frete por pagar na Córte 

Art. 38. Poder-se-ha, como actualmente, remettei.; do interior para a 
Côrte mercadorias de difficil deterioração com frete por pagar nesta estação . 
Estas rem~ssas serão feitas mediante duas notas de expedição, das quaes a 
z• via acomp:;inhará a mercadoria e a i• será remettida á contadoria, depois 
de registrada na estação de procedencia em um livro de talão de que se extra
hirá um donhecimento aviso, a entregar ao expeditor com o recibo do agente . 

Art. 39. O fiel do armazem de importação na Côrte escripturará o 
registro de fretes a cobrar por estações de procedencia. Neste registro se lan
çará a data da expedição pela dos manifestos, a da chegada do trem e des
carga pela do recebimento das ~egundas vias das notas de expedição, e a 
retirada: da mercadoria pela dos recibos nos avisos de_ fretes a pagar. 

Art. 4o. Inscreverá tambem em columnas distinctas o frete por excesso 
de peso, as armazenagens e o frete alheio á estrada. 

60 



Art. 41. Para o recebimento do frete a pagar°:ª Côrte será o respectivo 
aviso apresentado ao fiel do armazem, que porá um carimbo com a data do 
dia, indicando que a mercadoria esta prompta para ser entregue e mencio
nando no aviso o. valor do frete por excesso de peso e a armazenagem, se a 
houver, devendo riscar esses dizeres seçnáo houver valor a escrever. No caso 
de frete calculado em excesso, será a correcção feita com tinta encarnada. 

Art. 42 . Com o visto do fiel do armazem, deverá o aviso ser apresen 
tado ao fiel receb~dor, o qual nelle assignará o recibo do frete, imprimindo-lhe 
com carimbo especial a data do dia e um numero de ordem consecutivo. 
Com este recibo voltará o aviso ao fiel ·do armazem que o arrecadará, dando 
ordem para a entrega da mercadoria, carimbando a 2 ª via da nota de expe
dição e entregando-a ao consignatario. 

Arrecadação da receita das estações do interior na Côrte 

Art. 43. O fiel recebedor escripturará o seu livro caixa, no qual serão lan
çados por numeração consecutiva até roo. ooo todos os recebimentos que fizer 
dos fretes a pagar na Côrte, excessos de frete, armazenagens e remessas de di
nheiro das agencias do interior. Este livro caixa, ql:le será rubricado em 
todas as suas folhas e com termo de abertura e encerramento, conterá sete 
c'olumnas: 

1ª. Numero de ordem do recebimento. 
2 ª . Numero do despacho . . 
3ª . Nome da estação. 
4ª . Valor recebido :- frete calculado,- frete por excesso de peso,-

armazenagens. 
5ª . Valor total recebido. 
6ª. Valor a deduzir por conta do trafego mutuo. 
7ª . Observações . 
Art. 44. O fiel recebedor remetterá diariamente á contadoria um -extracto 

de seu livro caixa por estações. 
Art. 45. O fiel recebedor da exportação fará o recebimento da remessa 

diaria de dinheiro das estações do interior e i<UScreverá a importancia na 5ª e 
r columnas de seu livro caixa. O carimbo com numeracão de ordem será 
posto em recibo nas gl:lias de remessas dos agentes, e estas, entregues com uma 
relação á agencia da Côrte, serão por esta remettidas diariamente á con
tadoria. 

Piscalisação da receita de mercadorias pela contadoria 

Art. 46. Recebidas as primeiras vias das notas de expedição, serão confe
ridas uma . a uma, verificando-se os calculos, applicaçáo da tarifa e taxa, e cote-
jadas com a relação diaria. . 

Art. 47. Feitas as conferencias, o total da receita, constante da relacão 
diaria, se-çá lançado para cada estação em um livro registro da receita, na co
lumna e dia respectivos, distinguindo-se a receita cobrada e a cobrar por conta 
da estrada e a cobrada ou ql:le tem de sei-o pela estrada · por conta do trafego 
mutuo. · 

Art. 48. As primeiras vias das notas de expedição, nas quaes se lançará a 
data da chegada a destino, logo que se recebam e confiram os manifestos, serão 
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guardadas em compartimentos por estaÇões, donde só serão tiradas quando 
vier· á contado~ia : o conliecimento que · represeii.ta a· entr.ega da mercadoria ao 
consignatario. Deste modo a presença da nota de expedição no respectivo com
partimento indica a estada da mercadoria na estação de destino e servirá para 

. verificação da armaienagem. 
Art. 49. As notas de expedição com frete a pagar na Côrte serão do mesmo 

modo, com as datas de chegada da mercadoria; guardadas em compartimento 
fechado e dividido por estações ·de procedencia. Deste compartimento só serão 
tiradas em presença do aviso de despacho com 'o recibo do fiel recebedor, 
occasião em ·que se verificará a armazenagem. Em qualquer momento a 
simples inspecção deste archivo indicará as mercadorias com frete a pagar, 
que se devem achar na estação da Côrte. 

Art. So. Recebida a relação diaria de mercadorias entregues com frete 
pago, será esta conferida com os conhecimentos que as acompanharam ; extra
hir-se-ha do archivo as respectivas primeiras vias de nota de expedição e verifi
car-se-ha se houve cobrança de frete por excesso de peso e se entrou em receita. 
Y erificar-se-ha, cotejando as datas da chegada e entrega da mercadoria, se havia 
armazenagem e se foi cobrada. 

Art. 5 1 • As primeiras vias de notas de expedição serão então remettidas 
como recibos dos respectivos conhecimentos a archivar na estação de destino, e 
os 'Conhecimentos serão guardados para serem conferidos com o respectivo livro 
de talão, quando remettido pela estação de procedencia, e nelle collocados para 
archivo da contadoria. 

Art. 52. Os fretes por cobrar, quando recebidos, constarão do extracto 
· diario do livro caixa do fiel recebedor na Côrte. 

Esse extracto será conferido cóm os avisos que o acompanharam. Os avisos 
serão conferidos com as primeiras vias de expedição, como no art. 5o, e estas 
remettidas á agencia da Côrte a archivar como recibo dos avisos ; estes aguar~ 
darão o livro talão das estações de procedencia para ·l'eceberem a conferencia 
final e formarem o archivo junto ao talão. 

Art. 53. Do extracto do caixa do fiel recebedor se farão diariamente os 
lançamentos em descarga dos fretes cobrados e das quantias remettidas pelas es
tações do interior, nos respectivos livros de receita das estações, de modo que a 
contadoria possa saber em um momento dado, pela simples inspecção do livro, 
qual o valor dó frete a cobrar, que tem cada estação na Côrte, bem como o saldo 

em dinheiro na propria estação. 
Poderá tambem verificar a realidade do ·saldo de fretes a cobrar, pelo valor 

das primeiras vias de notas de expedição, que existirem archivadas, cujas merca
dorias deverão ao mesmo tempo existir no armazem da Côrte. 

Art. 54. Lançamentos correspondentes serão feitos para as estações em 
trafego mutuo, de modo a conhecer-se tambem em qualquer época a receita pro
veniente dessas estações para a de D. Pedro II e o lançamento de contabilidade 

ria conta corrente. 

CAPITULO III 

RENDA DE ENCOMMENDAS 

Art. 55. O despacho de encommenda_ sé faz . por meio de uma nota de 
expedição, que serve ao calculo e manifesto e acompanha a mercadoria a seu 

dtstino. 



- Art~ .56 '. Dé umMvro talão registro .se extrahe :um 'cdnhecimento que se 
entrega ao expeditor e uma 2ª via, que:é remettida com a relaçãõ diaria á con
tadorià~ :: 

Art. 57: Retirada· à encommerida:no destirro; entrega-se a nota d_e expe
dição e arrecada-se o conhecimento que é ren:rettido : á contadoria, recebendo-se 
desta a archivar a 2ª vià do conhecimento. '. 

ArC 58-. A contadoria ·conferé a relaçáO diaria com .as zas vias do conhe
cimento e archiva por <kstino:; confere depois com o .conhecimento, quando 

· recebe; · verifica a ·armazenagem e reml;!tte a 2:'" via á estação de destino ·a 
archivar; · C'onfore. depois o conhecimento com o talão de p~ocedencia, quando o 
receber, · e archiva o documento · rto talão. 

Art. Sg. Lança. diariamente · no livro de receita .: da estação o valor total 
conferido· da- relaç~o diaria. 

CAPITULO IV 

RENDA DE BAGÁGENS· 

. . 
Art. 60. A bagagem é desp~c~ada no ac_to da apre_sentação pelo despaM 

chante da estrada. 
Art. 61. Extrahe-se de um livro talão um conhecimento qu(se .entrega á 

p?-rte. Uma segunda via acompanha a bag~gem ao seu destino. : : 
Art. fo. A contadoria, recebe da estação de procedencia . uma relação das 

bagagens, e da de destino · os conhecim,entos arrecadados pela entrega das . 
·mesmas; confere a relação cqm os c.onhecimentos~ verifica ªs armazenagens e 
aguarda o talão de procedencia para ul~ima conferencia e archivar . . 

Art. 63. Na contadoria se lançará diariamente em receita das respectivas 
estações a · somma da reJ.ação diaria . 

. CAPITULO V · 

RECEITA DE ANIMAES E CARROS 

. ' ' 

Art. 64. Esta receita é arrecadada, fiscalisada e lançada coino a de encom-
mendas. Sóµiente no acto do recebi~ento dos ariimaes ~ agente men~ionará na 
nota de. expedição que o acompanha o trem que o condu~iú á sua estação, e 
remetterá esta nota á contadoria para fisc~lisaçffo da .taxa? . devendo mandar 
tç.mbem o conheciment_o qua_ndo o arrecadar • . 

_CAPITULO VI 

RECEITA , DE .. ARMAZ)j:NA,GEM , : 

Art. 65. As armazenagen~ serãq previamente . conhecidas pela contadoria, 
'cotejando-se a data na chegada,· que pelos manifestos lança nas notas de expe
dição, com a data de entrega, que consta da relação diaria de mercadorias en .. 
tregues. 

Art. 66. A arrecadação se _ fará por meio de um conhecimento eitrahido de 
livro de talão especial, que será conferido na contadoria com as relações diarias, 
quando se completar cada livro. 

. Árt.' 67. Na estação da Côfte e onde 'hã.ja diversos armazens o livro talão 
-terá uma d1:1plicata do conhecimento, ria qual o fiel escreverá o numero do re

gistro em receita e o remetterá á contadoria com a relação-diaria. : 
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CAPITULO VII 

RECEITA DO T ELEGRAPHO ., 
Art. 68. As estações remetteráo á contadoria diariamente relaçóes de tele

grammas, os recebidos com procedencia e os expedidos com destino . 
. Art. 69. Acompanharáo a relaçáo dos telegrammas expedidos as respe

ctivas minutas, em que se escreverá o numero do registro taláo. 
Art. 70. A contadoria conferirá as procedencias com os destinos, a appli

cação da tarifa,. lançará em receita e aguardará o livro talão para a conferencia 
com as relações diarias. 

CAPITULO VIII 

RECEITAS DIVERSAS 

Art. 71. Qualquer outra verba de receita, além das mencionadas, será 
arrecadada por meio de um conhecimento extrahido de llITT livro talão es
pecial e communicada á contadoria pela estação de arrecadação. Segundas 
vias do conhecimento serão levadas pelo chefe de trem e remettidas á con
tadoria pela estação de destino, quando houver. 

Art. 72. As estações finaes dos trens deverão tam bem communicar á 
contadoria as verbas de receita eventual ou diversa a que os mesmos 
trens servirão, taes como, trens especiaes, aluguel de carros-salões, trans-

• porte de cada veres, carregamento e descarga de trens, etc. 
Art. 73. A contadoria conferirá o livro taláo com as relações diarias 

quando vier · o talão para o archivo. Lançará diariamente em receita. 

CAPITULO IX 

ESCRIPTURAÇÃO DA RECEITA NAS AGENCIAS E EXPEDIENTE 

Art. 74. A receita de passagens setá escripturada por classes em re

gistros com numeração vendida em cada dia. 
Este registro é o actualmente em uso, mas deve ser rubricado e com 

termo de abertura e encerramento. 
Art. 75. As outras verbas de receita serão escripturadas em livros 

de talão que seráo os respectivos registros. 
Haverá os talões especiaes seguintes: 

1 °. Bagagens. 
zº. Encommendas. 
3°. Mercadorias. 

: 4º. Anirnaes por trens de ' viajantes. 
5° . Animaes por trens mixtos ou de carga. 

6°. Carros: 
7º. Armazenagens. 
8°. Telegrapho. 
9º. Rendas 9iversas. 
Art. 76. Os livros de talão serão rubricados de chancella pela con-

tadoria, que para este fim terá cinco ~ypos de chancella diversos e fará a 
rubrica com o pessoal da impressão dos bilhetes· e na mesma sala. 

Art. 77. Os livros de talão serão fornecidos pelo contador que, · des

. pachando o pedido, indicará a quantidade de· folhas do livra a fornecer e 

o . numero da chancella. · 
6t 



Art. 78. Os liv.ros de taláo substituidos pela contadoria deverão ser 
remettidos a esta repartição logo que se achem completos. 

Art . 79. Além da escripturação prece"'ente, deverão ter as estações um 
livro de registro geral da receita, em que~ 'se inscreverá diariamente toda a 
receita do dia, distinguindo-a por verbas e mencionando a que não per
tencer á estrada, a arrecadada e por arrec~dar, e o dinheiro re~nettido para 

a . thesour~ria da estrada. 
Art. 80. Em nenhum registro ou documento de. receita é permittido 

raspar-se . As emendas, ,quando tenham de ser feitas, devem sel-o com tinta 
encarnada e deixando bem claro o que se quiz . corrigir. 

Art. 81 •. O expediente das estações, além das relações diarias, conterá: 
Os bilhetes arrecadados, separando os de trafego mutuo, e contendo 

a indicacão do trem no verso ; 
As ,primeiras vias de notas de expedição procedentes da estação; 
Os conhecimentos diversos da entrega . diaria de mercadorias, encom

mendas, etc.; 
Os manifestos de trem com a data da chegada das mercadorias . 

. · CAPITULO X · 

ES~RIPTURAÇÃO DA CONTADORIA . E ARCHIVO 

fo..rt . 82. A c,ontadoria escripturará para cada estação um registro de 
receitas, no qual lançará diariamen~e o total do valor das relações diarias 
das diversas verbas de _i:ecejta, depois de · éonferidas as relações com as 
notas de expedição . ' · 

As correcções, quando tenham logar em consequencia de conferencias 
com o conhecimento e co~ o livro talão, serão feitas mediante um boletim 
de irregularidade. 

Art. 83 . A recapitulação das . receitas que remette mensalmente á Di- . 
rectoria da estrada concordará para . cada estação com a somma das re
.spectivas -coh:1mnas dos registros das estações. 

Art. 84. Os registros -~.e receita devem achar.:.se .. regulármente do
·cumen~a.dos em cada parcella pela respectiva relação ·diaria de receita, e 
estas devem achar-se definitivamente docunientadas pelos . conhecimentos li· 
gados aos talões de : gue fçiram extrahidas, : :sendo estes provenientes da~ 

estações de procedencia e aquelles das de .destino, todos conferidos e cote-
jados, como ficou marcado em cada serviço. . _ 

Art. 85. A contabilidade em trafego mutuo será .da mesma fórma e~ 
cripturada diariamente.p?r estações, distinguindo-se na~ .estações ,de D. Pedro II 
o frete que s.e , arrecadou por conta de outra em preza e que essa empreza 
tem de arrecadar por conta da D. Pedro II; · e nas estações do trafego 
mutuo o que a estação arrecadou por .conta da D. Pedro · II e o que 
esta Estrada tem. de arrecadar por conta da . outra . em preza. 

. Art. 86. Os lançamentos em conta cqrrente. da . em preza em trafego 
mutuo serão feitos mensalmenté .. por meio ·de r um·a recapitulação ge~al ana

. Ioga á ·de que trata o arr. 83, depois de conferida pela respectiva conta

doria. 
Art. 87. A conferencia e' escripturaçãO de cada dia de receita serão 

feitas em um só, dia; para o que ·o contador 'prorogará as horas de tra_balho, 
quando · acontecer que não se a.che conduid0 á hora ordinaria. 
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Art. 88. O archivo da contadoria para cada estação será organisado 
por annos e conterá os documentos de que trata o art. 82. Estes documentos, 
passados dois annos c.l;pois do ultimo dia de cada anno, serão remettidos 
ao Thesouro ou terão o destino que o Ministerio da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas determinar. Os registros da receita poderão ser utilisados 
durante rS annos no minimo. 

Palacio do Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1880. - .Manoel Buarque 

de Macedo. 
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)\ )\dministração do ])r. j\'tiguel J'{oel Nascentes J3urnier, á pagina 299, precede a do ])r. José 
€wbank da (amara, á pagina 244. 
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ESTR.llD.ll DE f'ERRO DE D. PEDRO II 
•• 

1884-1889 

J.dministração do -Engenheiro José € wbank da (amara 

De 19 de Novembro de 1884 a 30 de Novembro de 1889 
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NOT .fl B/OGR.f/PHICA 

ENGENHEIRO JosÉ EwBANK DA CAMARA nasceu na cidade de Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no dia r 7 de abril de 

r 843 e falleceu nesta Capital, no dia 3 de março de r 890, com 

47 annos de idade. 

Era filho legitimo de Belchior Corrêa da Camara e D. Eu-

frasia Ewbank da Camara; sobrinho neto do almirante Marquez 

de Tamandaré e primo em 2° gráo do general Camara, segundo 

Visconde de Pelotas. 

Fez o curso de preparatorios no antigb Mosteiro de S .. Bento, no Collegio 

Victoria e no extincto Lyceu Commercial. 

Formado pela antiga Escola Central, trabalhou, pela primeira vez, nas im

portantes obras hydraulicas ·da Alfandega desta Capital, onde · permaneceu du

rante cinco annos, na qualidade de ajudante dos Engenheiros Charles Neate e 

André Rebouças, do ultimo dos quaes foi grande amigo. 
62 



Construiu no Rio Grande do Sul, de 1869 a 1871, o cáes Provincial da . 

cidade do Rio Grande, fundado sobre estacada. 

As obras foram realisadas a secco, depois do esgoto de uma enseccadeira 

de paredes simples. ( 

Por este trabalho, de summa importancia, a Municipalidade deu, o nome 

de « Ewbank », que ainda hoje é conservado, a uma das ruas mais proximas à · 

construcção. 

Na cidade de Sabará, em Minas, o Dr. Ewbank teve mais tarde egual dis

tincção. 

Em 1869 foi · eleito espontaneamente deputado á Assembléa Legislativa 

Provincial de . então no seu Estado natal. 

O Dr . Ewbank da Camara, porém, não tomou posse da sua cadeira, vi

sando não sacrificar o trabalho a que se dedicava na occasião. 

Em i 8 7 2 apresentou ao Governo o primeiro plano geral para a rêd~ es

trategica do Rio Grande do Sul, obtendo pareceres inteiramente favoraveis dos 

generaes Marquez do Herval, Conde de Porto Alegre e Visconde de Pelotas 

Nesse tempo ia entrar em discussão na Camara dos Deputados e ficou 

adiada, uma proposta de .concessão com garantia de juros a uma unica estrada 

de ferro que não tinha a importancia do projecto geral por elle elaborado. 

Varios opusculos ácerca de caminhos de ferro escriptos pelo Dr Ewbank 

foram publicados por ordem do G c;nrerno; podendo citar-se entre outros: 

«Caminhos de Ferro Nacionaes, bitola preferível, 1874», «Caminhos 

de Ferro Estrategicos do Rio Grande do Sul, l874 », « Caiminhos de Ferro de 

S. Paulo, dados technicos e estatísticos », « Chemin de Fer de S. Paul, versão 
-

do anterior, 1875», «Novos Estudos sobre a bitola preferível, 1875» ; «Caminhos 

de · Ferro de Imbetiba a Campos e Porto de Imbetiba », «Caminhos de Fer:ro 

do Rio Grande do Sul, Competencia com as vias de communicação nessa 

Província (Rio Grande) e nas Republicas do Prata, 187 5 ». 

Em l 8 7 5 e . l 8 76 sendo redactor da Revista do Instituto Polytechnico 

Brazileiro, fez publicar tres volumes contendo, além de trabalhos seus, memo

rias de outros socios. 

Fez parte do Conselho Superior da Exposição Nacional de 1873 e do Jury 

Geral de qualificação. 

Em maio de 1876 deixou o cargo de consultor technico do Ministerio da 

Agricultura, por ter sido nomeado engenheiro chefe do prolongamento da 

Estrada de Ferro de Pernambuco, dando começo definitivo ás respectivas obras 

no dia 2 de dezembr.o do mesmo anno. 
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Em novembro de 1876 o Instituto Polytechnico Brazileiro conferiu-lhe a 

primeira medalha Ha wkshaw, distincção creada pelo eminente Engenheiro inglez 

deste nome para premiar a melhor memoria sobre engenharia. 

Na Exposição de Phila~elphia obteve uma recompensa pelos seus es

criptos. 

Foi official e depois commendador da extincta ordem honorifica ela Rosa, 

distincções estas recebidas quando ja director da Central. 

Na Exposição Universal de Paris, em r 889, ainda quando clirector da 

Estrada de Ferro D. Pedro II, obteve uma medalha de ouro, pessoalmente 

a elle concedida, recebida por sua famili a apoz seu fallecimento. 

Um dos ultimas trabalhos impressos do Dr. Ewbank é o «Livro ela Ex

posição d'e Obras Publicas», que o Ministerio da Agricultura realisou em r 87 5. 

Este livro foi apresentado a imprensa desta Capital, com uma carta do ex-Mi

nistro da Agricultura Dr. Manoel Buarque de Macedo, que na occasião 

occupava o ,cargo de director g eral da Secretaria e de quem o Dr. Ewbank 

recebeu inequívocas provas de grande apreço. 

De voltc;i. da Commissão . de Pernambuco, occupou, logo depois, o cargo 

de engenheiro chefe das Obras Hydraulicas do Ministerio da Marinha, na 

administração do conselheiro Eduardo de Andrade Pinto. 

Pouco tempo permaneceu nessa Commissão. por ter sido nomeado enge

nheiro chefe do prolongamento da E. F. Central do Brazil . 

Desse importante cargo foi removido para o logar de inspector d e Obras 

.Publicas desta Capital. Exonerado, partiu nessa occasião para a Europa. 

Em seu regresso, pouco tempo depois. foi nomeado para dir cctor da 

Central, ultimo cargo publico que exerceu até apóz a proclamação da Republica. 

quando foi designado para chefiar a Commissão de compras de material 

para o Ministerio da Viação, na Europa e nos Estados Unidos. 

O Dr. Ewbank da Camara falleceu, entretanto, antes de dar desempenho 

á grande prova de confiança que essa incumbencia traduzia, recebendo, d epois 

de morto, homenagens de · real apreço do Presidente da Republica , · Marechal 

Manoel Deodqro da Fonseca, que o contava no numero dos seus amigos. De 

seus collegas, por quem sempre se dedicou, recebeu egualmente sinceras ma

nifestações de estima. 

Os interesses que o Governo 1.he confiava nunca foram prejudicados. F oi 

vencedor o seu brilhante parecer na debatida questão das aguas do no 

S. Pedro. Em outros tiabalhos e commissões evidenciou sempre uma indepen

dencia altiva e digna a par de uma hombridade a todo ponto correcta. 



Foi, entretanto, na Directoria da Central, que o Dr. José Ewbank da 

Camara firmou seus creditas de administrador notavel, introduzindo no trafego · 

da importante via ferrea melhoramentos apreciaveis ainda hoje. 
( 1 

Todo o serviço era feito correctamente e é verídico o facto de manifestar 

amavelmente o distincto litterato Ramalho Ortigão o receio de macular a ni

tidez da linha da Central com a cinza de seu charuto. 

A erecção da estatua _do Dr. Buarque de Macedo foi promovida e levada 

a effeito na administração do Dr. Ewbank como homenagem às virtudes e 

aos meritos do fallecido Ministro. 

O traço característico do ·ex-director da Central foi . sempre a mais es

crupulosa consciencia dos seus deveres perante o Governo nas commissões 

que exerceu, e uma conducta digna, primando pela ju'stiça, para com seus 

subordinados. 

Em 11 de setembro de · 1887 o pessoal da Central fez ao Dr. Ewbank 

da Camara uma grai;ide manifestação de apreço que lhe foi mujto grata. 

O Dr. Ewbank da Camara foi casado com a Exma. Sra. D. Maria 

Dolores Nery da Camara e deixou nove filhos, dos quaes dois .varões, sendo 

um delles o illustre Engenheiro 'Felippe Nery Ewbank da Camara. 

Apresentou ao Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas os rela

torios da E. F. D. Pedro II, .dos anuos de 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888. 



ADMINISTRAÇÃO DE 1884-I889 

Directoria: 

Director, Engenheiro José Ewba•nk da Camara. 

1 8 DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENT RAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Agente commercial, _Isidoro José Martins Pamplona. . . 

Comprador, Candido Narbal Pamplona. 

Thesoureiro, Joaquim da Silva Guimarães. 

Pagador, João Estanisláo Pereira de Andrade. 

Almoxarife, José Francisco de Macedo. 

2 ª DIVISÃO 

TRAFEGO 

.. , ·1 • · .. . 

l 
Jorge Rademaker Grunewald . 

. João Teixeira Soares. 

Jacintho Machado Bittencourt. 

Chefe, Engenheiros 

Ajudante . 
. . . J Engenheiro Marciano de ·Aguiar Moreira. 

· l Antonio Pereira da Rocha. -

lnspector de estações, Antonio Pereira da Rocha. . . ! João Baptista Maia de Lacerda. 

Chefe do movimento, En- José Ozorio Nogueira da Silva. 
genheiros . . M . 

Marciano de Agmar ore1ra. . 

, 1 Engenheiro .Aarão Reis . 
- Inspector das .· linhas tele-

. graphicas e apparelhos. Joaquim Antonio Raposo. 

3ª DIVISÃO 

CONTABILIDÀDE 

) Jacinth_o Machado Bittencourt . 

· l José Carvalho de Souza. 
Chefe, Engenheiros 

! José Augusto Teixeira Tostes. 
Contador. . ~ . . . d A d M Hermogenes . e zeve _o arques .. 

Guarda-livros, Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 
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4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 
( 

Chefe, Engenheiro Carlos Conrado de Niemeyer. 

l 
Engenheiro José Carvalho de Souza. 

Ajudante. . . • . . Francisco Paes Leme de Monlevade. 

Ernesto Otero. · · . 

Chefe das officinas, Engenheiro Francisco Paes Leme de 'Monlevade. 

5ª DIVISÃO 

VIA PERMANENTE 
. ; ; 

Chefe, Engenheiro Arthur Alvim. 

Ajudante, Engenheiro João Baptista Maia de Lacerda. 
' ) 

. ~ 1 

j 
de escripta, Joaquim José da Silveira Azevedo. 

Chefes de secção . . . de contabilidade, .-~·ngenhe~r,o AÍbertó de Macedo ~zam~~ja. 
\ de desenho techn1co, João Raymundo Duarte. 

1 Marciano de Ag~iar Moreira . 

\

Emílio Autran , , 

Raymundo de Miranda Ozorio . 

Joaquim · Guilherme de Sou:z~a Leitão · Maldonado .· · 
Chefes de divisão, Enge- i 

nheiros. José Caetano Horta Barbosa: 

José de :Andrade Pinto.~ 

Diogo da · Cunha Moreira. . , . 

Amaro da Silveira. . )" 

Joaquim Guilherme de Souza Leitão Maldonado. 

José Ozorio Nogueira da Silva. 

Carlos Augusto de Avilez Barrão. 

Emílio Autran. 

Engenheiros residentes. · 'Raymtindo de Miranda Ozorio. 

Antonio Augusto da Costa· L;icerdà. 

Joaquim .L0pes de Almeida~ 

José Caetàno Horta Barbosa. 

José de Andrade Pinto. 



Engenheiros resi::lentes. 

' Alberto Macedo de .,Azambuja. 

Diogo da Cu11h.a Mo.reira, 

Manoel Francisco Correia Junior. 

José Maria de Almeida Portugal Junior . 

. (Antonio Innocencio da Silva Pinto. ' . . 

/

Henrique Wills da, Silva. 

Childerico Paranhos PederneJra~. 

Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 
1 Henrique Augusto de Sepulveda Everard. 

6ª DIVISÃO 

CO~?TRUCÇÃO DO PROLONGAMENTO E RAMAES 

Miguei Noel Nascent~s Burnier. 

Chefe, Engenheiros . . Francisco Í.obo Leite Pereira. 

Henrique. Eduardo · Hargreaves. 

1 º engenheiro, Henrique Eduardo Hargr~av~s. 

Chefe de secção, 
nheiros. 

· Gabriel Ozorio de Almeida. 
i 

Enge-\

José Fran~isco Ma~tins Gu.imarães 

João Canc10· Ferreira da Silva. 

Filho. 

1 

João Pereira Ferraz , 

Miran La tif. . 

Agostinho da Silva Oliveira . 

Lucas Tei}Çeira de S9uza Mag;:i.lhães. 

José Francis,co fyfartin<> Guimarães Filho. 

Henrique Wills da Silva. 

Alber_to de And~a,de . Pinto . 

Raymi.,mdo Furtado d~ R')cha Frota. 

Joaquim ,Vieii;a Ferreir,a . . 

Engenheiros derª classe. Hcinorio Joaqui.m de Almeida. 

Gabriel .Ozorio . de Almeida. 

Joaquim Julio Pr.oença,. 

Libanio da ,Silva Lima. 

Trajano Jgnacio. Villanova Machado. 

João. José de Andracj.e Pinto Junior. 

Francisco Carlos AnGorc:i. qa L;m;, 



') -') - ,) -

Engenheiros de 2& classe . 

Cond uctores de 1 • classe . 

~1anoel · Francisco Correia Junior. 

Antonio Augusto Saraiva ~ 

Simão Gustavo Tam. < 

Henrique Simão Tam. 

lgnacio Francisco de Oliveira~ 

Genesio de Souza Campos Barros . 

José Antonio da Costa Junior . 

Augusto E:esar de Pinna. · 

Luiz Machado Bittencourt. 

Childerico Paranhos Pederneiras. 

Carlos Guedes da Costa. 

Lucas Teixeira de Souza Magalhães. 

Francisco Carlos Ancora da Luz. 

Frederico Smith de Vasconcellos. 

Alberto de Andrade Pinto. 
. . - ' . . 

Henrique Wills da Silva. 

Rufino A~gusto 'de Almeida. 

Raymuncio Furt.ado da Rocha Frota. 

Amaro José da Silveira .. . 

Genesio de Sm~za Campos Barros. 

/ Henri:ue Si~ã~ Tam. . . 

1 Franci~co Ribeiro Soares de Meirelles. 

! José Antonio da Costa Junior. 
[ . . . 
' Antonio Nogueira Penido. 

Ignado Francisco de Oliveira.· 

Etervino Freitas de Sá. · 

j João Gonçalves · Pereirà Lima. 
í 

Constantino da Cruz Cardoso. · 

Manoel Frankiin Bueno do Prado. · 

José W erneck Dickens. 

Antonio Soares de ·Gouveia. 

i ·José Maria Borges . 
1 
1
\ Manoel Maria · del · Castillo. , · 

Arthur Augusto ·da Silv.a Pinto. 

Bernardo Gavião Pereir·~· Pinto. 

Simão Gustavo Tam. 



João Maria de Almeida Portugal Junior. 

Fernando Pereira da Rocha Paranhos. 

Rayinundo Furtado da Rocha Froila . 
• Conductores de 1ª classe. Tito Augusto Toledo de Mattos. 

' . ' 

Gonductores de 2ª classe. 

r , 

Joaquim Guedes de Moraes Sarmento. 

Antonio Augusto Saraiva. · 

\ Antonio de Sampaio Pires Ferreira. 

José Antonio da Costa Junior. 

Miguel José Ferreira Guimarães. 

Antonio Nogueira Penido. 

João Gonçalves Pereira ~ima. 

José vVerneck Dickens. 

Antonio Soares de Gouveia. 

Manoel. Victor de Aguiar. 

Bernardo de Mattos Trindade. 

Pedro Severiano de Aguiar. 

Recemvindo Rodrigues Pereira. 

Guilherme Jacques Deschamps Godfroid. 

Guilherme Alexandrino Mey~r. 

Godofredo de Freit~s Travassos. 

Leopoldo Villares. 

Manoel Franklin Bueno do Prado. 

Francisco Ribeiro Soares . de Meirelles . 

. Alv:aro Rolemberg Bher~ng. 

Genesio de Souza Campos Barros. 

Antonio Augusto .Saraiva. 

Constantino da Cruz Cardoso. 

:· . Ign~cio Francisco de Oliveira. 

Henrique Simão .Tam. 
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1884~1889 ' 

ADMINISTRAÇÃO DO ENGENHEIRO JOSE EW.BANK DA CAMARA 
( 

Por fallecimento .do En-génheiro Miguel Noel'. Nascente_s Burnier, a 29 de 

julho de l 884, assumiu interinam~ntê a Directoria da Estrada o chefe do trafego 

Jorge Rademaker Grun~wald- até a nQmeâçãç;> do direétor José Ewbank da Ca

mara por decreto de 3 l de outubro, o qual só tomou posse e entrou no exer-. )_ ~ 

cicio do cargo a 19 de novembr?, d_o mes_mo anno. 
• • • > .. • 

No mesmo dia 19 de novembro o Engenheiro .J. Rademaker entrou no 
" 

gozo de uma licença, ficando exercendo interinament~ _as funcções de chefe do 

trafego, cumulativamente com as de chefe da locomoção, o Engenheiro Carlos 

Conrado Niemeyer, até' a nomeação do Engenheiro João Teixeira Soares, a 16 

de maio de 188 5, para chefe do trafego. 

O decreto n. 9374, de 14 de fevereiro de 1885, reformou as disposições 

regulamentares e o quadro do pe_ssoal technico e de escriptorio da via per- . 
. ' ' 

manente. 

A 7 de julho · de l 88 5 foi celebrado accordo para estabelecimento de tra

fego mutuo entre a· Estrada e a C~mpanhia Estrada .de F:rro Rio das Flores .. 

Por aviso-gabirrete, de 3 1 ·de dezembr~ de 1864, fora~ approvadas as se

guintes medidas propostas· rela Directoria em favor dos e~pregados : 

1° . _Abatimento de 7 5 º/o sobre os preços das p_assagens para os empre

gados residentes de Sapopemba para o interior, que, segundo sua categoria, 

viajarem nos carros de r ª ou 2 ª classe. 
-

2 ° . O mesmo beneficio dessa reducção ·para a familia do empregado que 

residir com elle. 

3°. Transporte gratuito aos filhos dos empregados· para a escola e apren

diz::gem nas fabricas, officinas, etc. 

4°. Passe livre, concedido pelo director, ao e~preg~do, sua mulher e 

filhos, para viagens motivadas por_ molestias de certa gravidade. 

Por aviso de l 9 de fevereiro de 188 5 foi auto risada a creação do lagar 

de inspector ele estél,ções, passando a exercer esse logar Ó ajudante do trafego 

Antonio Pereira da Rocha, sendo nomeado ajudante do trafego o Engenheiro 

Marciano de Aguiar Moreira, que exercia o logar de chefe de divisão. 

Em aviso de 2 de julho ficou a Directoria autorisada a escolher, nas de

pendencias da Estrada, um local apropriado a receber a estatua do finado 

conselheiro Manoel Buarque de Macedo . 
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Escolheu-se a área ~unto ao edificio da Estrada e_m S. Diogo em que 

funccionou o escriptorio da via permanente, onde foi autorisada a collocação 

da :estatl1a por aviso de '31 de agosto de 1886, sendo a dita estatua alli inau

gurada em 1 de marçoJ de 188j. 

O jardim qÜe a rodeava foi supprimido em 1899. 

Essa estatua, fundida em 1882 nas officinas do Engenho de Dentro, pelo 

processo-cêra perdida,-tinha sido destinada ao chafariz que a Directoria do 

novo abastecimento de agua pro

detáro e cujo plarilO foi su.ppriínido . 

fessor de estatuaria da 

Rráncisco . M :a no e 1 

ferro da Fabrica de 

na proporção de ...... 

Havendo b 

Ewbank da Camara. 

de uma licença a 24 de 

dura(nte o impedimento 

néiro de 18·86 · o ehefe da 

Córirado de ·Niemeyer. 

gozar a licença na Eu

assumptos ·referentes â. 

jectava collocar no largo do Val

·Pertence o trabalho ao pro

. Academia de Bellas Artes 

Chaves Pinheiro. E' de 

de Ipanema e 

director José 

. entrado no gozo 

julho, assumiu o cargo 

.do mesmo até 24 de ja

locomoção, Engenheiro Carlos 

O direetor Ewbank foi 

os quaes o forneci-

Estatua de Buarque de Macedo 

'inento directo de carvão Cardiff em substituição .ao de New-Castle e o que era 

então a.d.optado e fornecido por intermedio da casa Knowles & Foster. 

A :2 1 de m:aio fo>i co'ntrata.do .com Morris N. Kohn e Evaristo Juliano 

·cl·e Sâ. 0' estabelecimento de um botequim nos trens de passageiros. Os 

botequins ambulantes nos trens S 1 e S. 2 até a estação de Entre Rios e 



ramaes tiveram pouça duração, devido a abusos por parte do pessoal dos 

mesmos. 

·Durante o anno foram franqueadas ao publico as seguintes estações ~ 

paradas: 

Em 5 de. julho a estação-Avellar-entre a.s estações Ubá ·e Parahyba, 

na linha do centro ; 

Em I 2 do mesmo mez a parada- Sampaio - entre a rara.da d.o Ria~ 

chuelo e a estação do Engenho Novo, nos suburbios ; 

Em 5 de novembro a estação- Barão d·e Cotegipe - entre as do Espi

rito. Santo e Mathias Barbosa, na linha do cen'tro ; 

Em 1 de dezembro a parada- Roéha - entre a estação de S. Francisco 

e a parada do Riachuelo, nos suburbios. 

A extensão total da Estrada em trafego conservou-se a mesma do anno 

anterior, 724 k,908, visto . não ter sido inaugurado trecho algum·. de linha além 

de Lafayette. 

As duas estatuas de argamassa lateraes ao relogio no frontespicio da es

tação Central, achando-se deterioradas com a acção do tempo, foram substi

tuidas por uma estatua symbolisando o - Progresso - apoiada no alto do 

mesmo relogio. 

Tal obra d'arte, a primeira em. bronze fundida no Brazil, é concepção do 

finado esculptor brazileiro Candido Caetano de Almeida Reis, que a moldou 

em .areia do Porto e vasou-a em ~inco jactos nas officinas da Estrada no En

genho de Dentro, a r 3 de agosto de r 88 5. Foi inaugurada a 2 de .dezembro 

do mesmo anno. 

Em outubro encetou-se a construcção de uma casa-cabine em S. Diogo e 

outra na Côrte para a installação dos signaes - Saxby & Farmer --, que prin

cipiaram a funccionar em setembro de r 886, segundo as instrucções· expedidas 

na mesma data .. . 

Em janeiro foram igualmente expedidas instrucções aos machinistas para 

os signaes semaphoricos collocados em S. Diogo. 

Os dois carros ·dormitorios destinados á formação de trens nocturnos come- . 

çaram a circular em 16 de julho, mas sómente para Porto Novo do Cunha em 

correspondencia com a Estrada de Ferro Leopoldina, pàrtindo da Côrte ás sex~ 

tas-feiras às 1o 1
/ 2 da noite e r.egressando nas segundas-feiras ás r o 1/ 2 da noite. 

Os trens nocturnos em correspondencia c.om ·os da Estrada de Ferro 

S. Paulo .e Rio de Janeiro, na estação da Cachoeira, ficaram adiados para mais 

tarde. 



O aviso n. 46, de 2 7 de abril, autorisou a Directoria da Estrada a ceder 

por emprestimo a Beherend Schimidt & C. uma área de terreno na Gambôa 

para uma usina de experiencia de fabricação de gaz de gorduras, systema 

Pintsch, para illuminação dos ~arros de passageiros. Os bons r esultados obti

do_s determinaram a adopção desse gaz, para o que foi estabelecida uma usina 

da Estrada em S. Diogo . 

O aviso n. 121, de 2 o de setembro, determinou que a estação de Ubá 

passasse a ser denominada Paty. 

De accordo com a proposta da Directoria, autorisou o aviso n. 144, de 

2 7 de dezembro, a emissão de assignaturas especiaes . com abatimento de 7 S º/o 
sobre os preços das passagens para os empregados da Estrada residentes nos 

Estação Central com a estatua do Progresso 

suburbios, tornando-se extensivas as disposições do aviso de 3 1 de dezembro 

de 1884. 

A 2 5 de agosto foi recebido ó novó trecho de bitola estreita de Lafáyette 

a Congonhas, na extensão de. 2oi:n,424, ficando a extensão total da Estrada em 

trafego elevada a 745\332 · 

Em 1 de maio franqueou-sé ao publico a parada denominada - Cuper-

tino - entre · Piedade e Cascadura, nos· suburbios. 

Foi a 9 de maio, pelas 3 · horas da tarde, observado um forte tremor de 

térraf pór tres segundos, nà zona da Estrada: 'comprehendendo. as seguintes 

estações : 2 5. da linha do centro até Retiro; S . do ramal . de S . . Paulo até 
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Pombal; 6 do ramal de Porto Novo, excepto Sapuca:a; 2 do ramal de Santa 

Cruz, Campo Grande e Santa Cruz ~ Na linha do centro, de Maxambomba 

até Retiro, excluindo Ubá, Serraria e Cedofeita, sentiu-se o tremor, e tambem 

em Macacos e Sepetiba. ( 

Em Y piranga abalou todo o edificio. 

Em Palmeiras ficaram fendidas as paredes de uma casa do Dr. Gunning. 

Os tunneis nada soffreram. Os guardas do tunnel grande, que estavam na 

occasião dentro do mesmo tunnel, sentiram um ruido semelhante a forte trovão. 

Em Belém sentiu-se forte vibração do solo e trepidação das portas dos 

carros e para-choques. Na estação de Parahyba do Sul ouviu-se enorme estam

pido seguido de forte .cheiro de enxofre. 

A 13 de maio de 1887 foi celebrado accordo entre a Estrada e a provm

c1a de S. Paulo para cobrança do imposto creado por lei provincial. 

A 16 de julho foi recebido o novo trecho de Congonhas a Itabira do 

Campo, com a e~tensão de 401< ,7 50 e- franqueadas ao trafego as estações de 

S. Julião (depois Miguel Burnier, hoje Burnier) e Itabira. 

Ficou assim elevada a 786\082 a extensão total da Estrada em trafego. 

O Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, Conselheiro Ro

.drigo Augusto da Silva, em seguida á inauguração desse trecho dirigiu o se

guinte a viso ao director, que o fez extensivo ao pessoal da Estrada : 

« Na excursão que ultimamente fiz á provinda de Minas Geraes para as
sistir á inauguração do trecho dessa Estrada entre Cor:igonhas e ltabira do 
Campo, tive o ensejo de observar 'o bom estado de conservação em que ella se 
acha e a regularidade co~11 que são executados todos os serviços a seu cargo, 
o que me é grato communicar-lhe, louvando-o ao mesmo tempo, em nome do 
Governo Imperial, por semelhante causa.» 

Em 9 de junho franqueou-se ao publico a parada dominada Penha Longa 

entre as estações de Santa Fé e Chiador, do ramal de Porto Novo do Cunha, 

para a cànstrucção da qual concorreu Alberto Henrique Correia e Silva, in

dustrial naquella localidade, com a quantia de 6:000$000. 

O jardim da estação de Engenho de Dentro foi embellezado com duas 

fontes de ferro que o Ministerio autorisou a Directoria das obras do novo abas

tecimento de agua a ceder á Estrada á requisição da Directoria da mesma. 

Em officio n. 289, de 18 de novembro, a Directoria propoz ao Governo 

e foi approvada a viagem ã. Europa do contra-mestre de limadores Alfredo 

Antonio de Lima afim de praticar nas estradas de ferro e officinas __ de 

França e da Belgica sobre o emprego de alguns novos apparelhos da m-



dustria moderna, principalmente quanto ao uso de contra-vap'.)r nas locomo

tivas, para serem adaptados no serviço da Estrada, maxime como moderador da 

marcha dos trens nos declives• de grande . extensão, evitando-se o uso exclu-

. sivo dos. freios w estinghouse. 

Em seu regresso, em março de r888, foi o commissionado promovido a 

mestre de 2ª classe : 

Por decreto n. 9882, de 29 de fevereiro de 1888, teve approvação o 

novo regulamento para a Estrada de Ferro D. Pedro II reunindo em uma só 

direcção e administração os serviços da Estrada em trafego e os dos estudos 

e a construcção de obras novas para o prolongamento da linha principal e 

dos ramaes existentes e a de outros convergentes á mesma linha. 

As seis grandes divisões do serviço ficaram assim distribuidas : 

Iª. Administração central, directamente a cargo do director. 

2ª. Trafego, chefe, Engenheiro Jacintho Machado Bittencourt. 

3ª. Contabilidade, chefe, Engenheiro José Carvalho de Souza. 

4ª. Locomoção, chefe, Engenheiro Carlos Conrado de Niemeyer. 

Sª. Via permanente, chefe, Engenheiro Arthur AI vim. 

6ª. Estudo e : construcções do· prolongamento e ramaes, chefe · da con

st~ucÇão, Engenheiro Henrique Eduardo Hargreaves. 

, Em consequencia foi exonerado o Engenheiro chefe do prolongamento 

Francisco Lobo Leite Pereira. 

Em novembro coube a nomeação de ajudante da locomoção ao Enge

nheiro Francisco Paes Leme de Monlevade. 

Approvados em 6 de setembro os melhoramentos propostos pela Directoria 

da Estrada, foram estes realisados, a saber : 

Remoção do botequim em frente à estação Central, visto ter expirado a 29 

de abril o prazo fatal de mais um anno concedido ao concessionario do mesmo. 

Suppressão do jardim, assegurando á Estrada o direito de propriedade 

sobre a respectiva área que foi por ella desapropriada, e approvação do projecto 

de calçamento, collocação de dois lampeões candelabros com resguardos em 

redor, ajardinamento dos dois espaços . lateraes. 

Remoção dos kiosques em frente aos lados da estação para a praça da 

Acclamação, no terreno inaproveitado entre os edificios do Ministerio da Guerra 

e o jardim da Praça. 

A 3 de março celebrou-se accordo com as Companhias das Estradas de 

. Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro e Minas e Rio para o trafego mutuo entre ellas 

e a D . Pedro II. 
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A · r de janeiro de r 888 foi -recebido provisoriamente o ramal de Ouro 

Preto com a extensão de 42\385 e franqueadas ao trafego as estações de 

Rodrigo Silva e Ouro Preto, ficando a exterisão total da Estrada em trafego . . (. . 

elevada a 828\467. 

A 2o de agosto foi franqueada ao publico a parada de S. Diogo, em frente 

á estação do mesmo n_ome. 

Estação de Ouro Preto 

Durante o anno estiveram affectos a construcção os seguintes trabalhos: 

Liquidação das contas entre Carandahy e Itabira; : 

Organisação e calculo das medições finaes . do ramal de Our·o Preto ; 

Construcção do trecho de Itabira a Sabara ; 

Revisão dos estudos de Sabara a Santa Luzia. 
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Convidada a Estrada a se fazer representar na Exposição Universal de 

1 889 e~ Paris, concorrendo á medida de suas forças e obtida a devida au

torisação, foram enviados diversos productos, pelos quaes obteve os seguintes 
~ . 

premios, cujos' diplomas foram recebidos na Estrada em novembro de 1891 : 

5792 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE r 889 

LE JU~Y JNTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES DÉCERNE UN DIPLOME DE 

r•. MEDAILLE D'OR 

Á ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II' I3résil 

Groupe V - Classe 4r 
Le Directeur Général de 
L'Exploitation 

Le Président du Conseil 
Commissaire Général 

G. BERGER 

Paris, 29 septembre de 1889. 
Idem 

2°. MÉDAILLE D'ARGENT 

Groupe II _.; Classe r 2 

ldem 

3°. MÉDAILLE D'ARGENT 

Groupe V - Classe 42 

·Idem 

4º. MÉDAILLE DE BRONZE 

Groupe II - Classe r 6 

Idem 
5°. GRAND PRIX 

CmAM 

Au Gouvernement du Brésil 
D. Pedro) Brésil. 

(Ensemble de travaux et Chemin. de fer 

Groupe VI - Classe 63. 
66 



Sendo as medalhas de um só modelo, o verso e reverso abaixo éfac-simi!e 

. das que acompanharam o diploma. 

Concedida licença em janeiro ao chefe ~a linha, Engenheiro Arthur 

Alvim, que foi gozal-a na Europa, ficou interinamente preenchendo o, logar 

o engenheiro chefe do movimento João Baptista Maia de Lacerda, como 

ajudante o Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira e como chefe do mo

vimento o engenheiro residente José Ozorio Nogueira da Silva. 

Foram em seguida nomeados: chefe da contabilidade o Engenheiro João 

Baptista Maia de Lacerda e effectivo do movimento o Engenheiro José Ozorio 

Nogueira da Silva. 

O escriptorio central da construcção do prolongamento, que estava 

estabelecido em Queluz, foi transferido em março para a cidade de Sabará. 

' · 

Verso e rellerso da medalha 

O chefe de secção de desenho da via permanente João Raymundo 

Duarte, que estava encarregado do serviço de illuminação electrica, foi por 

quatro mezes estudar na Europa os melhoramentos e desenvolvimentos mais 

recentes e sua applicação para complemento · do systema adaptado na estação 

Central. 

A compra da importante pedreira de S. Diogo, com terrenos e dois pre

dios, foi realisada por escriptura publica de 20 de abril por 60:000$000. 

Nos quatro annos ultimas a Estrada havia comprado pedra alli extrahida 

para lastramento da linha, na importancia de 297:693$513. 

A estação de S. Julião, por aviso de 24 de setembro, passou a denomi

nar-se Miguel Burnier, em memoria desse .illustre Engenheiro brazileiro, e em 



reconheci'mento aos bons. serviços por elle prestados quando engenheiro chefe 
do prolongamento. 

Tendo pedido exoneração do cargo o chefe da linha Engenheiro Arthur 

Alvim, foi nomeado em novem'bro para esse· cargo o Engenheiro João Augusto 

Cesar de Souza, removido de engenheiro chefe do prolongamento da Estrada 

de Ferro de Baturité. 

O Governo Provisorio, com o advento .da Republica, por aviso de 2 2 de 

novembro mandou substituir o titulo da via ferrea pelo de « Estrada de Ferro 

Central do Brazil ». 

Pedreira de S . Diogo 

Por portaria de r 2 de dezembro foi removido o chefe da locomoção, 

Engenheiro Carlos Conrado de Niemeyer, para o logar de chefe da commissão 

· · incumbida pelo Ministerio da Agricultura da compra de materiaes e de outros 

serviços na Europa e nos Estados Unidos da America do Norte, do qual. não 

tomou posse. 

Por portaria de 26 de dezembro foi exonerado o Engenheiro Feliciano 

Mendes de Mesquita Barros do logar de chefe do trafego da Estrada, para o 

qual fôra nomeado a 30 de novembro em substituição· do Engenheiro Jacintho 

· Machado Bittencourt. 



A 2 2 de janeiro abriu-se ao trafego provisorio de passageiros, bagagens 

e encommendas a parada do Prolongamento na linha do centr~. 

Foram mais franqueadas durante o anno as seguintes . paradas nos subur- · 

bios: Encantado, entre Engenho de Dentro e Piedade, a 15 de abril; Meyer~ 

entre Engenho Novo e Todos os Santos, a 13 de maio; Mangueira, entre 

S. Christovam e S. Francisco Xavier, a rn de agosto. 

A extensão total da Estrada em trafego em 3 1 de dezembro era a mesma 

que a de 1888 em igual data. 

Data de 29 de agosto a celebração com a Presidencia de Minas Geraes 

de um accordo para cobrança do imposto de transito provincial por intermedio 

dos agentes das estações da Estrada. 

A 2 2 de maio foi tambem celebrado accordq de trafego mutuo com a Em

preza Estrada de Ferro do. Bananal, cujo entroncamento .é na estação da Saudade. 

Existia em 31 de dezembro o seguinte material rodante: 

Locomotivas (bitola de 1 m,60) 

» ( )) 

Bitola de 1m,60: 

Carros especiaes. 

">> de 1ª classe . 

» » 

» mixtos de l a e 2ª classes. 

» para bagagem nos expressos 

» » chefes de trem . 

» funebres 

Vagões para transporte de animaes . 

» » » >> carnes verdes 

» » » » explosivos 

» fechados para mercadorias 

» americanos para 

» para diversos 

Bitola de 1.m,00: 

Carros especiaes. 

» 

» 

para . _passageiros. 

diversos . 

Vagões para animaes. 

» » mercadorias 

mercadorias. 

.· 

•. 

12 

11 

94 

100 

20 

12 

2 

158 .. 

56 

12 

1. 192 

5.1 

2-53 

. 331 J. 800 

2 

12 

4 , 18 

11 

107 
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Busto em bronze do Commendador Mariano Procopio Ferreira Late, of/erecido á Estrada por sua 
Exma. viuva e seus filhos. Foi fundido em Paris por j. Enderlin - 1887 





No dia 7 de dezembro desse anno um desastroso ac;:>ntecimento causou a 

morte do Engenheiro da 8ª residencia Manoel Francisco Correia Junior. 

Este Engenheiro, após o almoço, partiu de Miguel Burnier em velocipede, 
. . 

ordenando, no fim do tunnel, aos trabalhadores que empurravam o velocipede 

que voltassem, seguindo só para Itabira. Parando na 6ª turma para dar algumas 

ordens ao feitor, este notou que o Engenheiro Correia estava incommodado, 

pallido, olhos bastánte injectados de sangue, e passando constantemente a 

mão pelo rosto e cabeça. Perguntando-lhe se queria que viesse alguem com elle, 

respondeu negativamente, allegando encontrar proximamente outra turma. 

No kilometro S 14, em curva em que se poderiam avistar a uma distancia de 

50 metros, o velocipede foi de encontro á machina do trem de lastro, subindo 

pelo limpa-trilhos até o pharol e em seguida recuando para parar a uma dis

tancia de 31 metros (distancia do logar do choque ao ponto em que estava o 

velocipede virado e fóra da linha). A' distancia de 8 metros estava cahido o 

engenheiro residente e ao lado delle o banco do velocipede. 

Dado o signal de soccôrro, appareceram duas turmas proximas de trabalha

dores que o encontraram cahido, lançando sangue sem poder fallar . Transpor

tado para Itabira em um colchão pelo trem de lastro, falleceu tres horas depois. 

O machinista affirmo~ ter visto o velocipede a uma distancia de 40 metros 

e ·que parou a machina, julgando que o velocipede fosse tambem immediata

mente parado ; mas vendo que o engenheiro residente não fazia movimento 

algum e que o velocipede ia se precipitar sobre a machina por vir com 

grande velocidade, tentara recuar a machina, mas não teve tempo. 

Disse mais que o engenheiro vinha olhando para o lado e com a cabeça 

um pouco cahida. 
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DECRETO N. 9882 - DE 29 DE FEVEREIRO DE 18t:>S ; 

Approva o regulamento da Estrada de Ferro D. Pedro II 

A Princeza Imperial Regente, em <nome do Imperador_, Ha :por hem 
approvar o Regulamento da Estrada de Ferro D. Pedro II, que com este 
baixa, assignado pelo bachar~l Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho: de 
Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 de fevereiro de 1888, 
67° da independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Rodngo cAugusto d'a ·Sz1va. 

Regulamento a que se refere o decreto n. 9882, de 29 de fevereiro de 1888 

' CAPITULO I 

ORGANISAÇÃO DO SERVIÇO 

Art. r0 • O serviço da Estrada de Ferro D. Pedro II comprehende: 
§ rº. A direcção e administração da estrada erri tra:fego. 
§ 2°. Os estudos e a construcção . de obr::is novas para o prolongamento 

da linha principal e dos ramaes existentes e a de outrQs convergentes 
á mesma linha. 

Art. 2° .• Esses serviços serão dirigidos por um chefe de livre escolha , 
do Governo, immediatamente subordinado ao Ministro e Secretario. de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

,, 
CAPITULO II 

DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PARTE EM TRAFEGO -

Art. 3°. Os serviços do trafego ficam distribuídos por cmco grandes 
divisões, na ordem e com as denominações seguintes: 

rº. Administração central. 
2°. Trafego. 
3°. Contabilidade. 
4º. I.,ocomoção. 
5°. Via permanente. 
Art. 4°. O direçtor, além de superintender todo o serviço, tem directa

mente a seu cargo a direcção da 1 ª divisão. 
Cada uma das outras divisões será dirigida por um engenheiro chefe de 

serviço, immediatamente .subord.inado ao director e c.om as denominações 
seguintes: 

O da 2ª divisão, chefe do trafego. 
O da 3ª dita, chefe da contabilidade. 
O da 4ª dita, chefe da locomoção. 
O da 5ª dita, chefe da linha. 



CAPITULO III 

Iª DIVISÃO 

Da administração central 

• 
. Art. 5°. E' de exclusiva competencia do director : 
§ I 

0
• A direcção geral de todos os serviços . 

. § 2º. ·A nomeação de todos os empregados da estrada, que por este 
Regulamento não competir ao Governo. 

§ 3º· A organisação ou approvação dos regulamentos e instrucções para 
os diversos serviços da estrada. 

§ 4º· A organisação das condições geraes, especificações e tabellas de 
preços para as obras, fornecimentos e quaesquer trabalhos. 

§ 5º. A autorisação das despezas dentro dos creditos destinados aos 
serviços a seu cargo. 

§ 6°. A interpretação das tarifas e as providencias relativas ao desen
volvimento da renda da estrada. 

§ 7°. A decisão das reclamações concernentes ao serviço da estrada. 
§ 8°. A celebração de contratos de serviços, cessões, fornecimentos e 

ajustes com particulares. 
§ 9°. A celebração de contratos ou ajustes com as companhias e em

prezas de transportes, para o estabelecimento de trafego mutuo, uso commum 
de estações, permutas e outros. 

§ 10. A imposição de penas aos empregados, de conformidade com 
as disposições deste Regulamento. 

§ 11. A adopção de quaesquer medidas tendentes á disciplina, segurança, 
economia e desenvolvimento do trafego da estrada . 

Art. 6°. Os serviços da administração central comprehendem as tres 
secções seguintes: 

: ª. Secretaria . 
2ª. Thesouraria. 
3ª. Almoxarifado. 
Art. 7°. A secretaria será dirigida pelo secretario, a quem incumbe: 
§ 1°. O expediente geral da Directoria. 
§ 2°. O lançamento dos contratos e ajustes, o assentamento dos em-

pregados e o registro de toda a correspondencia official da Directoria. 
§ 3°. O inventario dos proprios da estrada. 
§ 4°. A guarda e conservação do archivo central. 
§ 5°. A organisação das folhas de pagamento do pessoal da adminis· 

tração central. 
Art. 8°. A thesouraria ficará a cargo do thesoureiro, que terá sob sua 

guarda a caixa, por cujos valores e operações é responsa vel. 
Ao thesoureiro compete: 
§ 1º. Receber e fazer escripturar diariamente no livro-caixa a receita 

.ordinaria, extraordinaria e eventual da estrada. 
§ 2º. Entregar ao Thesouro, por ordem do director, a renda liquida da 

estrada e a importancia cobrada dos direitos e impostos e multas dos em
pregados. 

§ 3°. Fazer, por si ou por seus auxiliares . devidamente autorisados, 
todos os pagamentos· da estrada, excepto aquelles que, em virtude de con-
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tratos existentes ou que se fizerem, tenham de ser effectuados em outra re
partição publica. 

§ 4°. Arrolar todos os documentos de receita e despeza que devam ser 
remettidos ao Thesouro, na conformid~de dos decretos n. 2548 de lo de 
março de 1860 e n. 9262 de 16 de agbsto de 1884. 

Art. 9°. O escrivão da thesouraria tem a seu cargo o exame e escri
pturação dos documentos comprobativos da receita e despeza, os quaes, 
depois de examinados e acceitos, serão por elle rubricados. O escrivão é 
responsa vel pela legalidade de todos os papeis que servirem. de documentos 
da escripturação. 

Art. 10. Compete ao almoxarifado: 
§ lº . A arrecadação e classificação do material existente e do que fôr 

adquirido para o custeio e obras novas da estrada. 
§ 2º. A verificação da quantidade e qualidade do material no acto de 

ser recebido, observando-se nos exames as estipulações dos respectivos con
tratos ou especificações das encommendas e pedidos e as amostras ou mo
delos adoptados . 

§ 3°. A organisação de pedidos para acquisição do material necessario 
ao supprimento .dos armazens e deposito.>. 

§ 4º . A satisfação dos pedidos de fornecimentos assignados ou rubri
cados pelos chefes de serviço ou de repartições · da estrada e despachados 
pela Directoria, bem como o acondicionamento e remessa do respectivo ma
terial ao seu destino. 

§ 5°. A escripturação da carga e descarga e movimento do material. 
Art. l l . E' do dever e competencia do almoxarife : 
§ lº. Responder pela quantidade e qualidade do material que estiver 

em deposito. 
§ 2°. Manter os ar.mazens e depositos em perfeita ordem e asseio, di

rigindo a arrumação e acondicionamento dos artigos sob sua responsabilidade, 
zelando a sua conservação e limpeza, devendo, no caso de deterioração 
casual, dar immediatamente parte á Directoria para esta resolver a respeito. 

A falta de cumprimento destes deveres sujeita o almoxarife á inde
mnisação do valor do material deteriorado. 

§ 3º. Organisar e fazer organisar os pedidos para acquisição ôo material, . 
de modo que os armazens e depositos se conservem sempre providos dos 
artigos necessarios para o consumo ordinario. 

§ 4°. Assistir ou mandar assistir por seus fieis, quando impedido, ao , 
exame e verificação da qualidade, peso, quantidade e medida do II!-aterial 
que tiver de ser recebido, requisitando dos chefes de serviço, · sempre que 
fôr necessario, os . peritos precisos. 

§ 5º. Providenciar sobre os fornecimentos que forem ordenados pela 
Directoria e assistir á conferencia para a entrega ou remessa do material, tendo 
em vista que este serviço seja executado com a maior promptidão e regula
ridade.. 

§ 6° . Mandar examinar e avaliar o material inservivel que existir ou 
fôr recolhido ao almoxarifado, requisitar concerto para o que estiver no caso 
de poder ser . depois novamente fornecido e venda em leilão para o que 
fôr imprestavel ou não tiver applicação na estrada. 

§ 7º . Assignar os termos e passar as declaraçóes e recibos que devem 
constituir a su1 responsabilidade. 
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§ 8°. Apresentar á Directoria, até ao dia r 5 de cada mez, um relatorio 
dos fornecimentos feitos ás diversas seccões de servico no mez anterior e, 
até ao fim de fevereiro de cada anno, 'uma demons~ração geral do movi
mento do material do antro anterior e um inventario geral do material em 
ser, cujos trabalhos .Jerão organisados pelo escrivão. 

Art. 12. A escripturação do almoxarifado será feita por um escrivão, 
que tem a seu cargo o exame dos documentos justificativos do movimento 
de entradas e sabidas dos materiaes no almoxarifado. O escrivão é respon
savel pela legalidade de todos os papeis que servirem de documentos para a 
escripturação, os quaes, depois de examinados e acceitos, serão por elle ru
bricados. 

Art. 13. O director organisará instrucções que regulem os detalhes e o 
modo pratico como devem ser desempenhados os diversos serviços da 
administração central, distribuindo-os pelo pessoal constante da tabella n. 1, 

e estabelecerá os livros, modelo.> e processos que deverão ser adoptados 
na escripturaçáo e contabilidade. 

CAPITULO IV 

2 ª DIVISÃO 

. Do trafego 

Art. r4. Os serviços do trafego comprehendem as seguintes secções : 
1ª. Trafego (serviço central e das estações). 
2ª. Movimento (serviço dos trens). 
3ª. Telegrapho. 
Art. r5. A' 1ª secção incumbe: 
§ 1°. O expediente geral da divisão. 
§ 2°. O serviço de passageiros nas estações, recebimento, guarda e 

expedição de bagagens, encommendas, mercadorias, a policia e asseio das 
estações e suas dependencias; o recebimento, transmissão e entrega dos 
telegrammas em serviço da estrada, do Estado, ou de particulares. 

§ 3°. A arrecadação das taxas de transporte. 
§ 4°. O processo das reclamações sobre perda ou avaria das merca

dorias ou de quaesquer outras relativas ao transporte de passageiros e 
mercadorias. 

§ 5º. A organisação e fiscalisação da escri pturação propria do movi
mento da estação. 

§ 6°. A execução rigorosa das instrucções e ordens de serviços, rela
tivas ao movimento e segurança dos trens. 

Art. · 16. A' 2ª secção incumbe : 
·§ 1º. A composição e circulação dos trens e a distribu.ição dos carros 

e vagões pelas estações. 
§ 2º. A execução dos regulamentos de signaes, policia e segurança dos 

trens em movimento. 
§ 3°. A organisação das diversas estatísticas do movimento dos trens e dos 

vehiculos, conforme as instrucções do chefe do trafego. 
Art. 17. A'·3ª secção incumbe: 
§ 1°. O assentamento da linha telegraphica e sua conservação. 

68. 



§ 2º. A inspecção, reparação e installação dos apparelhos .telegra .. 
phicos. 

Art. 18. Os serviços desta divisão serão dirigidos por um chefe do trafego 
ai:IXiliado por um chefe de movimento; um inspector de linhas telegraphicas e 
apparelhos e por um inspector de estações. ' 

Art. rg. Ao chefe do trafego, que tem a seu cargo a direcção immediata 
do escriptorio central do trafego, compete : 

§ 1º. Organisar, inspeccionar e superintender todos os serviços das tres 
sec~ões da divisão, de accordo com as instrucções e regulamentos approvados 
pelo director. 

§ 2º. Distribuir o pessoal das estações, regular suas attribuições e fazer 
observar rigorosamente os regulamentos de · signaes, policia e segurança do 
movimento e quaesquer outros relativos ao serviço do trafego. 

§ 3°. Organisar e fiscalisar todo o serviço de movimento de trens e do 
telegrapho. 

§ 4°. Propor ao director os regulamentos ou instrucções de signaes e de 
policia, de trens e estações, e os que definirem as attribuições e as relações dos 
empregados da divisão. 

§ 5°. Propor ao director a classificação das estações, o pessoal e material 
de cada uma . 

§ 6°. Visitar com assiduidade as estaçóes, examinando se são regularmente 
feitos todos os serviços nas estações e nos trens. 

§ 7º. Organisar os quadros estatísticos do percurso, composição, utilisação 
dos trens e vehiculos e, com o maior rigor possível, o da quantidade de trafego 
ou do numero de toneladas-kilometro transportadas pela estrada. 

§ 8°. Apresentar ao director, até ao dia 3o de_ cada mez, um relatorio resu
mido de todas as occurrencias havidas no trafego durante o mez anterior,· 
com os respectivos quadros estatisticos e, até ao fim de fever_eiro de cada anno, 
relatorio acompanhado dos sopreditos qrn1dros concernentes ao anno anterior 
e do orçamento da despeza provavel com o trafego no anno financeiro 
seguinte. 

Art; 20. O serviço telegraphico será franqueado ~o publico sem prejuizo 
do _serviço da estrada. 

Art. 21 . A classificação das 
director, que dará conhecimento 
fiquem. 

estações será feita ou -alterada pelo 
ao Ministi'o dos motivos que a justi-

Art. 22. Só poderão ser classificadas em 1ª ou 2ª classe as estações inicial 
e terminal, e, das intermedias, aquellas que se acharem em condições especiaes, 
de que provenha notavel movimento de mercadorias em relação á quanti
dade de trafego da estrada, ou tiverem serviço importante de composição 
de trens. 

Art. 23. Nenhum serviço de qualquer das divisões se fará nas estações e 
na parte da linha comprehendida entre as chaves respectiva15, sem conhecimento 
prévio do agente da estação. 

Art . . 24. Os agentes sáo obrigados a prestar a todos os chefes de serviço os 
auxilios que lhes requisitarem, uma vez que o poss_am fazer sem manifesto pre
j u izo do serviço das estações. 

Art. 25. O chefe do trafego procederá ao necessario estudo_das tarifas, de
vcnJo propor ao director as modificações que julgar necessarias, no intuito de 
desenvolver a renda da estrada. 
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CAPITULO V 

3ª DIVISÃO 

Da contabilidade 

Art. 26. Os serviços da contabilidade comprehendem as duas secçóes se-
guintes: 

1 ª. Receita do trafego. 
2ª. Contabilidade géral da receita e despeza. 
Art. 27. Ao chefe da contabilidade compete: 
§ Iº. Dirigir e inspeccionar o serviço geral da contabilidade da estrada, da 

arrecadação da receita e respectiva escripturação. 
§ 2º. Proceder ao necessario estudo das tarifas, propondo ao director o que 

lhe parecer conveniente na parte relativa á interpretaçfo e applicação das 
mesmas tarifas . 

§ 3°. Informar sobre as reclamaçóes por excesso de frete e, em geral, sobre 
quaesquer questóes relativas a pagamentos feitos pela estrada ou della recla
mados. 

§ 4°. Dirigir e inspeccionar o serviço da contabilidade nas estações e paradas, 
e a respectiva escripturaçiío. 

§ 5°. Fiscalisar a renda que fôr diariamente recolhida á thesouraria e, ao 
menos uma vez por mez, a qué estiver por cobrar nas estações. 

§ 6°. Remetter ao director, até ao fim de cada mez, a synopse e balancete 
da receita e despeza no mez anterior e, até ao fim de fevereiro, um relatorio do 
estado dos serviços a seu cargo, acompanhado do balanço da receita e despeza 
concernentes ao anno anterior, das estatísticas geraes da receita e do orçamento 
da despeza prova vel com a divisão no anno financeiro seguinte. 

Art. 28. Compete á 1ª secção: 
§ 1°: Verificar todos os documentos de receita, revendo os calculas e appli

cação das tarifas. 
§ 2º. · Escripturar nos livros competentes a receita arrecadada e por arre

cadar. 
§ 3°. Archivar, competentemente coordenados, todos os documentos da re-

ceita. ' 
§ 4°. Fazer imprimir 03 bilhetes de pas>ageiros, rubricar e numerar os 

livroHalões de todas as verbas da receita. 
§ 5°. Organisar as demonstrações das passagens e fretes concedidos aos 

diversos Ministerios e repartiçõ.es e a emprezas ou particulares em virtude de 
contrato ou accordo. 

§ 6°. Organisar mensalmente as contas correntes de receita entre a estrada 
' e companhias ou eli1prezas em trafego mutuo. 

§ · 7º. Fazer indemnisar pelos empregados da estrada do que, por falta ou 
engano destes, se àchar desfalcada a renda da mesma estrada. 

· § 8°. Organisar as estatísticas parciaes e geraes da -receita. 
Art. 29. Compete á 2ª secção : 
§ 1 º. Processar todas as contas de fornecimento examinando se estão com~ 

pefentemente documentadas, e se as quantidades e preços conferem com os 
pedidos e contratos (quando os houver); e finalmente, se o fornecimento foi de~ 

··. vidamente autorisado pelo director. 



§ 2°. Processar todas a~ folhas de pagamento do pessoal, verificando se os 
vencimentos e diarias conferem com os das tabellas e . ordens em vigor e as 
declarações constantes das mesmas folhas. 

§ 3°. Verificar os calculós de todos os rocumentos de despeza. 
§ 4°. Formular todas as contas do que a estrada tiver de receber, quer dos 

Ministerios, quer de particulares ou emprezas. 
§ 5°. Organisar mensalmente as contas correntes da estrada com as . em

prezas em trafego mutuo. 
§ 6°. Escripturar as despezas de todas as divisões do serviço da estrada e 

regular as contas entre os diversos serviços. · 
§ 7º. Ter em dia, nos livros - dia rio, razão e auxiliares, toda a receita e 

despeza da estrada, na fórma das instrucções e modelos exigidos pelo The
souro' Nacional. 

Art. 3o. O chefe da c0ntabilidade, de accordo com o chefe do trafego, 
organisará e sujeitará á approvação do director as necessarias instrucções para 
regular os detalhes e o modo pratico como devem ser desempenhados os ser
viços da contabilidade na parte referente ás estações e paradas. 

CAPITULO VI 

4ª DIVISÃO 

Da locomoção 

Art. 3 1 • A locomoção abrange tudo quanto concerne ao serviço das loco" 
motivas e á construcção, conservação e reparação do material rodante. 

Art. 32. Será dirigida por um chefe da locomoção, auxiliado por um 
ajudante. 

Ao chefe da locomoção inçumbe : 
§ 1°. Organisar, inspeccionar e superintender os serviços da locomoção, 

fazendo manter em bom estado as locomotivas, tenders, carros, vagões e 
quaesquer accessorios ou dependencias do serviço da tracção. 

§ 2º. Administrar as officinas de construcção e reparãção do material 
rodante. 

§ 3°. Organisar e distribuir o pessoal da locomoção e o serviço das 
locomotivas. 

§ 4º. Estudar e promover os melhoramentos que convenha adoptar.na 
construcção e reparação do trem rodante. 

§ 5°. Preparar os planos geraes e de execução, orçamento e especi
ficações para as encommendas do trem rodante e seus accessorios, quer 
tenham de ser executados nas officinas da estrada, quer em outras. 

§ 6°. Assistir, por .si ou por seus auxiliares, ao recebimento do ma
, ter.ia! encommendado, procedendo ás experiencias necessarias para verifi
cação de seu estado e qualidade. 

§ 7º. Organisar, de accordo com os modelos approvados pelo director, 
a escripturação, contabilidade e -estatística da tracção, officinas e deposito. 

§ 8°. Percorrer frequentemente a · linha, inspeccionando os serviços da 
tracção, dos depositos e mais dependencias a seu cargo. 

§ gº. Remetter ao director, até o ultim0 dia de cada mez, um rela
torio resumido do estado do material e officinas. e das principaes occur-
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·rencias havidas no serviço a s~u cargo durante o mez anterior, acom.pa
nhado dos quadros estatióiticos do percur3o, co:1sumo e natureza dos re
paros do trem rodante, especificados por numero e classes de vehiculos. 
_Até o ·fim de fevereiro apresentará ao director um relatorio acompanhado 
dos quadros estati&~icos acima indicados, comprehendendo as occurrencias 
do anno anterior ~ o orçamento, com a discriminação das verbas, para 
o anno financeiro seguinte. 

Art. 33. As officinas e dependenctas da trncção co;:nprehendem: 
§ 1º. As officinas de reparação de machinas. 
§ 2°. As officinas para a reparação e construcção de carros e vagóes . 
§ 3°. Os depositos de machinas e carros, armaze113 e depositos de 

combustivel, material para consumo e de sobresalente e um pequeno la
boratorio para ensaio das substancias que tiverem de ser empregadas 
pela locomoção, 

Art. 34. Os depositos de materiaes de consumo da locomoção de
verão conter o indispensavel para um ou dois mezes e os sobresalentes 
necessarios para a reparação do material rodante. 

Art. 35. A contabilidade e estatistica da locomoção serão organisadas 
de forma que se conheça para as locomotivas e vehiculos: 1°, o numero, 
natureza e importancia dos r~paros que tiverem soílrido; 2º, o consumo 
e despeza kilometrica em combustivel e lubrificantes; 3°, o percurno feito; 
e, para as officinas : - o trabalho util dos operarios, machinas e appa
relhos e os cust:)s, em material e mão de obra, das construcções e re
paros. 

Art. 36. Tanto quanto fôr possivel, o tral;mlho estatistico da locomoção 
subdividir-se-ha até o emprego dos menos importantes objectos de con .. 
sumo. 

Art. 37. Será organisado um inventario descriptivo de todo o ma
terial rodante, fixo e das officinas. E-;te inventario será revisto e conferido 
trimensalmente pelo chefe da locomoção. 

Art. 38. As officinas poderão, sem preimzo do serviço da estrada, 
executar guaesquer trabalhos particulares, mediante ajuste prévio entre o 
interessado e o director. 

Taes trabalhos· serão pagos, attendendo-se á porcentagem correspon
de.nte á importancia 'das despezas geraes das officinas e seu producto le

vado á conta de receita eventual da estrada. 

C A P I T U L O VII 

5ª DIVISÃO 

Da via permanente 

Art. 39. O serviço da via permanente comprehende todos os tra
balhos .de conservação, reparação, reconstrucção, melhoramentos da linha' 
edificios e suas dependencias, e a construcção de obras novas na estrada 

em trafego. 
Art. 40. A via permanente será dirigida por um chefe de linha e 

um ajudante. 
fg 



Art. 41. Ao chefe da linha compete: 
§ 1º . Organisar, inspeccionar !'! superintender todos os serviços da via 

permanente, mantendo a linha nas melhore3 condições, .de modo que a cir
culação dos trens se effectue com a maior regularidade, segurança e economia. 

§ 2º. Organisar o serviço de con~rvação, policia e vigiiancia da 
linha, fazendo . observar rigorosamente os regulamentos em vigor. 

§ 3°. Auxiliar com o pessoal sob. suas ordens o serviço de conser
vação das linhas telegraphicas. 

§ 4°. Organisar os projectos, orçamentos e especificações para as obras 
e uma tabella de serie de preços para o serviço de reparação e obras 
novas da estrada em trafego, a qual será · revista annualmente e appro~ 
vada pelo .Ministro. 

§ 5°. Fazer escripturar as despezas por natureza de obra, discrimi
nando o que fôr propriamente conservação e custeio do que constituir 
construcçõe3 novas. 

§ 6°. ln ventariar todo o material e utensilios da via _permanente. 
§ 7º. Conservar archivados em bo~ ordem os desenhos de todos os 

trabalhos executados na via permanente. 
§ 8°. Percorrer frequentemente a linha, inspeccionando cuidadosa

mente seu estado e o modo por que são effectuado.> os diversos serviços 
a sel:l carg0. 

§ 9°. Apresentar ao director, até o ultimo dia de cada mez, um re
latorio resumido dos trabalhos executados e das principaes occurrencias 
havidas na via permanente durante o mez anterior, fazendo expressa 
menção do estado da linha, edificio3 e s1,1as dependencias, do custo e 
ql:lantidade do material consumido, discriminando os pontos em que foi 
empregado, e da despeza kilometrica de conservação. Até o fim de feve
reiro apresentará ao mesmo director um relatorio analogo, concernente ao 
anterior, acompanhado do orçamento, com discriminação de verbas, para 
o anno financeiro seguinte. 

Art. 42 . Serão estabelecidos, nos lagares convei::iientes, depositas de 
material, com o indispensavel para os supprimentos occurrentes. Estes de
positos ficarão sob a guarda e responsabilidade dos empregados que o . 
çhefe da linha designar. - -

..i\rt. 43. As obras de conservaçáo · e reparação ordiüaria serão feitas 
por administração. 

As construcções ou reparos de valor consideravel serão feitos, a 
juizo do director, por administração ou empreitada, mediante series . de 
preços, e dirigidos exclqsivamente pelo pessoal technico da via permanente . . 

Se as obras importarem em renovações completas e avultadas ou na 
construcção de obras de arte de grande importancia, nada resolverá o 
director sem prévia autorisação do Ministro. 

CAPITULO VIII 

6ª DIVISÃO 

Estudos e construcção do prolongamento e ramaes 

Art. 44. A 6ª divisão será dirigida por um engenheiro chefe de ser
viço immediatamente subordinado ao director e com a denominação de 
- chefe da construcção. 
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Art. 45. Os estudos e construcçfo do prolongamento e ramaes com
prehendem: 

§ rº. As explorações e estudos para o melhor traçado. 
§ 2º. A organJsaçfo dos proje.:tos, orçamento3 e imtrucções para a 

construcção, comprehendendo tabella;; de preços, . especificações para as 
obras e condições geraes para os contratos de empreitada. 

§ 3° . As medições e avaliações para pagamento de obras executadas. 
§ 4°. A organisação do .> certificados para pagamento das obras e ser

viço3 executados. 

§ 5·º. A organisação das folhas de pagamento do pessoal technico, 
administrativo e operario dos estudos e construcção . 

. § 6°. Escripturação technica das despez3.S de comtru:ção, do custo e 
quantidade das obras e serviços. 

Art. 46 . As exploraçóes e estÜdos comprehendem: 
§ 1°. O exame das regiões por onde tiver de passar a linha proje· 

ctada, tendo por fim especial dete rminar aproximadamente os pontos de 
passagem obrigados e obter os dados e inforn11ções diversas que sirvam 
para qecidir da escolha dos valles que devam ser estudados. 

§ 2º. O traçado de uma linha de ensa:o táo aproximada quanto pos· 
sivel da directriz definitiva, medindo-se as distancias com a maior exactidfo 
e tomando-se os angulos de deflexão da >. ·linhas e o rumo magnetico de 
cada uma. · 

§ 3°. O nivelamento longitudinal de todo3 os pontos da linha traçada . 
§ 4°. O levantamento. de secções transvcrsaes em numero e largura 

sufficiente · para determina\:- a configuração e relevo do terreno em uma zona 
de 80 metros pelo menos;· para cada lado da linha estudada . 

§ 5°. A construcção da planta e perfil da linha estudada e a oi;ganisação 

do pr~jecto, orçame~to e rremori~ descriptiva. e justificativa d~ m~smo. . 
§ bº. A determmaçf J da latitude e longitude dos por:i.tos mais nota veis 

situados na linha est(~ada ou em suas proximidaclc.:;, dentro de seis kilo· 
metros para cada ladp. . . . 

§ 7º. Uma noticia' das IocaF~des' ;;· povoações que ti verem de ser atra· 
vessadas ou servidas pel'à· ·e;trada, acompanhada de dados sobre sua riqueza, 
população e producção. 

§ 8º. Notas sobre a confluencia de rios, sua navegabilidade e cheias, vias 
de communicação já existentes e quaesquer outras informações ou estudos 
exigidos pelo Ministro, nas instrucções especiaes para o estudo de cada estrada . 

Art. 47. Terminados os estudos e explorações, o director remetterá 
ao Ministro, pata toda a linha estudada ou para secções da mesma linha, 
os seguintes documentos exigidos pelo art. 2 r § rº do regulamento de 28 

de fever~iro de r 874 : 
§ 1°. A planta geral da linha ferrea, na escala de 

4
:,

0
, em que serão indi

cados os raios de curvatura, a configuração do terreno, representada por meio 
de curvas de nivel equidistantes de 3 metros e, bem assim, em uma zona de 80 
metros, pelo menos, para cada lado, os campos, matas, rios, edificações, 
culturas, terrenos pedregosos e, sempre que fôr possível, as divisas de pro
priedades particulares, as terras dev'olutas e as minas. 

§ 2°. O perfil longitudinal, na escala de _
4

: 0 para as alturas e de 
4 0

: 0 

para as distancias horizontaes, indicando as extensões e as inclinações 

· dos declives. 
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~ 3º. Perfis transversaes na escala de - 1
- em numero sufficiente para a 

;::; . 200 

determinaçáo de volumes das obras de terra. 
§ 4°. Plano·s geraes das obras mais importantes, na escala de .:0 , incluindo 

os typos a adoptar para as diversas classee de estações, suas dependencias 

e abastecimento de agua ás locomotivas . 
. e 5°. Rela ~ão das pontes, viaductos, pontilhóes, boeiros e quaesquer.outras 

obras d'ane, com as principaes dimensGes, posição na linha, systema de 

construcção e "qUflntidade de obra. 
§ 6°. Tabella da quantidade de excavação para executar-se o projecto, 

· do transporte médio para o producto das excavações e . a classificação pro

vavel destas. 
§·7°. Tabella de alinhamentos e seus desenvolvimentos~ raios de curvas, 

mclinacão e extensáo das declividades. . -
§ ·1)0

• Cadernetas authenticadas das notas das operações topographicas, 

geodesicas e astrónomicas feitas no terreno. 
§ 9° . Orçamento geral do custo da linha, com a indicação das quan· 

tidades de obra e dos preços de · unidades, se estes · não estiverem deter

minados e, bem assim, das despêzas de exploração e e:;;tudos preliminares. 
§ 1 o. Relatorio ger:al das vantagens e exito provavel da linha projectada. 
Art. 48 . Sómente depOis de · approvados pelo Ministro os documentos 

relativos aos estudos e explorações, poderá ser ·autorisada a construcção 
das obras, que não terá'· começo emquanto não fôr expressamente ordenada 

pelo Ministro. 
Art. 49. As obras serão executaçlas · por empreitadas e series de preços, 

mediante concurrencia · em ha:;ta publica. 
As propost"as serão ·recebidas nr! Directoria da estrada e terão por base 

os estudos feitos, · que _pod~rão ser ~üi .examinados pelos con~urrentes . . 
Art. · 5o. A extensao de cada emf,re1tada e a natureza das obras que nella 

devam achar-se comprehendidas serão i.:·encionadas nos editae3 de concurrencia. 
Art. · ';i.1 • . Serão . contratados separ~~1 <tmente das ' obras de preparação do 

leito e em no'và:o .. c.?ncur~e_n,cias publicas 1as da construcção de edificios e o 
assentamento da: via · perman~.~ .e - ,~ ). . · 

Art. 52. Recebidàs as propost~s, seráo, dep?is de examinadas e devi
damente informadas pelo director, remei:tidas ao Ministro, q~e escolherá o 
proponente que lhe parecer rriais idoneo, lavrando-se o contrato n~ Directoria. 

· Art. 53. Os contratos das obras terão por basi os desenhos de execuçáo 

que os acompanharem, ou a que se refei;irem, e as unidade3 ·de preços, ,. es· 
pecificações e condiçóes geraes d€? execução que tenham sido organisadãs e 
approvadas pelo Ministro, as quae> serão revistas sempre · que se tratar de 
novos contratos, attendendo-se aos preços correntes, fadlidadés -~ vantagens 
proporcionadas pelo Gover.JO, distancias e local das obras. 

Art. 54. Sem · prejuízo dos contratos já existentes e em execução, .as 
<< condições geraes » que fÇ>rem organisadas para construcçáo de obras por 
empreitada conterão as seguintes dis_posiÇões : 

§ 1 º . O recebimento provisorio ou definitivo de qualquer obra será 
feito pelo director, e só este poderá passar os certificados necessarios ao paga
mento devido ao empreiteiro. 

§ 2°. As mediçóes parciaes ou finaes · serão feitas em presença do em
preiteiro ou seu prepo>to, salvo se, avisado tom a devida antecedencia, não 
comparecer. 



579:0 

277 

§ 3°. O empreiteiro tem direito a que se proceda á segunda medição 
final, · se o requerer dentro dos cinco dias decorridos da data em que se lhe 
·houver dado aviso por escripto da conclusão da primeira. 

§ 4°. O director decidirá, sem recurso, todas as contestações que se 
derem com o empreit~iro nas medições parciaes provisorias. 

§ )º . Para serem entregues a caução e o saldo final, o director remetterá 
ao Ministro a conta corrente entre a estrada e o empreiteiro, acompanhada 
pela cópia de todos os documentos justificativos . 

Art. 55. As duvidas que se suscitarem sobre as medições finaes e ajuste 
de contas serão resolvidas pelo director, de cuja decisão não haverá recurso 
se versarem sobre questfo technica. 

Se se tratar, porém, de interpretação ou applicação de clausulas do con
trato, das a: condições geraes » ou, em geral, de materia contenciosa, poderá 
o empreiteiro recorrer para o :Ministro, que decidirá em ultimo recurso. 

Art. 56: O pessoal dos estudos e construcção do prolongamento e ramaes 
será o constante da tabella - 6 - annexa a este Regulamento, fixando o director 
sua quantidade conforme a extensão da linha em construcçáo ou em estudos, 
de accordo com as seguintes regras : 

§ r º .· Para cada trecho de 3o a 60 kilo:netros de linha em construcção 
ou de 60 a roo: ldlometros em estudos, as secções compor ... se-hão de : 

r chefe de secção; 
r engenheiro de r" classe ; 
2 engenheiros de 2• .classe; 
6 conductores ou auxiliares. 
§ 2 ° . Nos caso3 em que os trechos em construcção ou em estudos tenham 

extensão inferior ao limite mínimo acima fixado ou excedam o maximo sem 
attingir o multiplo do JI1inimo, o director proporá ao M:nistro a reducçáo ou 
augmento do pessoal conforme se fizer necessario. 

§ 3° . Em todo caso, o quadro acima, das secções, só será preenchido 
á proporção que os trabalhos o exijam, devendo ser reduzido logo que as 

·condições do serviço o permittam. 
§ 4º . Em casos extraordinarios e excepcionaes, .poderá o director admittir 

temporariamente engenheiros extranumerarios, com prévia autor~sação do Mi
nistro. 

Art. )7,. Haverá um escriptorio technico que ficará sob as ordens imme
diatas do chefe da construcção, para a preparação de projectos e verificaçáo 

dos trabalhos. 
Ao chefe da construcçáo compete: 
§ 1 º. Organisar o projecto definitivo da estrada e seus rarnaes, á vista 

das plantas e mais documentos. do estudo do terreno, comprehendendo o de 
todas as obras d-'arte, estações e suas dependencias. 

§ 2º • . Effectuar os (Zalculos de cu bação e o orçamento das obras projectadas. 
§ 3°. Proceder aos calculas de cu bação e avaliação das obras feitas. 
§ 4° •. Preparar certificados para os pagamentos parciaes e contas finaes 

das obras executadas por empreitadas . 
§ 5°. Visitar as obras em construcçáo, sempre que o serviço o ex1gir. 
§ 6°. A escripturaçáo technica e organisação das folhas de pagamento 

do pessoal technico .e operaria empregado . nas obras por administração. 
Art. '.'>8. O escriptorio technico dos trabalhos de construcção ou dos estudos 

seni. ef?tabelecído no logar mais proximo e conveniente aos mesmos trabalhos. 
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Art. 59. Servirão no escriptorio technico os engenheiros e conductores 
empregados em trabalhos de construcção, que forem designados pelo di.: 
rector; sendo, nos casos absolutamente indispensaveis, substituídos nas 
obras por outros, considerados extranumerarios. · 

{ 

Art. 60. A escripturação e contabilidade das obras serão feitas segundo 
as instrucçóes, livros e modelos, organisados pelo dircctor. 

Os orçamentos, despezas occurrentes e custo effectivo das obras de con
gtrucção e estudos, serão escripturados com methodo e clareza, por modo que 
de prompto se possa verificar a despeza real de cada especie de obra, o custo 
kilometrico de qualquer parte da estrada estudada ou concluida e as causas 
que tenham motivado excesso no orçamento da obra, quando isto aconteça. 

Art. 61 . Ao director compete autorisar todas as despezas do serviço 
a seu cargo, dentro da verba que para esse serviço tiver sido consignada 
na lei de orçamento e, bem assim, promover amigavel ou judicialmente a 
acquisição ou desapropriação dos terrenos necessarios á construcção da es
trada e seus ramaes. 

Art. 62. O director expedirá instrucções especiaes que regulem o ser
viço sob · sua direcção e as relações dos empregados eritre si. 

Art. 63. O director apresentará igualmente ao Ministro relatorios tri
mensaes e annuaes sobre o estado das obras em construcção e o custo 
destas, acompanhados de cópias dos planos e descripções das obras mais 
importantes que tenham sido construidas, e bem assim da relação dos in
strumentos de engenharia existentes e do orçamento dà parte das obras que 
se tiver de construir no anno financeiro seguinte. 

CAPITULO IX 

DO PESsOAL 

Art. 64. O cargo de director só será confiado a Engenheiro nacional prati .. 
camente habilitado no serviço de construcção ou custeio de vias ferreas e que 
notoriamente se recommende pela sua experiencia . e capacidade profissional. 

Art. 65. Só poderão ser nomeados para os logares de chefes de divi
são engenheiros que, além de satisfazerem as condições _da lei n. 300.1, 

de g de outubro de 1880, tenham pelo menos tres annos de pratica em 
trabalhos de construcção ou trafego de estradas ·de · ferro. 

Art. 66. Os lagares de chefe do movimento, ajudante do chefe da 
linha, do chefe da locomoção, engenheiros residentes, chefes de secção, 
engenheiros e conductores de 1 • e 2ª classes, só serão exercidos por .Enge
nheiros titulados; nos termos da lei citada no artigo anterior. 

Art. 67. Serão nomeados : por decreto o director, e por portaria do 
Ministro: 

Paragrapho unico. Sobre proposta · do director: os chefes· de divisão, 
o secretario, os officiaes, o agente commercial, o comprador, o thesoureiro, 
o almoxarife, o pagador, o ajudante do chefe da locomoção e linha, o chefe 
do movimento, inspector de estações, o das linhas t~legraphicas, o guarda
livros, o contador, o agente da estação Central e os das de 1 ª classe. 

Art. 68. Serão nomeados: 
Paragrapho unico. Pelo director, sobre proposta dos chefes das respectivas 

divisões, as demais categorias de empregados da estrada, não mencionados 
no artigo anterior e constantes da tabella correspondente. 



Art. 69. Compete ao thesoureiro, ao pagador e ao almoxarife propor 
os respectivos fieis. 

Art. 70. A admissão e demissão dos serventes, guardas, operarios, fei
tores e mais jornaleiros é da competencia dos chefes das divisões, encar
regados da direcção i1hmediata de qualquer ramo de servico. 

Art. 7 r. O director é responsavel pelos abusos que nã; reprimir, com
mettidos por seus subalternos, na admissão ou demissão do pessoal. 

Art. 72. O director será substituído em suas faltas ou impedimentos 
temporarios pelo chefe de divisão mais antigo no exercicio do respectivo 
cargo, cabendo ao l\IIinistro designar o substituto interino, se o impedi
mento prolongar-se por mais de 3o dias. 

Art. 73. Os chefes das divisões serão substituídos: o chefe do trafego 
pelo chefe do movimento, os chefes da locomoção e da linha pelos seus 
respectivos ajudantes, o chefe da contabilidade pelo contador ou guarda
livros·, segundo a ordem de antiguidade; o chefe da construcçáo pelo chefe 
de secção que o director designar. 

Art. 74. O thesoureiro e o almoxarife serão substituidos, conservando 
· sempre a responsabilidade que lhes cabe, pelos seus fieis. 

Art. 75. No impedimento dos demais empregados, a substituição, quando 
fôr ex-officio nos termos do § 1° do art. 77, far-se-ha na ordem hierarchica 
dos cargos, que será estabelecida nos regulamentos especiaes de cada divisão. 

Quando o impedimento exceder de oito dias,)) director poderá designar 
outro substituto para. o empregado impedido. 

Art. 76. O director designará o chefe de secção, ou um dos enge
nheiros do escriptorio . technico, que deva substituir o chefe da construcção 
em suas faltas e impedimentos e, bem assim, designará os substitutos para 
os chefes de secção e demais empregados do serviço a seu cargo. 

Art. 77. Nas substituições de empregados em suas faltas e impedi
mentbs temporarios, serão observadas as seguintes regras : 

§ .rº. A _substituição se fará simplesmente ex-officio com accumulação 
de funcções de conformidade com os arts. 72, 73, 74 e 75, quando as faltas 
ou impedimentos do substituído não exced~rem de oito dias, nada perce
bendo o substituto além dos seus proprios vencimentos. 

§ 2º. A sub3tituição se fará por interinidade e o substituto deixará o 
exercicio do seu cargo, quando o impedimento ou falta do substituído exce

derem de oito dias. 
Neste caso o substituto perderá os seus vencimentos e perceberá, a datar 

do 8° dia, os do empregado substituído, quaesquer que sejam as vantagens 
que a este couberem durante o seu impedimento. 

3 ·3". Quando, pela natureza especial- do serviço; a substituição só puder 
ter logar com accumulação de funcções, a juízo do director, o empregado 
perceberá, além de seus vencimentos, a gratificação do substituído. 
. Art. 78. O prnvimento dos logares que vagarem será fe ito por tres 
modos: 1º, por livre escolha do Governo ou do director, a quem competir 
a nomeacão; 2º, por accesso; 3°, por concurso. 

§ 1°.' Serão nomeados por accesso, attendendo de preferencia á aptidão 
e assiduidade: os officiaes, os escripturarios, os agentes de estação, seus 
ajudantes ·e fieis, conferentes, os telegraphistas e os conductores _de trem. 

§ 2° . .Serão nomeados por concurso: amanuenses, telegraph1sta~ da ul-

tima classe e praticantes. 
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§ 3°. Serão nomeados por livre escolha todos. os demais empregados 
não especificados nos §§ l 0 e 2 °. 

Art. 79. O preenchimento das vagas de conductores e engenheiros no 
quadro d~ pessoal technico, para os estudos e construcção de prolonga~ 

mentos e· ramaes, será feito por accesst, promovendo-3e das categorias · im" 
mediatamente inferiores os engenheiros que mais se tenham distinguido por 
sua actividade e habilitações. 

Art. 80. Para os Jogares que vagarem na parte em trafego da estrada 
serão preferidos os engenheiros que se acharem empregados nos trabalhos 
de cónstrucção da mesma estrada, sem prejuízo dos engenheiros '.da linha, 
a juizo do director. 

Art. 8 l. Competem aos empregados os· vencimentos marcados nas seis 
tabellas e observações annexas. · 

Art. 82. O empregado que exercer interinamente lógar vago perceberá 
todos os vencimentos deste. 

Art. 83. O empregado que faltar ao serviço sem causa justificada 
perderá todos os vencimentos. 

Se justificar as faltas ser-lhe-ha descontada sómente a gratificação cor
respondente aos dias em que faltar, até ao maximo de oito em um mez. 
As faltas que excederem deste numero só poderão ser abonadas em vir
tude de licença concedida ao empregado. 

Art. 84. O desconto por faltas interpoladas será correspondente aos 
dias em que ellas se derem; no caso de faltas consecutivas, serão descontados 
tambem os dias feriados comprehendidos neste período. 

Art. 85. São causas justificativas de faltas: lº, molestia do empregado; 
2°, nojo; 3°, galade casamento. 

§ l º . Serão provadas corri attestado de ntedico as faltas por molestia quando 
excederem a oito dias consecutivos em cada mez. 

§ 2°. Compete ao director julgar da justificação das faltas; 
Art. 86. As licenças aos empregados serão concedidas até 3o dias pelo 

direct.or, e as de h1aior prazo pelo Ministro, precedendo audiencia do 
director e de àccordo com as disposições do decreto n. 4484, de 7 de março de 
1870. 

Art. 87 .. As licenças serão concedidas com ou sem orçlénado, não se abo-
nando em caso algum as gratificações de exercido. . 

§ 1 º. Só por motivo· de molestia provada se concederá licença até um anno, 
podendo ser com ordenado inteiro até seis mezes; e de então em diante com 
metade do ordenado. 

\ 

§ 2º. Por qualquer . outro motivo justificad0, a licença não excederá de 
1 

. seis mezes' ; e sendo com ordenado, ficará sujeito ao s·eguinte desconto : 
Da quinta parte, sendo a licença até dois mezes; 
Da terça parte, sendo ·por mais -de dois até quatro mezes ; 
De duas terças partes, sendo por mais de quatro mezes. 
Art. 88. O tempo d·as licenças toncedidas com ordenado, • suas reformas 

e prorogaçóes dentro de um. anno, a contar · do dia em que o empregado 
entrar no gozo da primeira que obtiver, será sommado para o fim qe fazer-se 
o desconto de que trata o artigo antecedente. 

Da mesmà fórma procedet-se-ha nos períodos annuaes ulteriores. 
Art. 89. Em todo caso, findo o prazo,maximo da licença, nada mais per" 

ceberá o empregado, nem será aquella renovada ou prorogada, sem que este 
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volte ao effectivo exercício de seu cargo, e nelle permaneça por tempo pelo 
menos igual ao da ausencia determinada pelo gozo da licença. 

Art. 90. Ficará sem cffeito a licença concedida, se o empregado que a tiver 
obtido nfo entrar Plo gozo della dentro do prazo de um mez, contado do dia 
em que o acto da concessáo fôr publicado no Diario Ojficial ou lhe fôr com
municada. 

Art. 9 r. O disposto nos artigos antecedentes terá applicaçfo ao empregado 
que perceber simplesmente gratificação, considerando-se como ordenado duas 
terças partes de seus vencimentos. 

Art. 92. As licenças com vencimentos só poderão ser concedidas a em
pregado que tenha pelo menos seis mezes de exercício na estrada ou em 
emprego de que tenha sido para ella removido. 

Art. 93. Nenhum vencimento será pago ao empregado licenciado sem 
que tenha registrado a licença na secretaria da estrada, com a declaração do 
dia em que começou a gozai-a e sem que se achem satisfeitas as exigencias 
prescri ptas nas leis fiscaes. 

Art. 94. O empregado que sem causa justificativa faltar seguidamente 
mais de r 5 dias será considerado demittido . 

Art. 95. As horas de trabalho serão fixadas nos regulamentos especiaes 
que forem expedidos pelos chefes das divisóes com approvação do director . 

Art. 96. Todo o trabalho do pessoal operario, jornaleiro, executado além 
das horas do serviço ordinario, será retribuído com um accrescimo que poderá 
attingir, conforme a duração e condiçóes do mc;smo serviço, até o duplo do re
spectivo jornal. 

Art. 97. As faltas disciplinares co'11mettidas por empregados, que não 
constituírem crime definido na legislação vigente, serão punidas segundo a 
sua gravidade com as seguintes penas: 

1ª. Simples advertencia; 
2ª. Reprehensfo em ordem de serviço; 
3ª. Multa, até um mez dos vencimentos ; 
4ª. Suspensão até 3o dias; 
Sª. Demissão. 
§ rº. O director poderá impor qualquer das penas designadas no artigo 

antecedente, aos empregados de sua nomeação, e as de advertencia e sus
pensão até 15 dias aos de nomeação do Ministro, a quem dará conhecimento 
immediato. 

§ 2°. Os chefes das divisões poderão impor as penas de advertencia e sus
pensão e multa até cinco dias ao pessoal sob suas ordens e as de multa até 
15 dias, e demissão aos jornaleiros e operarios de sua nomeação, sujeitando 
seu acto em qualquer dos casos á approvação do director. 

. Art. 98. Poderão ser concedidas, mediante autorisação do Ministro, gra
tificacões extraordinarias, como premias ou recompensas de provado zelo, 
actos' de coragem e previsão nos casos de accidentes ou quando estes forem 
imminentes, procedimento irreprehensivel ou . melhoramentos notaveis pro
postos e adaptados no serviço de que estiver encarregado o empregado. 

CAPITULO X 

Da receita e despeza 

Art. 99. O pagamento do pessoal será feito mensalmente nos lagares do 

trabalho. 
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Art. 1 oo. Os fornecimentos e as contas serão pagos na administraçáo 
central ou excepcionalmente, por ordem do director, em qualquer outl"o ponto 
da estrada. . 

Art. 101. Nenhum pagamento será effectl.{ado sem que o respectivo do-
cumento tenha sido préviamente processado e. conferido pela secção encar
regada da contabilidade e tenha .o - pague-se - do director. 

Art. 102. A compra de objectos que, em pequena quantidade, forem 
necessarios será feita pelo comprador,, que receberá mensalmente do thesoureiro, 
precedendo ordem do director, até a quantia de 2:000$000. 

A prestação de contas será feita dentro dos 1 o primeiros dias do mez 
seguipte. 

Art. 103. O fornecimento ou compra dos objectos necessarios ao almo
xarifado sómente se effectuará por ordem do director e em concurrencia 
publica, não sendo permittida outra fórma de fornecimento senão quando não 
se possa conseguil-o por hasta publica. / 

Art. 104. As despezas do almoxarifado serão escripturadas e figurarão 
com a rubrica propria em todas as demonstrações e balanços das despez'as 
geraes da estrada . 

Art. 1 oS. As contas, folhas de pagamento e · reclamações que . não forem 
satisfeitas até ao encerramento do respectivo exercício, não o serão por conta 
do exercício seguinte, mas enviadas ao . Thesouro, para o competente pro
cesso e liquidação. 

Art. 106. Deixarão de ser attendidas as reclamações sobre extravio ou 
avaria de mercadorias, bagagens e encommendas transportada~ pela estrada 
ou de excesso de frete cobrado por qualquer motivo, se não forem apre
sentadas á mesma estrada dentro do prazo de um anno, contado de con
formidade com o que preceitua o art. 449, § 2º, do Codigo do Commercio. 

Art. 107. Dentro da competente verba da lei de orçamento serão dedu
zidas da receita bruta as despezas da estrada em trafego, com excepção das 
que estiverem incluídas em creditos especiaes e das que provierem de obras · 
novas extraordina~ias ou de augmento do material fixo e rodante, encom
mendado fora das officinas da estrada. 

Art. 108. As tarifas e regulamentos que interessarem ao -publico só 
terão execução depois de publicados corri antecedencia de oito dias pelo 
menos e aftixados nos recintos das estações. 

Exceptuam-se os casos de interpretação de tarifas ou de decisão nos casos 
omissos, nos quaes o que fôr decidido pelo director terá immediata execução .. 

Art. 109. A arrecadação das taxas de transporte deverá ser feita de 
accordo com a exacta e rigorosa applicaçâo das tarifas em vigor, recahindo 
sobre o empregado ou empregados culpados a responsabilidade pelas diffe
renças que forem verificadas quer em relação á receita propria da estrada, 
quer á arrecadada para outras vias ferreas. 

Art. 1 10. A escripturação da receita e despeza far-se-ha por exercicios, 
sendo organisada de accordo com as instrucções e . modelos fornecidos pelo 
Thesouro Nacional. 

Art. I 11. Em caso algum o systema de escripturação e contabilidade 
central se afastará das regras prescriptas pela legislação de Fazenda. 

Art. 1I2. As guias, conhecimentos e outros . papeis justificativos. da re .. 
ceita e despeza da estrada serão remettidos ao Thesouro, na conformidade dos 
decretos tis. 2548, de 10 de março de 1860 e 9262, de 16 de agosto de 1884. 



Art. 1 13. As notas de expedição, folhas, boletins, conhecimentos, re
lações, outros impressos e papeis justificativos da receita, movimento e mais 
serviço da estrada, serão queimados desde que estejam devidamente escri
pturados nos livros competentes e encerradas pelo chefe da respectiva di-
. - .. v1sao as contas e escripturação de cada anno. 

Os livros, contas e recibos serão conservados pelo tempo fixado em 
lei para guarda de taes documentos. 

Art. I r4. O director enviará mensalmente ao Thesouro a synopse da 
receita e despeza do trafego e a da despeza por conta de creditos especiaes, 
relativas ao mez anterior. 

CAPITULO XI 

Disposições geraes 

Art. 1 1 5. O director expedirá as itistrucções ou regimentos internos in
dispensa veis á boa marcha de cada um dos serviços. 

Art. 116. Aos chefes de divisões compete organisar e submetter á 
approvação do director as instrucções e regulamentos que deverão reger os 
diversos serviços das respectivas divisões, especificando a distribuição e attri
buição de cada classe de. empregados e os processos e modelos a adoptar 
para a escripturação, contabilidade e estatísticas. 

Art. 117. Cada uma das divisões terá um registro das nomeações, li
cenças, promoções, penas e demissão dos respectivos empregados. 

· Art. 1 r 8. O director verificará, uma vez por mez e em dias indeter
minados, a caixa e a e;cripturação central. 

Art. 119. O director examinará semestralmente, por si ou por empc·e
gado que designar, a escripturação do almoxarifado, dando balanço no 
material existente, e providenciará acerca do destino que deva ter o impres
tavel, encerrando definitivamente as contas até a data em que se ultimar 
o mesmo exame. 

Procederá tambem, nas mesmas condições e fórma acima, ao exame 
da escripturação e depositos de todas as divisões do serviço. 

Art. 1 20. Todos os empregados que arrecadarem dinheiro, ou ti

verem objectos ou vaJores sob sua guarda, prestarão uma fiança corres
pondente á importancia da responsabilidade. 

§ 1º. O thesoureiro prestará fiança de 40:000$000. 
§ 2°. Os fieis do thesoureiro, de 10:000$000. 
§ 3°. O almoxarife, de 6:000$000. 
§ 4º. Os fieis do almoxarife, de 3:000$000. 
§ 5°. Os ajudantes dos fieis, de 2:000$000. 
§ 6°. Os guardas, de 500$000. 
§ i. O pagador, de 30:000$000. 
§ 8°. O ajudante do pagador, de rn:ooo$ooo. 
Para os mais empregados serão as fianças fixadas pelo director. 
Art. 12 r. Nos casos de affiuencia de serviço, para os quaes seja in

sufficiente o pessoal das tabellas annexas, poderá o director admittir extra
ordinariamente alguns auxiliares, sujeitando o seu acto á approvação do 
Ministro. 

Esses empregados extraordinarios serão dispensados logo que cesse a 

affiueAcia do serviço. 



Art. 1 22. O thesoureiro requisitará do director os auxiliares de que 
carecer quando o:; pagamentos fóra da repartição . exigirem maior pessoal. 

Art. 123. O 'horarío dos trens de viajantes, seu numero, velocidade e 
pontos de parada seráo préviamente approvados pelo Ministro. . 

Art. 124. Todos os agentes e empregados da estrada ao serviço das 
estações, dos trens e da via permanente, usarão de uniforme. 

Art. r 25. Todos os empregados deverão communicar logo a seus chefes 
immediatos, e a quem caiba providenciar de prompto, quaesquer acci" 
dentes ou o~currencias extraordinarias que se derem na estrada e suas de
pendencias. 

Art. 126. Nenhum empregado da estrada poderá ser distrahido para 
cornmissão ou serviço alheio ao da mesma estrada. 

Art. 1 27. O director só expedirá passes gratuitos para objecto estranho 
ao serviço da estrada, em virtude de ordem do Ministro. 

Poderá, entretanto, conceder os referidos passe; aos Engenheiros na
cionae.> ou estrangeiros que visitarem a estrada de ferro. 

Art. 128. Os empregados, quando viajando em serviço da estrada e 
os empreiteiros, na fórma dos seus contratos, terão passes 'livres, conce
didos estes pelo director e aquelles .pelos chefes de divisão aos empregados 
scb suas ordens. 

Estes passes serão recolhidos e conferidos como os demais bi
lhetes. 

}_rt. 129. Os empregado!", ·quando em viagem de recreio ou de inter
esse particular, terão o abatimento de 75 º/0 sobre os preços das passagens, 
nos carros de 1 ª ou 2ª classe, segundo sua categoria. 

~ rº. Para os empregados residentes na Côrte e nos suburbios serão 
emittidas assignaturas especiaes com o referido abatimento de 75 º/0 sobre 
os preço3 das pa.>sagens. Estas assignaturas serão nominaes e darão · direito 
á passagem em qualquer trem e ta'.'ltas vezes quantas fôr preciso ao em
preg'.ldo. 

~ 2°. Gozarão do beneficio dessa reducção de preço, quer em viagens 
nos trens do interior quer nos do' suburbios, todas as pessoas da familia 
do empregado que residirem debaixo do mesmo tecto. 

Art. r 3o. O director poderá conceder passagem livre áo empregado 
e ás pe3soas da familia do empregado que residirem . debaixo do mesmo 
tecto, para viagens motivada:; por molestia de certa gravidade. 

Art. r 3 r. Os filho.> e a:; pessoas da familia do empregado que resi
direm debaixo do mesmo tecto terão transporte gratuito para a escol51 e 
aprendizagem nas fabricas, officinas, etc. 

Art. 132. As requisições d~ passagens para transporte de objectos de 
serviço publico serão satisfeitas, sempre que forem regularmente feitas pela 
autorid1de competente, sendo a importancia das passagens e fretes levada 
á conta do Ministerio respectivo ou da provinda, quando em serviço desta, 
devendo figurar como renda da estrada. 

Art. 1 33. O supprimento de objectos pelo almoxarifado ás diversas· 
divisõe; do trafego só será feito em virtude de ordem escripta do, director, . 
á vista de requi:>ição dos chefes das divisões e mediante recibos destes ou 
de seus prepostos. 

Art. r 34. Para imposição das penas, decretadas no regulamento an
nexo ao decreto n. 1930 de 26 de abril de 1857, contra pessoas estranhas 
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á administração da estrada, terá o director por seus empregados a au
toridade conferida naquelle regulamento aos engenheiros-fiscaes. 

Art. 135. Todo o combustivel, material fixo, rodante ou de consumo, 
que tenha de ser importado do estrangeiro, será contratado pelo Ministro 
á vista de requisição do director por intermedio do agente especial do 
Ministro da Agricultur!t incumbido da acquisição desse material na Europa 
e Estados Unidos. 

Paragrapho unico. Na falta deste agente especial, o director juntará á 
requisição para a encommenda, acompanhada de todos os desenhos, espe
cificações, preços correntes e orçamento, a indicação da fabrica que de ve 
ser preferida par:a o fornecimento, com os motivos da prefere ~1cia . 

Art. 136. Até ao dia 3 1 de março o director apresentará relato rio geral 
do anno anterior expondo com desenvolvimento o estado das obras e material. 

Este relatorio será acompanhado : 1°, do balanço geral ; 2°, da discrimi-
. nação da receita e despeza por estações e productos, por divisões e por kilo

metro; 3°, dos quadros estatísticos de todos os ramos de serviço da estrada; 
4°, do quadro do pessoal; 5°, do orçamento detalhado das despezas pro
va veis para o anno financeiro seguint~ ; 6°, finalmente, de quaesquer outras 
informações que possam aproveitar ou interessar o Governo. 

Art. 137. Fazem parte deste regulamento as seis tabellas com as re
spectivas observações annexas, especiaes e geraes. 

Art. 1 38. O director, dentro de suas attribuições, providenciará provi
soriamente nos casos omissos do presente regulamento quando a urgencia 
do serviço o exigir, e representará immediatamente ao Min:stro para que 
este providencie definitivamente. 

Art. 139. O presente regulamento não terá vigor na parte em que 
contiver disposição dependente da approvação do Poder Legislativo, em
quanto não fôr por este approvado. 

Art. 140. Ficam revogados todos os decretos anteriores que appro
varam regulamentos para a Estrada de Ferro D. Pedro II, e quaesquer 
disposições em contrario ao presente. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de fevereiro de 1888 . - Rodngo 
A. da Silva. 

Director. 

1 secretario . 
I Official. 

Designaça.o 

.. 

TABELLA I 

I ª DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

SE CÇ ÕES 

DIRECTORIA 

Ord~nado 

10 :ow$000 

SECRETARIA 

3 : 200$ 000 

2:000$')()() 

Grati ficação 

5: 000$000 

1 :600$ 000 

1 :000$ 000 

T otal 

15:000$000 

. 4 :800$ 000 

3 .:000$000 



Designaçao 

1 i 0 escripturario . 
z 2º' ditos : 

Ord. 
Grat. 

3 3º' ditos: 
Ord. 
Grat. 

1 amanuense. 

1:2oo$000 
600$000. 

1 agente commercial 
1 comprador. 
1 despachante 

2 contínuos : 

Ord. 
Grat. 

1 thesoureiro 
1 escrivão 

2 fieis : 

Ord . 
Grat. 

1:720$000 
86o$000. 

3 ajudantes de fieis : 

Ord . 
Grat. 

1 pagador . 

1 :200$000 
6oo$Qo<>. 

1 ajudante de pagador. 
1 amanuense. 
1 continuo . 

1 almoxarife 
1 escrivão 

3 fieis : 

Ord . 
Grat. 

l :600$000 
800$000. 

4 ajudantes de fieis : 

Ord. 
Grat. 

2 escripturarios : · 

Ord. 
Grat. 

1 amanuense. 

1 :000$000 
500$ooo. 

1:2oo$000 
6oo$ooo. 

Ordenado 

1:720$0oo 

3:040$000 
(; 

3:6oo$000 
1 :000$000 
3:200$000 
2:400$000 
1:600$000 

1:280$000 

THESOURARIA 

3:200$000 
2:000$000 

3:440$000 

3:600$000 
2:400$000 
1 :2oo$000 
1:000$000 

640$000 

ALMOXARIFADO 

3:200$000 
2:000$000 

4:8oo$000 

4:000$000 

2:400$ooo 
1 :000$000 

Gratlllcação 

860$000 

1:52ó$OOO 

1 :8oo$ooo 
500$000 

1 :600$000 
1 :200$000 

8oo$000 

1 :600$000 
1 :000$000 

1 :720$000 

1 :8oo$000 
1 :200$000 

6oo$OOO 
5oo$000 
320$000 

1 :600$000 
1 :000$000 

2:000$000 

1:200$000 
500$000 

Total 

2:58o$000 

4:56o$oo0 

5:400$000 
1 :500$000 
4:8oo$ooo . 
3:600$ooq 
2:400$000 

4:8oo$000 
3:000$000 

5:400$000 
3:6oo$000 
1 :8oo$000 
1 :500$000 

<)ÓO$OOO 

4:800$ooo 
3:000$000 

7:200$000 

6:000$000 

3:6oo$000 
1 :500$ooo 

OBSERVAÇÕES - 1ª . O director, além dos vencimentos fixados nesta tabella, perceberá 
mais a diaria de 6$000 a titulo de despezas de viagem . 

2ª. O thesoureiro, os fieis do thesoureiro e seus ajudantes, o pagador e 'o ajudante do 
pagador, terão, além de seus . vencimentos, uma gratificação para quebras correspondente a 
15 º/o dos vencimentos respectivos. 

3ª. O numero e o jornal dos guardas das repartições da administração central e os de 
feitores , serventes e trabalhadores do almoxarifado serão fixados pelo director, que poderà 
abonar de 2$500 a 5$000 aos feitores, de 1$500 a 2$500 aos demais jornaleiros. 



TABELLA II 
2ª DIVISÃO 

•• 
TRAFEGO 

ESCRIPTORIO CENTRAL 
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Designação Ordenado Gratificação Total 

Conductores de 2ª classe : 

Ord. I :400$000 
( 

Grat. 700$000 

Ditos de 3ª classe : 

Ord. . I:OCJ?$OOO 
Grat. 500$000 

Ditos de 4ª classe : 

Ord. 640$ooo 
Grat. 320$000 

TELEGRAPHO 

r inspector de linhas e apparelhos 2:000$000 1 :000$000 3:000$ooo 
1 2° escripturario I :400$000 700$ooo 2: roo$ooo 
r amanuense I :000$000 500$000 I :500$ooo 
r armazenista 1 :000$000 500$ooo I :500$ooo 

6 praticantes : 

Ord. 640$ooo 
Grat. 320$ooo. 3:840$000 1 :920$ooo 5:760$ooo 

r continuo 640$000 300$ooo 960$ooo 

OFFIClNA DE REPARAÇÃO DE 'APPARELHOS TELEGRAPHICOS 

r mestre. I :600$000 8oo$ooo 2:400$oo0 

.ESTAÇÕES 

ESTAÇÃO CENTRAL 

Agencia 

• -
1 agente. 3:200$000 I :6oo$ooo 4:8oo$ooo 

2 ajuc'antes : 

Ord. .2:400$000 
Grat. I :200$000. 4:800$000 2:400$ooo 7:200$oo0 

2 amanuenses : 

Ord. I :000$000 
Grat. 500$ooo. 2:000$000 1 :ooo$ooo 3 :000$ooo 

4 praticantes : 

Ord. 640$ooo 
Grat. 320$000. 2:56o$000 1:280$ooo 3:84o$oo0 

8 bilheteiros : 

Ord. 1 :200$000 
Grat. 6oo$ooo. t;1:600$ooo 4:800$ooo 14:4oo$00<> 

Recebimento, despacho e entrega de bagagens, encommendas e animaes 

2 fieis: 

Ord. r:6oo$ooo 
Grat. 8oo$ooo. 3:200$ooo I :6oo$ooo 4:8oo$ooo 



3 conferentes : 

Oíd. 
Grat. 

2 praticantes : 

Grat. 

1:000$000 
500~00 . 

320$00'.l . 

Recebimento e despacho de mercadori.:is 
~ 

Escriptorio de desp:tcho : 

r encarregajo . 1 :foo$JO'.l 
1 aju:ante 1:400$0J'.l 

6 escripturarios : 

Ord. 1:200$000 
Grat. 6::io$o::io·. 7:'.!0'.l$::>'.lJ 

6 amanuense3: 

Ord. 1:000$o::io 
Grat. 500$0:::>'.l . 6:o::i;J$:>::JO 

8 praticantes : 

Ord. 640$000 
Grat. 320$000. 5:1 20$000 

Armazem de importação : 

1 fiel. 1:800$000 
1 ·ajudante 1::ioo$oo::i 

15 conferentes : 

Ord. 1 : ooo$oo::i 
Grat. 5o::i$o::YJ. 15:0JD$0JO 

2 amanuenses: 

Ord. 1:000$000 
Grat. 50::>$000 . 2:o::i::i$0::io 

Recebedoria de fretes : 

1 fiel recebedor . 1:8o::i$'.JO'.l 
1 escripturario . 1:200$000 

2 amanuenses : 

Ord. 1:000$000 
Grat. 50J$00'.l . 2:0'.l'.l:j;JJO 

2 praticantes : 

Ord. 640$000 
. Grat . 320$ooo . 1::?80$00'.) 

SERVI C-: 0 TELEGRAPHICO , 

Gratificação 

800$'.lO'.l 
700$'.l'.l'.) 

3:6'.)0$o::io 

3:o::i:;$000 

2:56o$::ioo 

900$000 
6oo$oo::i 

7:5D$OJJ 

1:o:Xl$0'.l'.l 

900$JOO 
6oo$ooo 

I:O'.JJ:j;JJO 

640$'.JOO 

ESCRIPTORIO DE TRANSM!SS;\O E RECEPÇXO DE TELEGRAMMAS 

4 telegraphistas de 1ª classe: 

Ord. 1:28o$000 
Gràt. 640$000. 

Total 

2:400$JOO 
2: l0'.l$OOO 

10:80J$JOO 

9:oo:J$'.loo 

7:680$000 

2:700$000 
1 :800$000 

22:5o::i$ocio 

3:000$000 

2700$::>00 
1 :800$000 

3:ooJ$OClo 

1:9:?0$000 



Dcsignaçã9 

1 o telegraphistas de 3ª clas3e : 

Ord . 

Grat. 

800$000 

400$000. 

4 ditos de 4• classe : 

Ord. 

Grat . 

600$000 

300$000. 

Ordenado Gratificação 

8:000$000 4:0:::>0$000 
l 

2:400$000 1:200$0JO 

ESCRIPTORIO DO SERVIÇO DO ~IOVlilIENTO DOS TRENS 

3 telegraphistas de 2ª classe : 

Ord. i :000$000 · 

Grat. 500$000. 1:500$000 

ESCRIPTORIO DO RECEBIMENTO DE TAXAS 

2 telegraphistas de 3ª classe : 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000. 1 :600$000 800$000 

ESTAÇÃO MARITIMA 

AG!;:NClA 

l agente !3:400$000 1:200$000 
l amanuense l :000$000 500$000 

ARblAZENS DE llllPORTAyÃO 

l fiel 1 :200$000 600$000 

1 conferente 800$000 400$000 

3 praticantes : 

Ord. 640$000 
Grat. 320$000. 1:920$000 960$000 

ARMAZENS DE EXPORTAÇÃO 

1 fiel l:8oo$ooo 900$000 

2 ajudantes : 

Ord. 1 :000$000 

Grat. 500$000. 2 :000$000 1:000$000 

2 aJUanuenses :· 

Ord. 1:000$000 
Grat. 500$000. 2:000$000 1:000$000 

2 conferentes: 

Ord. 800$000 

Grat. 400$000. l :600$000 . 800$000 

6 praticantes: 

Ord. 640$000 
Gt·at. 320$000. 3!840$00J 1:920$000 

RECEBEDORIA DE FRETES 

r fiel recebedor 2:400$000 1:200$000 

Total 

12 : OOO$OOíJ 

3:600$000 

4 :500$000 

2:400$000 

3:600$000 
1:500$000 

l:8oo!jlooo 

1:200$000 

2 :880$000 

2 :700$000 

.3 :000$000 

3:000$000 

2:400$000 

5:76o$000 

3:600$000 
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Designação Ordenado Grntific~ç;lo Total 
3 amanuenses: 

Ord. 1:000$000 
Grat. 500$000 . 3:000$000 1:500$000 4:500$000 

• 
ESCRIPTORIO DO TELEGRAPHO 

1 teleg raphista de 2• classe . 1:000$000 500$000 1:50:1'.ji,')Yl 

ESTAÇÃO DE s . DIOGO 

AGENCIA 

r agente. 2:400$000 1: 200$000 3:600$000 
1 amanuense. 1:000$000 500$000 1 :500$000 

ARMAZENS DE IMPORTAÇil'.O 

1 fiel 1:200$ooo 600$000 1:800$000 
r conferente 800$000 400$ooo 1 :200$000 
2 praticantes : 

Ord . 640$000 
Grat. 320$000. 1:280$000 640$000 r: 920$000 

ARMAZENS DE EXPORTAÇil'.O 

1 fiel 1:200$000 600$000 1:800$000 
1 amanuense . 1:200$000 500$000 1:500$000 

2 conferentes : 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000 . 1:600$000 800$000 2:400$000 

RECEBEDORIA DE FRETES 

1 fiel recebedor. 1:600$000 800$000 2:400$000 
1 amanuense. 1:000$000 500$000 1:500$000 

ESCRIPTORIO DO TELEGRAPHO 

t telegraphista de 2ª classe 1:000$ooo 500$000 r:.)00$000 

ESTAÇÕES DIVERSAS 

PRIMEIRA CLASSE 

r agente . 2:400$000 r:200$000 3:600$000 
r ajudante r:200$000 600$000 r:8oo$ooo 

I fiel r:200$000 600$000 r:8oo$ooo 
r conferente 800$000 400$000 I !200$000 

Praticantes : 

Ord. 640$000 
Grat. 320$000 

1 telegraphista de 2• classe 1':000$000 500$000 1: 500$000 

Ditos de 3• classe : 

Ord . 800$000 
Grat. 400$oõo 
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De'ii~cnn.\ã.O Onbnodn Gratific•~!lo Total 

T elegraphistas de 4ª classe : 

Ord. 600$000 
Grat. 300$000 

SEGU:"IDA CLASSE 

r agente J :800$000 909$000 2:700$000 

I fiel J :OD0$000 500$000 ·1:500$000 
1 conferente 800$000 400$000 1:200$000 

Praticantes : 

Ord. "640$000 
Grat. 320$000 

. T eleg raphistas de 3ª classe : 

· Ord. 800$000 

Grat . 400$000 

Ditos de 4ª classe: 

Crd. 600$000 
Grat . 300$'..lOO 

TERCEIRA CLASSE 

1 agente J :600$000 800$000 2:400$000 

r cón ferente 800$000 400$000 1:200$000 

Praticantes : 

Od . 640$000 
Grat. 320$000 

Tclcgraphistas ~e 3• classe : 

Crd . 800$000 
Grat. 400$000 

Ditos c~e 4ª classe : 

Ord. 660$000 
Grat . 300$00'.l 

QUARTA CLASSE 

l agente . 1:200$000 · "600$000 1:800$000 
r praticante 640$000 320$000 960$000 

Telegraphistas de 3ª classe 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000 

Ditos de 4ª classe : 

Ord. 600$000 
Grat. 300$000 

QU!:"ITA CLASSE E PARADAS 

l agente. l :000$000 500$000 l :goo$ooo 
l tele:rrapJ.ista de 3' cla3se 8::io$ooo 400$000 1:200$000 

OnsERVAÇÕES - lª. O numero de conductores de trem, telegraphistas e praticantes de 
escliptorios e estações será fixado pelo director, mediante proposta do chefe do trafego . 

2ª. O numero e diaria dos manobreiros, feitores, machinistas, foguistas e operarias da of-
ficina telegraphica, bagageiros, g uardas de apparelhos de signaes, guarda-chaves, guarda-freio~, 
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g uarda -fios, guardas de armazens, de portões, etc., trabalhadores e serventes serão marcados 
pelo director, sobre proposta do chefe do trafego . A diaria será de 1$000 a 7$000. 

3" . O numero e diaria dos aprendizes da officina telegraphica ser:ío fixados pelo chefe cio 
trafeg·o, que abonará de 200 réis a 2$000. 

A" . Os e111pregados das estações de Belém, Oriente, Serra e Macacos perceberão os ven
cimentos da tabella corres~ondentes á sua classe, aug·mentados de 25 º / 0 • 

5" . Os bi.\heteiros da estaçio Central, além dos vencimentos marcados nesta tabella 
perceberão uma gratificação para quebras, correspondente a 15 º / 0 dos mesmos vencimentos . 

6" . Os agentes de 5·· classe, que accumularem as fu ncções de telegraphistas, perceberão, 
além dos seus vencimentos, a g-ratificação annual de 300$000 . 

l chefe. 
l official 
l amanuense . 
1 continuo 

l contador 
T ajudante 

T ABELLA III 
3ª DIVISAO 

) 

CONTABILID A DE 

ESCRIPTO RIO CENTRAL 

!" SECÇÃO 

Ordenado 

5:600$000 
2:o::io$00'.) 
1 :ooo$W'.) 

640$om 

3:20J$'))'.) 

2:Q')'.)$')'.)) 

6 1 º' escriptura1ios : 

Ord. 1 :600$000 

Grat. 800$'.)0J. 

6 2°' ditos : 

Ord . 1:400$000 

Grat . 700$000. 

ro '.)º' ditos : 

Ord . 1:200$000 

Grat . 600$000. 12:000$000 

12 amanuenses : 

Ord . 1:000$000 

Grat. 500$000 . 1'2:000$000 

Praticantes : 

Ord'. 640$000 

Grat . 320$000 

l< continuo 

OFFlCINA DE IMPRESSÃO DE BILHETES 

1 impressor de bilhetes 
l ajudante. 
l autographista 

Autographia 

1:400$00'.) 
800$000 
800$000 

Gra ti fi caçao 

2:8oo$000 
1:000$000 

500$000 
320$0'.)0 

1:60'.l:j;001 
1 :OOJ$JOO 

4:80'.)$on:1 

6:000$000 

6:000$000 

320$000 

70'.)$'.)00 
400$000 
400$000 

Totnl 

8:400$000 
3:000$000 
J :;;00$000 

960$000 

4:800$00'.l 
3:0'.)'.l$JOO 

12:600$000 

18:000$000 

18:000$000 

2:!00$000 
J :200$000 
1:200$000 

7+ 
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ARCHIVO E ESTATlSTlCA 

Designação Ordenado Gratificação Total 

r archi vista . l :000$000 500$000 1:500$000 
l 

6 · amanuenses : 

Ord. l :000$000 
Grat . 500$000 . 6:000$000 3 :000$000 9 :000$000 

2ª SECÇÃO 

l guarda-livros . 3:200$000 l :600$000 4 :8oo$000 
l ajudante 2:000$000 l :000$000 3 :000$000 
l lº escripturafi~ l :6ob$OOO 800$000 2:400$000 

2 2°' ditos: 

Ord. 1:400$000 
Grat. 700$000 2:800$000 l :400$ooó 4:200$o00 

I 3° dito. 1:200$000 6ob$ooo l :800$000 
1 amanuense. l :000$000 500$ooo- 1:500$000 
l continuo 640$000 320$o00 960$000 

OnsERVAÇÕEs - l ª. O numero de pratic~ ntes poderá ser augmentado; em casos especiaes 
pelo director, conforme as conveniencias do serviço, segundo proposta do chefe da conta
bilidade . 

2ª. O numero e diarias dos carimbadores e servent_es serão fixados pelo director sob 
proposta do chefe da contabilidade. 

A diaria será: de 1$500 a 2$500. 

r chefe . 

r ajudante . 

1 chefe de officinas. 

official . 

3 l º' escripturarios: 

Ord. 
Grat. 

3 2°• ditos : 

Ord. 
Grat. 

s 3'·' ditos: 

Ord. 

Grat. 

I :600$000 
800$000 

l :400$oóô 
700$000 

1:200$000 

600$000 . 

TABELLA IV 

4ª DI VISÃO 

LOCOMOCÂO 
. /J 

Ordenado 

5:600$000 

4 :000$000 
2:800$000 

2 :000$000 

4: 800$000 

4:200$ooo 

6 :000$000 

Gra tificaçao 

2:800$000 

2:000$000 

l :400$000 

l :000$000 

2:400$000 

2: 100$000 

3 :000$000 

Total . 

8:400$000 

6:000$000 

4:200$000 

3: 000$000 

7 :200$00o 

6:300$o00 

9:000$000 



Designaçao 

5 amanuenses: .,. 

Ord. r : ooo$oJJ 

. Grat. 500~000 
· r encarregado do deposito . 

1 ajudante . 
r armazenista 
r desenhista de r • classe. 

2 d~tos de 2• classe : 

Grat. 

2 ditos de 3" cla~se : 

Ord. 
Grat. 

700$000 

720$000 
36o$000 

4 chefes de deposito de l • classe : 

Ord. 2 : 400$000 
Grat. r : 200$000 

r chefe de deposito de 2ª classe. 

Machiriistas de r ª classe : 

Ord. 2 : 000$000 
Grat. 1:000$000 

Ditos de 2" classe : 

On.l. r : 600$000 
Grat. 800$000 

Ditos de 3ª classe : 

Ord. 1 : 200$000 
Grat. 600$000 

I mestre de I ª classe. 

Ditos de 2• classe : 

Ord. 2 :cioo$000 
Grat. r :000$000 

Ditos de .3ª classe : 

Ord. r : 600$000 
Grat. 800$000 

OJ·denado 

5:000$000 
l <600$Xl0 

8JO$ooo 
1:200$000 
1:800$000 

2:800$ooo 

[ :440$000 

9:600$ooo 
2:000$000 

2:400$000 

Gratificação 

2:500$000 
800$000 
-tOo$ooo 
600$000 
900$000 

l :400$000 

720$000 

4:800$000 
1:000$000 

1:200$000 
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Total 

7 :500$000 
2:400$000 
1: 200$000 
l :800$000 
2:700$000 

.+: 200$000 

2: 160$600 

14:400$000 
3:000$000 

3:600$000 

OBSERVAÇÕES - . rª. O numero de mestres de officinas e machinistas poderá ser aug·men
taio provisoriamente pelo director, mediante pro~ta do chefe da locomoção, em casos ex
traordinarios. 

2•. O numero e diaria dos contramestres, operarias, foguistas, g-raxeiros, carvoeiros, tra
balhadores e serventes serão marcados pelo director sobre proposta do chefe da locomoção. 

3ª. O numero e diaria de aprendizes das otlicinas serão fixados pelo chefe da locomoção, 

que poderá abonar de 200 réis a 2$ooo. 
4ª. Aos chefes de depositas, machinistas e foguistas será concedida, além dos vencimentos 

e·diaria, uma gratificação especial calculada sobre a economia que realisarem em combustivel 
e lubrificantes, na conformidade. de uma tabella que será orgauisada pelo chefe da locomoção 
e approvada pelo director. 



TABELLA V 

Sª DIVISÃO 

t i 
VIA PERMANENTE 

Dedgn:içao 

l chefe . 
l ajudante 
l chefe de secção escripta. 
l chefe de secção de desenho 

2 l º' escripturarios : 

Ord. 
Grat. 

3 2°' ditos : 

Ord. 
• Grat. 

3 3º' ditos: 

Ord. 
Grat. 

6 amanuenses : 

· Ord. 

Grat. 

l :600$000 
800$000 

1:400$000 
700$000 

1: 200$000 
600$000 

1:000$000 
500$000 

I desenhista de 1 ª classe. 

3 ditos de 2ª classe : 

Ord . 
Grat. 

l :400$000 
700$000 

2 ditos de 3ª classe .= 

Ord. 
Grat. 

720$000 
360$000 

Engenheiros residentes : 

Ord, 3 : 400$000 
Grat. 1:700$000 

Praticantes de linha : 

Ord·. l :600$000 

Grat. 8oo$ooo 

Armazenistas de 1 ª classe : 

Ord . 1 : 060$000 

Grat. 500$000 

bitos de 2ª classe : 

Ord. 900$00o 
Grat. 450$000 

Orden>do 

5 :600$000 
4:000$000 
2'.680$000 
2:680$000 

3 :200$000 

. 4:200$000 

3:600$000 

6 ·000$000 
l :800$000 

4:200$000 

Grat!fic>ção 

2:800$000 
2:000$000 
1:320$000 
1:320$000 

l :ÓOO$OOO 

2: 100$000 

l :800$000 

3:000$000 
900$000 

2: 100$::>00 

7:io$000 

Total 

8 :400$000 
6:000$'.JOO 
4:000$000 
4: 000$000 

4:800$000 

6:300$000 

5:400$000 

9:000$::>00 
2:700$000 ' 

6:300$000 

2: 160$000 
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~ continuos : 
Designação Ordt:n:ido Gratificaçao Total 

Ord . 640$000 
Grat. 320$000 1 :~80$000 1 :920$000 

OBSERVAÇÕES - rª. ~ numero e diaria dos desenhistas, armazenistas, mestres de linha, 
feitores, apontadores, operarias, guardas, trabalhadores e serventes serão marcados pelo di
rector sobre proposta do chefe de linha. 

Os mestres de linha, feitores, apontadores e operarias rerceberão de 2$000 a 6$000 e os 
demais de 1$500 a 3$ooo. 

2ª. Os mestres de officios vencerão pelo tempo de trabalho o que tor previamente ajus
tado. 

TABELLA VI 

6ª DIVISÃO 

CONSTRUCCÃO DO PROLONGAMENTO E RAMAES 
·'> 

Designaça.o Ül·denado Gratificação Total 

Chefe da construcção . 5·600$00::> 2:800$000 8 .400$000 
Engenheiro chefe de secção 4:000$000 2:000$000 6:000$000 
Oito de rª classe . 3:600$000 1 :200$000 4: 800$000 
Dito de 2' )) 2:400$000 1 :200$000 3:600$000 
Conductor de 1 a classe 2:000$0:::>0 I :000$000 3·000$000 
Dito de 2ª classe l :600$000 800$000 2:400$000 
Auxiliar. 1:280$000 640$000 l :920$000 
Desenhista de la classe l :600$000 800$000 2:400$000 
Dito de 2ª clas3e l :200$000 600$000 1:800$000 
2 amanuenscs 1 :000$000 500$000 1:500$000 
Continuo. 640$000 320$000 960$000 

OBSERVAÇÕES - rª . O director fixará opportunamente o numero e categorias dos 
desenhistas e para a construcção de cada trecho de 30 a 60 kilometros de linha, ou para estu
dos de 60 a roo kilometros de estrada, organis1rá secções teclrnicas compostas do pessoal 
seguinte .: 

r chefe de secção. 
I engenheiro de l ª classe . 
r dito de 2ª classe . 
2 conductores de rª classe. 
2 .ditos de 2ª classe. 
2 auxiliares. 

2ª . O chefe da construcção vencerá mais a dia1ia de 6$000 a titulo de despeza de viagem, 
e fixará aos engenheiros e conductores que estiverem em serviço de campo diarias de 2$000 
a 5$000. 

3ª. Os engenheiros extranumerarios que, por exigencias do serviço , tenham de ser ad
mittidos, terão vencimentos não excedentes aos de engenheiro de r ª classe e terão tam bem 
direito á diaria,' quando em serviço de campo . 

4•. O numero e jornacs dos ajudantes de corda, feitores, trabalhadores e serventes 
serão determinados pelo chefe da construcção, que ll~es abonará de r$ooo a 3$000 por dia de 
trabalho. 

OBSERVAÇÕES GERAES - 1ª. Os empregados a que se referem as tabellas I, II, III, 
IV e V. que durante cada trimestre não tiverem commettido faltas que prejudiquem o serviço, 
ajuizo do dircctor, terão direito a uma gratifica~ão equivalente ao respectivo vencimento de 
dez dias. 

Exceptuam -se : 
1 º. Os chefes das divisões ; 
::i". Os ajudantes da locomoção e. linha e o chefe do movimento ; 
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3º. Os engenheiros residentes e os praticantes de linha ; 
4º. Os chefes de deposito e os machinistas ; 
Sº . O pessoal jornaleiro. 
2ª. Além dos vencimentos marcados n_as respectivas tabellas, terão mais uma diaria, a 

titulo de .despezas de viagem, durante o tempo em que se acharem em serviço na linha ou es-
tações e depositas, fóra da côrte ·e suburbios, a sa~1er: · 

De 6$000 os chefes de divisão; 
De 5$000 o chefe do movimento e os. ajudantes da locomoção e linha; 
De 6$000 os empregados da thesouraria encarregados de fazer pagamento ao pessoal; 
De 4$000 o inspector de estações, o das linhas tele5raphicas e apparelhos e o agente com

mercial; 
De 2$000 a 4$000 os demais empregados de escriptorio mencionados nos quadros ns. 1 

a 6, com excepção dos engenheiros residentes e praticantes de linha quando o serviço fôr 
executado em suas respectivas secções. 

3ª. Além dos empregados menç:ionados nos quadros ns. r a 6, poderá o director admittir 
provisoriaménte, nos escriptorios e estações, quando a a!fiuencia de trabalho o exigir, auxiliares 
que vencerão diaria até 6$000. 

Estes auxiliares serão dispensados logo que cessar o motivo da admissão. 
4ª. Os empregado$ actualmente em serviço da estrada não perdem o direito adqui

rido aos vencimentos que percebem, · se estes forem superiores aos fixados nos quadros 
ns. r a 6. 

Exceptuam-se os actuaes auxiliares, os quaes, uma vez incluidos nos quadros respectivos, 
perceberão os vencimentos nos mesmos marcados. 

Palacio do Rio de janeiro, 29 de fovereiro de 1883.- Roddgo A. da Silva. 

DECRETO N. 9931 - DE II DE ABRIL DE I888 

Rectifica a tabella 6ª e a Ia das observações geraes do Regulamento da Estrada de Ferro 
D. Pedro II, approvado pelo decreto n. 9882 de 29 de fevereiro ultimo. 

Verificando-se omissões na tabella 6ª e.na 1ªd1s observações gemes do Ré~ 
gulamento da Estrada de Ferro D. Pedro II, approvado pelo decreto n. 9'382 
de 29 de fevereiro ultimo,'a Princcza Imperial Regente, em nome do Imperador, 
Ha por bem declarar que os vencimentos dos desenhistas comprehendidos na 
respectiva tabella 6ª são equiparados aos das tabellas 4ª e 5ª, bem como que pela 
rª das observações geraes é extensiva ao pessoal da tabella 6ª a gratificação a 
que ella se refere; exceptuando tambem o pesso1! techmco da mesma tabella. 

Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas e interino dos Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça 
executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, 1 1 de abril de r 888. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Rodrigo A. ·da Silva. 



ESTRJlDJl DE I'ERRO DE D. PEDRO II 

• 1884 

)'\dministração do -Engenheiro Miguel )'loel )'lascentes .Burnier 

De 2 0 de Ft!l>ereiro a 29 de Julh o de 1884 
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NOTA BIOGRAPHICA 

AZ hoje um anno que se finou o Dr. Miguel Burnier. 

A imprensa diaria da Capital do Imperio, registrando a esse 
e • 

,. tempo, nos termos os mais honrosos para a memoria do morto, 

os traços mais salientes de sua vida, affirmou doridamente que 

a Engenharia brazileira perdia no profissional, que se atufara 

na noite tumular, uma de suas glorias mais puras. Relembremos 

estes traços no primeiro anniversario de sua morte ; vae nisto, de 

par com o tributo · de admiração e respeito á memoria do mestre 

nunca olvidado, a homenagem de uma affeição que, volvido um anno, ainda 

pede a Deus, entre lagrimas, resignação e lenitivo para a sua magoa. 

O Dr. Burnier nasceu nesta Côrte, no dia 9 de julho de r 848. Seu pae, o 

Dr. Miguel Noel Burnier, natural de Chambéry, na. Saboia, nessa época per

tencente á Franca, doutorou-se em direito na Faculdade de Grenoble e 
' 
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advogou depois em Paris. Acontecimentos politicos o fizeram emigrar para 

o Brazil, onde, no fim de dois ou tres annos, tornou-se jornalista no.tavel. 

Teve a seu cargo por alguns annos a redacção em chefe do Mercantil, re

digiu tambem o 1Vouvellz'ste e collaborou nesta folha, em que escreveu ma-
. ~ . 

gnificos folhetins assignados por Z. - O Correio Mercantd de 2 5 d~ fevereiro de 

r 848 noticiando o seu passamento prematuro, pois que falleceu aos 38 annos, 

diz: · « A imprensa do Rio de Janeiro perdeu nelle um destes escriptores babeis 

que, ora raciocinando com a força e gravidade de uma razão fria e severa 

· trazia á flôr d'agua a verdade que procurava demonstrar ; ora, seguindo o 

preceito de Horacio, punia os abusos com a arma da ironia e do ridiculo, que 

tão bem manejava.» Morreu o jornalista Burnier, antes do nascimento do filho 

que, se, pelo lado pa-terno descendia de um homem de intelligencia superior, 

por sua mãe · era neto do Dr. Antonio Ildefonso Gomes, clinico abalisado, 

e cujos conhecimentos botanicos foram grandemente apreciados por Augusto 

Saint Hilaire, nas suas obras sobre o Brazil. 

Tendo nascido orphão de pae, Miguel Burnier foi educado, com os ex

tremos do mais apurado amor, por sua virtuosa mãe, a finada D. Maria Eu

frasia Nascentes Pinto. De uma familia pobre, mas em cujo seio a honra e 

os sentimentos generosos sempre tiveram fervoroso culto, Burnier passou · a 

sua mocidade entregue aos livros. Em fevereiro de r 8 5 7 entrou para o col

legio S. Pedro de Alcantara, de onde sahiu em d.ezembro de r 866 para prestar 

os seus exames de preparatorios na extincta Escola Çentral. .Por falta de idade 

teve de perder o anno de 1863, e só pôde matricular-se em 1864 nessa escola. 

O seu curso ahi foi tão brilhante que, ao sahir formado em l 869, ja todos 

anteviam que o novel Engenheiro seria no futuro um dos ornamentos de sua 

classe. Na escola succedeu a Fernandes Pinh.eiro no logar de preparador e 

conservador do gabinete de chimica. Foi admittido o Engenheiro Burnier na 

linha do centro da Estrada de Ferro D. Pedro II como auxiliar, em abril de 

1870. Serviu na locação e construcção da lª sub-secção (Serraria) até janeiro 

de 1872,· época em que foi removido para a Sª sub-secção (Serra da Manti

queira), sendo promovido a conductor de 2ª classe em 20 de junho de 1872. 

A 19 de outubro, demittindo-se o chefe desta sub-secção, o honrado Enge

nheiro Luiz da Rocha Dias indicou para substituil-o o seu ajudante Burnier, que 

desde então a·té novembro de 1876 dirigiu os trabalhos d.e exploração, locação 

e construcção deste importante trecho, talvez CJ mais difficil depois da Serra 

do Mar. Nomeado engenheiro de 2ª classe, ao tomar conta da direcção 

de tão importante serviço executou-o de modo tão satisfactorio que mere-
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• 
ceu, em 30 de dezembro de 187 5, a nomeação de chefe de secção e, em 11 

de agosto de 1877, foi promovido a 1° engenheiro da Estrada de F erro de 

Uruguayana a Porto-Alegre, s.obre proposta do Engenheiro Firmo de Mello. 

Emquanto se occupava na C)nstrucção do trecho da Estrada Pedro II, entre João 

, Gomes e Sitio, foi incumbido de duas importantes commissões, quaes a de 

fazer nova medição, organisar desenho. calcular cubações e classificar as di

~ersas naturezas de terreno em que foram feitas escavações, bem como as obras 

de arte, tanto na empreitada Meinick, entre os kilometros 36 e 42 (Espirito 

Santo), como na empreitada Dufles (João Gomes). Em pouco tempo, com a g rande 

dedicação ao trabalho, que era um dos attributos mais ,salientes daquella pode

rosa indiYidualidade, concluiu estas espinhosas commissões do modo irre

prehensivel que sempre punha na execução dos serviços da profissão. Primeiro 

engenheiro da Estrada de Porto Alegre, foi saudado com enthusiasmo pela 

imprensa rio-grandense, mas, como interesses de familia o chamassem para 

a província de Minas, permutou com o Dr. Eugenio de Mello o logar que 

occupava · alli, pelo de 1° engenheiro da Estrada Pedro II. 

Muito pezarosos deixou os seus companheiros de Porto-Alegre, que lhe 

fizeram explendida manifestação de estima e lhe offereceram lembrança si

gnificativa da maneira por que soubera haver-se na commissão. Esteve na 

Estrada Pedro II até janeiro de 188 1 e com .geraes applausos exerceu 

interinamente o logar de engenheiro-chefe. Incumbido · da direcção da Es

trada de Ferro de Alagoinhas, ao partir de Barbacena foi alvo de estron

dosa manifestação popular e recebeu uma mensagem, assignada por quasi 

toda a · população, em que eram reconhecidos, com palavras de extremado 

louvor, os serviços prestados. O primeiro signatario desta manifestação era 

o actual Sr. Ministro da Justiça, de quem mais tarde o Engenheiro Burnier 

teve de agradecer a nomeação de director da Estrada Pedro II. 

Na Bahia, o engenheiro-chefe da Estrada de Alagoinhas captou por 

tal fórma o applauso publico e a amizade dos seus auxiliares, que a com

missão de engenheiros· o brindou com um prec10so chronometro e enviou

lhe uma mensagem, da qual destacamos o seguinte topico: 

«Será esta lembrança a grata recordação do tempo em que, pelo seu 

notavel merecimento, sanccionou V. S. a brilhante reputação de que, ha 

muito, goza entre os seus collegas e da qual tem sabido aproveitar-se o 

Governo Imperial no interesse do serviço publico. » 

Esta mensagem foi entregue pelos Engenheiros H. Bicalho, H. Penna 

e Firmo de Mello, commissionados pelo pessoal de Engenheiros da Estrada 
579~ 
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de Ferro da Bahia, declarando elles, em carta publicada neste jornal a 3 

de janeiro de I 88 3, que adheriam á manifestação. 

Estas provas de apreço teve o Engenhe\ro Burnier um anno depois de 

deixar a Estrada. de Alagoinhas, e isto prova quão vivida era a recordação 

alli deixada. 

Foi louvado em officio de 19 de maio de 1881 pelo presidente da 

. província de então, o actual Sr. Ministro do Exterior, pelo desempen~o 

dado á commissão que lhe fôra incumbida, de examinar e dar parecer 

sobre a Estrada de Sà.nto Amaro. 

Na lnspectoria Geral das . Obras Publicas da Côrte prestou relevantes 

serviços e recebeu um tinteiro de prata e felicitações, publicadas nesta folha, 

dos habitantes do morro de Santa Thereza. Foi chamado a occupar ·este 

lagar por decreto de 2 5 de fevereiro de 188 2 e removido para o 

cargo de engenheiro-chefe da Estrada de Ferro D. Pedro II por decreto de 

fevereiro de 1883, cargo que já tinha exercido interinamente durante seis 

mezes em 188 r com reconhecida intelligencia e geral contentamento e para 

o qual deveria ter sido effectivamente nomeado desde aquelle tempo, se neste 

paiz não fosse regra geral a preterição dos bons servidores da nação. Antes 

de ser nomeado para a Estrada Pedro II, o Dr. Burnier tomou parte sali

entíssima nas discussões do 1° Congresso de Engenharia e ahi fez çónhe

cidos os seus profundos estudos sobre tarifas, zonas · ·privilegiadas ··e --Gutras 

questões technicas. 

O ·engenheiro-chefe da Estrada Pedro II continuou as honrosas tradições 

firmadas em outros cargos desta via ferrea e o · traçado e locação do ramál 

de Ouro Preto ahi ficam para dar testemunho, em todo · tempo, de sua 

excepcional capacidade em construcção de estradas de ferro. Elevado depois 

a · director da mesma Estrada Uaneiro de 1884), teve. ao deixar a constn~cção, 

inequívocas provas de apreço da população de Qu.eluz e do pessoal te

chnico, que incorporado acompanhou até Carandahy o chefe de todos esti

mado. 

Na Directoria da Estrada não lhe deu . tempo a morte de introduzir 

grandes reformas e importantes melhoramentos que já tinha planejado. 

Exerceu este cargo durante cinco mezes e a maior parte do tempo gastou 

em dirigir os trabalhos de reconstrucção da linha que, em muitos trechos, 

desappareceu com as grandes chuvas de então. 

O Dr. MigueL Burnier era um profissional dos mais competentes. e 

-chefe exigente ·e rigoroso em ma teria de serviço, mas de grande rectidão 
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de ammo, justo e equitativo para os seus subordinado~. Entre estes nunca 

fez o merecimento excepcional do chefe emerito senão admiradores.· 

A actividade indefessa do seu espirita, a prodigiosa tenacidade que tinha 
) 

para o trabal.ho; a inexpugnav el resistencia que sabia oppôr às fadigas, eram 

dotes que. reunidos á intelligencia das mais lucidas e robustas e illustrada 

por conhecimentos solidas e variados, à rigidez inflexi vel de um caracter 

austero, fizeram daquelle moço de 36 annos uma das summidades da Enge

nharia do Brazil. Tão moço, já tinha galgado as mais altas posições. que 

se poderiam offerecer á ambição de -um Engenheiro : morreu na culminação 

da Engenharia official. 

Se o servidor do Estado foi o modelo de virtudes já descripto, o 

particular era o typo do pae de familia e amigo sem igual. Nós que muito 

de perto o conhecêmos e que soubemos avaliar o thesouro de puríssimos 

affectos que encerrava n'alma, conservaremos por toda a vida recordação 

vivaz do amigo ded.icado e nunca nos consolaremos de sua perda. 

Rio. 29 de julho de 188 S. » x.x. x . 

( Publicado no jornal do Commercio de 30 de julho de 1885 .) 

Em 3 1 de março de 1884 apresentou ao Ministerio da Agricultura, Com

. mercio e Obras Publicac; o relatorio da Estrada de Ferro D. Pedro II, 

do anno de 1883. 



ADMINISTRAÇÃO DE 1884 

Directun·a : . 
Director, Engenheiro Miguel Noel Nascentes cBurnier. 

Iª SECÇÃO 

Administração central 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Thesoureiro, Joaquim da Silva Guimarães. 

Chefe do serviço telegraphico, Aarão L. C. Reis. 

Almoxarife, José Francisco de Macedo. 

Comprador, Candido Narbal Pamplona. 

Pagador, João Estanisláo Pereira de Andrade. 

2ª SECÇÃO 

Trafego 

Chefe, Engenheiro Jorge Rademaker Grunewald. 

Ajudante, Antonio Pereira da Rocha. 

3ª SECÇÃO 

Vi a pe r m a n e. ?i t e 

Engenheiro residente, Arthur Alvim~ 

Ajudante, Engenheiro Alfredo Eugenia de Almeida Maia. 

Chefe da secção technica, Engenheir9 João Raymundo Duar~e. 

» » » de escripta e contabilidade, Joaquim José da Silveira Azevedo. 

Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 

José Os o rio Nogueira · da Silva. · 
.. 

Chefes de divisão de r• Carlos Augusto de Avilez Barrão. 
classe, Engenheiros. 

Albert~ Macedo de Azambuja. 

Chefes de divisão àe 2ª 
classe, Engenheiros. 

Henrique Augusto de Sepulveda Everard. 

! Marciano de Aguiar Moreira. 

/ Emílio Autral). 

Raymundo de Miranda Osorio. 

Antonio Augusto da Costa Lacerda. 

José Caetano Horta Barbosa. 

José de .Andrade Pinto. 

\ Diogo da Cunha Moreira. 



4ª SECÇÃO 

Locomoção 

Chefe, Engenheiro Carlo~ Conrado de Niemeyer . 
Ajudante, José Carvalho de Souza. 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

Chefe, Engenheiro Jacintho Machado Bittencourt. 

Guarda-livros, Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

Contador, José Augusto Teixeira Tostes. 
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ADMINISTRAÇÃO DO ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES 

BURNIER - r 884 

Tendo sido exonerado a pedido o Dr. Her~ulano Velloso Ferreira Penna 

do cargo de director da Estrada a . 26 de janeiro de 1884, o decreto da 

mesma data removeu o engenheiro chefe do prolongamento da mesma 

Estrada Miguel Noel Nascentes Burnier para aquelle cargo, do qual tomou 

posse e entrou em exercício a 20 de fevereiro seguinte. 

No anno de 1884 não foi entregue ao trafego trecho algum da linha ferrea 

além de Lafayette, continuando, port~nto, a extensão da linha a ser de 724\908. 

Durante o anno franquearam:se ao trafego as seguintes estações: 

Em 1 de janeiro, a estaç~o do Matadouro no ramal de Santa Cruz ; 

Em 9 de janeiro, as de Christiano Ottoni, Buarque de Macedo e Lafayette, 

na linha central. 

As tres, ultimas, por causa da interrupção, que poucos dias depois se deu, 

do novo trecho de Carandahy a Lafayette, devido aos grandes estragos cau

sados pelas incessantes chuvas, sómente a 2 2 de abril foram novamente · en

tregues ao trafego . 

O numero de locomotivas que possuía a Estrada em 3 r de dezembro de 

18$4 era exactamente o mesmo que em 3 r de dezembro de 1883, a saber: 

1 oo em perfeito estado ; 

16 em reparação ; 

2 completamente inaproveitaveis. 

O numero de carros e vagõe:; em 3 r de dezembro de . 1884 _era : 

Càrros de pas~age1ros . 

Iàem do correio, pes~oal do trem e bagagem 

Idem funebres . 

Idem para animaes. 

Idem para carnes verdes · . 

Idem para explosivos e inflamm:weis 

Idem para generos de facil deterioração. 

Idem para mercadorias 

Total . .. 

43 

2 

I I 3 

56 

58 

20 

,·. 236 

I. 704 

Durante o anno houve o augmento de quatro carros para correio e dois 

para transp8rte~ de cada veres. 



A locomotiva que inaugurou no Brazil a ferro-via e que está representada 

á pag. 9 {chamada -Baroneza-) foi recolhida ás officina5 do Engenho de 

Dentro, em virtude do aviso-gabinete de 18 de fevereiro á Directoria da Es
) 

trada, concebido nos seguintes termos: 

« Haja V. M. cê de providenciar para que nessa estrada de ferro seja 
recebida e depositada nas officina.s do Engenho de Dentro, afim de ser alli 
conservada, a primeira locomotiva que serviu na Estrada de Ferro de Mauá, que 
foi tambem a primeira inaugurada no Imperio, a qual locomotiva acaba de 
ser oíferecida ao Governo Imperial pela Companhia da Estrada de Ferro 
Príncipe do Gram-Pará. 

•. 

Deus Guarde a V . M . cê 

AFFO~SO A. M. PENNA. )) 



·' 



ESTR.llD.ll DE f'ERRO CENTR.llL DO BR.lf ZIL 

1889-1891 

J.dministração do -Engenheiro €ugenio J.driano pereira da Cunha e Jv'íello 

De 9 de Dezembro de 1889 a 25 de Feuereiro de 189 1 





NOTA BIOGRAPHICA 

DR. EuGENIO ADRIANO PEREIRA DA CuNHA E MELLO nasceu na 

cidade do Desterro, em Santa Catharina, no anno de r 8 3 7, se

guindo com pouca idade para Porto Alegre na então província de 
" i. . 

S. Pedro do Rio Grande do Sul, onde fez os seus exames de pre-

paratorios para os cursos superiores, completados os quaes veio 

para o Rio de Janeiro e matriculou-se na Escola Militar (a Praia 

Vermelha) onde fez um ·curso preliminar para depois, como mi

litar, seguir as aulas da antiga Escola Central, na qual obteve o 

titulo de bacharel em sciencias physicas e mathematicas. Depois de bacharelado 

seguiu para Pernambuco como engenheiro de uma estrada de ferro do Go

verno. Ahi estava, quando foi declarada a guerra contra a Republica do Paraguay, 

para onde partiu, servindo durante os cinco .annos de campanha. 

Terminada a campanha pediu reforma no seu posto de capitão de enge

nheiros e foi então agraciado com as seguintes condecorações: Habito da Rosa, 

Ordem de S. Bento de A viz, Medalha de 5 annos de campanha. 
. . 

Reformado, portanto, considerado Engenheiro civil, empregou-se na con-

strucção da Estrada de Ferro D. Pedro II, hoje Central do Brazil, onde 
5792 
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exerceu os seguintes cargos : conductor de 1 ª classe da 3ª divisão em 2 1 de 

junho de 1872; engenheiro de 2ª classe em 19 de outubro de 1872; chefe de 

secção em I 6 de janeiro de I 8 7 4 e' logo designado chefe da conservação da 

linha. Em 7 de janeiro de 187 5 substituiu o iAspector geral do trafego até 

1 de julho. Por decreto de r 2 de abril de 1876 foi nomeado 1° engenheiro. 

D'ahi sahiu para occupar o logar de 1° engenheiro na Estrada de Ferro de 

Porto Alegre a Uruguayana no Rio Grande do Sul, onde pouco se demorou, 

seguindo para Pernambuco como director e engenheiro-chefe da Estrada de 

Ferro do Recife ao S. Francisco, que administrou de 1878 a fevereiro de 

1882, em que foi occupar o cargo de director e engenheiro-chefe da 

Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguaya:na no Rio Grai:de do Sul, cargo 

esse que só deixou em agosto de 1889, vindo para o Rio de Janeiro. 

Em r 888 publicou em folheto - «As obras de arte no prolongamento da 

Estrada de Ferro de Pernambuco durante a minha administração - 1878-

188 1 », que, termina com o seguinte aviso: 

« Ministerio dos Negücios da Agricultura, Commercio e Obras Públicas -
Gabinete - Rio de Janeiro, em TO de junho de r 881. 

Foi presente a este Ministerio o relataria da commissão nomeada pelo 
presidente dessa província para examinar as obras e a administração de 
outros serviços dp prolongamento da Estrada . de Ferro de Pernambuco. 
Desse documento e da resposta dada- por Vm. ás observações feitas por 

· mim aos membros da mesma commissão, se reconhece que V m., na 
qualidade de engenheiro chefe do prolongamento da mesma estrada, tem, 
no desempenho de seus deveres, revelado zelo e intelligencia, o que foi 
igualmente confirmado · por informações ·do presidente da .província. 

E como se acham no meu co.nceito completamente justificadas as 
censuras f~itas a algunl? dos actos . por V m. praticados, e me fosse 
muito a:gradavel saber que não só a parte technica das obras como a admi

. nistrativa, especialmente no qtie concerne á escripturação, podem servir de 
modelos a trabalho ; da mesma natureza, louvo a Vm. e a:o pessoal ·que 
serve sob suas ordens. 

Deus Guarde a V m. - MANOEL BUARQUE: DE· MACEDO. 

Sr. Eugenia Adriano Pereira da Cunha e Mello, engenheiro chefe do 
Prolongamento da Estrada de Ferro de Pernambuco. » 

. Foi nomeado-director da Estrada de Fei;ro Central do Brazil, por decreto 

de 7 de dezembro de 1889, após a proclamaçã,o da Republica, cargo que 

deixou por doente, sendo apósentadó a 2 5 de fevereiro de 1891, vindo a 

fallecer . em 21 de setembro deste mesmo afino de 1891. 

I 



ADMINISTRAÇÃO DE 1889-1891 

Directoria: 

Direçtor, Engenheiro Eugenic1 Adriano Pereira da Cunha e Mello. 

1ª DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira . 

Comprador . 
~ Candido Narbal Pamplona 

.( Lucio Veiga. 

Thesoureiro, Joaquim da Silva Guimaraes. 

Pagai:lor. . 
) Augusta Fortunato Saldanha da Gama. 

·(João Estanislio Pereira de Andrade. 

Almoxarife, José Francisco de Macedo. 

2ª DIVISÃO 

TRAFEGO 

Chefe, Engenheiro Abel Ferreira de Mattos. 

Chefe do movimento, Engenheiro José Ozorio Nogueira dà. Silva. 

Agente commercial, Isidoro José Martins Pamplona. 

Inspector de estações, Antonio Pereira da Rocha. 

3ª DIVIS ÃO 

CO NTAB ILIDADE 

Chefe, Engenheiro João Baptista Maia de Lacerda. 

Contador, Hermogenes de Azeved.o Marques. 

Guarda-livros, Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 

Chefe, Engenheiro João Nery Ferreira. 

Ajudante. . . l Francisco Paes Leme de Monlevade. 

Francisco Manoel das Chagas Doria. 

3 I I 
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sª DIVISÃO 

LINHA 

Chefe, Engenheiro João Augusto Cesar de Souaa. 

Ajudante, Marciano de Aguiar Moreira. 

Chefe da secção administrativa, Engenheiro Alberto Macedo de Azambuja. 

Chefe da secção technica, Engenheiro João Raymundo Duarte . 

. Honorio Henrique Soares do Couto. 

Carlos Augusto de A villez Bar rã o. 

Joaquim Guilherme de Souza Leitão Maldonado. 

Joaquim Lopes de Almeida. 

Genesio de S. Campos Barros. 

José de Andrade Pinto. 
Engenheiros re-

sidentes. Raymundo de Miranda Osorio. 

Antonio Augusto da Costa Lacerda. 

Childerico Paranhos Pederneiras. 

Antonio Innocencio da Silva Pinto. 

Henrique Wills da Silva. 

Carlos Guedes da Costa . 



" 

1890-1891 

"} 

ADMINISTRAÇÃO DO ENGENHEIRO EUGENIO ADRIANO PEREIRA 

DA CUNHA E MELLO 

Exonerado a 30 de novembro de 1889 do cargo de director o Enge

nheiro José Ewb:rnk da Camara, foi nomeado para o dito cargo o Enge

nheiro Eugenio Adriano Pereira da Cunha e Mello, por decreto ele 7 de 

dezembro do mesmo anno, e tomou posse e exercicio do cargo no dia 9. 

O Governo . Provisorio, por decreto n. 234, de 28 de fevereiro de 

1890, modificou o regulamento da Estrada de 28 de junho de 1876, se

parando os dois serviços do trafego e da construcção. 

Auspiciosa e benefica foi, ·sem duvida, a proclamação da R epublica 

dos Estados Unidos do Brazil para os funccion arios . da E strada ·•ele F erro 

Central do Brazil, com relação a suas aspirações de amparo efficaz para 

· st, no caso de invalidez, e pJra suas familias por fallecimento. 

A idéa ja ha muito propagada ele fazer entrar o empregado da Es

trada na c:)lnmunhão dos servidores da Patria, triumphou nos pnme1ros 

dias republicanos, ante um Governo benemerito e um director que bem 

merece a glorifiCJ.ção · nos corações daquelles a quem beneficiou. 

Os directóres Mariano Procopio Ferreira Lage, Francisco Pereira 

Passos e Herculano Velloso Ferreira Penna, nos relatorios apresentados ao 

Governo pugnaram esforçadamente nesse sentido. Eis o echo de suas vozes : 
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_MARIANO PRocorro « • • • • • Figura nos balanços desta Estrada, 
sob o titulo - Pagamentos em suspenso·- a quantia de 23 :48 r $4 79 . Esta 
importancia, que tende a augh1entar t?dos os anno3, procede de venci
mentos de trabalhadores que desde o tempo da Companhia não se apre~ 

sentam a recebel-03 no acto cio pagamento das folhas. 
Ha tambem nos balancas u'ma verba de multas cobradas, que actual

mente tem sido levada á renda da Estrada·. 
Se V. Ex. me permittisse, eu proporia que esses pagamentos em sus· 

penso e as multas que de futuro se cobrassem ficassem formando uma 
caixa de soccorros pata os empregados desta empreza. 

Náo tendo elles direito ao monte-pio por serem considerados em com~ 
missão,. ~chariam nessa caixa recursos para as occasiões mais criticas da 
vida, para · auxiliar os que se inutilisam no serviço, ou para amparar as 
familias dos ·que perecessem em algum desastre, ou finalmente para dar 

0 pão .quotidiano aos que ·por molestia se vissem na impossibilidade de 
traba!Ilar ou que deixassem suas familias na miseria . 

Estes soccorros poderão ser temporarios ou permanentes; conforme as 
19 



circumsí.ancias · em que se acharem collocados os que os mereceren:i e de
pendendo sua concessão de regras estabelecidas em regulaniento especial. 

Com a acceitação desta idéa por"parte de V. Ex. terão os empre
gados da Estrada 'de Ferro D. Pedro II mais um estimulo para o bom 
d~sempenho de seus deveres e mais um ensejo para bem-dizerem o nome 
de V. Ex. )) (Relatorio de 1870 - pags. 19-20.) 

FRANCISCO PEREIRA P Assos . . . . . . « Para algumas classes de 
empregados, sobretudo dos que andam mais expostos ao tempo e teem de 
fazer frequentes viagens, os vencimentos sfo por de mais éxiguos, e tanto 
roais quanto se considera que ao servidor da Estrada . não concede a · lei 
nenhum amparo nos casos de invalidez, aliás frequentes, ou quando a 
idade já lhe não permitte trabalhar.» (Relatorio de 1876 - pag. 70. ) 

O mesmo . . . . . . . « O pessoal da Estrl"!.da é geralmente mal re
munerado, grande parte tem a seu cargo pesado serviço, que não lhe 
deixa tempo algum para descanço, e entret?-nto poucos percebem com que 
possam manter a familia ao abrigo de privações. 

E quando a velhice ou a invalidez, quási sempre~ adquirida no pro-
t: prio serviço da Estrada, vem tolher ao pobre empregado de trabalhar, 

só lhe resta o mais das vezes a caridade para arrimo. A Estrada não o 
abriga da miseria, se durante a vida não conseguiu pôr de lado uma 
parte do minguado salario. 

O remedia ao mal é a fundação · de uma caixa de beneficencia e de 
um monte-pio para os servidores da Estrada. Trata-se de crear tanto 
uma como outro; mas para este fim não bastam "as joias e contribuições 
dos empregados e operarias : é necessario que a proprfa . Estrada concorra 
com uma parte correspondente ao que hoje despende em soccorros aos 

que sfo victimas de accidentes e não dispõem de recursos pecuniarios, e 
com as importancias das multas impostas ao seu proprio pessoal. · 

A quota será relativamente ir:isignificante para a Estrada, rnas o be
neficio que resultará da instituição será immenso. Poder-se-hão estabe
lecer em alguns pontos da. Estrada enfermarias onde iejam · recolhidos 
aquelles de seus _ empregados e operarias qUe não tiverem onde se tratar 
ou que for~m victimas de accidentes na linha, e que hoJe não encontram 
_ás vezes onde se abriguem; e por outro lado, o invalido, a vil:lva ou 
o orphão desvalido encontrarão amparo no monte .. pio. » (Relatorio de 1 877 
.. - pag. 1 20. ) . 

O mesmo . . . . . . « Sobrecarregado de . trabalho e · parcamente 
retribuido, sem \lmparo para a velhice, ou para os caso~ · de invalidez, o ~ 

pessoal da Estrada . distingue-se, entretanto; . pelo religioso cu·mprimento 
de seus deveres, por uma dedical~ão sem iimites ao serviço que lhe é con- . 
fiado e por inexcedível zelo.» (Relatorio de I 878 -pag. I 27.) 
· O mesmo . . . . . . . « O pesseal da Estrada não goza do direito 
á aposentadoria'; mas e§tá sujeito a todos r OS Onl!S e obrigações do em
pregado publico. 

Se alg~m1 accidcnt@, a molestia oµ os annos quebram-lhe ·as forças., tem 
ainda a~sim de procurar trabalho para ter com qne mant@r~s·e e a sua familia. 

A Estrada é prejudic~da, porqlle o pobrn empregadQ não lhe póde 
offerecer serviços tão valtosos como ol!ltro mais robusto, e ae> invalido en
·curtam-se o~ dias em labor acíma d@ sua{> forgas. 



Tivemos ainda ultimamente um exemplo disso : o antigo contador 
Antonio José Trench, que servia á Estrada havia 22 annos, com toda a 
dedicação e inexcedivel zelo, contim1ava a trabalhar, embora alquebrado 
pela molestia e pela velhice, para não ficar sem recürsos e morreu no dia 
3 do corrente no goz:p da licença de um anno que lhe fôra concedida 
pelo Corpo Legislativo. 

Quasi nas mesmas condições tinha fallecido em novembro de 1 876 
o secretario Nuno Pinheiro de Campos Nunes, que poucos dias antes de 
expirar ainda s'.! arrastava até a repartição para fazer trabalho superior a 
suas forças physicas : contava tambem muitos annos de relevantes servtços 
prestados á Estrada. 

Um e outro deixaram as familias em extrema pobreza. 
Considerando-se, por outro lado, a responsClbilidade que pesa sobre 

o pessoal da Estrada e o trabalho de que se acha sobrecarregado, não se 
póde deixar de reconhecer que os seus vencimentos sáo exiguos, e para 
alguns nem chegam para manutenção da familia. 

Se as actuaes circumstancias do paiz, a que todos se amoldam com re
signação, não permittem que se melhorem os vencimentos, é de rigorosa 
justiça que se trate de amparar os emprepdos n'J ; c:iso; d~ invalidez, 
qu a sua familia nos casos de morte, crerndo-se uma caixa de benefi-

. cencia e u :n monte-pio, para os quaes todos estão promptos, . a concorrer, 
e à E ma da deve tam )e:n contrib'..lir, como priricipal inte ressada no bcm
estar de seus servidores.» (Relatorio de 1879 -pags. l 53-154.) 

HcRCULANO V. F. PENNA. • . . • • • « Julgo ainda de meu dever e op· 
portuna a occasião para recommendar á attenção e sabedoria do Governo uma 
medida cuja necessidade ha muito tempo se faz sentir, mas que até hoje não 
tem podido ser satisfeita. Refiro-me ao melboramerito da sorte dos empre
gados da Estrada. 

Sujeitos a um trabalho mais arduo, peno3o e cheio de responsabilidades 
do que o do empregado publico cm geral, sem horas certas para o indispen
savel repouso, percebendo vencimentos minguados, que mal chegam, quando 
chegam, para as mais urgentes necessidades da vida, sem possibilidade de 
economisar o mais modesto peculio, o que teem diante de si os empregado> da 
E5tráda? Uma velhice .cheia de miseria para si e suas familias, quando não são 
victimas prematuras de aceidentes e molcmias adquiridas !!01 seu serviço, por 
sua natureza forçado. 

Para melhorar esta triste ·sitmção do pessoal da Estrada, penso que a con
cessão do direito á aposentadoria e a creação de um monte-pio é medida acon
selhada tanto pelo sentirnento de justiça e humanidade como por conveniencia 
administrativa de ordem superior. (Relatorio de 1880 - pags . 131-132.) 

O mesmo .... « Fazendo menção dos trabalhos extraordinarios e sacrificios 
a que está sujeito o pe;so-al da Estrada, julgo cumprir meu dever submettcndo 
mais uma vez á sabedoria e.justiça do Governo Imperial a questáo relativa ao 
melhoramento da sorte do mesmo pessoal. 

Insistindo ~obre este assumpto nfo so·J guiado unicamente por considera
çú~s de justiça e equidade que a ninguem podem escapar : tenho tambem em 
vista cowe:iiencias administrativas de ordem elevada e que não podem ser pre~ 
te~idas sem prejuízo do serviço da mai:ii importante dentre todas as empreza& 
indu>triaes que tem hoje o Estado sob sua administração immediata. · 



Trans:reverei aqui as seguintes palavras c~m que, tratando deste objecto, 
encerrei o meu ultimo relatorio. ]) (Relatorio de 188 l - pags. 1 35-136.) 

O mesmo ... «A execução regular e satisfactoria de um serviço que, como o 
da Estrada de_ Ferro D. Pedro II, envolve tão avultados interesses do Estad.o e. 
do publico, exige um pessoal dedicado Ct.'m aptidões variadas e a todos os res
peitos idoneo. A creação, porém, de um pessoal nessas condições encon!Ta 
serio obstaculo na escassez das vantagens q~e aufere, no presente, a generali· 
dade ou quasi totalidade dos em pregados da Estrada, e sobretudo na falta de 
garantias que, na velhice ou na invalidez, os preserve da miseria. 

Os empregados da Estrada são, em geral, nial remunerados. Em relação á 
maior parte delle3, os vencimentos que percebem mal chegam, se tanto, para a 
propria subsistencia e de suas familias : nada podem economisar. 

E quando, depois de longos ann~s de dedicação e sacrificios, chegam ao 
estado de velhice, ou de invalidez por accidentes ou molestias adquiridas no 
exercício de seus cargos, só resta, em relação a eÜes, uma das duas soluções: 
ou serem despedidos e atirados ao abandono e á miseria - triste recompensa 
de serviços prestados ao bem publico - ; ou serem conservados em estado 
de aposentadoria disfarçada, sendo de facto executado por outros o serviço 
que lhes é attribuido, mas, para o qual. lhes failecem as forças. 

Nem a crueldade da primeira solução, nem os male~ da segunda podem 
, escapar a quem cogita das conveniencias da administração publica. 

De entre as medidas indicadas com relação ao assumpto de que. me 
occupo, uma, a fundação d~ um montepio, já foi attendida pela Camara dos 
Srs. · Deputados, que, na sessão do anno proximo findo, approvou o respectivo 
projecto, hoje pendente de deliberação do . Senado. Comquanto, para a conve· 
niente solução desta questão, me pareçam ainda necessarias outras medidas 
complementares, penso que a fundação do montepio já será, por si só, um 
grande beneficio ; e a sabedoria e solicitude do Governo Imper:ial e da Augusta 
Camara a que está· affecto o projecto, inspiram a confiança de que, ainda este 
anno, será o serviço da Estrada dotado com esse importante melhoramento.» 
(Relatorio de 1882 - pags. 151-152.) 

E:stes illustres admiriistradores não ela maram em vão. No seio cl.ª Rep1·e· 

sentação nacional alguma cpusa se fez para tentar melhorar a sorte do empre

gado da . Estrada; mas, taes idéas a1:lenas fulgira.m como a luz dos meteoros. 

A 7 de fevereiro de 1882 o deputaqo Dr. Bezcrr~ de Mene.zes apresentou 

o seguinte projecto : 

«A Assembléa Geral Legislcttiva resolve: 
Art. 1º. Os empregados da Estrada de Ferro .D. Pedro II, aos quaes 

se referem as tabellas annexas ao decreto n. 6238 A, de 28 de junho de 
1876, serão considerados empregados publicas geraes, com direito á aposen
tadoria desde a data em que a referida Estrada passou ao dominio do Estado. 

Art. 2°. O Minisu·o e Secretario de Estado dos Negocios d:i. Agricul· 
tura, Cornmercio e Obras Publicas expedirá o competente regulamento, 
ma reando as condições para o provimento dos diversos logares, exigin~ 

do-se no tocante á aposentação dos respectivos e~pregados a que se acha 
preceituada en1 relação aos da Secretaria de Estado do mesmo Ministerio. 

Art. 3°. Ficam revogadas as . disposições em tontrario. » 



Este projecto foi remettido á Commissão de Pensões e Ordenados que, a 

9 de março, mandou ouvir o Governo e ficou pendendo de parecer. 

Ao projecto n. 75, de 18 de abril de 1882, de montepio dos operarias 

d o Arsenal de :rvlarinha, em <lrscussão a 2 5 de agosto, foram propostas emendas, 

uma das quaes é o. projecto n. 255 A, de 1879, então 257, de 1882 , que, sob 

diversas condições, autorisa a creação de uma sociedad~ cooperativa de soc

corros e beneficencia entre os empregados da parte em trafego da Estrada de 

Ferro D. Pedro II. 

Por sua vez este projecto e emenda tomaram em 3ª discussão, a 19 de ou

tul;>ro, o n. 2 5 7 A, como substitutivo apresentado pelo deputado Affonso 

Penna, que consistia na autorisação, sob outras condições, do Governo para a 

creação de uma caixa de aposentadorias e pensões, entre os empregados de 

nomeação da Estrada de Feno D . Pedro II, e bem assim autorisação para as

sociações de soccorros mutuos entre os empregados de salario da Estrada , 

para a prestação de auxilias em caso de doença ou em que fii]_uem tempo

rariamente inutilisados para o serviço. 

Este é o projecto que pendia de solução do Senado e ao qual alludiú o 

Dr. H. Perina. 

Dissuadidos desses esforços em seu beneficio, os empregados da Estrada 

fundaram em 1883 a Associa-ção Geral de Auxílios Mutuos dos Empregados da 

Estrada de Ferro D. Pedro II, ~endo mais tarde concedida. em seu beneficio a im

portancia das multas cobradas mensalmente ao pessoal nas folhas de pagamento. 

Esta Associação, ainda que gradualmente, em via de prosperidade, não po

dia, todavia, no~ seus primeir9s annos, produzir os fruétos que seriam para es

perar de um montepio e aposentadoria ; por isso, o Governo, na lei n. 3 3 9 7, 

de 24 de novembro de 1888', que fixou a despeza geral do Imperio para o 

exercício de 1889, art. 7°, § 6°, foi autorizado: 
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1° - A crear uma. caixa de soccorros para o pe!)soal de cada uma das 
estradas de ferro do· Estado, sob as seguintes bases : 

I - O fundo desta caixa será formado : 
a) Pela contribuição mensal ~e I º/o dos vencimentos de todo o pessoal, 

quer do quadro, quer jornaleiro; 
b) Pela renda proveniente das multas impostas ao mesmo pessoal e das 

que forem arrecadadas por infracção dos regulamentos da Estrada e contratos 
com ella celebrados ; · 

e) Pela renda proveniente das armazenagens cobradas; 
d) pelos donativos feitos á caixa. 
II - Esta caixa se comporá de dois fundos, um destinado a soccorrer 

0 pessoal durante as suas enfermidades, e outro para soccorrer a invalidez, 
So 



estabelecendo pensão para o pessoal inutilisa:do para o serviço, e bem assim 
para a familia dos e.mpregado3 do quadro que fallecerem. 

· O Governo expedirá os necessarios regulamentos. 
A matricula dos empreg1dos para as ·caixas de soccorro3 das estradas 

de ferro do Estado será facultativa e não'' obrigatoria. · 

Medida de tanto alcance utilitario, tornou-se comtudo esteril por serodia 

e inopportuna. 

A Associação Geral de Auxílios Mutuos, que já a esse tempo contava nu

mero avultado de socios e gozava de certa prosperidade, não foi estranha á 

inserção, na lei acima, do ultimo período tornando facultativa a matricula nas 

caixas de soccorros. 

Esta faculdade determinóu a inefficacia da medida. Na Estrada de Ferro 

D. Pedro II ninguem se matriculou. 

Cabia, porém, á Republica o cabal desfecho desta magna e prolongada 

questão. 

Os empregados recorreram ao Ministro da Agricultura que mandou ouvir 

o director da Estrada, o qual, em officio de r 3 de fevereiro de r 890, informou 

o seguinte: 

«Em obediencia ao vosso despacho, exar:;ido no requerimento dos em
pregados desta Estçada, pedindo serem considerados empregados publicos. 
com direito á aposentadoria, cabe-me dizer: que é de toda a justiça o que · 
pedem, pelas. razões que passo a adduzir : 

1ª . Servem ao Estado, desde 1865, época e.n que a Estrada passou ao 
dominio do mesmo, com toda a dedicação e amor ao serviço publico, de
dicação tant.:> mais louvavel, quanto é verdade terem elles a certeza de que · 
em sua velhice ou invalidez não seriam.amparados pelo Estado, como aconteée 
ao.> empregad"os do3 Telegraphos e dos Correios. 

2 ª . E' innegavel que, á proporção que a Estrada se prolongava, des
bravando o paiz, activando-lhe as forças vivas e augmentando a riqueza pu..: 
blica, .º serviço se augmentava igualmente, e hoje, pódc-se dizer sem receio 
de contestação, elle é tal que, .em nenhuma outra reparúção publica se tra-
balha mais, e sempre com a: mesma dedicação e desprendimento. -

3ª: E' de suppôr que o Governo, fazendo-lhe.> a justi;i que pedem e a 
que téem direito, por issq que até hoje elles teem sido considerados empre
gados publico3 com relaçfo aos onus, e em commissão com relação ás van

. tagens, tendo a certeza de que não serão mais os pariás que teem sido por isso 
que ein sua invalidez o Est.1do, a quem elles deram toda a sua dedicação, 
amparal-os-ha; é de suppôr, dígo, que mais do que riuncg_ a sua b:>a von
tade entrará em concurso para o augme nto da riqueza publica e consequente
me nt:: para o progresso da nossa patria. 

Saude e fraternidade. 

O director, 
EuGENlO A. p. e. E l\IIELLO.).) 



O effeito desta informaç2.o não se fez esperar e a 26 do mesmo mez appa

receu o decreto n. 221 - concedendo aos emi:iregados da Estrada de Ferro 

Central do Brazil direito a aposentadoria. ... . 
Este d_ecreto acha-se transcripto na parte que trata ex;pressamente do as

sumpto -::-Apo!"entadoria . . 

O regulamento da Estrada approvado pelo decreto n. 406, de 17 de maio 

seguinte, nos arts. 7 3 a 81 estabeleceu disposições para a aposentadoria, e na 

6ª _das observações geraes que: «Aos empregados que tiverem mais de 20 

annos de serviço os vencimentos serão augmentados de mais 20 º/0 • » 

O cidadão Demetrio Nunes Ribeir_o, Ministro da Agricultura nos prt· 

meiros tempos da Republica, concedeu em 14 de novembro de 188 9 quinze 

dias de férias em cada anno, aos empregados do dito l\!I inisterio e aos el as re

par_tições anncxas. 

· 'Finalmente, o .. decreto n. 1045, de 2 1 de novembro do mesmo anno, 
) 

fez extensivo aos empregados do Ministerio dos Negocios da Agricultura, 

Commercio 'e Obras Publicas o Montepio obrigato rio, crcado pelo de

creto n. 942 A, de 3 1 de outu'bro desse anno, para os empregados do 

Ministerio da Fazenda. 

O novo regulamento de 1 7 de maio de 1890 separou de novo os dois 

serviços - trafego e ccmstrucção . . 

Este ultimo · fÇira especialmente separado pelo decreto n. 2 34, de 28 

de fevereiro. 

No do trafego ficaram a cargo dos serviços os segu intes chefes: 

Do trafego, Engenheiro Abel Ferreira de l\!Iattos, transferido de director 

da Estrada de Ferró de Baturité; 

Da contabilidade, Engenheiro João Baptista Maia de Lacerda; 

Da locomoção, Engenheiro João Nery Ferreira; 

Da linha, Engenheiro João Augusto Cesar de Souza, removido de en· 

genheiro-chefe do . prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité. 

Para a construcção do prolongamento_ foi nomeado engenheiro -chefe 

Francisco de Paula Bicalho, que foi substituido a 23 de julho pelo Enge· 

nheiro João da Cunha Beltrão de Araujo Pereira, e transfericló de enge

nheiro residente para . 1° engenheiro H onorio Henrique Soares do Couto. 

O escriptorio commercial que funccionav ;-t no preclio n. 2 ela rua Ge· 

neral Camara, em frente á Alfandeo-a, foi transferido a 28 de abril para 
. . b 

o edificio situado ·ao lado direito d o antigo Paço da cidade, e que lhe 

servia de al'moxarifado. 
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A 12 de abril foi · recebido o trecho de linha de Itabira a Gaya, de

pois Honorio Bicalho, com a · extensão de 3]1',22.8 afim cie manter-se o 

trafego provisorio, e a I de junho foram fra1tqueadas ao trafego as esta

ções de Santo Antonio do Rio Acima e Honorio Bicalho, no mesmo trecho . 

. Ficou elevada a 8 561\ 77 1 a extensão total da Estrada em trafego. 

Foram mais franqueadas ao publico durante o anno: a 1 de maio e 

33 de novembro as paradas do Bangú e Santissimo, no ramal de Santa 
.. 

Cruz, entre as . estações do Realengo e Campo Grande; 

A 15 de junho a parada de Madureira, entre as estações de Ca5<ca· 

dura e Sapopemba ; 

Estação de" Honorio Bicalho, localidade em que existe uma importante mina de exploração de ouro 

A 12 de outubro a . estação Ewbank da · Camara, entre as· d.e Dias 

Tavares e João Gomes, na linha do . centro. 

Em 3 r de dezembro de 1890 existia o seguinte material rodante : 

Locomotivas : 

130 para bitola de 1m,60, das quaes 4 imprestaveis. 

14 

144 

)) )) 

Carros e vagões-bitola de Im,60: 

Especiaes. . . 
De 1ª classe. 

.II 

106 

117 



De 2ª classe 

Mixtos. 

Funerarios 

Para animaes. 

Para mercadorias . 

Transporte 

. ' 

Para dormitorio do pessoal 

Carros e vagões - bitola de 1 ª,oo: 

Especiaes. 

De 1ª e 2ª classes . 

Diversos 

Para ammaes. 

Para mercadorias 

-. 

117 

TI 3 

28 

4 

207 

(. 560 

4 

2.033 

2 

12 

4 

II 

·--
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DECRETO N. ·234-DE 28 DE FEVEREIRO DE 1890 

Modifica o regulamento da Estrada de Ferro Central do Brazil 

O Generalissimo Manoel Deodoro da f;:Fonseca, Chefe do Governo Pr~ 
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exer· 
cito e Armada em nome da Nação, decreta: 

Art. 1º. Os estudos e a construcção de obras novas para o pro· 
longamento da Estrada de Ferro Central do Brazil e dos ramaes existentes 
e a de outros convergentes á mesma Estrada, serão dirigidos de ora em 

· _diante por um engenheiro chefe, de livre escolha do Governo e immedia· 
t~mente subordinado ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Art. 2°. O serviço de que trata o artigo antecedente fica sujeito provi
soriamente ao regulamento approvado pelo decreto n. 6328 A, de 28 de 
junho de 1876, na parte em que não fôr compatível, em virtude do pre· 
sente, com as disposições do de 29 de fevereiro de 1 888 7 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com

mercio e Obras Publica(-: assim o. faça executar. 

0 Sala das Sessões do Governo Provisorio, 28 de fevereiro de 1890, ?.,º 

da Republica. 
MANOEL DEODORO DA FONSECA. 

Franci'sco Gltceri'o. 

DECRETO N. 406 - DE T 7 DE MAIO DE 1890 

Dá novo regulamento á Estrada de Ferro Central do Brazil 

O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provi
sorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, cqnstituido pelo Exercito e 
Armada em nome da Nação, attendendo á necessidade de reorganisar o 
serviço da administração da Estrada de Ferro Central do Brazil, resolve 
approvar o regulamento que com este baixa assignado pelo -cidadão Fran
cisco Glicerio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o faça executar. 

Sala das Sessões do Governo Provisorio, 17 de maio de 1890, 2º da 
Republica. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA. 

Francisco Gli'ceri'o. 

Regulamento a que se refere o decreto n. 406, d'e 17 de maio de 1890 

. CAPITULO I 

ORGANISAÇÃO DO SERVIÇO 

Art. 1°. O serviço confiado á Directoria da Estrada· de Ferro Central do 
Brazil comprehenqe a direcção e administração da estrada em trafego. 

Será dirigida por um director de livre escolha do Governo, immedia
tamente subordinado ao , Ministro e Secretario d~ Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

.-
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CAPITULO II 

DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Art. 2º. O ser~iço fica distribuido por ctnco grandes divisões, na 
ordem e com as denominações seguintes; 

Iª. Administração central; 
2ª . Trafego ; 
3ª. Conta bitidade ; 
4ª . Locomoção; 
Sª. Linha; 

Art. 3°. O director, além de superintender todo o serviço, tem dire
ctamente a seu cargo a direcção da 1ª divisão. 

Cada uma das outras divisões será dirigida por um engenheiro chefe 
de serviço, immediatamente subordinado ao director e com as denominações 
seguintes: 

O da 2ª divisão, chefe do trafego; 
» » 3ª » » da contabilidade ; 

» 

» » 
» locomoção ; 
» linha. 

CAPITULO III 

PRIMEIRA DIVISÃO 

Da administração central 

Art. 4° E' de exclusiva competencia do director: 
§ 1°. A direcção geral dos serviços. 
§ 2º. A nomeação de todos os empregados dà estrada, que por este 

regulamento não competir ao Governo. 

§ 3º. A organisação ou approvação dos regulamentos e instrucções para 
os diversos serviços da estrada. 

§ 4°. A autorisação das despeza:s dentro dos creditos destinados aos 
serviços a seu cargo. 

§ 5°. A interpretação das tarifas e as providencias relativa.; ao desenvol
vimento da renda da estrada. 

§ 6°. A decisão das reclamações concernentes ao serviço da estrada. 
. § 7º. A celebração de contratos de ~erviços, cessões, fornecimentos e 

ajustes corri particulares. 
§ 8°. A celebração de contratos ou ajustes com as companhias e emprezas 

de transportes, para o estabelecimento de trafego mutuo, uso commum de 
estações, permutas e outros. 

§ gº. A imposição de · penas aos empregados, de conformidade com as 
disposições deste regulamento. 

§ 10. A ad~pção de quaesquer medidas tendentes á disciplina, segurança, 
economia e desenvolvimento do trafego da estrada . . 

§ 1 1 • Fixar o horario dos trens, seu n·umero, velocidade e pontos de 
parada. 

Art. 5º. Os serviços da administração central comprehendem as tres 

secções seguintes: 
1 ª. Secretaria ; 



2 ª . 'Thesouraria; 
3ª . Almoxarifado . . 
Art. 6°. A secretaria será dirigida pelo secretario, a quem incumbe: 
§ 1°. O expediente geral da Direct\).ria. 
§ 2º. O lançamento dos contratos e ajustes, o assentamento dos empre-

gados e o registro de toda a correspondencia official da Directoria. 
§ 3°. O inventario dos proprios da estra.da. 
§ 4º. A guarda e a conservação do archi vo central. 
§ 5°. A organisação das folhas de pagamento do pessoal da administração 

central. 
Art. 7º. A thesouraria ficará a cargo do thesoureiro, que terá sob sua 

guarda a caixa, por cujos valores e operações é responsavel. 
Ao thesoureiro compete: 
§ 1º. Receber e fazer e.;cripturar diariamente no livro-caixa a receita ordi

naria, extraordinària e eventual da estrada. 
§ 2° . Entregar no Thesouro, por ordem do director, a renda liquida da es

trada e a importancia cobrada dos direitos, impostos e multas dos empre
gados. 

§ 3º. Fazer, por si ou por seus auxíliares devidamente auto.risados, todos os 
t1 pagamentos da estrada, excepto aquelles que, em virtude de contratos existentes 
ou que se fizerem, tenham de ser effectuado~ em outra repartição publica. 

§ 4º. Arrolar todos os documentos de receita e despeza que devam ser re
mettidos ao Thesouro, na conformidade do decreto n. 10. 145, de 5 de janeiro 
de 1889. 

Art. 8°. O escrivão da thesouraria tem a seu cargo o exame e escripturação · 
dos documentos comprobativos da receita e despeza, os quaes, depois de exami
nados e acceitos, serão por elle rubricados. O escrivão é responsavel pela lega
lidade de todos os papeis que servirem de documentos da escripturação. 

Art. gº. Compete ao almoxarifado: 
· § 1°. A arrecadação e classificação do material existente, e do que fôr adqui

rido para o custeio e obras novas d.a estrada. 
§ 2 º . A verificação da quantidade e qualidade do material no acto de ser 

recebido, observando-se nos exames as estipulações dos respectivos contratos 
ou especificações das encommendas e pedidos e as amostras ou modelos adop
tados. 

§ 3°. A organisação de pedidos para acquisição do material necessario ai:> 
supprimento dos ar~azens e depositos. 

§ 4°. A satisfação dos pedidos processados segundo as instrucções dadas 
pelo director, · bem como o acondicionamento e remessa do respectivo material 
ao seu destino. 

§ 5°. A escripturação da carga e des'carga e movimento do material. 
Art. 1 o. E' do dever e competenci~ do almoxarife: 
§ 1°. Responder pela quantidade e qualidade do material que estiver em 

deposito .. 
§ 2° ~ Manter os armaz ens e depositos em perfeita ordem e asseio, dirigindo 

a arrumaçáo e acondicionamento dos artigos sob sua responsabilidade, zelando 
a sua conservação e limpeza, devendo, no caso de deterioração casual, dar im
mediatamente parte á Directoria, pará esta resolver a respeito. 

A falta de cumprimento destes deveres sujeita o almoxarife á 1nde
mnisação do valor do material deteriorado. 
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§ 3º· Organisar e fazer organisar os pedidos para acquisição do material, de 
modo que os armazens e depositos se conservem sempre providos dos artigos 
necessarios para o consumo ordinario. 

§ 4°. Assistir ou n.c'andar assistir por seus fieis, quando impedido, ao exame 
e verificação da qualidade,· peso; quantidade e medida do material que tiver de 
ser ~ecebido, requisitando dos chefes ·de serviço, sempre que' ~ôr necessario, os 
peritos precisos. 

§ 5°. Providenciar sobre os fornecimentos que forem ordenados pela Dire
ctoria e assistir á conferencia para a entrega ou remessa do material, tendo em 
vista que este serviço seja executado com a maior promptidão e regularidade. 

· § 6°. Mandar examinar e avaliar o material inservivel que existir ou fôr 
recolhido ao almoxarifado·, requisitar concerto para o que estiver no caso de 
poder ser.depois novamente fornecido, e venda em leilão para o que fôr impres
tavel ou não tiver applicação na estrada. 

§ 7°. Assignar os termos e passar as declarações e recibos que devem con
stituir a sua responsabilidade. 

§ 8°. Apresentar á Directoria, até ao dia 15 de cada mez, um relatorio dos 
fornecimentos feitos ás diversas secções de serviço no mez anterior, e até ao fim 
de fevereiro de cada anno uma demonstração geral do movimento do material 
do anno anterior e um inventario geral do material em ser, cujos tmbalhos serão 
organisados pelo escrivão. 

Art. 11. A escripturação do almoxarifado será feita por tim escrivão, que 
tem a seu cargo o exame dos documentos justificativos do movimento de en
tradas e sabidas dos materiaes no almoxarifado. O escrivão é responsavel pela 
legalidade de todos os papeis que servirem de documentos para a escripturação, 
os quaes, depois de examinados e acceitos, serão por elle rubricados. 

Art. 12. O director organisará instrucções que regBlem os detalhes e o 
modo pratico como devem ser desempenhados os divei-sos serviços da adminis
tração central, distribuindo-os pelo pessoal constante da tabella n. 1, e estabe
lecerá os livros, modelos e processos que · ·deverão ser adoptados na escri
pturação e contabilidade. 

CAPITULO IV 

SEGUNDA DIVISÃO 

Do trafego 

Art. 13. Os serviços do trafego comprehendem as seguintes secçues: 
1 ª,. Trafego (serviço central e das es~ações) . 
2ª. Movimento (serviço dos trens) . 
3ª .. Telegrapho e serviço de electricidade. 
Art. 14. A' 1ª secção incumbe: 
§ 1º. O expediente geral da divisão. 
§ 2º. O serviço de passageiros nas estações, recebimento, guarda e ex

pedição de bagagens, encommendas, mercadorias, a policia e asseio das 
estacões e suas dependencias; o recebimento, transmissão e . entrega dos 
telegrammas em serviço da estrada, do Estado ou de particulares. . 

§ 3°. A arrecadação das taxas de transporte. . 
§ 4°. O processo das reclamaçües sobre . perda ou avtina das merca

dorias ou de quaesquer outras relativas ao transporte de p;issageiros ou de 

mercadorias. 
80 



§ 5°. Organisaçáo e fiscalisaçáo da escripturação ptopria do movimento 
das estações. 

§ 6°. A execução rigorosa das instrucçóes e órderis de serviço, rela
tivas ao movimento e segur11nça dos trfos. 

Art. 15. A' 2ª secção incumbe: 
§ 1°. A composição e circulaçáo dos trens e a distribuição dos carros 

e vagões pelas estações. 
§ 2 °. A execução dos regulamentos de signaes, policia e segurança dos 

trens em movimento. 
§ 3°. A organisação das diversas estatísticas do movimento dos trens 

e dos vehiculos, conforme as instrucções do chefe do trafego. 
Art. i6. A' 3ª secção incumbe: 
§ 1°. Inspecção, reparação e installação dos apparelhos telegraphicos e 

de illuminação elecu·ica. . 
§ 2°. Inspecção e reparação dos apparelhos dectricos dos signaes aos trens. 
Art. l 7. Os serviços desta divisão serão dirigidos por um chefe do 

trafego auxiliado por um ajudante. 
Art. 18. Ao chefe do trafego, que tem a seu cargo a direcção imme

diata do esc.riptorio central do trafego, compete : 
t · § 1°. Organisar, inspeccionar e superintender todos os serviços das ttes 

secções da divisão, de accordo com as instrucçóes e regulamentos expe
didos pelo director. 

§ 2°. Propor · ao director os regulamentos õU instrucç6es de sighaes e 
de policia, de trens e estações, e os que definirem as attribuiçóes e as re
lações dos etnpregados da divisão. 

§ 3°. Distribuir o pessoãl sob suas ordens, regular suas attribuições e fazer 
observar rigorosamente todos os regulamentos relativos ao serviço do trafego. 

§ 4°. Organisar e fiscalisar todó o serviço de movimento de trens e 
electtico. 

§ 5°. Organisar os quadros e estatísticas do' percurso, composição e 
utilisação dos trens e vehiculos e, com o maiot rigor possível, o da quantidade 
de trafego ou do numero de toneladas-kilometro transportaqas pela estrada. 

§ 6°. Apresentar ao director, áté ao dia 3o de cada mez, um relatorio 
resumido de todas as occurrencias havidas no trafogo durante o mez anterior, 
com os respectivos quadros estatisticos e, até ao dia l 5 de março de cada 
anno, um relatorio acompanhado dos sobreditos quadros concernentes ao 
anno anterior e do orçamento da despeza provavel com o trafego no · anno 
financeiro seguinte. 

Art. 19. O serviço telegraphito será franqueado ao publico sem pre-
juízo do seryiço da estrada. · 

Art. 20. A classificação das estações será feita ou alterada pelo director. 
Art. 21. Nenhum serviço de qtialqUer das diversas divisões se fará 

nas estações e na parte da linha comprehendida entre as chaves respectivas 
sem conhecimento previo do agente da estação. 

Art. 22. Os agentes são obrigado:; a prestar a todo3 os chefes de ser
viço os auxilios que lhes requisitarem, uma vez que o põssam fazer sem 
manifesto prejuizo do serviço das estações. 

· Art. 23. O chefe do trafego procederá ao necessarfo estudo das tarifas, 
devendo propor ao director as mõdifitaçõ~s · que julgat necessarias; no m
tuito de desenvolver a r~'nda da estrada. · 



CAPITULO V 

TERCEIRA DIVISÃO 

Da contabilidade 

Art. 24. Os serviços da contabilidade comprehendem as duas secções 
seguintes: 

1ª. Receita do trafego. 
2•. Contabilidade geral da receita e despeza. 
Art. 25. Ao chefe da contabilidade compete: 
§ 1°. Dirigir e inspeccionar o serviço da contabilidade geral da estrada, 

· da arrecadação da receita e respectiva escripturação. 
§ 2°. Proceder ao necessario estudo das tarifas, propondo ao director 

o que lhe parecer conveniente na parte relativa á interpretação e applicação 
das mesmas tarifas. 

§ 3°. Informar sobre as reclamações por [excessos de frete, e, em geral, 
sobre quaesquer questões relativas a pagamentos feitos pela estrada ou della 
reclamados. 

§ 4°. Dirigir e inspeccionar o serviço de contabilidade naJ estações e 
a respectiva escripturação. 

§ 5°. Fiscalisar a renda que fôr diariamente recolhida á thesouraria, e, 
ao menos uma vez por mez, a que estiver por cobrar nas estações. 

§ 6°. Remetter ao director, até o fim de cada mez, a synopse e balan
cete da receita e despeza do mez anterior, e até I 5 de março um relatorio 
do estado dos serviços a seu cargo, acompanhado do balanço da receita 
e despeza concernentes ao anno anterior, das estatísticas geraes da receita e 
do orçamento da despeza provavel com a divisão do ànno financeiro seguinte. 

Art. 26. Compete á 1ª •secção: 
.. § rº. Verificar todos o:> documentos de receita, revendo os calculos e 

applicação das tarifas. 
§ 2º. Escripturar nos livros competentes a receita arrecadada e por ar

'recadar. 
§ 3°. Archivar, competentemente coordenados, todos os documentos da 

receita,. 
§ 4º. Fazer imprimir os bilhetes de passagens, rubricar e numerar os 

livros-talões de to.das as verbas da receita. 
§ 5°. Organisar as demonstrações das passagens e fretes .concedidos aos 

diversQS Ministerios e , repartições e a .empr.ezas ou particulares em virtude 
de c-Ontcato ou accordo. 

§ 6°. OrganisM mensalmente as .contas correntes de r.eceita entre a es
trada e companhias ou emprezas em trafego mutuo. 

§ ']º. Fazer indemnisar pelos empregad.os d~ ,estrfl.da do que, por falta 
-ou enga.nto destes, se .aohar desfalcada a r.e.nda da mesma estrada . 

.§ 8°. Organi-sa:r.· as .estatísticas pardaes e geraes da receita. 
Art. 27: Compe:te á 2ª secção: 

. § 1". Pr.ooessar todas .as contas de fornec.imento, .examinando se estão 
.compete!Iiltemenrte .documentadas1 .e .se as .quantidades e preços conferem com 
i0s pedidos e ,coo.trntos .(.quando os houve.r); ,e, finalmente, se .o fornecimento 
foi devidamente :a.l!·torisado pelo director. 

,-
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§ 2º. Processar todas as folhas de pagamento do pessoal, verificando se 
os vencimentos e diarias conferem com os das tabellas e orden.s em vigor 
e as declarações constantes das mesmas folhas. 

§ 3°. Verificar os calculos de todos os documentos de despeza. 
§ 4º. Formular todas as contas do ( i que a estrada tiver de receber, quer 

dos Ministerios, quer de particulares ou emprezas. 
§ 5°. Organisar mensalmente as contas correntes da estrada com em~ 

prezas em trafego . mutuo. 
§ 6°. Escripturar as despezas de todas as divisões do serviço da estrada 

e regular as contas entre os diversos serviços. 
§ 7°. Ter em dia, nos livros - Diario, Razão e Auxiliares, toda a receita 

e despeza da estrada, na fórma das instrucções e modelos exigidos pelo 
Thesouro Nacional. 

Art. 28. O chefe da contabilidade organisará ·e sujeitará -á approvação 
do director as necessarias instrucções para regular os detalhes pelo modo pra~ 
tico como devem ser · desempenhados os serviços da contabilidade na parte 
referente ás estações. 

CAPITULO VI 

QUARTA DIVISÃO 

Da locomoção 

Art . . 29. A , locomoção abrange tudo . quanto concerne ao serviço das 
locomotivas e á construcção, conservação , e reparação do mate_rial rodante. 

Art. 3o. Será . dirigida .por um chefe da locomoção, auxiliado. por um 
ajudante. 

Ao chefe da ·lowmoção compete: • 
§ rº . . Organisar, inspeccionar e .superintender .os serviços da locomoção, 

fazendo manter em bom estado as locomotivas, tenders, , carros e vagões, e 
quaesquer . accessorios ou,dependencias do . serviço ·da tracção. 

§ 2°. Administrar as officinas de construcção e reparação do material 
rodante .. ' 

§ 3°. Organisar e distribuir o pessoal da locomoção- e o serviÇ,o . das 
locomotivas. 

§ 4º. Estudar e promover os melhoramentos que convenha adoptar na 
construcção e reparação do trem rodante . . 

§ 5°. Preparar os planos geraes e de execução, orçamento e especificaç5es 
para as encommendas do trem rodante e seus aceessorios, . quer tenham de 
ser exerntados nas officinas da ·estrada, '. quer em outras. 

§ 6°. Assistir, por si ou por seus auxiliares, ao· .recebimento · do material 
encommendado, procedendo ás .. experiencias necessarias · p~a verificação do · 
seu estado e qualidade. ' 

§ 7º. Organisar, de accordo com··modelos approvados pelo director, a 
-escripturação, contabilidade e estatísticas da tracção, .officinas e depositos. 

§ 8°. Remetter , ao '·director, até ao ultimo-dia -de cada -mez, um relatorio 
resumido do estado do material ·e offidnas e• das ·prineipaes occurrencias ha
vidas no serv.iço a seu cargo ·durante ·o mez anterior'- acompanhado dos 
quadros estatísticos do ·percurso, consumo e natureza dos reparos do trem ro
dante, espedficados por numero e classes de vehiculos. Até ·151de março apre
sentará ao director um relatorio acompanhado -dos quadros -estatísticos acima 
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indicados, comprehendendo as occurrencias do anno anterior e orçamento, com 
a discriminação das verbas, para o anno financeiro seguinte. 

Art. 3 r. As officinas e dependencias da tracção comprehendem: 
§ rº. As. officinas de reparação de machinas. 
§ 2°. As officin~s para a reparação e construcção de carros e vagões. 
§ 3°. Os .depositos '.de machinas e carros, armazens e depositos de com-

bustivel, material para consumo e de sobresalentes, e um pequeno laboratorio 
para ensaio ·das substancias que tiverem de ser empregadas pela locomoção. 

Art. 32. Os depositos de materiaes de con_sumo da locomoção deverão 
conter o indispensavel para dois mezes e os sobresalentes necessarios para a 
reparação do material rodante. 

Art. 33. A contabilidade e estatistica da locomoção serão organisadas de 
fórma que se conheça para as locomotivas e vehiculos:: rº, o numero, natu
reza e irnportancia dos reparos que tiverem soffrido; 2º, o consumo e despeza 
kilometrica em combustivel e lubrificantes; 3°, o percurso feito; e, para as 
officinas : - o trabalho util dos operarios, machinas e apparelhos, e os custos 
em material e mão de obra, das construcções e reparos. 

Art. 34. Tanto quanto fôr possivel, o trabalho estatistico da locomoção sub~ 
dividir-se~ha até ao emprego dos menos importantes objectos de consumo. 

Art. 35. Será organisado um inventario descriptivo de todo o material 
rodante, fixo e das officinas. Este inventario será revisto e co.~ferido trimen
salmente pelo chefe da locomoção. 

Art. 36. As officinas poderão, sem prejuízo do serviço da estrada, 
executar quaesquer trabalhos particulares, mediante ajuste previo entre o 
interessado e o director. 

Taes trabalhos serão pagos, attendendo-se á porcentagem correspondente 
á importancia das dêspezas geraes das officinas e seu próducto levado á conta 
da receita eventual da estrada. 

CAPITULO VII 

QUINTA DIVISÃO 

Da linha e edificios 

Art. 37. O serviço da linha e edificios comprehende todos os trabalhos de 
conservação, reparação, reconstrucção, melhoramentos , das linhas ferreas e te
legraphicas, edificios e suas dependenci?-s, e a construcção de obras novas na 

estrada em trafego. 
Art. 38. A linha será dirigida por um chefe e um ajudante. 
Art. 39. Aa chefe da linha compete: 
§ r0 •• Organisar, inspeccionar e superintender todos os serviços da via per

maneate, maatendo a linha nas melhores condições, de modo que a circulação 
. dos "trens se . effectue com a maior regularidade,. segurança e economia. 

§ 2°. Organisar ,o serviço de conservação; policia e vigilancia da linha, fa~ 
zendo observar rigorosamente os regulamentos em vigor. 

§ 3°. Assentar e conservar as linhas telegraphicas. 
§ 4º. Organisar os projectos, orçamentos e especificações para as obras. 
§ 50. Fazer escripturar as despezas por natureza de obra, discriminando o 

que fôr propriamente conservaç.:'lo e custeio do que constituir construcções novas. 
§ 6°. Inventariar todo o material e utensílios da via permanente. 
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§ 7º. Conservar archivados em boa ordem os desenhos de todos os tra
balhos executados na via permanente. 

§ 8°. Apresentar ao director, até ao ultimo dia de cada mez, um relatorio 
resumido dos trabalhos executados e das principaes occurrencias havidas na 
via permanente durante o mez anterior, fatendo expressa menção do estado da 
linha, edificios e suas dependerÍcias, do custo e quantidade do material consu
mido, discriminando os pontos em que foi empregado e a despeza kilometrica 
de conservação. Até o dia 15 de março apresentará ao mesmo director um re
latorio analogo, concernente ao anno anterior, acompanhado do orçamento, 
com discriminaçáo de verbas, para o anno financeiro seguinte. 

Art. 40. Serão estabelecidos, nos logares convenientes, depositas de ma
terial, com o indispensavel para os supprimentos occorrentes. 

Art. 41. As obras de conservação e reparação ordinaria serão feitas por 
administração. 

As construcções ou reparos de valor consideravel serão feitos, ajuizo do 
director, por adn1inistrttção ou empreitada, mediante series de preços. 

CAPITULO VIII 

DO PESSOAL 

( Art. 42. O cargo de director só será confiado a Engenheiro nacional prati
camente habi~itado no serviç~ de construcção ou trafego de vias ferreas e que 
notoriamente se recommende pela sua experiencia e capacidade profissional. 

Art. 43. Só poderão ser nomeados para os cargos de chefe da divisão En
genheiros que, além de satisfazerem as condições da lei n. 3001 de 9 de 
outubro de I 880, tenham pelo menos dez annos de pratica em trabalhos de . 
construcçilo ou trafego de estradas "d.e ferro·._ 

Art. 44. Os cargos de ajudantes dos chefes das diversas divisões, enge
nheiros residentes e. ajudantes, só serão exercidos por Í:~ngenheiros titulados, nos 
termos da lei citada no artigo :mterior. 

Art. 45. Serão nomeados : por decreto o directbr; e por portaria do Mi
nistro: 

Paragrapho unico. Sobre proposta do director: os chefes de divisão, o 
secretario, os offiôiâes, ô agente izommercial, o comprador, o thesó~reiio, .o ~lmo
xarife, o pagador, os ajudantes dos chefes da locomoção, da linha e do tráf~go, 
o guárda ... livtos e ó tomador. 

Art. 46. Serão noníeadós: 
Patagrapho unico. Peló diréctor, as demais tatégorias de empregadqs da · 

estrada não mencionados n.o artigo anterior·é êóí:1starit@s d11 tabella correspon-
dente. · 

Art. 47. Co}Ilpete ao thesoureiro1 aô pagador e ao almoxarife propor o; 
réspeetivos freis. · 

Art. 48. A admissão e demíssãô dõs ·sêrvênte:s, glmrtlas ~ operarios, foi.
tores é m1is jornaleii:'ós é él.ã éompt;térida dos éhefüs dá:)S divi~6~s encarreg~dos 
da direcção irtHi.i.edíata de Cl.üalquef tànio de servi~o. 

Art. 49. O dit'êttbt deslgnã.tá o sêu sl1bstítuto ctifi ~lias fàkas ou impedi
mentos ten1pórarit>s, éabendó àõ Mihístró; ohvindô ô mêsmo director, designar 
o sub'§tituto ifiterírio, se ô impedifüéní:o ptolófi.gár"se ,por mais de 3o dias. 

Art. St>. O~ chefes dàs elívis6es s~rãb substihi.idos p~los seus respectivos 
d.j udàntes; tJ êhefo dá tbfttábilidad.e, pêlo ~ófitãdõr l)U .güar<ia"-.HVros, conforme 
indiéã~ãõ dó direetàt. 
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Art. 5 r. O thesoureiro e o almoxarife serão substituidos, conservando 
sempre a responsabilidade que lhes cabe, pelos seus fieis. 

Art. 52. No impedimento dos demais empergados até oito dias a 
substituição far-se-ha~ na ordem hierarchica dos cargos, que será estabelecida 
hos regulamentos especiaes de cada divisão. 

Quando o impedimento exceder de oito dias o substituto será designado 
pelo director. 

Art. 53. Todo o empregado que substituir outro em seu impedimento 
temporario perceberá a gratificação deste, qualquer que seja o numero de 
dias, em que se der a substituição. 

Art. 54. O pro vime ato dos logares que vagarem será feito por tres 
modos : iº, por livre escol~a do Governo ou do director, a quem competir 
a nomeação ; 2º, por accesso ; 3°, por concurso. 

§ rº. Serão nomeados p::>r accesso, attendendo-se de preferencia á 
aptidão e assiduidade : os officiaes? os escriprurarios, os agentes de estações, 
seus ajudantes e fieis, os conferentes, os telegraphistas, os amanuenses e os 
conductores de trem. 

§ 2º. Serão admittidos por concurso todos os praticantes. 
§ 3°. Serão nomeado.> por livre escolha todo.> os demais empregados 

• não especificados nos§§ rº e 2°. 

Art. 55. Competem aos empregados os vencimentos marcados nas 
cinco tabellas e observações annexas. 

Art. 56. O empregado que exercer interinamente logar vago perce
berá todos os vencimentos deste. 

Art. 57. O empregá.do que faltar ao serviço sem causa justificada 
perderá todos os vencimentos. 

Se justificar as faltas ser-lhe-ha descontada sómente a gratificação cor
respondente aos dias em que faltar, até ao maximo de oito dias. 

Para sua justificação será sufficiente a simples allegação, por escripto, 
do empregado, quando o numero de faltas não exceder a tres. Se, porém, 
fôr superior a tres e inferior a nove, será necessario apresentar attestado 
de medico. 

Além de oito faltas só será concedido abono, se o empregado obtiver 
licença. 

Art. 58. O desconto por faltas interpoladas será correspondente aos 
dias em que ellas se derem; no caso de faltas consecutivas, serão descon~ 
tados tambem os dias feriados comprehendidos neste periodo. 

Art. 59. São causas justificativas de faltas: rº, molestia do empregado; 
2º, nojo ; 3°, gala de casamento. 

§ rº .. Compete ao director julgar da justificação das faltas. 
Art. 60. As licenças aos empregados serão concedidas até 3o dias pelo 

director e as de maior prazo pelo Ministro, precedendo audiencia do director e 
de accordo com as disposições do decreto n. 4484, de 7 de março de 1870. 

Art. 6J. As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, não 
se abonando em '..caso algum as gratificações de exercicio. 

§ 1º . Só por motivo de molestia provada se concederá licença até um 
anno, podendo ser com ordenado inteiro até seis mezes; e de então em deante 
com metade do ordenado. 

§ 2º. Por qualquer outro motivo justificado a licença não excederá de seis 
mezes, e sendo com ordenado ficará sujeita ao seguinte desconto : 
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·Da quinta parte, sendo a licença até dois. mezes ; 
Da terça parte, sendo por mais de dois até quatro mezes; 
De duas terças partes; sendo por mais de quatro mezes. 
Art.. 6z. O tempo das licenças conc~didas · com ordenado, suas reformas 

e prorogações dentro de um anno, a contar do dia em que o empregado entrar 
no gozo da primeira que obtiver, será sommado para: o fim de fazer-se odes
conto de que trata o artigo antecedente. 

Da mesma forma proceder~se~ha nos períodos annuaes ulteriores. 
Art. 63 . Em todo caso, findo o prazo maximo da l~cença, nada mais 

perceberá o empregado, nerri será aquella renovada ou prorogada sem que 
este volte ao effectivo exercicio de seu cargo e nelle permaneça por tempo pelo 
menos igual ao da ausencia determin~da pelo·gozo da licença. 

Art. 64. Ficará sem effeito a licença concedida, se o empregado que a 
tiver obtido não entrar no gozo della dentro do prazo de uth mez, contado do 
dia em que o acto da concessão fôr publicado no Diar:io Official ou lhe fôr 
comm unicado. 

Art. 65. O disposto nos artigos antecedentes terá applicação ao em
pregado que perceber simplesmente gratificação, consideranqo-se como ordenado 
~tlas terças partes de seus vencimentos. 

Art. 66. As licenças com vencimentos só poderão ser concedidas a em
pregados que tenham pe_lo menos seis mezes de exercício na estrada ou 
emprego de que tenham sido para ella removidos. 

Art. 67. Nenhum vencimento será pago ao empregado licenciado, sem 
que tenha registrado a licença na secretaria da estrada, com a declaração do 
dia em que começou a gozal-a e sem que se achem satisfeitas as exigencias 
prescriptas nas leis fiscaes. 

Art. 68 . O empregado que, sem causa justificativa, faltar seguidamente 
mais de 1 5 dias, será considerado demittido. 

Art. 69. As horas de trabalho serão fixadas noq regulamentos especiaes 
que forem expedidos pelos chefes das divisões com a 'approvação do director. 

Art. · 70. Todo o trabalho do pessoal operari.o, jornaleiro, .executado 
além das horas do seu respectivo serviço ordinario, será retribuído com um 
accrescimo que .será fixado pelo director sobre proposta do chefe da divisão. 

Art . 71 . As faltas disciplinares, commettidas por empregados, que· não .
constituírem crime definido na: legislação vigente, serão punidas, segundo 
a sua gravidade, com as seguintes penas : 

1ª. Simples advertencia; 
2 ª . Reprehensão em ordem de serviço ; 
3ª . Multa, até um mez de vencimentos ; 
4ª . Suspensão até 30' dias; . 
5ª . Demissão. 
§ 1º. O director poderá· impor qualquer das penas designadas· no artigo 

antecedente aos empregados de sua nomeação, e as de advertencia e suspensão 
até i 5 dias aos de nomeação do Ministro, a quem d~rá conhecimento im
mediato. 

§ 2. º Os chefes das divisões poderão propor ao· director as penas de 
advertencia e de suspensão e multa ao pes·soal sob suas ordens, e impor 
as de advertencia, multa até 15 dias e demissão, ao pessoal de sua nomeação. 

Art. 72. Poderão ser concedidas, mediante autorisação do Ministro, gra
tificações extraordinarias, como premíos ou recompen~as de provado zelo, · · 
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actos de coragem e prev1sao no.> casos de accidentes ou quando estes forem 
imminentes, procedimento irreprehensi vel ou melhoramentos not:.1 veis pro
postos e adoptados no serviço de que estiver encarregado o empregado. 

Art. 73. E' conc~dida aposentadoria, _ordinaria ou extraordinaria, aos 
empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Art. 74. São condições indispensaveis para obter aposentadoria ordi
naria : 1ª, ter 3o annos de serviço effectivo; 2ª, por absoluta incapacidade 
physica ou moral para continuar no exercicio do emprego. 

§ 1º. _Na contagem do tempo de serviço não serão attendidos os dias 
de suspensão e de faltas não justificadas, nem as licenças por mais de 70 dias 
em cada anno. 

§ 2°. A incapacidade physica ou moral verifica-se pelo exame de tres 
facultativos e parecer fundamentado do director. 

Art. 75. A aposentadoria extraordinaria póde ser concedida: 1°, ao em
pregado que, contando dez anno3 de serviço, se impossibilite de continuar no 
desempenho do emprego; 2º, ao empregado que, independentemente de 
qualquer outra condição, torne-se inhabil para o serviço por desastre resul
tante do exercício de suas funcções, por ferimento ou mutilação em lucta 
no desempenho do cargo, por niolestia adquirida no serviço ou na pratica 
de algum acto humanitario ou de dedicação á causa publica. , 

§ 1°. A's causas de impossibilidade previstas neste artigo sfo applicaveis 
as disposições do § _2º do art. 74. 

§ 2º. Cessando a impossibilidade e verificado que seja este facto pelo 
modo indicado no § 2° art. 74, o empregado poderá ser restituído á acti
vidade . do serviço no mesmo logar que exercia ou em outro equivalente, 
na primeira vaga que houver. 

Art. 76. Para os effeitos das aposentadorias só póde contar-se o tempo 
de serviço na estrada de ferro e em outros cargos ·publicos. 

Art. 77. Na aposentadoria ordi na ria o empregado terá direito ao orde
nado do logar por elle occupado durante tres an~os. 

Art. 78. No caso de aposentadoria extraordinaria e na hypothese do § 1º 

do art. 74, o empregado terá direito ao ordenado proporcional ao seu tempo 
de serviço, contado nos termos do art. 74 ; e na hypothese do n. 2 do 
art. 75 terá direito· a todo o ordenado. 

Art. 79. A melhoria de vencimentos só aproveitará para a aposent:t
doria dois annos _depois de tornar-se effectiva. 

Art. 80. O empregado, quando aposentado, poderá optar entre o 
vencimento da aposentadoria pela estrada de ferrro e o da outra aposenta
doria ou reforma, não podendo em caso algum accumular vencimentos de 

duas aposentadorias. 
Art. 81. A aposentadoria póde ser dada a requerimento do interessado 

ou por determinação do Governo, independentemente de solicitação. 

CAPITULO IX 

DA RECEITA E DESP~ZA 

Art. 82·. O pagamento do pessoal será feito mensalmente nos Jogares 
do trabalho. · 

Art. 83. Os fornecimentos e as contas serão pagos na administração 
central ou excepcionalmente, por ordem do director, em qualquer outro 
ponto da estrada. 
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Art. 84. Nenhum pagamento será effectuado sem que o respectivo 
documento tenha sido previamente processado e conferido pela secção en-: 
carregada da contabilidade e tenha o - Pague-se - do director. 

. Art. 85. A compra de objectos que, em pequena quantidade, forem 
( . 

necessarios, será feita pelo comprador, que receberá mensalmente do the-
soureiro, precedendo ·ordem do director, até a . quantia de 2: 000$000. 

A prestação de contas será feita dentro dos dez primeiros dias do mez 
seguinte. 

Art. 86. O' fornecimento ou compra dos objectos necessarios ao almo
xarifado sómente se · effeetuará por ordem do director e em concurrencia 
publica, não sendo permittida outra fórma de fornecimento senão quando 
não se possa conseguil-o por hasta publica. 

Art. 87. As despe~as do almoxarifado serão escripturadas e figurarão 
com a rubrica propria em todas as demonstrações e balanços das despezas 
da estrada. 

Art. 88. As contas, folhas de pagamento e reclamações que não 
forem satisfeitas até ao encerramento do respectivo exercício, não o serão 
por conta do exercido seguinte, mas enviadas ao Thesouro, para o com
petente processo e liquidação. 

Art. 89. Deixarão de ser attendidas as reclamações sobre extravio 
ou avaria de mercadorias, bagagens e encommendas transportadas pela es
trada ou de excesso de frete cobrado por qualquer motivo; se não forem 
apresentadas á mesma estrada dentro do prazo de um anno, contad6 de 
conformidade com o que preceitua o art. 449, § 2º, do Codigo do Commercio. 

Art. 90. Dentro da competente . verba da lei de orçamento serão de
duzidas da receita bruta as despezas da estrada em · trafego, com excepção 
das que estiverem incluídas em creditos especiaes e das que provierem de 
obras novas extraordinarias ou de augmento do material fixo e rodante, 
encommendado fóra das officinas da estrada. 

Art. 91. As tarifas e regulamentos que' interessarem ao publico só 
terão execução depois de publicados . com antecedencia de oito dias pelo 
menos e affixados nos recintos das estações . . 

Exceptuam-se os casos de interpretação de tarifas ou de decisões nos 
casos omissos, nos quaes o que fôr decidido pelo director terá immediata 
execução. 

Art. 92. A arrecadação das taxas de transporte deverá ser feita de 
accordo com a exacta e rigorosa applicação das tarifas em vigor, recahindo 
sobre o empregado ou empregados culpados a responsabilidade pe'las diffe
renças que forem verificadas quer em relação á receita propria dã. estrada, 
quer "á arrecadada para outras vias ferreas. 

Art. 93. A escripturnção da receita e despeza far-se-ha por exercícios, 
sendo organisada de accordo com as instrucções e modélos fornecidos pelo 
Thesouro Nacional. 

Art. 94. Em caso algum o systema de escripturação e contabilidade 
central se affastará das ·regras prescriptas pela legislação de fazenda. 

Art. 95. As guias, conhecimentos e outros papeis justificativos da re- . 
ceita e despeza da estrada serão remettidos · ao_ Thesouro, na conformidade 
do decreto n. 1 o. 145 de 5 de janeiro de 1889. 

Art. 96. As notas de expedição., folhas, boletins, conhecimentos, re
lações, outros impressos e papeis justificativos da receita., movimento e 



335 

mais serviço d~ estrada, s(lrão queimados, desde que estejam devidamente 
escúpturados nos livros competentes e encerradas pelo chefe da respectiva 
qi vi~ã:o a,s çon,ta~ e escripturação de cada anno. 

Os livros, contas () recibos serão conservados pelo tempo fixado em 
lei para gl.larda de taes documentos. 

Art. 97. O director enviará mensalmente ao Thesouro a synopse da 
receita e àespeza do trafego e a da despeza por conta de creditos espe
ciaes, relativas ao mez anterior. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 98. O director expedirá ªs instrucções ou regimentos internos 
indispensaveis á boa marcha de cada um dos serviços. 

Art. 99. Aos ehefes de divisão compete organisar e submetter á appro
vação do director as instrucções e regula.mer1tos que deverão reger os di
v~rsos serviços das respectivas divisões, especificando a distribuição e attri
buiç.ões de cada classe de empregados e os processos e modelos a adoptar 
para a escripturaç.~o, contabilidade e estatísticas. 

Art. 1 oo. Cada uma das divisões terá um registro das nomeações, li
eenqas, promo~ões, p<was e demissão dos respectivos empregados. 

A.rt. IO!. O dii•ector veri~cará, uma vez por mez e em dias indeter
mina,dos~ a caixa e a escripturação central. 

Art. 102. O çlirector examinará semestralmente, por si ou por empre
~ílPO qu~ desigp.ar, a (!Scripturação do almoxarifado, . dando balanço no ma
tªri_al ~~istente, providenciará ácerca do destino que deve ter o imprestavel, 
encerr~DÀO definitivamente as contas até á data em qlle se ultimar o mesmo 
ex_amg. 

Pri~cei:lerá tambem, ·nas mesmas condições e (órma. acima, ao exame da 
@§ÇfiPWJ!ilÇ~P ~ àepositos de todas as divisões do serviço. 

A.n:. Jo3. Todos os empregados que arrecadarem dinheiro, ou tiverem 
,objectos ou valores sob sua g\larda, prestarão uma fiança correspondente á 
importancia da responsabilidade. 

§ lº. O thesoureiro prestará fiança de 40 : 000$000. 

§ 2'q. Os fieis do thesoureiro, de 1 o: 000$ 000. 

§ 3°, O alrnoxarif e, de 6 : 000$ 000 . 

,.~.§ 4º. Os fi~i~ .do almoxar.ife, de 3 :000$000. 

§ 5°. Os ai.udantes dos fieis, de 2: 000$000. 

§ 6,o. Os guardas, de 500$000. 

§ 7º. O p?gadol', de 3o: 000$ 000. 

§ -8°. O ~judantt do pagador, de 10: ooo ooo: 
Para os mais empregados serão as fianças fixadas pelo director. 
Art. 104. Nos casos de affiwrncia de serviço, para os quaes seja 111-

stdlicien~e 9 p.essoal . das tabellas annexas, poderá o director admittir ex-
traordin.ariamente algu os auxiliares. · 

Esses .empregados extraordinarios serão dispens1dos logo que cesse a 

affiuencia do servico. 
Art; 10.S. O ~fl~3.oureiro requisitará do directQr os auxiliares do que 

g11r~çer ~ ,GIµap.d.o O!? pagam~ntos fóra da repartiçáo exjgirem )Jlaior pessoal. 



Art. 106 . Todos o3 agentes e empregados da estrada ao serviço das 
estações, dos trens e da via permanente usarão de uniforme. 

Art. 107 . Todos os empregados deverão communicar logo a seus 
chefes immediatos, e a quem caiba jl:-ovldenciar de prompto, quaesquer 
accidentes ou oc~urrencias extraordinarias que se derem na estrada e suas 
dependencias. 

Art. 108. Nenhum empregado da estrada poderá ser distrahido para 
commissão ou serviço alheio á mesma estrada. 

Art. 109. O director só expedirá passes gratuitos para objecto estranho 
ao serviço da estrada, em virtude de ordem do Ministro . 

Poderá, entretanto, conceder os referidos passes aos Engenheiros na
cionaes e . estrangdros que visitarem a estrada de ferro, e ao pe~soal adminis
trativo das estradas ei11 trafego mutuo. 

Art. J ro. Os empregados, quando viajarem em serviço da estrada, 
e os empreiteiros, na fórma de seus contratos, terão passes livres, con
cedidos estes pelo director e aquelles pelos chefes da div:isão aos empre
gados sob suas ordens. 

Estes passes seráa recolhidos e conferidos como os demais bilhetes. 
Art. l r l. Os empregados, quando em viagem de recreio ou de inte

resse particular, terão o abatimento de 75 º/o sobre os preços das passagens, 
nos carros de l ª ou 2 ª classe, segundo _sua categoria . 

§ rº. Para os empregados residentes ·na Capital e nos suburbios serão 
emittidas assignaturas especiaes com o referido abatimento de 75 º/ 

0 
sobre 

os preços das passagem. Essas assignaturas serão nominaes e darão' direito 
á passagem ei:n qualquer trem e tantas vezes quantas fôr preciso ao empregado. 

§ 2°. Gozarão do beneficio dessa reducção de preço, quer em viagens 
nos trens do interior, quer nos dos · suburbios, todas as pessoas da familia 
do empregado, que residirem debaixo do mesmo tecto. 

Art. 112. O director poderá conceder passagem livre ao empregado 
e ás pessoas da familia do empregado, que residirem debaixo do mesmo 
tecto, para viagens motivadas por molestia de c(frta gravidade. 

Al't. I l 3. Ü3 filhos e as pessoas da familia do empregado, que resi
·direm debaixo do mesmo tecto, teráa transporte gratuito pará a escola e 
aprendizagem nas fabdcas, officinas, etc. 

Art. I 14· As requisições de passagens para transporte de objectos de 
serviço publico serão satisfeitas, sempre que forem regularmente feitas pela 
autoridade competente, sendo a imp6rtancia das passagens e frete;;; levada á 
conta do fylinisterio respectivo ou do Estado, quando em serviço deste; de
vendo figurar como renda da estrada. 

Art. l l 5. Para imposição das penas decretadas no regulamento annexo 
ao decreto n. r 930, de 26 de abril de l 857, contra pessoas estranhas á 
administração da estrada, terá o director, por seu~ empregados, .çi. autoridade 
conferida naquelle regulamento aos engenheiros fiscaes. . 

Art. I 16. Todo o combusdvel, material fixo, rodante ou de consumo, 
que tenha de ser importad~ do estrangei_ro, será contratado pelo· Ministró 
á vista da requis~ção dq director, por intermedio do agente especial do Mi
nisterio da Agricultura, incumbido da acquisição desse material na Europa 
e Estados Unidos da America do -Norte. , · 

Paragrapho unico. Na falta deste · agente especial, o director juntará á 
requisição ·.para a encommenda, acompanhada de . todos os desenhos, espe-
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cificações, preços correntes e orçamento, a indicação da fabrica que deve 
ser preferida para o fornecimento, com os mo ti vos da preferencia. 

Art. l 17. Até o dia l 5 de abril o director apresentará r elatorio geral 
do anno anterior, e:;pondo com desenvolvimento o estado das obras e material. 

Este relato rio será acompanhado : l º, do balanço geral; 2 °, da discri
minação da receita e despeza por estações e productos, por divisões e por 
kilometros; 3°, dos quadros estatisticos de todos os ramos de serviço da 
estrada; 4°, do quadro do pessoal; 5°, do orçamento detalhado das despezas 
prova veis para o anno financeiro seguinte; 6°, finalmente, de quaesquer 
outras informações que possam aproveitar ou interessar ao Governo. 

Art. l 18. Fazem parte deste regulamento as cinco tabellas com as re
spectivas observações annexas, especiaes e geraes. 

Art . . r 19· O director, dentro de suas attribuições, providenciará provi
soriamente nos casos omissos do presente Regulamento, quando a urgencia 
do serviço o exigir, e representará immediatamente ao Ministro para que 
este providencia definitivamente. 

Art. l 20. Ficam revogados todos os decretos anteriores, que approvam 
regulamentos para a Estrada de Ferro D. Pedro II, hoje Central do Brazil, 
e quaesquer disposições em contrario ao presente. 

Capital Federal, l 7 de maio de l 890. - Francisco Glir!erio. 

TABELLA I 

l ª DIVISAO 

ADMINISTI{AÇÃO CENTRAL 

SECÇÕES 

DIR EC TORIA 

De!.!ignação Ordenado G rn. tificaçào T ota l 

Director. 12:000$000 6:000$000 18:000$000 

Sl':CRl':TARIA 

r secretario • 3:600$000 I :8oü$OOO 5:400$000 
I official . 2:400$000 1: 200$000 3:600$000 
I r 0 escripturario 2:080$000 1: 0-1-0$000 3: 120$000 
2 2°' ditos : 

Ord. l: 760$000 
Grat. 880$000 3:520$000 1: 760$000 5:220$000 

3 3°' ditos : 
Ord. 1:440$000 
CJrat. 720$000 4: 320$000 2: 160$000 6:480$000 

2 amanuenses. : 
Ord. 1:200$000 
Grat. 600$000 2:400$000 1: 200$000 3:600$000 

Praticantes : 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000 

l comprador 2:600$000 1: 300$000 3:900$000 
r despachante I :800$000 900$000 2:700$cioo 
'.l continuos : 

Orei. 1 :000$000 
Grat. 500$000 2:000$000 1:000$000 3:000$000 

Ss 



l thesoureiro 
l ~!>Grivão , 
4 fi!;!i$ : 

Ore;!, 2: ooo$ooo 
Grat. l :000$000 

4 ajudantes de fieís : 
Ord. l i 360$000 
Grat. 680$oÔo 

pqgJ;ldQf ' 
l 'ljudante i:!o pagador ., 
l 3º escripturario 
l amanuense 
l continuo . 

l almoxarife 
r escrivão . 
3 fieis : 

Ord . J ; 8oo$9o0 
Grat. 900$000 

f 
4 ajudantes de fieis : 

Ord. l : 200$000 
Grat. 6oo$ooo 

2 escripturarios : 
Ord. 
Grat. 

l amanuensi;l. 

3:6oó$00Q 

~4P0$90Q 

8 :000$000 

5:440$ooo 
~ = i:lo9$ooo 
! ;6oo$ooo 
1:440$000 
l :209$000 
l :ooo$ooçi 

3:400$000 
2!200$000 

5:400$000 

4:800$000 

2:880$000 
1:200$000 

l;Boo$ooo 
J : ~QQ$oo0 

4:000$909 

~ :72e$<J® 

~ : 400$.Qgç> 
Boo$ooo 

720$000 
6oo$Qoo 
$00$000 

.1 :700$000 
1i100$000 

2:700$000 

2:400$000 

l :440$000 
600$000 

Total 

12:000$000 

8: 160$000 
4:200$000 
2:400$000 
2: 16o$ooo 
1:800$000 
1:500$000 

5:roo$000 
3:300$000 

8: 100$000 

7:200$000 

4:320$000 
1:800$000 

OBSERVAÇÕES - lª. O thesoureiro, os fieis do thesoureiro e seus ajudantes, o pagador e 
o ajudante do pagador terão, além de seus vencimentos, uma gratificação para quebras, cor-
respondente a 15 º/o dos vencimentos respectivos. · 

2ª. O numero e o jornal dos guardas das repartições da ad~inistraçá<'} central e os de 
feitores, serventes e tr.abalhadores do almoxarifado serão fj;!,a.@)3 pelo director, que poderá 
~n:µ- :z$500 4 5$ a.oJ> !~i.tores e l$Soo a 3,$ aps dem~is jornalejroi,?. 

Designação 

·r cli.efe • 
r ajudante 
l agente comme.rcial 
1 in.speetor de estaç<§es. 
l official • • . 
l l º escripturario 
3 2°' ditos : 

Ord. 
Grat. 

4 3º' ditos: 
Ord. 
Grat. 

1:760$000 
.880$000 

TABELLA II 
2ª DIVISÃO 

TRAFEGO 

ESCRIPTORIO CENTRAL 

t;lrdenado 

6-:.600$000 
4:800$000 
3~600$000 

3~400$000 
2:400$ooo 
.2 ;.080$000 

Gratificação 

3 :200$000 
2(400$000 
1:800$000 
1:700$000 
H:ioo$000 
1 :040$000 

2:880$000 

Total 

9:800$000 
-7:200$000 
5:400$000 
5:100$000 
3:600$ooo 
3: 120$000 
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De•ignação Ordenado Gratificaçilo Total 

8 amanuenses : 
Ord. l: 200$000 
Grat. 6oo$ooo 9:600$000 4 :800$000 14: 400$000 

l archi vista . 1: 200$000 600$000 l :800$000 
9 praticantes : 

·) 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000 7 :200$000 3:600$000 10 :800$000 

3 continuas : 
Ord . l :000$000 
Grat. 500$000 3:000$000 1:500$000 4 :500$000 

OFFICINA AUTOGRAPHICA 

l mestre . l :600$000 800$000 2:400$000 

OFFICINA TELEGRAPHICA E ELECTRICA 

l encarregado . 3:200$000 I :600$000 4:800$000 
l inspector de apparelho . 2 :200$000 l : 100$000 3:300$000 
l mestre . 2:000$000 l :000$000 3:000$000 
l armazenista l: 200$000 600$000 1:800$000 
l praticante . 800$000 4ooiooo 1: 200$000 

MOVIMENTO 

1 1° escripturario 2:.080$000 1:040$000 3: 120$000 
l 2° dito 1: 760$000 880$000 2:640$000 
l 3º dito . l :440$000 720$000 2: 160$000 
l desenhista de 2ª classe . 1: 600$000 800$000 2:400$000 
2 amanuenses : 

Ord. 1:200$000 
Grat . 600$000 2 :400$000 1:200$000 3:600$000 

3 praticantes : 
Ord . 800$000 
Grat. 400$000 2:400$000 1:200$000 3:6oo$000 

Continuas l :000$000 500$000 l :500$000 
Conductores de lª classe: 

Ord. 2:240$000 
Grat. 1:120$000 

Conductores de 2ª classe: 

Ord. l :840$000 
Grat. 920$000 

Conductores de 3ª classe: 

Ord. 1:200$000 
Grat. 6oo$ooo 

Conductores de 4• classe: 

Ord. 8oo$ooo 
Grat. 400$000 

ESTAÇÕES 

ESTAÇÃO CENTRAL 

r agente. 3:333$000 l :667$000 5:000$000 
2 ajudantes : 

Ord . 2:660$000 
Grat. I :340$000 5:320$000 2:680$000 8:ooo$00o 
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D euignnça.o 

2 amanuenses : 
Ord. 
Grat. 

8 bilheteiros : 
Ord. 
Grat . 

4 praticantes : 

l fiel. 

Ord. 
Grat. 

3 amanuenses : 
Ord. 
Grat. 

'.:l praticantes : 
Ord. 
Grat. 

1:200$000 

600$000. 

l :466$000 

734$000 

800$000 

400$000 

1:200$000 

600$000 

800$000 

400$000 

Ordenado 

2 : 400$000 

( 

11: 728$000 

3 : 200$000 

RECEBIM EN TO DE FRETE 

2 : 000$000 

3 : 600$000 

l :600$000 

Grntificaçao 

1 : 200$000 

1:600$000 

I : OOO$OOO 

I :800$000 

800$000 

RECEBIMENTO DE BAGAGENS, ENGOMMENDAS, ETC. 

I fiel • 5 conferentes : 
Ord. 
Grat. 

2 praticantes : 
Ord. 
Grat. 

1:200$000 

600$000 

800$000 

400$000 

l :865$000 935$000 

6 : 000$000 3:000$000 

1 : 600$000 800$000 

RECEBIMENTO E DESPACHO DE MERCADORIAS 

I fiel . 
r ajudante 
6 3º' escripturarios : 

Ord. r : 440$000 

Grat. 720$000 

ro conferentes : 
Ord. 
Gi"at. 

8 amanuenses : 
Ord. 
Grat. 

6 praticantes : 
Ord. 
Grat. 

1 : 200$000 

600$000 • 

1:200$000 

600$000 • 

800$000 

400$000 

2:000$000 

l :730$000 , 

12 :000$000 

9:600$000 

4 : 800$000 

SERVIÇO TELEGRAPHICO 

4 telegTapliistas de l • classe : 
Ord. r : 600$000 

Grat. 800$000 

·16 ditos de 3• classe : 
Ord . .r : 000$000 

Grat. 500$000 16 : 000$000 

6 ditos de 4" classe : 
Ord . 800$000 

Grat. 400$000 4:800$000 

1 : 000$000 

870$000 

4:320$000 

6 : 000$000 

3:200$000 

8 : 000$000 

2 : 400$000 

Total 

3:600$000 

17:600$000 

4:800$ooô 

3 : 000$000 

2:400$000 

2:800$000 

2:400$000 

3:000$000 

2 : 600$000 

12 : 960$000 

18:000$000 

7:200$000 

9;600$000 

24:000$000 

7:200$000 
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MOVIMENTO DE TRENS 

Designação Ordenado Gratific.~~o Total 

3 telegraphistas de 2ª classe : 
Ord. I :200$ooo 
Grat. 60)>$ooo 3:6oo$000 I :800$ooo 5:400$ooo 

CENTRO TELEPHONICO 

2 ditos de 4ª classe : 
Ord. 8oo$ooo 
Grat. 400$ooo I :600$000 8oo$ooo 2:400$000 

RECEBEDORIA DE TAXAS TELEGR APHICAS 

2 conferentes : 
Ord. I :200$ooo 
Grat. 6oo$ooo 2:400$000 I :200$ooo 3:6oo$ooo 

ESCRIPTORIO DO CENTRO COMMERCIAL 

r encarregado . 2:_000$000 I :000$000 3:000$000 
2 amanuenses : 

Ord. I :200$ooo 
Grat. 6oo$ooo 2:400$000 1:200$000 3:600$000 

3 telegraphistas de 3ª classe : 
Ord. I :ooo$ooo 
Grat. 500$000 3:000$000 r :500$ooo 4:500$000 

2 praticantes : 
Ord. 800$000 
Grat. 400$ooo I :6oo$000 8oo$000 2:400$000 

ESTAÇÃO MARITIMA 

1 agente. 2:532$000 I :268$000 3:800$ooo 
r ajudante I :800$000 900$000 2:700$ooo 
r amanuense I :200$ooo 600$000 I :8oo$ooo 
r telegraphista de 2• classe 1 :200$000 600$000 I :800$000 
Praticantes : 

f)rd. 800$000 
Grat. 400$000 I :6oo$OOO 800$000 2:400$000 

RECEBEDORIA DE FRETES 

1 fiel . 2:000$ooo 1 :000$000 3:000~ 
4 amaliuenses : 

Ord . I :2oo$QOO 
Grat. 6oo$ooo 4:8oo$ooo 2:400$ooo 7:2oo$QOO 

2 praticantes : 
, 

Ord. 8oo$ooo 
Grat. 400$ooo I :6oo$ooo 800$000 2:4oo$QOO 

ARMAZENS DE · EXPORTAÇÃO 

I fiel. 2:000$ooo I :OOO$ooo 3:000$000 
r . 2• escrípturario I :760$ooo 880$000 2:640$ooo 
3 3°• ditos: 

Ord. 1 :440$ooo 
Grat. 720$000 4:320$000 . 1:460$000 5:78o$000 

579• 
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Deuignaça.o Ordenarlo G ra ti fie$ ça.o Tolo! 

3 amanuenses: 
Ord 1 . 1:200$000 
Grat. 600$000 3:600$000 I :800$000 5:400$000 

· 5 praticantes : ( 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000 4:000$000 2:000$000 6:000$000 

ARMAZENS DE IMPORTAÇÃO 

l fiel. 2:000$000 1 :ÕOO$ooo · 3:000$000 
l 2° escripturario . l:76o$000 880$000 2:640$000 
2 3°•' escriptUrarios: 

Ord. l :440$000 
Grat. 720$000 2:880$000 1 :440$000 4:320$000 

4 amanuenses : 
·Ord. l :2oo$000 
Grat. 600$000 4:800$000 2:400$000 7:200$000 

5 conferentes : 
Ord. l :200$000 
Grat. 600$000 6:000$000 3:000$000 9:000$000 

2 praticantes : 
Ord. 800$000 

• Grat . 400$000 l :600$000 800$000 2:400$000 

ESTAÇÃO DE s. DIOGO 

1 agente. 2:532$000 1:268$000 3:8oo$000 
r ajudante l :800$000 900$000 2:700$000 
2 conferentes: 

Ord. 1 :200$000 
Grat. . 600$000 2:400$000 1 :200$000 3:600$000 

ARMAZENS 

l fiel. 1:540$000 76o$000 2:300$000 
4 conferentes : 

Ord . 1 :200$000 
Grat. 600$000 4: 800$00Ü 2:400$000 7:200$000 

2 P,raticantes : 
Ord. 800$000 
Grat. 400$000.: 1:600$000 800$000 2:400$000 

PARADA 

2 conferentes: 
Ord. 1 :2oo$000 
Grat. 6oo$000 2:400$000 r:200$000 3:600$000 

3 t~legraphistas de 3ª classe : 
Ord. 1 :200$000 
Grat. 500$000 3:000$000 1:500$000 4:500$000 

ESCRIPTORIO DA LINHA 

3 telegTaphistas de 3ª classe: 

/ Ord. 1 :000$ÜOO 

Grat. 500$000- 3:000$000 1 :500$000 . 4 :_500$000 , 
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ESTAÇÕES DIVERSA~ 

PRIMEIRA CLASSE 

Desigoa~ao Ordenado Gra tificação Total 

1 ag-ente . 2:532$200 1:268$000 3:800!fiooo 
I ajudante- . 1 :600$ooo · 8oo$ooo 2:4CJO$ooo 
I fiel . 1 :332$000 668$000 2:0CJO$ooo 
1 conferente . 1 :000$ooo 500$000 1 :5cx$ooo 
1 telegraphista de 2ª classe 1:200$000 600$000 1 :Boo$o<lo 
Ditos de 3• classe 1:000$000 500$000 l :5CJO$ooo 
Ditos de 4ª classe 800$000 400$000 1 :20<:$X>o 

Praticantes ; 

Ord . 800$000 
Grat. 400$000 

SEGUNDA CLASSE 

l agente . 2:000$000 1 :000$000 3 ooo$ooo 
l fiel . 1:200$000 6clo$ooo 1 :800$000 
1 conferente . l :OOO$OOO 5m$000 l :500$000 

Telegraphistas de 3ª classe : 

Ord. l .000$000 
Grat. 500$000 

Ditos de 4ª classe: 

Ord . 800$000 
Grat. 400$000 

Praticantes : 

Ord. 800$')00 
Grat. 400$000 

TERCEIRA CLASSE 

l agente. 1:734$000 866$000 2:6oo$ooo 
1 conferente . l : OOO$ooo 500$000 l :500$ooo 

Telegraphistas de 3• classe : 

Ord. 1 :OOO$ooo 
Grat. 500$000 

Ditos de 4• classe : 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000 

Praticantes : 

Ord. 800$000 
Grat. 400$000 

QUARTA CLASSE 

l agente. I :466$000 734$000 2:200$<>oo 
l praticante. 8oo$aoo 400$000 I :200$000 

Teleg:raphistas de 3ª classe: 

Ord . r:ooo$ooo 
Grat. ·500$ooo 
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Deoigna,ao 

Telegraphistas de 4ª classe : 
Ord. 8oo$ooo 
Grat. 400$009 

1 agente 
1 telegraphista de 3ª classe_ . 

Ordenado 

QUINTA CLASS~-

1 :200$6oo 
1 :000$000 

Gratlfic:ição Total 

1 :8oo$ooo 
1 :500$000 

OBSERVAÇÕES - 1ª . Os empregados de escriptorio, quando em viagem na linha ou e8-
tações em serviço, perceberão a Eiiaria de 2$000 a 5$000. 

2ª . O numero de · cori.ductores de trem, telegraphistas e praticantes de escriptorio e 
estações será fixado pelo director, sobre proposta do chefe' do trafego. 

3ª . O numero e diaria dos aprendizes da officina telegraphica e de illuminação electrica 
serão fixados pelo director sobre proposta do chefe do trafego que lhes abonará de 200 réis . 
a 2$000. 

4ª . 0 numero e diaria do pessoal jornaleiro serão marcados pelo director sobre proposta . 
do chefe do trafego, 

Adiaria será de 1$000 a 7$000. 
5• . Todos os empregados titulados e jornaleiros das estações de Belém, Oriente, Macacos 

e Sant'Anna perceberão os vencimentos da tabella correspondente á sua classe,- augmentado 
Eie25º/o. 

6ª . Os bilheteiros da estação Central, além dos vencimentos marcados nesta tabella, per
ce~erão uma gratificação para quebras correspondente a 15 °/., de seus vencimentos. 

7•. Os agentes de 5• classe que accumularem as funcções de telegraphista perceberão, 
além de seus vencimentos, a grátificação annual de 400$oo6. 

8ª . Os empregados Ele estações, quando removidos temporariamente, terão uma diaria 
de 3$000, sempre que não tiverem melhoria de vencimentos: 

TABELLAIII 
3a DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

De•ignaçao 

1 chefe. . . 
l official . 
l amanuense . 
1 continuo 

1 contador . 
1 ajudante 
8 1 º' escripturarios : 

Ord. 2;080$000 
Grat. 1 :040$000 . 

10 2 ·• ditos : 
Ord. 
Grat. 

12 3º' ditos : 
Ord. 
Grat. 

18 amanuenses: 
Ord. 
Grat. 

l :200$000 
. 600$000. 

ESCRIPTORIO CENTRAL 

Ordew.do 

6:6oo$000 
.2:400$000 
1:200$000 
1:000$000 

lª SECÇÃO 

3:6oo$000 
2:6oo$000 

. ,_ 

16:640$000 

l7:6oo$000 

17:280$oqo 

21:000$000 

Gratificação Total 

3:2oo$00o 9:8oo$000 
1:200$000 3:6oo$000 

6oo$000 1:800$000 
500$000 1:500$000 

.1:8oo$000 5:400$000 
1:300$000 3: é)O<:l$000 

8:320$000 24:96o$ooo 

8:8oo$000 26:400$000 

8:640$000 . 25:920$000 

lo:8oo$000 32:400$000 
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Deslgnac;ão 

Praticantes : 

Ord. 8oo$ooo 

Grat. 400$000 
1 continuo .. . 1:000$000 

OFFICINA- DE IM·PRESSÃO DE BILHETES 

l impressor de bilhetes 
l ajudante . 

l autographista. 

l archivista . 
6 amanuenses : 

Ord. 

Grat. 

l guarda-livros . 
l ajudante. 
2 1°' escripturarios : 

1:200$000 

600$000 . 

Ord. 2:080$006 . 

Grat. 1:040$000. 
2 2º' ditos: 

Ord . 1 :760$000 
Grat . 880$000. 

l 3º dito . 
l amanuense. 
l continuo . 

Autographia 

1:600$000 

960$000 
960$000 

Archivo e estatistica 

2ª SECÇÃO 

3:600$000 
2:600$000 

4: 160$000 

3:520$000 
1:440$000 
1:200$000 
1:000$000 

Gratific:içao 

500$000 

800$000 
480$000 
480$000 

600$000 

3:600$000 

1:800$000 

1:300$000, 

2:080$000 

1:760$000 
720$000 
600$000 

500$000 

345 

Total 

1:500$ooc 

2=400$000 
1 :440$000 
1:440$000 

1:800$000 

10:800$000 

6:240$000 

5:380$000 
2:1 6o$000 
1:800$000 

1:500$000 

OBSERVAÇÕES - 1 •. O numero de praticantes pode.rá ser augmentado, em casos espe -
ciaes, pelo director, conforme as conveniencias do serviço, sobre proposta do chefe da conta

bilidade . 
2ª. O numero e diaria dos carimbadores e serventes serão fixados pelo director, sobre 

proposta do chefe da contabilidade . A diaria será de 1$500 a 3$000. 

De11ignação 

1 chefe . 
1 ajudante . · 
1 chefe de secção . 
Chefes de officinas : 

Ord . 3:6oo$000 
Grat. 1:8oo$ooo 

l official. 
3 1°• escripturarios : 

Ord. 2:08o$ooo 
Grat . 1:040$000 .• 

3 :i0 • ditos: 
Ord . 

Grat. 

TABELLAIV 
4ª DIVISÃO 

LOCOMOCÃO 
b 

OrdeMJo 

6:6oo$ooo 

4:800$000 
2:800$000 

'.l:400$ooo 

6:240$oqo 

5:280$000 

Gr 1tificação 

3:200$000 
2:400$000 
1 :400$000 

1:200$000 

3: 120$000 

2:640$000 

Tot~I 

9:800$000 
7:200$000 
4:200$000 

3:600$000 

9:36o$000 

7:920$000 
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Designação 

5 3 ·• escripturarios : 
Ord. 1:440$000 
Grat. 720$000 . 

5 amanuenses : . 
órd . 1 : 200$000 
Grat. 600$000 

r encarregado do deposito 
1 ajudante 
r armazenista 
2 desenhistas de 1 a classe : 

Ord. 2:080$000 
Grat. 1 :040$000 

3 ditos de 2ª classe: 
Ord . 1 :6oo$ooo 
Grat. 800$000 . 

4 chefes de deposito : 
Ord . ·2:600$000 
Grat. r :300$000 

1 inspector de machinistas . 
Machinistas de 1 • classe : 

Ord. 2:400$000 
Grat. r :200$000 

, Ditos de 2ª classe : 
Ord. 2:000$000 
Grat. .I :000$000 

Ditos de 3• classe : 
Ord. r :600$000 
Grat. 800$000 

Mestres de 1 ª classe : 
Ord. 2:600$000 
Grat. 1 :300$000 

Ditos de 2ª classe: 
Ord . 2:200$000 
Grat. 1:100$000 

Ditos de 3ª classe : 
· Ord . 1 :8oo$ooo 
Grat. 900$000 

Ordenado Gratificação Total 

7:200$000 . 3:600$000 10:800$000 

6:000$000 3:000$000 9:000$000 
2:o80$000 l :040$000 3: 120$000 
l :000$000 500$000 1:500$000 

1:200$000 6oo$0!Xl l :8oo$ooo 

4: 160$000 2:080$000 6:240$000 

4:800$000 2:400$000 7:200$000 

10:400$000 5:200$000 15:6oo$000 
2:400$000 1:2oo$ooo 3:6oo$000 

OBSERVAÇÕES - 1•. O numero de mestres de officinas e machínistas será fixado pelo di
rector, sobre proposta do chefe da locomoção . 

2ª. O numero e díaría dos operaríos, foguistas, graxeíros, carvoeiros, trabalhadores e 
serventes serão marcados pelo director, sobre proposta do chefe da locomoção. 

3ª . O numero e díaría dos aprendizes das officinas serão fixados do mesmo modo de 
200 r~ís a 2$000. 

4ª . Aos chefes de deposito, machinístas e foguistas será conce:;lida, além dos venCímentos 
e díaría, uma gratificação especial, calculada sobre a economia que realisarem em combustível 
e lubrificantes, na conformidade de uma tabella que será organísada pelo chefe da locomoção 
e approvada pelo dírector . 

Designaçã.o 

1 chefe . 
1 ajudante • 
l chefe de secção administrativa. 
1 dito de secção technica . 

TABELLA V 

5a DIVISÃO 

LINHA 

Ordenado 

6 :600$000 
4:8oo$000 
3:200$000 
3:200$000 

Gratificação 

3:200$000 
2:400$000 
l :600$000 
1 :6oo$000 

Total 

9:8oo$oOO 
7:200$000 
4:800$000 
4:8oo$000 



Designação 

2 r º' escripturarios : 

Ord. 2:080$ooo 
Grat. I :040$ooo. 

3 2º' ditos : 

Ord. I :76o$ooo 
Grat. 88o$ooo. 

3 3°• ditos: 
Ord. I :440$ooo 
Grat. 720$000. 

6 amanuenses: 

·Ord. l :200$ooo 
Grat. 6oo$ooo. 

r archi vista . 
1 desenhista de I ª classe . 

3 ditos de 2.ª classe : 

Ord. r : 6oo$ooo 
Grat. 8oo$ooo. 

2 ditos de 3ª classe : 

Ord. r : 200$ooo 
Grat. 600$000. 

Engenheiros residentes: 

Ord. 
Grat. 

Ditos ajudantes: 

Ord. 
Grat. 

4:000$000 
2:000$ooo 

2:400$ooo 
[ :200$ooo 

Mestres de linha de Ia classe: 

Ord. 
Grat. 

1 :6oo$ooo 

8oo$ooo 

.Ditos idem de 2ª classe: 

Ord. 
Grat. 

Di~os idem de 3ª classe: 

Ord. 1 : 200$ooo 
Grat. 6oo$ooo 

Armazenistas de rª classe: 

Ord. 
Grat . 

Ditos de 2" classe: 

I :200$ooo 
6oo$ooo 

Ord. 1 :ooo$ooo 
Grat. 500$ooo 

Continuo: 

Ord. r :000$000 
Grat . 500$ooo 

Ordenad<.· 

5: 280$ooo 

7 200$000 
1:200$000 
2:080$000 

4: 800$000 

Gratificaçao 

2:o8o$000 

2: 160$000 

3:600$000 
6oo$ooo 

[ :04o$000 

2:400$000 

1 :200$ouo , 
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Total 

7: 920$ooo 

10: 8oo$000 
l :800$000 
3: 120$000 

7:200$000 

3: 6oo$000 

OBSERVAÇÕES - 1 ª. O numero de desenhistas, armazenistas e mestres de linha será fixado 
pelô director sobre proposta do chefe da linha . O numero e diaria dos feitores, operarios 
guardas, trabalhadores e serventes serão marcados do mesmo modo. 

2ª. Os mestres de officios vencerão pelo tempo de trabalho o que fôr previamente ajustado. 
OBSERVAÇÕES GERAES - rª . Os empregados a que se referem as tabellas I, II, III, IV e V, 

que durante cada trimestre não tiverem commettido faltas que prejudiquem o serviço, a juizo 
do director, terão direito a uma gratificação equivalente ao respectivo vencimento de dez dias. 



Excepluam-se : 

1°. Os chefes das divisões ; 
2º. Os ajudantes do trafego, da locomoção e da linha; 
3°. Os engenheiros. residentes e seus ajudantes ; 
4º. Os chefes de deposito e os machinistas ; , 
5º. O pessoal jornaleirq. 
2ª. Além dos vencimentos marcados nas respectivas tabellás, terão mais uma diaria a 

titulo de despezas de viagem, durante o tempo em que se acharem em .serviço na li~ha ou 
estações e depositos, fóra da Capital Federal e suburbios, a saber :. 

De 6$000 os empregados da thesouraria encarregados de fazer pagamento ao pessoal, 
e o agente commercial ; 

De 3$ooo o inspector de machinistas e mestres das officinas ; 
De 2$000 a 5$000 os demais empregados de escriptorio mencionados nos quadros ns. 1 

a 5, com excepção dos engenheiros resiqentes e seus ajudantes, quando o serviço fõr 
, executado em suas respectivas secções. 

3ª. Além dos emprega::ios mencionados nos quadros ns. 1 a 5, poderá o. director admittir 
provisoriamente, nos escriptorios e estações, quando a affiuencia de trabalho exigir, auxiliares 
que vencerão diaria até 7$ooo. Estes auxiliares serão dispensa::ios logo que cessar o motivo da 
admissão. 

4ª. O director perceberá adiaria de 6$000 e os chefes de divisão a de 5$000, a titulo de 
despezas de viagem ; esta diaria será de 3$000 para os ajudantes dos chefes de divisão. 

5ª. Os empregados actualmente em serviço da estrada não perdem o direito adquirido aos 
vencimentos que percebem, se estes forem superiores aos fixados nos quadros ns. 1 a 5, e 
aquelles cujos carg·os forem supprimidos continuarão a perceber seus vencimentos nos lagares 

t . 
que forem occuµar. · 

6ª. Aos empregados que tiverem mais de 20 annos·de serviço os vencimentos serão augmen
tados de mais 20 °/o. 

Capital Federal, 17 de maio de 1890.-Francisco Glicerio. 
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NOTA B/OGRAPHICA 

ASCEU o ENGENHEIRO ]oÃo CHROCKATT DE S Á PEREIRA DE CASTRO 

nesta cidade em 3 r de outubro de r85 r. Teve como progenitores 

o Dr. Eduardo de Sá Pereira de Castro e D. Antonia Josephina 

Chrockatt de Sá. Iniciado na carreira das lettras por seu illustre 

pae, professor emerito do antigo Collegio D. Pedro II e da Es

cola Militar, alcançou em r 87r , na idade de 20 annos, o titulo de 

bacharel em sciencias physicas e mathematicas pela antiga Escola 

Central. 

Anteriormente a esse facto, de 1866 a 187 1, o illustre Engenheiro con

seguira alliar o afanoso trabalho de seu curso á pratica, em commissão da 

Carta Cadastral, dirigida pelo Engenheiro Bonini e na Estrada de Ferro 

D. Pedro II. 

Formado em 187r, entrou para a Repartição Geral dos Telegraphos, 

dirigida pelo então famoso e não menos eminente Barão de Capanema. Nessa 
579~ 
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Repartição coube-lhe tomar parte na construcção da linha telegraphica de 

Recife a Maceió. Acabada essa com missão, volta ao Rio de Janeiro e ter

mina o curso de Engenheiro civil, entrando de novo para a Estrada de Ferro 

D. Pedro II, onde serviu a.té r 878; nesse mesmo anno é nomeado chefe de 
( 

secção da Estrada de Ferro Paulo Affonso, cargo que conservou ~té 1880 

em que passou a fiscalisar a celebre estrada de rodagem, denominada União 

e Industria, uma das glorias da Engenharia nacional, pelo seu traçado, aca

bamento e serviços prestados a industria e agricultura da região atraves

sada. 

Nesse mesmo anno de r 8 8 o conseguiu licen"Ça para proceder aos estudos 

da futurosa linha que devia ligar o norte de Minas ao Oceano, partindo do 

Sul da Bahia - a linha do Jequitinhonha, mais tarde substituida pelo traçado e 

construcção da Estrada de Ferro Bahia e Minas, partindo de Caravellas e 

attingindo o municipio de Philaddphia, com ramaes para o alto Jequitinhonha 

e outros pontos do norte. 

Acaba~a essa commissão, de caracter particular, o Governo 0 de Minas 

entendeu ·aproveitar as aptidões de Chrockatt de Sa, nomeando-o director 

geral das Obras Publicas da Provincia, de onde passou mais tarde a fisca

lisar as estradas de ferro da Matta (Leopoldina e Piau), cargo qu~ occupou 

'.lté 1889, quando partiu para a Europa com a missão de acompanhar a 

gravura do mappa de Minas Geraes, cuja organisaçã~ havia contratado com 

o Governo dessa província. 

Durante sua residencia em Ouro Preto creou o Lyceu de Artes e Offi

cios, fundou com Archias Medrado a primeira sociedade abolicionista em 

Minas Geraes e fundou o jornal Ordem e Progresso. 

De volta da Allemanha, onde fez gravar o mappa de Minas Geraes, que 

honra o contratante e o Governo de Minas, e que, attendendo a época e a 
falta de dados e conhecimentos geographicos de muitos pontos da então 

provincia, é ainda hoje, com a carta 'de Gerleu, um dos documentos ." mais 

notaveis no genero, Chrockatt de Sa foi com o advento do ·novo Governo 

republicano convidado, logo após sua chegada, a assumir a direcção da· 

Commissão de ligação das estradas de ferro do Norte, cargo que exerceu 

cumulativamente ·com o de director da Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, 

para o qual foi posteriormente nomeado. 

Em Palmares, séde desta commissão, creou Chrockatt de Sa a villa ope

r.aria, qµe tem seu nome re com uma escola a que qeu o nome de Benjamin 

Constant, . em que se educavam os filhos dos operarios. 
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Desta posição, por sua natureza importante, pois que á Commissão de 

ligação das estradas de ferro do Norte cabia encaminhar a solução de um 

dos problemas mais vitaes de nossa viação, projectada e executada sem um 

plano •adrede concebido, em nue se attendesse á união ou lio-acão elos eliffe-,-i b ' 

rentes unidores administrativos, presos ou solidarisados até então pelo proprio 

regimen que os organisara, mas falho e insubsistente para a nova form a go

vernamental, que rompera todos os laços unitarios do dominio politico e 

administrativo, com a ampla e liberal Constituição fed erativa d e 24 el e feve

reiro; desta commissão, em que lançou as bases para o plano mais tarde 

realisado, passou Chrockatt de Sá a occupar o cargo mais elevado el a En

genharia nacional, - director da Estrada de Ferro Central do Brazil, antiga 

Pedro II, a mais notavel e importante via ferrea do paiz pela sua extensão, tra

fego e situação politica, se não pela tradição, que guardava, de ter sido o 

berço da Engenharia nacional e a escola dos nota.veis profissionaes, que mais 

tarde levara a todos os reductos do Imperio e da Republica o seu saber e 

conhecir11entos technicos, projectando e construindo a admirave1 rêde ferro-

. viaria, que é o orgulho de nosso paiz. 

Nessa posição, que a politica instavel e perigosa dos pnme1ros dias da 

Republica não deixou demorar, Chrockatt de Sá não poude realisar as reformas 

que tinha em mente. Salvou um principio e a cabeça, condemnada pelo poder 

dictatorial de então, ao fusilamento summario. Depois d essa commissão, 

Chrockatt de Sá exerceu, com elevada competencia, o logar d e inspector 

geral das estradas de ferro, creando a respectiva repartição e dando uma 

organisação a esse serviço intelligente e pratico, com proveito para a admi

nistração publica e não menos interesse para o ramo de serviço a que se 

dedicara. 

E' nessa commissão que Chrockatt prepara e completa o material ne

cessario á confecção do nosso Codigo de Viação, verdadeiro repositorio de 

todas as leis, decretos, actos, disposições, regulamentos e contratos de viação 

ferrea do Brazil durante meio seculo. 

O esforço, a . somma de trabalho e pac1enc1a que ex1g1a a execução 

desse Codigo só podem ser b~m avaliados por aquelles que um dia tiverem 

necessidade de recorrer aos archivos ou repartições publicas, em busca de uma 

· decisão ou acto do Governo. 

Extincta a lnspectoria Geral das Estradas de Ferro, passou o illustre 

Engenheiro, à convite do então M.inistro da Agricultura, Dr. Joaquim Murtinho, 

a servir como seu consultor technico. 
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Nesta ultima phase de sua carreira publica, Chrockatt de Sá tem occasião 

de prestar ao eminente .homem de Estado relevantes serviços, que lhe valeram 

a amisade e sympathia desse estadista notavel. 

Sentindo-se doente, e antevendo, pelo estado, financeiro do pa1z, dit:l.s an

gustiosos para a carreira que abraçara, não tendo mais nada a aspirar no do

minio official, pediu e obteve sua aposentadoria. 

Desse momento em diante, sem conservar-se na inactividade, por um 

effeito de velocidade adquirida, Chrockatt de Sá, que julgara-se invalido, re

toma de novo a vida activa, não só para satisfazer a uma necessidade de ordem 

moral, como para prover á subsistencia da familia numerosa. Assume a repre

sentação de diversas companhias estrangeiras junto ao Governo, escreve pare

ceres, executa vistorias, trabalha de um modo insano em tudo que se lhe 

depara, avido de gloria, desejoso de ainda continuar a servir ao paiz e á 

classe, que sempre amara. Foi nesse momento que recebeu a sagração de 

seus collegas, sendo eleito presidente do Club de Engenharia. 

Nesse pc!sto elevado tudo sacrificou para bem servir os interessas de sua 

classe, completamente abatida e sem recursos. 

As luctas que teve de sustentar, os projectos e ideias que procurou levar 

avante para dar serviço a collegas que se achavam em situação precaria, deu 

uma medida de seu devotamento á Instituição que o elevou tão alto. 

Não poude, sonhador talvez, levar avante as suas grandes ideias em prol 

da Engenharia, no momento em que esta se debatia, com o paiz, na pavorosa 

crise que Campos Salles e Joaquim Murtinho jugularam com o sacrificio in

gente, que mais tarde a historia póde reconhecer. 

Publicando a sua biographia, acompanhada de seu retrato, o -Conselho Di- . 

rector do Club não fez mais do que pagar uma grande divid~ para com o re

dactor de sua Revista. Só quem tiver acompanhado ou exercido uma 

funcção dessa natureza poderá avaliar o trabalho insano e a dedicação enorme 

que se dispensa, diariamente, para levar a effeito uma publicação desse genero. 

A publicação da ultima serie .da Revista, em que estão impressos os tra

balhos do Congresso de Engenharia, realisado em 1900, é devida exclusi

vamente .a Chrockatt de Sá. Espírito perfeitamente educado, Chrockatt de Sá, 

pelo grande cabedal de erudição que possue, como Engenheiro, litterato, musico 

e escriptor, ainda tem outros titulos que o recommendam á estima publica. 

São de sua autoria as seguintes obras : 

Explicador de Arithmetica, em collaboração com seu fallecido pae ; 

Formulas geraes para o calculo das tarifas das estradas de ferro; 



Elementos de Chimica Agrícola ; 

Tratado de Hydraulica Agricola; 

Brasilian Railway; 

Estrada de Ferro do" Jequitinhonha; 

De Maca.o a S. Francisco; 

Codigo da Viação Ferrea do Brazil; 

Mappa de Minas Geraes; 

Mappa do Brazil ; 
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Carta Plastographica do Rio de Janeiro que figurou na Exposição de 

Chicago; 

Mappa Mural do Brasil que figurou na Exposição de S. Luiz. 

Encerrando esta pequena noticia biographica, a redacção da Revista 

procurou corresponder aos desejos e sentimentos do Conselho Director do 

Club, pondo em relevo a figura altamente syinpathica de seu eminente collega, 

ex-presid~nte, Chrockatt de Sá. 
' ' 

(Da Revista do Club de Engenharia n. r r, de julho a dezembro de 1903.) 

O illustre Engenheiro é membro do Instituto dos Engenheiros Civis de 

Londres, membro honorario da Société Française des lngénieurs Coloniaux, 

tenente-coronel honorario do Exercito . 

Apresentou ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas o 

Relatorio da E. F. Central do Brazil, do anno de . 1890. 

89 
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ADMINISTRAÇÃO DE 1891 

Dz"rectoria : 

Director, Engenheiro João Çhrockatt de Séf Pereira .de Castro. 

1 !1. DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel · Fernandes Figueira . r 

Comprador, Lucio Veiga. 

The.5oµreiro,Joaquim da Silva Guimarães. 

Pagador. (ajudante), Frapcisco Xavier da Silva Malafaia. 

Almoxarife, José Francisco d<:! Macedo . 

. Guarda-livros, Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

f · 

2ª DIVISÃO 

TRAFEGO 

I~sp~ctor geral : Engenhefro Joã.o Baptista Maia de .Lacerda. 

·Chefe do movimento, Henrique Wills da Silva. 

Contador, Hermogenes de Azevedo Marques. 

l 
Isidoro José' Martins Pamplona. 

Inspectores do movi- Antonio Pereira da Rocha 
mento. · 

Antonio José Ferreira de Araujo·. 

Chefe da tracção, Engenheiro Joaquim Lopes de Almeida. 

Chefe das officinas, Engenheiro Francisco de Siqueira Dias Sobrinho. 

3ª DIVISÃO 

LINHA 

Chefe da linha, Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira. 

Chefe da · secção technica, Engenheiro Trajano Saboia Viriato de Me

deiros. 

Chefe da secção administrativa, ·Engenheiro Alberto Macedo de Azam· 

buja. 



Joaquim Guilherme de Souza Leitão Maldonafo. 

Carlos Augusto de Avilez 'Barrão. 

Alberto de Oliveira Braga Gross. ,, 
José de Andrade Pinto. 

Raymundo de Miranda Ozorio. 

Engcnbei1os residen- \ Antonio Augusto da Costa Lacerda. 
tes. 

Childerico Paranhos Pederneiras . 

Honorio H . Soares do Couto. 

Antonio Innocencio da Silva Pinto . 

\ Henrique Wills da Silva. 

\ c'at1os Guedes da Costa. 

. ' 



1891 

ADMINISTRAÇÃO DO ENGENHEIRO JOÃO CHROCKATT DE SÁ 
( 

PEREIRA DE CASTRO 

Concedida a aposentadoria ao director, Engenheiro Eugenio de Mello, foi 

nomeado para o cargo, por decreto de 4 de março de I 8 9 1, o Engenheiro 

João Chrockatt de Sá Pereira de Castro, removido de engenheiro chefe da 

Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, do qual tomou posse na mesma data. 

Exerceu o cargo interinamante desde o impedimento do Engenheiro 

Eugenia de Mello o chefe da linha, Engenheiro João Atfgusto Cesar de 

Souza, até 2 5 de fevereiro de 1891, data em que passou a administração ao 

chefe do trafego, Engenheiro Abel Ferreira de Mattos, declarando ter resi

gnado ao cargo que occupava na Estrada. 

Este acio foi em seguida ao comparecimento na Agencia d~ estação 

Central do Ministro Barão de Lucena em consequencia de ter cessado a ; cir

culação de alguns trens por falta de guarda-freios, que haviam feito parede 

nos dias 2 2 e 23 de fevereiro, pretextando constar-lhes que iam ser redusidos 

os seus salarios. Por motivo dessa parede foram substituídos alguns dos que 

abandonaram o serviço por pessoal do Exercito, Armada e Brigada Policial, 

que espontaneamente se offereceram. 

Por portaria de 23 de fevereiro foi nomeado o Dr. ·Christovam de Queiroz 
\ 

Barros medico . incumbido do curativo dos empregados da Estrada e suas 

respectivas familias (sic) quando estivessem doentes, com o venc~mento mensal 

de 600$000. Extinguiu esse cargo o aviso de 18 de dezembro, do Ministro 

Antão Gonçalves de Faria, por ser desnecessario e não haver verba consi

gnada para o mesmo no orçamento. 

O referido Ministro Barão de Lucena nomeou tambem a i 5 de fevereiro 

o Major Thomaz Ramos Zany, ex-conferente da Alfandega da Capital, para 

proceder a exame dos liv,ros de receita e despeza e. de contratos e forneci

mentos da Estrada, com o vencimento mensal de 500$000. 

Precedendo proposta da Directoria, foram autorisadas as seguintes alte

rações no serviço administrativo da Estrada : 

Aviso n. 126, de 19 de maio - Suppressão dos logares de agente com

mercial e inspectores de estações e creados os de tres inspectores do mo

vimento, para funccionarem em tres districtos do trafego : 1 º, da Central a Entre

Rios e ramaes de Santa Cruz, Macacos e Porto Novo do Çunha; 2º, da 
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Barra do Pirahy a Norte; 3°, de Entre Rios a Sabara e ramal de Ouro 

Preto. 

A cada inspector auxiliari.fl.m um 2° escripturario, um 3° dito e um ama

nuense. 

Aviso n. 146, de 15 de junho - Extincção da 3ª divisão, passando a 

contadoria para a 2ª divisão e a contabilidade geral para a 1 ª . 

A viso n. 16 1., de 13 de julho - Ligaç~o da divisão do trafego a da lo

comoção, sob a direcção de um inspector geral do trafego, com dois ajudantes 

designados por chefe do movimento e chefe da tracção. 

Por decreto n. 3 76, de 6 de junho, fôra incorporada a construcção do 

prolongamento a administração da parte em trafego. 

DECRETO N. 376 - DE 6 DE JUNHO D E 1891 

Resolve incorporar á administração da parte em trafego da Estrada de Ferro O!ntral do 
Brazil os serviços de construcção do prolongamento e ramaes da mesrr.~ estrada. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo á 
conveniencia de verificar todos os ramos de serviço a cargo da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, e considerando que a regularidade do mesmo serviço depende 
da concentração em um só ponto de toda a acção administrativa, quer inherente 
á parte em trafego, quer á do prolongamento da referida estrada de ferro, re
solve que os estudos e construcção de obras novas para o indicado prolongamento, 
para os ramos existentes e outros convergentes, de qÚe trata o regulamento ap
provado por decreto n. 7 r 3 "', de 2 de setembro e decreto n. 234, de 28 de feve~ 
reiro de 1890, fiquem incorporados á direcção geral da mesma estrada de ferro e 
subordinados á sua immediata administração; revogadas neste ponto, tanto as 
disposições em contrario do alludido regulamento, como as dó citado decreto. 

O Barão de Lucena, Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 6 de junho de r 89 r, 3° da Republica. 

MANOEL D EODORO DA FoNsF.cA . 

Barão de Lucena. 

A 13 de fevereiro foi recebido o trecho da linha entre Honorio Bicalho e 

Sabará, sendo a 22 do mesmo mez franqueadas ao publico as estações de R ê. 

posos e Sabará no dito trecho. 

A 11 de abril foi recebido o trecho de Cachoeira a S. Paulo (ex-Estrada 

de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro) incorporado a Central pelo Estado, em 

virtude do decreto n. 701, de 30 de agosto de 1890. 

Foram mais franqueadas ao publico: 

• Transcripto na Parte Segunda. 
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a 1 de maio a estação de Tripuhy, entre as de Rodrigo Silv::i. e Ouro Preto; 

a 1 de outubro a parada da usina Esperança, entre as de Itabira e Santo 

Antonio do Rio Acima. 

Foram alterados os nomes das seguintes estações : 

Ouro Fino para Benjamin Constant, a I 9 de fevereiro. 

Bemfica para Ludovino Martins, a 20 de maio. 

Boa Vista par~ Engenheiro Passos, a 1 de novembro. 

S. Miguel para Itaquera (ramal de S. Paulo). , 

Estação do Norte, inicial da ex-E. F. S. Paulo e Rio de Janeiro 

A administração estava ass im constituida : 

Inspector geral, Engenheiro João Baptista Maia de Lacerda. 

Chefe do movimento, Engenheiro flenrique Wills da Silva , 

Ch~fe da tracção, Engenheiro Joaquim Lopes de Almeida. 

Chefe da linha, Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira. 

Engenheiro chefe, João da Cunha Beltrão de Araujo Pereira que se au

sentou, servindo interinamente o t º eng-enheiro Honorio' Joaquim de, Almeida. 

A 5 de julho foi celebrado accordo de trafego mutuo entre esta Estrada 

e as de Minas e Rio e Sapucahy. ' ' 

Em outubro principiou a funccionar o relogio que a administração · m~ndóu 

collocar em uma das salas do pavimento superior da estação Central, o qual 
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regula quatro mostradores: o do proprio relogio, o da frente da estação, o do 

saguão e o da plataforma. 

O machinismo deste relogio é muito engenhoso e o regulamento excellente. 

Em 3 l de dezembro era de r . 1 2 ok,o r r a extensão total da Estrada em 

trafego, a saber : 

Bitola de 1 m ,60 : 

Linha central da Capital a Lafayette 

, da Gambôa até o caes 

~do Campinho 

de Santa Cruz. 
Ramaes 

r Macacos. 

de s. Paulo, Barra a Cachoeira. 

de Porto Novo do Cunha. 

Bitola de Lm,oo: 
(9 

Linha central de Lafayette a Sabará 

De S. Paulo, Cachoeira a Norte 

Da Penha. 

De Ouro Preto 

462"',290 

rk,123 

l\524 
'· 

34~,090 

4k.929 

r57k,198 

63k,764 

23 Ik,000 

Ik,240 

42 \451 

724\918 

k l.120,011 

A Estrada possuía o seguinte material rodante em 3 r de dezembro de r 89 r : 

Locomotivas: 

Para bitola de 1'",60. 

Para bitola de Im,oo. 

Para bitola de lm,oo-· S. 

Carros e vagões: 

Bitola de Im,60: 

Especiaes. 

1ª classe 

2ª classe 

Mixtos 

Funerarios 

Para animaes. 

Vagões diversos. 

Paulo 

1" .) 

107 

122 

21 

4 

209 
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Transporte 

Bitola de 1 'U,oo : 

2.055 

Especiaes. '2 

I ª e 2 ª classes ( l '2 

Diversos . 4 

Para animaes. 

Vagões diversos. 

TI 

77 106 

Bitola de 1 m ,oo - Cachoeira a Norte : 

Especiaes. 2 

1ª e 2ª classes 22 

Para animaes. 

Vagões diversos . 

10 

321 

Nos ultimas mezes de 1891 accentuaram-se frequentes desastres na Es-. ' 

trada de modo a provocar rigoroso inquerito recommendado pelo Governo, 

sem que se ctlescobrisse a quem cabia a responsabilidade de taes ºaconteci

mentos. 

O Ministro Antão Gonçalves de Faria expediu a este respeito o seguinte 

aviso a 7 de dezembro ao director da Estrada : 

« Communico-vos que, attendendo ao que me tendes exposto acerca dos . 
reiterados accidentes ultimamente occorridos nessa Estrada de Ferro e as 
constantes reclamaçóes quasi diariamente públicadas accusando faltas que são 
attribuidas ao pessoal da mesma Estrada sem resl:lltado correspondente ás pro
videncias tomadas pela respectiva administração, o que tende a confirmar a 
supposição de que as causas efficientes escapam á mesma administração, re
solvi nomear uma commissão composta do Engenheiro Gl!briel Osorio de 
Almeida, Dr. Annibal Falcão e 1 º tenente José Augusto Vinhaes, para pro
ceder a rigorosa syndicancia, quer sobre as causas dos referidos desastres e 
procedencia ou improcedencia das alludidas reclamações, quer sobre tl:ldo o 
mais que porventura possa bem orientar o Governo, tanto em relação ao modo 
por que é feito o serviço da referida Estrada, como acerca das medidas qHe 
devam ser urgente e efficazmente adoptadas no intuito de reprimir a repro
ducção de factos que, a serem verídicos, tendem a deprimir a confiança publica 
em relação a uma das mais importantes vias ferreas do paiz. 

Para o fiel desempenho do importante trabalho confiado á mencionad.a 
commissão, conto qHe lhe presteis todo o auxilio de que venha a precisar e 
esteja na esphera de vossas attribuições. » 

Um acto de indisciplina por parte do pessoal de guardá-freios, já de algum 

modo seduzidos desde a parede de fevereiro, veio afinal reclall_lar do Governo 

medidas alt~mente repressivas, sendo uma dellas a nomeação de um militar 

para o cargo de director da Estrada. 



A 28 de dezembro um grupo daquelles indivíduos entrou em conAicto na 

estação de Riachuelo, em represalia pela prisão de tres companheiros, que 
1 

haviam aggredido um inspector de quarteirão com o proposito de matal-o. 

Para libertarem os companheiros resolveram atacar o destacamento do 

Engenho Novo, ja então auxiliados por consideravel numero de collegas que 

tinham ido da estação Central, e todos armados de cacetes tomaram ele assalto 

o dito destacamento, cuja força de policia era apenas de quatro praças e um 

cabo. 

Quando alli chegou, cerca das 7 horas da noite, um trem especial com 

o delegado de semana Dr. Tourinho e o . rº delegado Dr. Santiago Silva, 

capitães Pereira de Souza e Bianchi e uma força de 20 praças, ja o assalto 

tinha-se dado e soltos os presos. 

Os revoltosos esperavam o trem quando regressava, e na estação do Ria

chuelo r~eberam a força a tiros de revólver, havendo tiroteio pe cerca de 

r o minutos. Ficaram feridas tres praças de policia, uma das quaes por uma 

bala de revólver, e o capitão Pereira de Souza, por ter cahido do trem em 

movimento, quando delle descia para dar ordens. 

Presumiu-se que muitos dos assaltantes ficassem feridos, mas todos con

seguiram evadir-se. 

No dia 29 continuou o conflicto em diversas estações. 

No dia 30 continuou tambem, havendo mortes e ferimentos. Na estação 

Central onde os revoltosos se tinham postado, atacando as praças com pedras 

e tiros de revólver, houve varias tiroteios que damnificaram o edificio, sendo 

afinal este invadido por um batalhão que se postara previamente em frente a 

mesma estação, fugindo os aggressores. 

Os gatunos, aproveitando-se deste ensejo, haviam saqueado o armazem 

das bagagens, nada escapando a sua voragem. 

No dia 3 1 estava restabelecida a ordem. 
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fSTR.JlD.Jl DE YERRO CENTRJIL DO BRJIZIL 

• 1892-1893 

51\dministração do 'Ce~ente-Corone l "ntonio Geraldo de Sousa "guiar 

De I de Janeiro de 1892 a 9 de Março de 1893 

• 





• ) 

NOTA BIOGRAPHICA 

NTONIO GERALDO DE SouzA AGUIAR nasceu a 24 de setembro de 

1859 na cidade do Rio de Janeiro, filho do finado major 

Dr., Francisco Primo de Souza Aguiar; bacharelou-se em sciencias 

physicas e ~athematicas pela Escola Militar do Rio de Janeiro 

em 27 de julho de 1882. 

Assentou praça a 2 2 de dezembro de I 8 7 3 e teve as se

guintes promoções : 

Alferes·alumno a 19 de janeiro de 1878; 2º tenente a 

18 de janeiro de 1879; a tenente a 21 de fevereiro de 1880; capitão gra

duado a 24 de janeiro e effectivo a 2 l de fevereiro de 188 5 ; major a 7 de 

janeiro de 1890 ; por merecimento a tenente-coronel graduado a r 8 de março 

e effectivo a 7 de abril de 1892; coronel a 14 de dezembro de 1900; por 

merecimento a general de brigada a 22 de fevereiro de 1905. 

Foi do estado-maior. 



Esteve em commissão no Estado de Pernambuco, no estudo de re

moção do presidio da ilha Fernando de Noronha. 
( 

Preencheu o cargo de chefe da Casa Militar do Presidente da Repu-

blica Francisco de Paula Rodrigues Alves, e actualmente é commandante da 
1 

Força Policial da Capital Federal. 

Apresentou ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 

o Relatorio do anno de 1891 da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

• { 
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ADMINISTRAÇÃO DE 1892-1893 

Directoria : 

• 
Director, tenente-coronel Antonio Geraldo de Souza Aguiar. 

1ª DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Comprador, Lucio Veiga. 

Thesoureiro, Joaquim da Silva Guimarães. 

Almoxarife, Alfredo Solano da Fonseca. 

2 ª DIVI.SÃO 

TRAFEGO 

1 
José Francisco Martim Guimarães Filho. 

· Chefe, Engenheiros. 
Jorge Rademaker Grunewald. 

Ajudante, 
ros. 

( Francisco Cordeiro Pizarro 

Engenhei-J Alberto de Andrade Pinto. 

~ José de Carvalho Almeida. 

Gabizo. 

Capitão José da Cunha Pires. 

» Francisco Caraciolo de Queiroga Rosa. 

Engenheiros auxilia- Tenente Adolpho Lins. 
res militares. 

» 

» 

João Gualberto de Mattos. • 

Pedro Botelho da Cunha . 

. 1 Antonio Pereira da Rocha. Inspectores de movi -

m~nto. Antonio Jos.~ Ferreira de Araujo. 

3ª DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

Chefe, Engenheiro Joaquim Lopes de Almeida. 

Contador, Hermogenes de Azevedo Marques. 

Guarda-livros, Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

l 



4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 

( 

Chefe, Engenheiro João José Dias de Faria. 

Ajudante, Engenheiro Tancredo Bernardes Miguel. 

Chefe das officinas, Engenheiro Francisco de Siqueira Dias Sobrinho. 

sª DIVISÃO 

LINHA E EDIFICIOS 

Chefe, Engenheiros . · . . t 
Marciano de Aguiar Moreira . 

. . José Francisco Martins Guimarães Filho. 

) Alberto de Andrade Pinto. 
Ajudante, Engenheiros) 
_ . . \, Francisco Cordeiro Pizarro Gabizo. 

Chefe da secção technica, Engenheiro Bianor Silvano de Mendonça. · 
f , , ( 

Chefe da secção administrativa, Engenheiro Alberto Macedo de Azambuja. 

Engenheiros 
dentes. 

r esi-

Tancredo ·Bernardes Miguel. 

Henrique Scheid. 

J esuino F elicissimo . 

Henrique Simão Tam. 

Raymundo de Miranda Ozorio. 

Antonio Augusto da Costa Lacerda. 

· Childerico Paran.hos Pederneiras. 

José Bento da Cunha Figueiredo. 

Antonio Innocencio da Silva Pinto. 

Hçmorio He.nrique Soares do Couto. 

Francisco Homem de Mello. 

Domiqgos Gabriel Fernandes Pereira. 

\

[ J~ão Caldeira de Alvarenga Messeder. 

João Augusto Suzano Brandão. _ 

Felippe Nery Ewbank da Camara. · 



ADMINISTRAÇÃO DO TENENTE-CORONEL ANTONIO GERALDO DE 

SOUZA AGUIAR 

• Por decreto de 3 1 de dezembro de 1891 foi removido do logar de 

major-fiscal do Corpo de Bombeiros . para o de director da Estrada de Ferro 

Central do Brazil o Engenheiro major Antonio Geraldo de Souza Aguiar , o 

' qual entrou em exercicio a 1 de janeiro de 1892. 

O art. 8° n. 16 da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891, que fixou a 

despeza geral da Republica para o exercicio de 1892, determinou a separação 

dos serviços do trafego do da construcção. 

Para este ultimo serviço foi em maio removido o Engenheiro Pedro Leo

poldo da Silveira, de 1° engenheiro da Estrada de Ferro da Bahia para en

genheiro-chefe do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Foram igualmente separados, por autorisação superior, os serviços do tra-

fego e os q.a locomoção, formando duas divisões distinctas. , 

Tendo sido já dispensado por portaria de 3 1 de dezembro de 1891 o 

Engenheiro João Baptista Maia de Lacerda dos cargos de chefe da loco

moção e inspector geral do trafego, passaram as divisões a ter os se

guintes chefes : 

Trafego, Engenheiro José Francisco Martins Guimarães Filho. 

Contabilidade, Engenheiro Joaquim Lopes de Almeida. 

Locomoção, Engenheiro João José Dias de Faria. 

Linha, Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira. 

Havendo, porém, sido designado, em maio, o Engenheiro Marciano de 

Aguiar Moreira para auxiliar da Exposição de Chicago, houve a seguinte al

teração: 

Trafego. Engenheiro Jorge Rademaker Grunewald. 

Contabilidade, Engenheiro Joaquim Lopes de Almeida. 

Locomoção, Engenheiro João José Dias de Faria. 

Linha, Eng-enheiro José Francisco Martins Guimarães Filho. 

No dia 16 de março, ás 7 horas da noite, deu-se a explosão da locomo- . 

tiva n. 27, que estava prestes a partir com o trem SU 71 da plataforma da 

estação Central. 

Ficaram feridos oito passageiros . dos carros mais proximos á machina 

e cinco empregados da Estrada, e morto o foguista . . O machinista salvou-se 

por ter, á ultima hora, ido acertar o seu relogio de algibeira pelo da 

Agenci~. 



Depois deste acontecimento o director desistiu do resto de uma licença de 

tres mezes concedida para tratamento de sua saude, a contar de 1 de março, 

apresentando-se e continuando em exercido a 1 de abril. 
« 

Em seu impedimento fôra substituido interinamente pelo chefe do trafego 

José Francisco Martins Guimarães Filho. 

O marechal Vice-Presidente da Republica Floriano Peixoto compareceu no 

dia 30 de abril na estação Central para assistir solemnemente ao acto de ligar 

o seu nome a uma locomotiva. 

ústação de Casêadura 

Por autorisação concedida em aviso n. 156, de 12 de maio, foram restabe-' 

lecidos os no.mes de Chapéo d'Uvas e Bemfica, nas estações que tinh :i m passado 

a denominar-se Ludovino Martins e Dias Tavares. 

Fundido em bronze o brazão das armas chilena~, foi, conjunctamente com 

uma escolhida collecção de amostras de madeiras do Brazil, entregue a 7 de 
• 

junho ao commandante do couraçado chileno Presidente Pinto que se · aGhava 

ancorado em nosso porto. Esta offerta se destinava ao Museu · daquella 

nação. 

Por decreto n. 9 2 5, de 2 de julho, foram approvados os planos de uma 

estação de triage, nos terrenos do antigo Matadouro, ora de propriedade da 



Estrada; estes planos tinham sido apresentados em officio da Directoria de 

28 de fevereiro. 

Para as relações de trafego mutuo entre as Estradas Central, Minas e Rio 
• 

e Muzambinho, celebrou-se o respectivo accordo em 16 de julho. 

Nesse anno de 1892 não se entregou ao trafego trecho algum de linha, 

conservando-se em 3 I de dezembro a mesma extensão do anno anterior, de 

1.12ok:oo1. 

No dia I de dezembro foi inaugurada a parada Sanatorio, em Barbacena. 

As difficuldades crescentes da regular circulação dos trens de carga origina

ram o accumulo das mercadorias em varias estações, principalmente nas de 

estação de S. Francisco Xavier, antiga, em dia de romaria á Penha 

entroncamento e sobretudo na estação marítima da Gambôa, onde para as 

expedições foram determinados os dias em que deveriam ser recebidas e 

despachadas para certos pontos da via ferrea. 

A Directoria e o Ministerio empenhavam-se fortemente para conjurar tal 

estado de· cousas, que não parecia ter por base sómente a falta de material 

rodante. O director chegou mesmo a fixar por alguns dias residencia na Barra 

de;> Pirahy, e redobrou de actividade e de medidas tendentes não só a desap-
93 
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parecerem as reclamações sobre despachos de mercadorias em dias não desi

gnados, como sobre as de desv.ios das mesmas mercadorias. 

O Governo. entre outras medidas, mandou proceder a estudos para se
c 

parar o serviço dos trens de suburbios dos do interior, por meio de duas 

linhas especiaes da Central a Cascadura. 

Esta situação foi ainda mais aggravada pela revolta da Marinha a 6 de 

setembro .. cujo movimento começou á r hora da noite, por disturbios na es

tação de S. Christovam, e consequente estado de sitio. 

Por ultimo o director ausentou-se a 29 de novembro no gozo de uma 

licença de tres mezes para tratamento de . sua saude, sendo substituído interi

namente pelo chefe do_ trafego Jorge Rademaker até 23 de fevereiro de r893, 

em que foi substi.tuido por sua vez pelo Engenheiro .Francisco Xavier Gomes, 

nomeado chefe do trafego em virtude de ter· sido o seu antecessor removido 

para o serviço da Inspectoria Geral das Obras Publicas. 

() 



ESTR.JlD.Jl DE 'fERRO CENTR.JlL DO BR.JlZIL 
• 

1893-1894 

)'\dministração do Coronel Vespasiano Gonçalves d')'\lbuquerque e Silva 

De 20 de Março de 18 93 a 3 0 de No>emb ro de 1894 

3il 
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NOTA BIOGRAPHICA 

ESPASIANO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE E SrLVA nasceu no Estado 

do Rio Grande do Sul a 3 de março de r 8 5 2 . 

Assentou. praça a 9 de setembro de r 8 70, tendo tido os se

guintes accessos : 

Alferes alumno a 8 de janeiro de r 8 76 ; 2 ° tenente a 3 r de 

janeiro de 1877; tenente a 25 de maio de 1878; capitão a 25 de 

julho de l 880; major a 29 de novembro de r 889, por mere

cimento ; tenente-coronel a l 7 de março de 1890, por mere

cimento ; coronel a 3 l de janeiro de 1894, por merecimento . 

Tem o curso de -Engenharia pelo regulamento de 1874. 

Pertence ao Corpo de Estado-Maior de la classe. 

Preencheu o logar de lente da cadeira de arte militar no Estado do Rio 

Grande do Sul, e de 1890 a · r 89 r o de director da Escola Militar desse Es

tado. 



Por decreto de 9 de março de 1893 foi nomeado director da Estrada de 

Ferro Central do Brazil, tomando posse do cargo a 20 do mesmo mez e dei

xando-o a 30 de novembro ·de l 894, depois de debellada a· revolta durante 
( . 

a qual a Estrada Central, póde dizer-se, tornou-se uma praça de guerra, 

por sua posição estrategica, e cujo trafego; apesar das gran1es difficuldades, 

nunca foi in~errompido. 

A' sua energia deve-se talvez o não ter cahido a Estrada em poder dos 

revoltosos, o que lhes daria, certamente, ganho de causa. 

Representou o seu Estado nas seguintes Legislaturas, como deputado fe

deral: 

2ª Legislatura ordina.ria de 1894 a 1896. 

3ª » » )) 1897 a 1899 .. 

» 1900 a 1902. 

- Apresentou ao Ministerio da Industria, ViaÇão e Obras Publicas os Rela

torios da Eocrada de Ferro Central do Brazil, dos annos de 189~ 1893 . e 

1894 . 

" 
•\ 



ADMlNISTRAÇÃO DE 1893-r 894 

Dz"rectoria : 

Director, coronel Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva. 

1ª DIVISÃO . 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Comprador, Lucio Veiga. 

Thesoureiro, Joaquim da Silva Guimarães . 

Almoxarife. 

.. 

. ~ Alfredo Solano da Fonseca. 

( Antonio Angelo Pedroso. 

2 ª DIVISÃO 

TRAFEGO 

Chefe, Engenheiros . · ! Francisco Xavier Gomes. 

Jorge Rademaker Grunewald. 

Ajudante, Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 

1

, Capitão 

» 

Engenheiros auxilia- Tenente 
res militares . ( 

Antonio Augusto de Moraes . 

Aristides de Oliveira Goulart. 

Pedro Botelho da Cunha. 

João Gualberto de Mattos . 

Adolphq Dias. 

» 

» . ! Antonio Pereira da Rocha. 

Inspectores do movi- Antonio José Ferreira de ArauJO. 
mento. 

Manoel de Barros Medeiros. 

3" DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

· ~Joaquim Lopes de Almeida. 
Chefe, Engenheiros . . . . 

Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 
' 
~ Hermogenes de Azevedo Marques. 

Contador . . · ') 1 V 11 
Francisco Pinto da Si va a e. l . 

Guarda-livros. ! Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme. 

· Augusto José Pereira Schafflor. 
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4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 

Chefe, Engenheiro João José Dias de Faria . 

~ Tancredo Bernardes Miguel . 
Ajudante, Engenheiros 

· ( Felippe Nery Ewbank da Camara. 

Chefe das officinas. Engenheiro Francisco de Siqueira Dias Sobrinho. 

5ª DIVISÃO 

LINHA E EDIFICIOS 

Chefe, Engenheiros. '. 1 
José Francisco Martins Guimarães Filho . 

· José de Andrade Pinto. 

Ajudante, Engenheiro Francisco Cordeiro Pizarro Gabizo. 

Chefe da s~cção technica, Engenheiro Bianor Silvano de Mendonça"•: 

Chefe da secção administrativa, Engenheiro · Alberto Macedo de Azambuja. 

José Bento da Cunha Figueiredo. 

Henrique Scheid . 

Tancredo Bernardes Miguel. 

Jesuíno Felicíssimo. 

Joaquim G. de Souza Leitão ·Maldonado. 

An.tonio Augusto da Costa Lacerda. 

José vVerneck Dickens. 

Engenheiros residentes Henrique Simão J'am. 

Honorio Henrique Soares do Couto. 

Antonio Innocencio da Silva Pinto. 

José Emygdio Pereira. 

Antonio Francisco de Sá Freire. 

Domingos Gabriel Fernandes Pereira. 

Jo.ão Caldeira de Alvarenga Messeder. 

João Augusto Suzano Brandão. 
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1893-1894 

ADMINISTRAÇÃO DO CORONEL VESPASIANO GONÇALVES DE 

ALiUQUERQUE E SILVA 

O decreto de 9 de março de 1893 nomeou para o cargo de director 

da Estrada de Ferro Central do Brazil o tenente-coronel do Corpo de Estado

Maior de 1ª classe Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva, elevado a 

coronel, por merecimento, a 3 r de janeiro de 1894, o qual entrou em exercicio 

, a 20 do mesmo mez. 

Durante o lapso de tempo em que o director Souza Aguiar se conservou 

licenciado, até a posse do director Vespasiano, ·de 29 de novembro de 1892 a 

20 de março de 1893, exerceram interinamente a Directoria os seguintes En

genheiros: o chefe do trafego Jorge Rademaker, até 2 3 de fevereiro, exone-

• ' 

Medalha Colombiana de Chicago, 1893 

rado por aviso de :.?2, que o mandou addir á Inspectoria Geral das Estradas 

de ferro; o chefe «fo trafego nomeado nessa data, Francisco Xavier Gomes. 

O mesmo aviso de 22 de fevereiro, expedido pelo Ministro da Industria, 

Viação é Obras Publicas, · Dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, declara ter 

exonerado de ajudante do trafego o Engenheiro Alberto de Andrade Pinto 

e nomeado para substituiI-o o En.genheiro Affonso Carneiro de Oliveir9- Soares 

e bem assim ter sido nomeado inspector do movimento Manoel de Barros Me

deiros. 



Em março de 1893 foi recebido o trecho de linha entre Sabará e Rio 

das Velhas, com a extensão de _27\495, e a 6 de abril foi franqueada ao pu

blico a estação do Rio das Velhas, situada no mesmo trecho. 

Foi tambem aberta ao trafego, em 1 de ]aneiro, a estação Sabauna, 

no ramal de S. Paulo, entre as de Guararema e Mogy das Cruzes. 

Com o novo trecho ficou a extensão total em trafego elevada a 1. 145k;o38. 

A 9 de janeiro inaugurou-se o novo systema de . signaes denominado 

- Block system -, destinado a melhor garantir a segurança da circulação dos 

trens dos suburbios, collocando-se apparelhos em diversas estações entre a 

Central e Cascadura. 

Tendo a Estrada concorrido á Exposição Colombiana de Chicago em 

1893, foi premiada com a seguinte medalha de merito c;:ujo diploma é do 

teor · seguinte : 

, « The U nited States of America By act of their Congress have authorized 
The World's Columbian Commission At the international exhibitfon heid in 
the city of Chicago, state of Illinois, in the year 1893, to degree a medal 
for specific merit which is set forth below over the name of an individual 
judge acting as an examiner, upon the finding of a board of internatiqnal 
judges, to 

Central Railway, Brazil - Rio de Janeiro. 

Exhi&it : Paraná, Baht"a, Porto-Alegre, and other raztways, maps ana 
Photographs. 

-Award.-

Importance of a collection ofrailway applicances, models of _passanger car 
and locomotive, full size car truck, photographs of stations, bridges, profiles of 
the sections of the principal railways of the republie, including the Çentral Rail
way Company of Rio de Janeiro, The Paulista Railway of S. Paulo, series · of 
interesting statistics relating to the sarne. 

CHARLES F AINE, 

Acting President Departmental Committee. 

e. :A .. BARATT0N1, 

Indlviuual Judgc. 

GEo R. DA vEs, JoHN BoYd THACHER, 

Director General. Chairman Executlve Commiltee of Award.•. 

T. w. PALMER, 

Preaident,. World's Columbian Comm 1!" .. 1on . 

JHo. 1. DrcKINsoN, 

Secretary, World'! Columblan Commission ... 
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. A 6 de novembro de 1894 foi recebido o novo trecho de linha entre 

rio das Velhas e Vespasiano, com a extensão dé 17\191, sendo por essa oc

casião franqueada ao publico esta ultima estação. 

Foram tambem inaugurad~s durante o anno as seguintes estações: 

Jeronymo Mesquita, entre Sapopemba e Maxambomba, a 3 de março; 

Pedra do Sino, entre Carandahy e Christiano Ottoni, a 19 de maio ; 

Frederico Lage, entre Bemfica e Chapéo d' Uvas, a 31 de julho; 

Taipas, entre Carandahy e Pedra do Sino, a 9 de agosto; 

Engenheiro Souza Aguiar, entre Serraria e Parahybuna, a 8 de novembro. 

Com o accrescimo do trecho acima ficou elevada a I. 164 \ 2 2 9 a extensão 

total da Estrada em trafego . 

Com o regresso em julho de 1893 do Engenheiro Rademaker para o 

serviço da Estrada, as divisões estiveram a cargo dos seguintes chefes : 

Trafego- Jorge Rademaker Grunewald. 

Contabilidade-Joaquim Lopes de Almeida, substituído em setembro por . . ., 
Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 

Locomoção - João José Dias de Faria. 

Linha-José Francisco Martins Guimarães Filho, substituído em se-

tembro por José de Andrade Pinto. 

Em 31 de dezembro de 1894 a Estrada possma o seguinte material 

rodante: 

Locomotivas : 

213 para bitola de 1m,60, comprehendendo 20 do typo Brooks, re

centemente introduzido, sendo 10 para o serviço dos subur

bios . e 10 para o de cargas, Mastodontes. 

66 para bitola de 1m,oo, sendo 2 1 no trecho de Lafayette, e 45 

no 'do Norte. 

279 

1 velocípede a vapor. 

Carros e vagões : · 

Para bitola de 1m,60: 

579ª 

Especiaes 

De 1ª classe 

Para bagagens . 
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Transporte. 

Correio e chefe de trem 

Funerarios 

Transporte de animaes 

» » · mercado rias 

Para bitola de 1m,oo (Norte): 

Especiaes 

1ª e 2ª classes. 

Correio. 

Transporte de ammaes 

» mercadorias 

Para bitola de 1m,oo (Lafayette): 

Especiaes 
• 1 a e 2ª classes 

Bagagem 

Correio. · 

Transporte de ammaes 

» » mercadorias . 

325 

33 

4 

•335 

2.335 

6 

44 

155 

3 . 032 

59 1 

A revolta iniciada a 6 de setembro de 1893, de grande parte da Marinha 

brazileira, occasionou disturbios á 1 hora da rioite na est.ação _desta Estrada 

em S. Christovam, e preoccupou assiduamente a attenção vigilante do director 

V espasiano e dos auxiliares da Administração conjunctamente com a do pes

soal, até a sua terminação a 13 de março de 1894. 

E' fóra de duvida que uma das v:istas estrategicas dos revoltosos era, se 

não a posse da importante via ferrea, ao menos a su'a immobilisação, como 

prova o facto de logo no dia 1 2 do mesmo mez d.e setembro Nilo Deodati, 

tendo tomado uma canôa em Bemfica, se dirigido ao encouraçado Aqztz.daban e 

acceitado de Custodio José de Mello, chefe dos revoltosos, a incumbencia de 

fazer saltar um dos tunneis, sendo presos no dia 12 na estação de Mendes 

João Mazzuca, João Grinalde e o referido Nilo Deodati por haverem lançado 

uma bomba de dynamite no tunnel n. 13 ~ a qual explodiu ·fazendo apenas pe

queno estrago na bocca do dito tunnel. 

Vari'os projectis dos revoltosos attihgiram o edificio da estação Central, 

sendo os principaes: um, que perdeu a força, partindo uma das janellas do 
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gabinete do director, e outro que atravessou a coberta da estação Central 

junto ao gabinete do secretario e perdeu a força, destruindo varios utensílios 

postados na varanda que dava para a plataforma e na veneziana da janella de 

uma das salas da thesour~ria . 

Alguns tiroteios se reproduziram no littoral entre a Sande e Gambôa, 

onde as lanchas do_:> revoltosos tentava_m desembarcar forças e pilhar em

barcações e mantimentos, mantendo-se o pessoal da Estrada sempre activo e 

firme no serviço quotidiano, sendo que as communicações entre a Capital 

Federal e Nitheroy eram feitas por via terrestre e os viveres e munições d e 

guerra transportàdos pela via ferrea até Porto Novo do Cunha. 

O director foi o primeiro a dar o exemplo, fixando r esidencia na estação 

Central, onde era sempre visto e dormindo em um compartimento de ma

deira que servira outr'ora de botequim na plataforma de embarque, e atten

dendo á boa vontade, vigilancia e disciplina do pessoal em geral, e, tendo 

em vi~~a o serviço dos que pela natureza e condições d os eilpregos, eram 

obrigados a permanecer dia e noite em seus postos, dobrou-lhes os respe

ctivos ordenados, bem como augmentou de 40 º/o os vencimentos do pessoal 

dos ramaes de S. Paulo e Porto Novo do . Cunha, e o ela 3ª secção ela 

linha do centro. 

O Governo, por acto de 29 ele maio de I 894, «resolveu approvar taes 

providencias, motivadas pelas condições anormaes que a Estrada atravessou 

e pelos relevantes serviços que o referido pessoal teve de prestar durante o 

período da alludida revolta». 

Duas grandes enchentes teve a estação Central, para onde correu a maior 

parte da população da cidade, alarmada pelo boato de proximo bombardeio 

por parte da esquadra revoltada: um~ a 30 de setembro de 1893 desde as 8 

horas da manhã até tarde da noite, em que uma emigração ele mais de 60.000 

pessoas, homens, mulheres e. crianças, sobraçando caixas e trouxas, procuram 

toda a sorte de v~hiculos, bonds, trens de ferro, carruagens, e mesmo a pé 

coni direcção aos arr~baldes, onde muitas familias a rmaram tendas nos matos ; 

a outra a 1 2 de março de 1894. Para a primeira o Governo mandara affixar 

nas esquinas e pontos frequentados o seguinte boletim : 

«Tendo sido espalhados boletins em que se admittia a possibilidade 
de 'ser esta Capital entregue á anarchia e ao saque, o Governo declara 
que dispõe de todos os elementos para manter a ordem e que fará imme
diatamente fuzilar todo aquelle qHe attentar contra a propriedade parti-

cular.]) 



Para a segunda o Governo publicou no Diario O.fficial de 11 um edi

torial justificando o ataque aos revoltosos e avisando a população de 

que ... 
( 

o:é fixado o prazo de 48 horas, a terminar ao meio dia de terça-feira 
proxima, 13 do corrente, para o começo das. hostilidades, salvo se os re
voltosos fizerem então fogo· de artilharia para terra, porque nesse caso o 
Governo será forçado a não aguardar que termine o prazo e responderá á 
aggressão . .. » 

Por ambos estes exodos, foi transportada pela Estrada· grande massa de 

povo, com o maior carinho e ordem, fazendo-se o serviço dos trens extra

ordinarios de suburbios com a maxima regularidade. 

Durante o período de setembro de 1893 a julho de 1894 a Estrada for

-ileceu o seguinte material bellico, preparado nas officinas do Engenho de 

Dentro: 

32. 928 balas de diversos c3.libres. 

1 7 reparos de madeira (seis novos). 

19 ditos de ferro (tres novos). 

8 canhões montados reparados. 

(i> 

Finalmente, a Estrada de Ferro Central do Brazil deve ser considerada 

como. tendo sido uma praça de guerra, forte, energica e efficaz contra a invasão 

do elemento revoltoso, cabendo-lhe por isso grande parte na "victoria alcançada 
1 

na causa da legalidade. 

Foi certamente por isso que o Governo por intermedio do Ministro da 

Viação, no dia seguinte a essa vietoria, exprimiu-se nestes termos em officio 

ao seu director: 

« O Sr. Marech3.l Vice-P.-esidente da Republica, considerando que essa 
Directoria e os dignos Engenheiros, quer ' militares quer civis, vossos auxi
liares na direcção da Estrada de Ferro Central do Bra-zil, e bem assim todo 
o pessoal da mesma Estrada tornaram-se credores · dos maiores louvores pelos 
relevantes serviços prestados á causa da legalidade durante a revolta de 
uma parte da Armada, e que naquelle caracter vos houvestes com intelligencia 
e inexcedível dedicação, já providenciando para que com regularidade e em 
boa ordem se fizesse o transporte de milhares de familias que apressadamente 
se retiraram da cidade, fug.indo aos horrores dos bombardeios quasi dfarios 
dos navios e fortalezas revoltosos, já encarregando-vos, com os babeis e 
patrioticos operados de que dispunheis, do fabrico de projectis e outros ar
tefactos de guerra, o que poderosamente contribuiu para que as fortalezas 
do Governo pudessem com efficacia anniquilar os intuitos dos máos brazileiros 
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que se revoltaram a 6 de setembro ultimo, manda louvar-vos e aos vossos 
distinctissimos auxiliares por táo assignalados serviços que solemnemente 
demonstraram nada ser impossivel aos bons cidadãos quando animados 
pelos sentimentos de) verdadeiro patriotismo. Iguaes louvores vos tra.nsmitto 
por parte do Ministerio dos Negocios da Guerra. 

Saude e fraternidade . 

Brn1AN0 Srncro MACEDO DA FoNTOURA CosT A LL AT. >> 
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fSTRJlDJl Df rfRRO CENTRJlL DO BRJlZIL 

1894-1896 

S'\dministração do ]Vtarechal Dr. Jeronymo T{odrigues de Jv1oraes Jardim 

De I de Dezembro de 1894 a 23 de N ovembro de 1896 
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NOTA BIOGRAPHICA 

MARECHAL DR. JERONYMO RODRIGUES DE MORAES JARDIM 

ASCEU na cidade de Goyaz, Capital do Estado do mesmo nome, 

a 12 de fevereiro de 1838. 

Seus paes, o coronel Joaquim Rodrigues de Moraes e 

D. Maria Altina Jardim, pertenciam a· familias que alli occuparam 

e occupam posição saliente na política, na administração e no 

commerc10. 

Fez seus estudos preparatorios no Lyceu da referida Ca

pital, e, · concluídos elles, assentou praça com destino a Escola 

Militár, onde matriculou-se em 1855, completando na mesma Escola e na 

Central, em que se transformou aquella, os cµrsos de Engenharia militar e 

civil, sendo ta'mbem graduado em bacharel em math.ematicas e sciencias phy

sicas, após brilhante tirocinio escolar. 

Alferes alumno em 14 de março de 18 5 7, foi confirmado no posto de 2° 

tenente de engenheiros em 4· de julho de 18 59, e ao terminar o curso militar 

foi· promovid~· a 1º tenente por. decreto de 2 de dezembro de 1862. 



A 7 de março de 1863 segum para a entã.o provinda do Para em com

missão do Ministerio da Guerra e alli empregou a sua actividade e com

petencia não só nos trabalhos concernentes a ~ngenharia militar, como . na 

exploração de varios rios, entre elles o Tocantins, o Anapú, 0 Pacajás, etc. e 

organisou um plano para rectificação do rio Arary, na ilha de Marajá. 

Em 186 5 foi ainda commissionado pelo Governo para explorar uma via 

de communicação entre a província do Paraná e as antigas missões paraguayas 

no Alto-Paraná, trabalho que conseguiu levar a effeito com enormes sacrificios 

e perigos. 

Dispensado des~a commissão. a seu pedido, afim de tomar parte na cam

panha contra o Paraguay, para alli seguiu em fevereiro de 1866,- fazendo toda 

a campanha até a sua terminação. 

A sua fé. de officio é um attestado fiel· dos serviços relevantíssimos que, na 

qualidade de Engenheiro militar, prestou a Patria naquella guerra, onde occupou . . . . 

as mais difficeis e as mais arriscadas commissões, com valor e có'mpetencia 

inexcediveis, merecendo ser promovido, por serviços relevantes e actos de 

bravura, a capitão, em 18 de janeiro de 1868, e a major em 30 de outubro de 

I 869, com antiguidade de 1.2 de agosto do mesmo anno. 

Por ordem do general commandante das forças foi denominada Baten·a 

Jardi·m, em homenagem ao illustre biographado, uma bateria construida sob 

sua direcção, ná temível «Linha Negra». 

Regressando em junho de 1870, foi pouco depois n<\ meado ajudante do 

inspector geral das Obras Publicas da_ Côrte, e em abril .de 187 3 inspector 

geral, em cujo cargo projectou e levou a effeito o novo abastecimento de agua, 

uma das mais monumentaes obras da Engenharia universal·. 

Póde-se affirmar sem · contestação que, o que existe a esse çespeito, quer 

em projecto, quer em obra construida, a elle se deve·. 

Eleito deputado a Assembléa Geral Legislativa pela sua terra natal, tomou 

assento em maio de 1880. 

Tendo sido dispensado, a seu pedido, em r 2 de janeiro de r 88 1, do cargo 

de inspector geral, foi mandado servir no Archivo Militar, hoje Directoria de 

Obras Milit~res. . 
De 18 7 3 a 18 7 S fez ainda parte de uma commissão incumqida de estudar 

e projectar os melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. 

Em r 884 foi novamente eleito deputado. 

Por carta imperial de II de setembro de 1889, sendo já então coronel de 

engenheiros, foi nomeado presidente da provin~ia do Ceará, par? onde partiu . 



a 30 desse mez, tomando posse do c3.rgo a 11 de outubro e deixando-o a 16 

de novembro, em consequencia da revolução que proclamou a Republica. 

Regressando a esta Cé'!,pital, voltou para o Archivo Militar, donde sahiu 

para occupar o cargo de presidente da commissão de viação geral, que ex

erceu até março de 189 1, por ter sido extincta a mesma commis5ão. 

Voltando ao serviço militar, solicitou e obteve, por decreto de 3 de no

vembro de 1892, a sua reforma no post::> de marechal graduado. 

Em 3 1 de dezembro de 1894 foi nomeado director da Estrada de Ferro 

Central do Brazil, cargo que exerceu até 24 de novembro de 1896, quando foi 

dispensado a seu pedido . 

Os seus serviços á. Patria nesta difficil e espinhosa commissão foram, sem 

duvida, 'mais uma vez nota veis. 

Por decreto de 27 de junho de 1898 foi nomeado Ministro da Industria, 

Viação e Obras Publicas, sendo então Presidente da Republica o benemerito e 

venerando Dr. Prudente de Moraes. 

Por serviços prestados na campanha contra o Paraguay foi condecorado 

com os habitas da Rosa e de Christo, e com as medalhas de Merito e Geral da 

campanha. 

Na industria particular a sua actividade ainda empregou-se na direcção de 

multiplos ~ variados trabalhos da sua profissão, entre os quaes salienta-se a 

construcção da Estrada de Ferro que vae de S. Francisco Xavier á. Raiz da 

Serra de Petropolis. 

Apresentou ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o Re

latorio da Estrada de Ferro Central do Brazil do anlio de 189 s . 
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ADMINISTRAÇÃO DE 1894-1896 

Directoria: 
!.! 

Director, Marechal Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim. 

rª DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Comprador, Lucio Veiga. 

\Joaquim da Silva Guimarães. 

: ~ Major Miguel de Oliveira Salazar. 
Thesoureiro 

Pagador, Augusto Fortunato Saldanha da Gama. 

Intendente; Engenheiro Alberto Macedo de Azambuja. 

Ajudante, Miguel Ribeiro Lisboa. 

Almoxarife, .i\ntonio Angelo Pedroso. 

2ª DIVISÃO 

Tl<AFEGO 

Sub-director, 
nheiros. 

( Jorge Rademaker Grunewald . 
Enge-) 

~ Marciano de Aguiar Moreira. 

Ajudantes interinos . 

Auxiliares militares. 

Capitão Alfredo Ribeiro da Costa. 

Tenente Pedro Botelho da Cunha. 

» Alfredo Soares do Nç,scimento. 

Engenheiro Alberto de Andrade Pinto. 

» Francisco de Siqueira Dias Sobrinho. 

» Humberto de Saraiva Antunes. 

Capitão Antonio Augusto de Moraes. · 

» Aristides de Oliveira Goulart. 

Tenente João Gualberto de Mattos. 

» Adolpho Lins. 

» Aires de Moraes Ancora. 

» Manoel Soares de Lima. 

» Alipio .Gama. 

» Custodio Cabral de Mello. 

» Raphael Clemente Telles Pires. 

» Abeylardo de Queiroz. 

» Gustavo Adolpho de Vasconcellos. 

o 



! 
Alberto de Andrade Pinto (rº districto). 

lnspecfores do trafe- Antonio lnnocencio da Silva Pinto (2º districto). 
go, Engenheiros . 

Adolpho Pereira (3º districto). 

Sub-inspectores 
trafego. 

·) 

( Augusto José Teixeira. 

dol Antonio José Ferreira de 

(José Ortiz Ferreira. 

Araujo. 

lnspector do telegrapho, Engenheiro Humberto de Saraiva Antunes. 

Sub-inspectores . 

~Joaquim Antonio Raposo. 

) Joaquim Cordeiro Mendes. 

·1 Affonso Henrique José Sarmento. 

Lindolpho Maria Migon. 

Inspectores de esta
ções. 

Benedicto Rodrigues Kopke. 

Manoel de Barros Medeiros. 

Antonio José Ferreira de Araujo. 

Augusto José Teixeira. 

José Ortiz Ferreira. 

José Antonio Ferreira Monteiro. 

Liberato José Cordeiro Gomide. 

3ª DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

Sub-director, Enge-l Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 

nheiros. · Antonio Alvares dos Santos Souza. 

C_ontador, Francisco Pinto da Silva Valle. 

Guarda-livros, Augusto José Pereira Schafflor. 

4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO • 

Sub-director, Engenheiro Eduardo Claudio da Silva. 

Engenheiro Felippe Nery Ewbank da Camara. 

Interino, tenente Alfredo Vital. 
Ajudantes . . . . 

» José Xavier Ferreira. 

Engenheiro Joaquim de Assis Ribeiro·. 

·Chefe das officinas, Engenheiro Manoel Gonçalves Pecego · 



5ª DIVISÃO 

VIA PERMANENTE E EDIFICIOS 

~ 

Sub-director, Engenheiro José de Andrade Pinto. 

\Francisco Cordeiro Pizarro Gabizo. 
Ajudante, Engenheiros ) 

\João José de S. Paulo. 

Ajudante technico, Engenheiro Bianor Silvano de Mendonça. 

Engenheiros 
tes. 

Antonio Augusto da Costa Lacerda. 

Alberto Macedo de Azambuja. 

Henrique Scheid. · 

Joaquim Augusto Suzano Brandão. 

Manoel Ribeiro da Motta Vasconcellos. 

Tancredo Bernardes Miguel. 

,, J esuino F elicissimo. 

Joaquim G. de Souza Leitão Maldonado. 

Amaro da Sílveira. 

. ) Pedro José Monteiro Filho. 
res1den-

J osé W erneck Dickens. 

Antonio Innocencio da Silva finto. 

José Emygdio Pereira. 

Antonio Francisco de Sá Freire. 

Domingos Gabriel Fernandes P-ereira. 

João Caldeira de Alvarenga Messeder. 

Manoel Antonio da Silva Reis. 

Antonio Vieira Cortez. 

Carlos Euler Junior. 

Bernardo de Mattos Trindade. 
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1894-1896 

ADMINISTRAÇÃO DO MARECHAL JERONYMO RODRIGUES DE 

MbRAES JARDIM 

O Marechal reformado Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim foi no

meado director por decreto de 30 de novembro de 1894, tomando posse e 

· exercicio do cargo a 1 do seguinte mez de dezembro. 

Por decreto legislativo n. 268, de 26 de dezembro de 1894, foram au

gmentados os vencimentos dos empregados da Estrada e additadas algumas 

observações ás das tab.ellas do regulamento. 

Mediante proposta do mesmo director foi nomeada por aviso n. 32, de 

28 de fev1ereiro · de 1.895, uma commissão composta dos seguintes funccionarios: 

Francisco Manoel da Silva, .2º official da Directoria Geral de Contabilidade da 

Secretaria:de Estado da Industria, Viação e Obras Publicas; João X!vier Pra

xedes de Medella, zº escripturario do Tribunal de · Contas, e Augusto José 

Pereira Schafflor, guarda-livros da Estrada, para, de accordo com a indicação e 

disposições constantes do decreto acima, estudar as modificações que conviesse 

infroduzir n.o systema da éscripturação da Estrada, tendo em consideração 

não só as necessidades dos serviços, como os meios de garantir a arrecadação 

da renda e sua ·applicação. 

Esta commissã,o apresentou o seu parecer em lo de julho de 18 96, sendo 

o facto mais importante, descoberto logo no principio de sua gestão, o des

falque na thesouraria da Estrada, a cargo do thesoureiro Joaquim da Silva 

Guimarães, da elevada somma de 5. 568:407$582. A commissão apontando as 

irregularidades encontradas no serviço da thesouraria, no cofre da qual não 

se procedia a ba.lanço desde março de 1891, assignala que a ultima remessa 

de dinheiro feita pelo thesoureiro 2.0 Thesouro Federal fôra de 200:000$, em 

outubro de 1891, conservando em seu poder toda a renda arrecadada, que foi 

· tomando sempre maiores proporções, conforme os seguintes saldos verificados 

no fim de cada anno na contabilidade da propria Estrada: 

Em dezembro de 1891 1. 513:906$892 

» » » 1892 3. 433:698$867 

» ?> » 1893 3 .817:420$129 

» » » 1894 5. 524:444$480 
98 



Contra o accusado foi instaurado o respectivo processo . de responsabi

lidade. 

Para incumbir-se dos estudos -referentes ao alargamento da bitolá de 
~ 

Taubaté a Norte creou-se, por aviso ~e 28 de março, a 6ª divisão provisoria 

e por acto da mesma data foi nomeado para a direcção dos trabalhos o Engenheiro 

Juvenal de Sá e Silva, que falleceu a 23 de fevereiro de 1896; os trabalhos 

ficaram interinamente a cargo do chefe de secção, Engenheiro Adolpho Pereira, 

até que foi a mesma divisão extincta por aviso de 30 de abril de 1896, ficando 

a 5ª divisã_o encarregada da conclusão dos referidos estudos. 

Para o serviço da 6ª divisão provisoria vigoraram as instrucções 

technicas approvadas pela Directoria a 23 de maio de 1895 e adiante 

transcriptas. 

A 24 de mai9 celebrou-se contrato com Firmo de Faria Albernaz para 

entrega e transporte de encommendas e bagagens entre a estação do Norte e 

o Centr~ Cornmercial de S. Paulo, e para a entrega e tomada <te volumes a 

domicilio na mesma cidade, de accordo com as tarifas que tinham sido appro

vadas por aviso n. 6 7, de 5 de julho de 1894, em substituição da antiga tarifa 

da ex-Companhia S . Paulo e Rio de Janeiro. 

ü . serviço a d omicilio, porém, ainda -não havia sido ináugura.do depois da 

incorporação da Estrada S -. Paulo e Rio de Janeiro á Central. 

No dia 8 de junho a Estrada perdeu um dos seus bons e antigos 
-

servidores. A' 1 hora e 38 mihutos da tarde a machina ~· 201, que conduzia o 

trem M S 4, foi de encontro á de _ n. 14 r, que se a.chava sobre a ponte, 

n. 2, em experiencia de tesistencia. depois de reparações feitas na -dita ponte 

proxima á estação de S. Christovam, resultando o descarrilamento do 

truck dtànteiro da machina n. 201 e dos carros ns. 27 e 35 serie K. Nesse 

accidente succumbiu o mestre de linha Narciso José . Ferreira, que a_lli es

tava vigilante e activo, como sempre, no serviço. Sua morte foi geralmente 

sentida, pois o longo - tirocínio pelo qual conquistara ]egitimn. fama de muito 
t -
habilitado nos misteres da arte de constiucção de linhas, lhe havia gran-

geado grande somma _de estima e ·sympathia entre ·o pessoa~ de todas as 

categorias. Na verdade, poucos se encontram que se tenham el(;!vado por 

esforço , e merito propria,s como o mestre de linha Narciso, que de simples 

trabalhador chegou a . conductor de r" classe, sempre em contacto com 

profis~ionaes distinctos reconhecedores e confiantes da sua . justa competencia. 

Os seguintes apontamentos, extractados de sua fé de officio, çorr0bóram 

esta asserção : entrou para o serviço da Estrada como trabalhador em 6 de 
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maio de 1858. Feitor de turma a 15 de junho de 1861. Apontador a l 

de junho de 1867. Mestre de linha de l ª classe em janeiro de 1871. Auxilia r 

de conductor a 15 de novembro,Pe 1875. Conductor de 2ª classe em outu bro de 

1876. Conductor de l ª em 12 de setembro de 1877. Em 9 de janeiro de 

1881 foi exonerado desse ultimo cargo, por effeito da lei n. 3001 , ele 9 ele 

outubro de I 880, que exigiu a apresentação de titulo ele habil itação scie ntifica para 

o desempenho do mesmo e de outros, ficando porém como mestre de linha . 

Creado o . logar titulado de mestre de linha pelo regulamento de l 7 de 

maio de 1890, teve logo a respectiva nomeação. Por diversas vezes fo i elo

giado pela Administração . 

Em júnho desse anno foi recebido o trecho de linha entre Vespas iano 

e Pedro Leopoldo, com a extensão de 20\553, e em setembro o de Pedro 

Leopoldo á Paz (depois Mattosinho5), com a de rok,537, fican do a extensão 

total da Estrada elevada a 1 . 19 5 k, 3 l 9 . 

As respectivas estações Pedro Leopoldo e Paz foram franquead as ao tra

fego a 17 _ d~ Junho e 31 de agosto, e bem assim a l de fevereiro a de Ge

neral Carneiro, no entroncamento do ramal de Bello Horizonte, então de 

propriedade do Estado de Minas Geraes. 

Foram tambem convertidos em estações os postos telegraphicos Re

gistro, entre · Sitio e Barbacena, em I 5 de agosto, e Alfredo Vasconcellos, 

entre Sanatorio e Ressaquinha, em 1 de fevereiro. 

Um lamentavel accidente occorreu a 6 de novembro , pela collisão de 

dois trens que se chocaram na curva que precede a estação de Mariano 

Procopio, kilometro 277, sendo um delles o S 1, expresso de passagei ros, 

que, indo da Central, d_emandava aquella estação, outro o M 14, mixto , vindo 

de Mariano para Entre Rios. O facto deu-se ás 3 horas e 24 minutos da 

tarde·, por ter soffrido avaria a machina do expres!!lo, logo depois de partir 

da Central, o que motivou demora, de mais de duas ho i::as . 

Achando-se interrompido o serviço telegraphico entre Juiz ele F óra e 

Mariano Procopio em consequencia da forte tempestade que alli ·desabara, 

· conseguira, entretanto, o agente de Mariano, cerca de uma hora antes, 

obter licença para fazer seguir um trem de immigrantes em direcção a 
· estação de Juiz de Fóra e por elle remettera ao respectivo agente licença 

por escripto para o seguimento do S 1; o qual, porém, ainda não havia che

gado. 

Tendo, entretanto, chegado á hora da partida o M 14, despresando 

aquella licença, que elle proprio dera, o fez seguir, não obstante as obser-
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vações que lhe dirigiram o machinista, o chefe do trem e o telegraphi sta da 

estação, sobre o perigo que corria esse trem de chocar-se com o S 1, como 

infelizmente se verificou. Deste accidente res\1ltaram sete mortes e varios fe

ridos ou contusos ; entre aquelles D. Luiz de Lasagna, bispo de Tripoli ; 

padre Balarmino Villanuit, secretario do bispo; irmãs de caridade Thereza 

Renaldi, Petronilha Mas, Julia Argento, Edwiges Gomes Braga, que estavam 

em · um carro reservado, e o foguista Lourenço, do trem S I ; entre os . fe

ridos, Guilherme Brukaussen, noviço; padr.e Domingues Lotte, 1::>. Joanna . 

Lusso, gravemente; irmã Maria, irmã superiora de Ponte Nova; irmãs He

amens, Julia e Henriqueta. Ficaram muito damnificadas as duas rilachina~ 

que se chocaram; completamente inutilisados um carro de 1ª classe, um do 

correio e um de · carga, soffrendo a varias alguns outros. · 

Occuparam a direcção das divisões no anno de I 89 5 os seguintes En

genheiros: 
. ( 

Chefe do trafego, Jorge Rademaker Grunewald; · 
( il 

Chefe da contabilidade, Antonio Alvares dos Santos Souza, ~m substi-

tuição do Engenheiro Oliveir~ Soares, dispensado a 2 de agosto de 1895; 

Chefe da locomoção, Eduardo Claudio da Silva ; 

Chefe da linha, José de Andrade Pinto. 

A' requisição do Ministerio da Fazenda foi dispensado, por acto de 30 . 

de janeiro de 1896, o Engenhefro Santos Souza do cargo acima, por - ~er fone-
. 1 

c10nano aposentado, ficando, porém, em commissão especial, encarregado do 

trabalho concernente á terminação da revisão das tarifas e respectivas con

dições regulamentares. 

O logar de chefe da contabilidade foi então preenchido pelo Enge"'.'" . 

nheiro Marciano de Aguiar Moreira, que a 24 _de agosto passou ao de chefe 

de trafego, por permuta feita com o Engenheiro Radeina:ker. 

O decreto n. 2247 de 26 de março de 1896 approvou . o novo regu

lamento da Estrada. Por esse regulamento a denominação . dos chefes. das 

divisões foi alterada para a de sub-directores. 

A I 5 de janeiro foram inaugurados trens directos entre a Capital Fe

deral e as cidades de Minas . e S. Paulo. 

Entre os melhoramentos propostos pela Directoria para collocar a Es~ 

trada em condições de satisfazer as exigencia:s sempre crescentes do seu 

trafego figura a construcção de um ramal ligando a estação marítima á!' 

linhas geraes, de modo a libertai-a da dependencia da estação Central. b 
orçament-o a.pproximado das despezas a fazer era: 



393 

Construcção do ramal em via dupla, a partir da _estacão maritima e 

ligando-se á linha geral além da ponte sobre o Canal do Mangue 716:881$699 

Desapropriações de pr~dios e terrenos. 650:000$ 000 

No orçamento da despeza da Estrada para 1896 tinha sido contem

plada a verba extraordinaria de 7.200:000$ para ser applicada a taes me

lhoramentos. 

Esse melhoramento foi approvado pelo decreto n. 2 2 39 de 9 de março 

de 1896, mandando o aviso n. 59 de 13 do dito mez providenciar sobre as 

desapropriações . 

A pr~posito de uma proposta apresentada ao Congresso Nacional pelo 

Engenheiro Eduardo dos Guimarães Bonjean e do projecto substitutivo apre

sentado pela commissão do Senado para arrendamento das Estradas de Ferro 
~ ) 

do Estado, ambos enviados pelo Governo á Directoria da Estrada para que 

esta prestasse esclarecimentos circumstanciados, apresentou o Marechal Jardim 

aes esclarecimentos, que foram impressos na officina então existente na Es

trada, dos quaes transcrevemos a parte relativa aos Melhoramentos pelo 

mesmo indicados, alguns iniciados e outros realisados. 

Finalmente, foi no período da administração do Marechal Jardim que 

se iniciaram as obras para o restabelecimento do trafego regular, anterior

mente perturbadas. 

O Sr. Dr. Francisco Pereira Passos, referindo-se a essa época em sua 

exposição que precede o relatorio de 1897, diz: 

«Mas já em 1895 e 1896 foram emprehendidos os principaes trabalhos 
de reparação e conservação da linha e do material rodante, e importantes 
obras foram iniciadas, que eram instantemente reclamadas pelas crescentes 

necessidades do trafego. 
Assim é que foram começados os trabalhos de alargamento da bitola 

de Cachoeira a Taubaté, a continuação da 2ª linha de Sapopemba a Belem, 
a ligação directa dar estação maritima da Gambôa á linha principal por um 
ramal entre aquella estação de S. Diogo, e o prolongamento da ponte de 

ferro da mesma estação maritima. 
Foi nesse mesmo periodo começada a reducção do pessoal e estabele

cido 0 augmento nas tarifas de cargas e encommendas, exigido pelo cres
cimento das despezas de _custeio. » 

Em 31 de dezembro de 1896 possma a Estrada o seguinte material ro

dante: 
99 
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Locomotivas: 

Bitola de lm,60 . 
•, 

» » lm,oo -Lafayctte 

» Norte . 1 » » 

As condições dessas locomotivas eram : 

Das primeiras : 

Em bom estado . 

» estado regular 

» pequena reparação. 

» grande » 

Das segundas: 

Em bom estado . 

» estado r~ular 

» pequena reparação. 

» grande » 

Das terceiras : 

Em bom estado . 

» estado regular 

» pequena reparação. 

» grande » 

Carros e vagões : 

Bitola de lm,60 ': 

Carros especiaes. 

» de l ª classe 

» 

» 

para bagagens . 

corre10s . 

funerarios. 

» para ammaes 

Vagões para mercadorias 

Bitola de lm,oo - Linha do Centro: 

Carros para viajantes 

Vagões para mercadorias 

•f 

. ' . 

236 

44 

50 

330 

9 

r7 

2 

16 

12 

9 

12 

17 1 

20 

144 

135 

20 

18 

4 

256 

2. 207_ 

44 

50 330 



Transporte . 

Bitola de 1m,ooo - S. Paulo: 

Carros para viajantes 

correios . 
. ., 

Vagões para mercadorias . 

86 

3 

500 

3. 173 
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3.762 

ESTADO DAS LINHAS E DEPENDENCIAS DA ESTRADA 

O estado de conservação das linhas, edificios e outras dependencias da 
~strada não é ainda satisfactorio, não obstante os esforços empregados ul" 
umamente para conseguir-se esse resultado. 

Por insufficiente substituição do3 dormentes inutilisados pela acção do 
tempo, e conservação nas obras accessorias do leito da Estrada, as pesadas 
e prolongadas chuvas dos dois ultimos annos fizeram-se sentir de modo a 
interromper completamente o trafego em varios trechos das linhas por muitos 
dias successi vos, trazendo perturbações nesse serviço, que ainda não poderão 
ser de todo removidas. 

V er-se-ha pelo quadro n. 14, que indica a quantidade' de dormentes 
substituidos nos cinco ultimos annos, quanto fôra deficiente o emprego 
desse material nos quatro primeiros, o que obrigou a despezas excessivas 
no anno precedente na sua acquisição e emprego para collocar as linhas em 
condições de evitar os descarrilamentos, que diariamente se reproduziam, 
pondo em risco a vida dos passageiros, prejudicando as mercadorias con
fiadas ao -:rafego e produzindo continuas perturbações nestes. 

Não bastam, porém, as medidas já tomadas para conseguir-se o dese
.jado fim, porquanto urge substituir os trilhos, pelo menos nas duas priM 
meiras secções da Estrada, por outros de maior resistencia; notando-se que 
os que estão empregados, e que foram assentados ha cerca de 18 annos, 
perderam já boa parte de seu peso pelo uso e não comportam o peso das 
rriachinas que ahi circulam, motivando accidentes e dispendiosa conservação . 

Não comportando, porém, a verba votada no orçamento vigente para 
as obras extraordinarias, a despeza da substituição nas duas secções, vae 
ser ella feita este anno tão somente na primeira. 

As estações, em geral, projectadas e construidas sem attender ao des 
envolvimento futuro do traf~go, já nã~ o!ferecem as commodidades exi
gidas pelo serviço actual, e muitas dellas reclamam augmento nos edificios 
respectivos, nas linhas de manobras, e melhoramentos nos apparelhos de 
seguranç::t. 

Estão neste caso, principalmente, a estação central, a marítima, a de Belém, 
Barra, Entre-Rios e Lafayette (estação de baldeação), onde os melhora
mentos a fazer não podem ser mais adiados, sob · pena de ser grandemente 

prejudicado o trafego. 
' Em relação á estação Central, de que depende todo Ó trafego do in

ferior e de suburbios, sua incapacidade está reconhecida desde muito para 
o movimento consideravel de trens que ahi vem ter ou della partem. 

O augmento das linhas de serviço e do numero das plataformas de 
embarque e desembarque é necessidade que cumpre satisfazer sem de-



mora; assim como augmentar a capacidade do edificio, que está longe de 
satisfazer as exigencias do serviço da administração, ql:le não póde deixar 
de acompanhar o desenvolvimento da Estrada em suas multiplicadas relações . . 

Está a concluir-se o projecto dos melhoramentos reclamados para ter 
( 

immediata execução .. 
Estão tambem exigindo importantes e inadiaveis melhoramentos as 

officinas e depositos a cargo da locomoção. 
Como se terá visto, as officinas de conservação de machinas, estabele

cidas rio Enge:i.ho de Dentr0, foram montada:>, tendo-se em vista quantidade 
de material rodante muito inferior ao que actualmente emprega o trafego; 
e não se podendo, por deficiencia do terreno, amplial-as de modo a at
tender com promptidão ao reparo, não sómente das locomotivas mas dos 
carros l:ltilisados no transporte de passageiros e mercadorias, foi necessariô 
adquirir outro terreno, para onde deverão ser transferidas as officinas que 
se applicam á conservação dos carros, devendo ser montadas de modo a 
ser nellas fabricada, pelo menos, uma parte desse material ; deixando:.se 
assim sufficiente espaço para os · augmentos reclamados pas . officinas do 
Engenho de Dentro, que ficarão reservadas exclusivamente para a repa

ração das locomotivas. 
As exigencias do tra.fego actual tornando indispe~savel a subdivisão do 

s:rviço da tracção, com a creação de novo:> depositos de machinas,
0
foí proje

ctado e acha-se em construcção um novo deposito a 2 kilometros de João 

Gomes. 
Tambem acha-se projectado e vae entrar em execução outro deposito 

proximo a Lafayette, por já não comportar o que alli existe o serviço actual, 
além de estar situado de modo a crear grande embaraço ao trafego, que já lucta 
eom muita difficuldade para faier a baldeação motivada pela mudança de bítola. 

Torna-se de dia em dia mais sensível a insufficiencia de uma só linha 
para satisfazer o movimento dos trens em parte da 1.ª e na 2ª secção, · de Sa
popemba a Belem e de Belem á Barra do Pirahy, em~ora ainda não-se possa 
considerar · esgotada a capacidade ·de trafego, visto que o serviço' já é feito 
com grande difficuldade nessas duas secções, dando logar á ínobservancia dos 
horarios e augmentando as probabilidades de accidentes pela multiplicidade dos 
trens que nellas se cruzam. 

Não é menos sensível a insufficiencia das duas linhas que estão assen
tadas no trecho correspondente ao serviço dos suburbios, da Centr~l a: Sapo
pemba ; porquanto, não obstante já ter sido elevado ·a. 88, presentemente, ó 
numero .de trens que fazem esse serviço, de 3o que eram ha 10 annos, já se 'faz 
preciso augmental~o para attender ao movimento sempre cres.cente de pas
sageiros nesse trecho . 

O assentamento, pois, de duas novas linhàs, destinadas exclusivamente 
ao serviço dos suburbios, é medida que não póde ser adiada por mais tempo, 
mas que poderá ser levada a effeito com despeza relativamente modica, as
senuind~se as duas novas linhas no proprio leito das antigas, conveniente
mente alargado . . 

• Procede-se a estudos para esse fim, e dentro .de pouco achar-se-ha a Dire
ctoria habilitada a propor a realisação desse melhoramento. . ~ 

Cabe aqui dizer alguma cousa sobre a ideia, que já em parte acha-se em 
execução, do prolongamento da bitola la1rga, tanto no ramal de S. Paulo como 
na linha doCentro - de Lafayette em diante. 
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Quanto ao ramal, são incontestaveis as vantagens que resultariam da uni
formidade da bitola em toda a extensão da Estrada que liga a Capital Federal 
á do mais prospero Estado da União, resultado esse que, entretanto, não poderia 
ser alcançado sem gran)ies desvantagens)ela reducção da bitola larga, como já 
foi lembrado: é isto intuitivo. 

No meu parecer, o alargamento da bitola no dito ramal é medida que se im
põe de modo tal que não deve ser suspenso, estando já prestes a concluir-_;:.; c::1 

cerca de 77 kilometros, de Cachoeira a Taubaté, com estudos feitos no restante. 
Quanto ao que diz respeito á linha do Centro, não considero a medida de 

que se trata no mesmo caso, já attendendo ao estado de desenvolvimento do 
trafego de Lafayei:te em diante, já ás difficuldades a superar para conseguir-se o 
fim proposto. 

E' certo que, tendo sido o leito da Estrada preparado em certa extensão (até 
Itabira) para a bitola larga, não seria difficil, nem muito dispendioso, substituir 
por esta naquella extensão a bitola estreita ; mas, além de que pouco se adian
taria com este prolongamento em curta extensão, a mudança da baldeação para 
Itabira acarretaria não pequenas despezas com as obras precisas, inutilisan
do-se as já executadas ou em execução em Lafayette, e tornando-se ainda in
dispensavel a mudança para alli do deposito de machinas e respectivas officinas 

r.de reparação. • 
Uma das causas, que mais concorrem para as difficuldades actuaes do 

trafego na 1ª secção, é a dependencia em que está a estação maritima da 
Central, donde se deriva o ramal . que alli vae ter. 

O movimento naquella estação tem augmentado e cresce de anno a 
anno de modo tal, que urge dar-lhe sahida independente, ligando-a por 
outro ramal ás linhas do interior além da estreita garganta que difficulta 
a sahida da estação Central, entre esta e S. Christovam. 

Este ramal, já projectado, vae ter e'xecução, tendo sido retardada esta 
em consequencia das desapropriações dos terrenos e predíos que em não 
pequeno numero estão comprehendidos na zona respectiva. 

Tambem urge dotar o serviço de carregamento e de descarga, que 
se opera naquella estação pelo lado do mar, de meios de satisfazer con
venientemente as exigencias do trafego. 

Os actuaes recursos são por tal modo deficientes, que as embarcações se 
accumulam em grande numero nas proximidades da unica ponte de desem
barque que alli existe, aguardando por muitos dias e até por mais de um 
mez sua vez de atracação, o que importa em enorme preJUIZO para o 
commercio e para a propria Estrada. 

Com os reeursos votados vae ser a referida ponte prolongada de 
mais gom, mas isto não basta, porque para attingir ao canal é indispen
savel ainda· prôlongal-a talvez de outro tanto e collocar nella apparelhos 
mais aperfeiçoados para a descarga das embarcações, o que fica depen· 
dente da concessão de mais avultado credito. 

Não dispõe a Estrada, como se tem affirmado algures, de sufficientc 
material rodante, o que será facil de demonstrar, comparando-se os re
cursos actuaes, tendo em vista a extensão da linha em trafego e o estudo 
de desenvolvimento deste, com os de que dispunha a Estrada IO ani:J.os antes. 

Ver-se-ha que, sendo a extensão da linha em trafego em 1885 de 
pouco mais da metade actual, o movimento dos suburbios cmco vezes 
menor e o do interior tendo-se elevado, quanto ao mimero de passageiros, 

1 00 



de cerca de 956. oo~ a 2. r 82. 438, e duplicada a quantidade de merca· 
dorias, se levar-se em conta o transporte de combustivel e mais material do 
serviço da Estrada, a quantidade de material rodante, de que ella dispõe 
presentemente, é comparativamente in0rior á de que ella dispunha naquella 
época, em que a deficiencia desse material já se fazia sentir, como sé vê 
do relatorio daquelle anno (pag. 75); convindo ainda notar que pela mudança 
da bitola augmentaram-se as difficuldades do trafego em consequencia das 
baldeações, que retardam a circulação dos . carros. . 

Accresce a isto a necessidade, que ha, de satisfazer as justas recla
mações do publico para a substituição dos carros de vigjantes de longo 
percurso por outros que offereçam mais conforto. 

E' tambem de indeclinavel necessidade a acquisição de vagões especiaes 
para transporte de infl.ammaveis e de diversas especies de animaes, sobretudo 
do gado, por não dispor a Estrada presentemente de quantidade suffidente 
para attender a es5e serviço, que tem tomado grande- desenvolvimento. 

Foram orçados os melhoramentos indicados, excepção feita do alargamento 
da bitola no ramal de S. Paulo, em mais de r 5. 000:000$, e tendo sido 
incluida no orçamento vigente sómente a verba de 7. 200:000$ , que pro
vavelmente ficará exgotada com a realisação do3 que já se acham em via de 
execução, será indispensa.vel obter-se autorisação para a diffe-6,ença que terá 
de ser despendida no proximo anno financeiro.» 
••••••. •••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••• • ••••• ' •••••• t •••• •• 

6ª DIVISÃO PROVISORIA 

INSTRUCÇÕES TECHNICAS 

CAPITULO I 

DO PESSOAL 

Art. i º. O serviço de campo para o alargamentá da· bitol~ estreita do 
ramal de S. Paulo, entre as estações de Taubaté e do Monte, estará sob a . 
immediata direcção de um chefe de secção, que receberá e transmittirá ao 
pessoal sob suas ordens todas as deliberações do chefe da divisão. 

Art. 2°. Haverá no campo tantas turmas quantas forem necessgrias ao 
serviço, a juizo do chefe da divisão. . 

Art. 3°. Os chefes das turmas receberão ordens do chefe de seccão e só 
por intermedio seu poderão dirigir-se ao chefe da divis~o. ' 

Art. 4º· Cada chefe de turma · terá sob süas ordens o pes~<:>al technico 
que fôr designado pelo chefe da divisão. Esse pessoal só receberá ordens por 
intermedio do chefe de turma a que pertencer. · 

Art. 5°. Os empregados da 6ª divisão que tiverem de dirigir-se ao di .. 
rector o farão por intermedio do respectivo chefe. 

~rt. 6°. E' a~solutamente vedado.aos empregados no serviço de campo 
se retirarem da sede dos seus respectivos trabalhos sem prévia licenca do 
chefe da divisão. Em caso, porém, de urgencia ou força maior o ch~fe da 
secção poderá conceder a necessaria autorisação, communicando immediata
mente ao chefe da divisão os motivos em que fundou o seu acto. 
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Art. 7°. Qualquer empregado que tiver de selicita.r. licenca deverá fa~ 

zel-o por meio de requerimento e por intermedio do chefe ',dr s~cçáo, que in
formará, em separado, tanto com respeito á justiça do pedido, como em attenção 
á urgencia do serviço. 

Art. 8°. O pagame~to do pessoal jornaleiro será feito em presença do 
chefe da turma, que declarará em cada folha se foi ou não pago em sua 
totalidade. 

Art. gº. No dia 2 de cada mez o chefe de secção, ou quem suas vezes 
fizer, remetterá para o escriptorio da divisão o ponto para organisaçfo das 
folhas do pessoal technico e do pessoal jornaleiro, bem como as contas que ti
verem sido realisadas para satisfazer as necessidades do serviço. 

A remessa do ponto e mais documentos será feita por officio. 
Art. i o. Todos os objectos necessarios ao serviço de campo serão pedidos 

pelo chefe de secção, que remetterá . uma lista acompanhada de officio ao 
chefe da divisão. 

CAPITULO II 

DO SERVIÇO DE CAMPO 

.,. 
Art. 1°. O serviço de campo affecto á 6• divisão comprehende: 
a) levantamento da planta da linha comprehendida entre as estações de 

Taubaté e Norte; 
b) estudo das variantes necessarias nos pontos em que fôr indispensavel 

a alteração do actual traçado para substituir a bitola de 1m,o pela de 1m,60, 
sujeitando o novo . traçado ás condições taxadas nas presentes instrucções . 

Art. 2º. O levantamento da planta será feito observando-se o se

guinte: 
a) a linha será estaqueada de 20 em 20 metros m.s tangentes e nas curvas 

de raio superior a 1 5o metros e de r o em I o metros nas de raio inferior a esse 
· limite; 

b) esse estaqueamento será feito no eixo da linha; as estacas terão mais 
ou menos om,o3 de diametro, e om, I 5 a om,20 de comprimento, e serão enterradas 
completamente, até que seu topo fique na altura do lastro. Ao lado de cada 
uma dessas estacas serão collocadas outras de om,35 a om,40 de comprimemo, 
nas quaes escrever-se-ha o numero respectivo. Essas estacas - testemunhas -
serão cravadas fóra do lastro da linha, . com a face numerada voltada para os 

trilhos; 
c) a determinação dos PC e dos PT será tão rigorosa quanto possível e 

nelles será implantada uma estaca nas condições citadas atraz ; a testemunha 
trará em uma. das faces, acompanhado do signal (+ ),o numero de metros que 
separam o p0nto de cu1·va da estaca anterior. 

Art. 3°. As distancias serão medidas horizontalmente com corrente de 

aço. 
Art. 4º. Os angulos de deflexão serão medidos com o maximo rigor. 
Art. 5°. Todas as estacas serão niveladas em referencia ao plano de com~ 

paração, dado pelo chefe da divisão. 
O nivelador tomará a cota de pontos fixos da linha que servirão de RN. 

Serão niveladas: - a plataforma das estações, a calçada dos hoeiros (a mon
tante e a jusante) e a soleira das pontes. 
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Art. 6°. O chefe da turma implantará com o transito estacas no eixo de 
todos os boeiros e nos extremos da calçada. Determinará tambem [exacta
mente o vão de · todas as obras abertas, referindo-o ao estaqueamento da 
linha. Declarará na caderneta, na columna das observações, qual a natureza 
da viga metallica, e se o estrado da pont~ é inferior ou superior. 

Art. 7°. O chefe da turma levantará a planta das estações e das demais 
installações da linha, como sejàm : - giradores, desvios, armazens, etc. 

Art. 8°. O nivelamento da linha · será verificado, não se admittindo diffe
renças superiores a om ,o 1 ·por kilometro, compensadas em kilometros se
guidos. 

Art. gº. As referencias de ;1i velamento (RN) não estaráa afastadas ~ntre 
si de mais de Soo metros. 

Art. 1 o. Levantar-se-hão perfis transversaes em todas as estacas do eixo, 
inclusive nas intermediarü1s. 

Art. 11. Esses perfis serão sempre levantados normalmente á linha. Nos 
angulos serão traçados segundo a bissectriz . 

Art. 12. A direcção desses perfis ou dessas secções será dada com o pan
tometro ou com o transito. 

Art. 13. O levantamento dessas secções será feito á regoa ou a nivel de 
Guerley. 

Art. 14. A extensão dessas secções será de 50 metros pa?a cada lado do 
eixo da linha . 

Se com esse comprimento não se alcançar a cerca, prolongar-se-hão até 
esse limite. Se o chefe da turma achar conveniente, mandará prolongar essas 
secções além dos limites indicados neste artigo. 

Art. r 5. Com os dados colhidos no campo organisar-se-hão, no escri
ptorio da 6ª divisão, as plantas e o perfil. Se do exame dessas ·plantas e desse 
perfil resultar que ha curvas de raio inferior a 18om,0S e declives superiores a 
om,015 por metro, o chefe da divisão mandar~ proceder, no campo, ao estudo 
das variantes necessarias á eliminação desses trechos de linha. 

Art. l Ô. Essas plantas serão desenhadas na escala d~ 1 para r.ooo, e as 
curvas de nivel de metro em metro de altura. 

Art. 17. O perfil será desenhado na escala de 1 para 2. ooo para as 
distancias horizontaes e 1 para 200 para as alturas, com traços indicativos das 
maximas enchentes dos cursos d'agua, seguidos ou atravessados pela linha 
actual ou pelas variantes. Nos perfü das variantes será traçado o grade. 

Art. 18. As secções serão desenhadas na escala de 1 para 200. 
Art. 19. Nas plantas o eixo da linha será traçado a carmim ê a linha 

de ensaio a vermelhão. As curvas de nível serão feitas a nankim, en
grossadas de 5 em 5 metros. 

Art. 20. Nas plantas deverão figurar as estações, armazens, giradores, 
caixas d'agua, desvios, deposito de carvão, signaes f1xos, cursos d'agua, boeiros, 
pontes, pontilhões, banhados, habitações, cercas, valles, plantações e a na
tureza do terreno por onde passa a linha construida . Os ~hefes de turma 
deverão declarar na caderneta qual a especie de lastro adoptado na linha 
trafegada e quaes as categorias de signaes fixos. 

Art. 21. No escriptorio da 6ª divisão será projectado pelo respectivo 
chefe O traçado definitivo para a 'bitola de I m ,60. 

Art. 22. Deve ser evitado o emprego de curva cujo gráo seja inferior 
a 6°,20' e de deciive superior a om,015 por metro. 
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Art. 23. As rampas e contra-rampas serão separadas por um patamar 
nunca menor de 100 metros. 

Art. 24. Entre as curvas de sentido contrario haverá uma tangente de 
comprimento nunca inferior a 5o metros. 

Art. 25. O grade conservar-se-ha a mais de 2 metros acima das 
maximas enchentes observadas. 

Art .. 26. 'No' estudo das variantes os chefes de turmas terão sempre em 
vistas que os povoados servidos pela linha em trafego serão pontos obrigados. 

Art. 27. Só é permittido o abandono das estações situadas nos po
voados, caso dessa alteração provenha vantagem para a zona que della se 
aproveitar. · 

Art. 28. Os pontos principaes para o traçado àas variantes serão in
dicados pelo chefe da divisão ao chefe de secção, e este fará executar o ser
viço pelos chefes de turma, obedecendo essa:; indicações . 

Art. 29. Para tudo quanto forem omissas e:>tas instrucções, o chefe 
de secção consultará o chefe da divisão. 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1895. 

Approvo.- 23~5-95 .- Mames Jardim. 

JuvENAL DE SÃ E SILVA, 

Chefe da 6a di vi!Pao. 

DECRETO N. 268 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1894 

Aug-rnenta os vencimentos dos empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte 

resolução : 
Art. 1º. Os vencimentos do:> empregados da Estrada de Ferro Central 

do Brazil serão os declarados nas tabellas annexas sob ns. 1. a 5. 
Art. 2~. A presente lei começará a vigorar em 1 de janeiro de 1895 . 
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrario. 

Capita,l F,ederal, 26 de dezembro de r 894, 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

TABELLA I 

rª DIVISÃO 

ADMINISTRACÃO CENTRAL 
I> 

DIRECTORIA 

1 ·director . 18:000$000 
1or 
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1 
1 

1 secretario. 
1 official 
2 1°• escripturarios a. 
2 2°• ditos a • 
3 3°• ditos a . 
4 amanuenses a 
4 praticantes a. 
1 comprador . 
1 despachante . 
2 contínuos a . 

1 thesoureiro 
2 fieis a 
2 ajudantes a 
1 escrivão . 
r 2 ° escripturario. 
1 amanuense 
Praticantes a 
1 continuo. 

l pagador . 
3 fieis a 
3 ajudantes a. 
l 3° escripturario. 

i almoxarife 
l escrivão • 
2 fieis a 
3 ajudantes a . 
r 2° escripturario . 
l 3° dito 
2 amanuenses a • 
4 praticantes · a 

SECRETARIA 

. ( · . 

THESOURARIA 

PAGADORIA 

ALMOXARIFADO 

. ; . 

SECÇÃO DE CARGA E DESCARGA 

1 encarregado. 
2 ajudantes a . 

TABELLA II 

2ª DIVISÃO 

TRAFEGO 

6:000$000 

5:100$000 

4:800$000 

4:200$000 

3:600$000 

2:400$000 

1:800$000 

4:800$000 

4:200$000 

1:800$ 000 

7:200$ 000 

. 4:200$000 

3:600$000 

5:100$000 

4:200$000 

2:400$000 

l :8oo$o~p 
1:800$ 000 

6 :000$ 000 

4:200$000 

3:600$000 

3:600$000 

6:000$000 

4:800$000 

4:200$000 

3:6q_o$ooo 
4:200$000 

3:600$000 

2:400$000 

1:800$000 

4:200$000 

2:400$000 

ESCRIPTORIO CENTRAL - l ª , 2ª e 3ª SECÇÕES , 

1 chefe do trafego (sub~director) 

3 ajudantes (chefes de secção) a 
12:000$000 

7:200$000 



1 official 
6 inspectores de estações a 

9 l os escri P.turarios a . 
• • 

9 2ºs ditos a . . . 

9 3os ditos a . 
'I desenhista de l ª 

l 2 amanuenses a • 
l archivista. 
Praticantes a . 
6 continuas a . 

classe 

OFFICINA AUTOGRAPHICA 

encarregado. 
l mestre . 
3 impressores a 

OFFICINA TELEGRAPHICA E ELECTRICA 

2 inspectores de apparelhos a 
l mestre de lª classe 
l ar,mazenista . 
4 feitores de linha de l ª classe a 
8 ditos de 2ª classe a 
l praticante 

MOVIMENTO DE TRENS 

Conductores de l a classe a. 
Ditos de 2ª classe a. 
Ditos de 3ª classe a • 
Ditos de 4ª classe a • 

ESTAÇÕES ESPECIAES 

r agente • 
3 ajudantes a. 

. 1 o bilheteiros a 
2 fieis recebedores a. 
2 ditos de armazem a • 
2 ajudantes de fiel a. 

Central 

5 ·conferentes de rª classe a 
l 6 ditos de 2ª classe a • 
Ditos de 3ª classe a ,. 
8 telegraphistas de l ª classe a . 
4 ditos de 2ª classe a 

24 ditos de 3ª classe a 
Ditos de 4ª classe a • 

l agente • 
l ajudante, 

Marítz'ma 

5: 100 000 

S :roo ooo 

4 :800 000 

4: 200$000 

3:6 00 " 000 

4 :800$ 000 

2:400$ 000 

2 :4 00 ::000 

1:800 ' 000 

I :800$ 000 

4:200$ 000 

3 : 600$000 

2:000$ 000 

4:800$000 

4:-'300$ 000 

2:400$ 000 

2:600$000 

2:000$ ooó 

1: 800$000 

4:800$ 000 

4:200$ 000 

3 :000$000 

1: 8 00$ 000 

5:400$000 

4:400$000 

3:600$000 

3:600$ 000 

3: 6 00$000 

3 :000$000 

2:800$000 

2:400$000 

1:800$000 

4:800$000 

4:200$ 000 

3:600$000 

1:800$000 

5:400$ 000 

4:400$000 



2 fieis recebedores a . 
2 ditos de armazem a 
2 ajudantes a. 
8 conferentes de l ª classe a 

3o ditos de 2ª classe a 
Ditos de 3ª classe a . 
3 telegraphistas de 3·ª classe a . 

t 

S. Diogo 

l agente 
l ajudante. 
2 fieis recebedores a. 
2 ditos de armazem a 
2 ajudantes a. 
8 conferentes de l ª classe a 

3o ditos de 2ª classe a 
Ditos de 3ª classe a . 
3 telegr:aphistas de 2ª classe a. 
5 ditos de 3ª classe a 

Norte 

1 agente 
1 ajudante. 
l bilheteiro 
1 fiel recebedor 
2 fids .de armazem a 
$ cqnferen~es ,_de . 1ª .clatise a 
8 djtos, de. 2ª, classe, a .. 
Ditos ele 3ª classe 

. . 

" .. . 

CeMtro Commercial (Rto) 

l agente ( 2ª classe) . 
1 conferente de I ª classe 
3 ditos de 2ª classe a '. 
Ditos de 3ª classe a. 
Telegraphistas de 3ª clàsse a . 

.. 

Centro Commercial (S. Paulo) . 

r agente (2ª classe) . 
r conf~rente de rª çlasse 
2 ditos de 2ª classe a 
Ditos de 3ª classe a. 

ESTAÇÕES DIVERSAS 

l a~ente . 
aj.ud8:nte: : ; 

Primet'ra classe 

,. • .· ,• 

: . . . 

3:600$000 

3:600$ 000 

3:000$ 000 

2:800$ 000 

2:400$000 

1:800$ 000 

2:600$ 000 

5:400$ 000 

4:400$ 000 

3:600$000 

3:600$ 000 

- 3 :000$ 000 

2:800$000 

2:400$ 000 

1:800$ 000 

3:400$ 000 

2:600$ 000 
t i 

5:400$ 000 

4:400$ 000 

3:000$ 000 

3:600$ 000 

3:600$ 000 

2:800$ 000 

2:400$ 000 

1:800$ 000 

4:200$ 000 

2:800$ 900 

2:400$ 000 

1:800$ 000 

2:600$ 000 

4:200$ 000 

2:800$ 000 

2:400$ 000 

I :800$ 000 . 

4:800$ 000 

3:600$ 000 
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I fiel • 
2 conferentes de 2ª classe a 
Ditos de 3ª classe a . 

1 agente 
I fiel . 

• Segunda classe 

2 conferentes de 2ª classe a 
Ditos de 3ª classe a . 

Terceira classe 

1 agente 
1 conferente de 2ª classe 
Ditos de 3ª classe a . 

Qum·ta classe 

1 agente . 
Conferentes de 3ª classe a 

Qúinta classe 

1 agente . 
Conferentes de 3ª classe a 

SERVIÇO TELEGRAPHI CO DAS ESTAÇÚES 

Telegraphistas de 1ª classe a 
Ditos de 2ª classe a. 
Ditos de 3ª classe a. 
Ditos de 4ª classe a. 

f 

TABELLA III 

3ª DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

1 chefe. 

1 contador . 
1 ajudante. 
1 official . 
8 1 os escriptmarios a. 

ro 2°• ditos · a . 

I 2 3°• ditos a . 
25 amanuense3 a 

Iª SECÇÃO 

Contadon'a 

3 :000$000 

2:400 000 

l :800 •• 000 

4:200$000 

3: 000$ 000 

2:400 000 

r: 800.~ ooo 

3:600 : 000 

2:400 · 000 

I :800 000 

3:000 000 

I : 8 00$ 000 

2:600$000 

l: 800~000 

4 : 200$ 600 

3 : 4 00$ 000 

2 : 600$ 000 

I: 800$000 

9 : 800$000 

6 :000$ 000 

5: roo'f;ooo 

5: 100$ 0 00 

4:800$ 000 

4:200$ 000 

3:600$ 000 

2:400$ 000 
t o~ . 
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l archivista 
Praticantes a .. 
2 ca_ntim10s a . 

l impressor 
3 ajudantes a. 

l guarda~livros 

ajudante. 

... ... '"· 

Impressão de bi1hetes 

2ª SECÇÃO 

Contabz1idade geral 

1 encarregado do_ montepie> .. 
3 1º5 escripturarios a 
2 2°• ditos a . 
2 3°• ditos a . 
2 amanuenses a 
l continuo. 

TABELLA IV 
4ª DIVISÃO· 

LOCO MO CÃO 

1 chefe. 
2 ajudantes a. 
l chefe de officinas. 
1 dito de secção. 
1 official • , 

encarregado do deposito . 
l ajudante. 
3 l 0

• escripturarios a. 
4 2°• ditos a . 
6 3°• ditos a . 

. 6 amarmenses. 
Praticantes a . 
7 armazenistas a • 
2 desenhistas de lª classe a. 
2 ditos de 2ª classe ~ . 

l> 

•, .,. 

\ 

6 chefes de deposito de machinas a 
l inspector de depositas 
Machinistas de lª classe a 
Ditos de 2ª cla,sse a . 
Ditos de 3ª classe a . 
Mestres de la classe· a 
Ditos· de 2 ª classe . a. 
Ditos de 3ª classe a , 
3 contínuos a, 
l professora 

.. 

.. 

. , 

.. 

.. 

., 

, . 

.. 

2:400$000 

1:800$000 

1:800$000 

3:200$000 

2:000$000 

6:000$000 

5: 100$000 

5: 100$000 

4:800$000 

4:200$000 

3:600$000 

2:400$000 

1:800$000 

( 1 

9:800$000 

7:200$000 

6:000$000 

5:400$000 

5:100$000 

5: 100$000 

z:-: 400$000. 

4:800$000 

4:200$000 

3:600$000 

2:400$000 

1:800$000 

2:400$000 

4:800$'?ºº 

4:200$000 

4:800$000 

5: 100$000 

4:800$000 

4:200$000 

3:600$000 

4:800$000 

4:200$000 

3:600$000 

1:800$000 

2:400$000 
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i chefe 
i ' ajudàhte. 

'fABELLA V 

Sª DIVISÃO 

• LINHA E EDIFICIOS 

chefe de sedção technica . 
1 official . 
3 1°• esctipturatios a 
4 2°• d!tos a . 
5 3os ditos a . 
6 amáhuenses a . 
1 archivisfa . 
Prãtiéântes á . 

z deséfihlstas de 1ª classe a 
4 ditos de· 2ª classe a . 
4 ditos de 3ª classe à 
Engenhéiros residentes a 
Ajildántês a . 
Méstrês dê linhà de 1 a: clàsse· a 
rntos idem de 2ª dasse á 

Ditos idem de 3ª classe a 
Arrliazênistàs de· 1ª clâss~ à 

Ditós d'e .2ª élasse a. 
Mestres· dê offiéio de 2ª classe a 
Ditos idem de 3ª d asse a 
3 coritinúós a. 

9:800 $000 

7:200$000 

6:600$000 

5: 100$000 

4:800 $ 000 

4: 200$000 

3:600 . 000 

2:400$ 000 

2 : 4 00$000 

1:800$000 

4:800$000 

4 : 200$ 000 

3 :000$000 

6:600$000 

4 : ~00$000 
3 : 600~ 000 

2 :640$000 

2:400$000 

3:000$000 

2:400$000 

4:200$ 000 

3:600$000 

1:800$ 000 

bssERVAÇbES - 1ª. Ó accrescimo dos vencimentos . marcados ne<>tas ta
bel!as nã'o influirá para os eífeitos do montepio, que não será por este 
motivo augrilentado, até que seja reformada tambem esta lei. 

'.lã'. Pàtà d cargo de à} udante do chefe do trafego que tiver · de dirigir 
o sêrviçà dá 3ª seéção só poderá ser nomeado profissional electricista de 
reêôrihéêldá êórrtpêténéfa. 

3ª. Para as nomeações de inspéctores de estações será a linha dividida 
nos seguintés disttiêtos : 

i°. Central ~ Barra do Pirãhy é ramaes de Santa Cruz e Macacos ; 
2°. Vâtgeiií Alegre i Cãéhoeira ; 
3°. Lorena a Norte ; 
4ó. Ypifànga a EÍ'ítre Rios e ramal de Porto Novo; 
5°. Sertarfa a ífatbaéeria ; 
é)õ', Sanaforfo ein diante e ramal de Ouro Preto. 
4ª. Pata no'rrieaçó'és de inspectófes &e apparelhos será a linha assim 

i:ff vldftla :· 
rº· dístrÍéto - Ce'nttai á Barra do Pirahy e ramaes de Santa Cruz, Ma~ 

éacô's é S. Pa:uló ; 
2ó d'ist'ti:cto - Ypiranga em dia~té e rã.mães de Porto Novo e Ouro Preto. 
Sª. O numero de praticantes, conductore~ de fret1s, éó'nferentes de 3ª 

classe', télégtã:p'lifstas, mach'inistas, mestres dé officinas e de officios, enge
rthetros fésfdefi'tés' e aj'udá'ntes, mestre's de linhá e ãrni'azenisfas, e bem assim 



o de conferentes de 1ª e 2ª classes nas estacões de entroncamento ou baldeacão , , 

e postos telegraphicos, será fixado annualmente pelo director, sobre proposta 
dos respectivos chefes, para ser contemplada a verba no orçamento, n.ão po
dendo ess~ numero ser augmentado no exercício sem autorisação do Governo. 

6ª . O numero, classificação e jornal bos guardas, feitores, serventes, tra· 
balhadores, cabineiros, carimbadores, bagageiros e guarda-freios será fixado 
pelo director sobre proposta dos respectivos chefes, o qual lhes abonará de 

· Soo réis a 2$000 diarios para os aprendizes e de 2$000 a 7$000 para os 
demais joi:naleiros. 

7ª . · O numero e diaria dos operarias, foguistas, graxeiros, carvoeiros, 
trabalhadores e serventes será marcado pelo director sobre proposta do chefe 
da locomoção . 

. 8ª . Os empregados a que se referem as tabellas I' a V, que durante 
cada trim~stre niío tiverem commettido faltas que prejudiquem o serviço, 
a juizo do director, terão direito a uma gratificação equivalente a 10 º/o sobre 
os vencimentos dos tres mezes ; exceptuam-se os chefes das divisões ~ seus 
ajudantes, ~s: engenheiros residentes e seus ajudantes, os chefes de depositos 
e os machinistas e inspectores de estações . 

gª . A os chefes de depositos, machinistas e foguistas será concedida, além 
dos venci~ent9s ou diarias, uma gratifi.cação especial calculada . sobre a eco
'nomia que realisarem em . combl:lstivel e · lubrificantes na confofmidade de 
uma tab~Ua, que será organisada peló chefe da locomoção e approvada 
pelo director. 

r oª . O thesoureiro, o pagador, os fieis · do thesoureiro e do pagador 
e seus ajudantes, e os bilheteiros e os fieis i:ecebedores, perceberão, além dos 
seus vencimentos, uma gratificação correspondente a r'S °lo para quebras, 
quando em exercício dos seus cargos. 

1 Iª . Todos os empregados, quer titulados, quer jornaleiros, das estações 
de Belém, Mac9:cos, Oriente e Sant'Anna perceberão os vencimentos que 
lhes competirem e mais 25 º/0 , em razão da insalubridade dessas localidades. 

\ 

12ª . Os agentes e conferentes que accumularem as funcções de telegra-
phista, peréeberão, além de seus vencimentos, a gratificação mensal de 80$000. 

r 3ª . O empregado que fôr designado para servir como auxiliar de ga
binete junto aos chefes de divisão perceberá, além de seus vencimentos, a 
gratificação mensal de 50$000. 

14ª . Fkam s4pprimidas todas as diarias a titulo de despezas de viagem, 
concedidas actualmente, menos aos empregados da 'thesouraria encarregados 
de fazer pagamento ao pessoal, quando executarem o serviço fóra de sua 
repartição. 

1 Sª . Cada residencia poderá ter um ajudanté, quando o serviço o exigir. 
r 6ª . As nomeações de praticantes, conferentes· de 3ª classe, telegraphistas 

e conductores de 4ª classe serão feitas mediante concurso, sendo que para 
obter nomeação de telegraphista de 4ª classe . deverá o candidato ter pra~i
cado gratuitamente e mostrar-se habilitado em exame de telegraphia pratica. 

As demais nomeações serão por accessos de categoria inferior para a 
immediatamente superior, attendendo·se á aptidão, á assiduidade e antigl,li
dade do empregado na respectiva classe, descontadas, pata esse fim, as . faltas 
ou licenças. 

r 7ª. Serão nomeados por décreto do Governo o di~ector e o sub-director · 
' ' por portaria do Ministro o chefe de divisão e ajudantes, o thesoureiro, o pa-
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gador ·e ·seus- ajudantes, o almoxarife, fieis e ajudantes, o encarregado da 
carga .. e descarga e . ajudantes, . os escrivães, . o guarda-livros, o contador e 
ajudantes, . o ,comprador, o despachante, o secretario, os officiaes, os es· 
cripturarios, o encarregado do monte-pio, os inspectores . de estação e de 
apparelhos, os engen"'tieiros residentes e seus ajudantes, o chefe da secção 
technica, os desenhistas de lª e 2ª classes, os chefes de officina e chefes de 
·secção, os chefes, encarregados e inspectores de depositos, os conductores, 
mestres e machinistas ·de lª classe, os agentes das estações especiaes e os 
de l ª e 2ª classes e pelo director OS demais empregados. 

18ª. Os empregados que tiverem mais de 20 annos de serviço, e des· 
contadas as falta.s e licenças, terão direito a uma gratificação de 20 º / 0 • 

Na revisão que o Governo tiver de fazer no regulamento da Estrada 
tratará de reduzir o pessoal até 25 º/0 • 

Os empregados dispensados por esta disposição, que tiverem mais de 
dois annos de serviço, ficarão como addidos percebendo os vencimentos 

que têm actualmente, até que sejam aproveitados t!m empregos de suas re
spectivas categorias ; cabendo-lhes preferencia para as nomeações. 

Capital Federal, 26 de dezembro de 1894. - Antonin Olyntho dos 
Santos Pires . . 

DECRETO N. 2247 - DE 26 DE MARÇO DE 1896 

Approva o regulamento da Estrada de Ferro Central do Brazil 

1

0 Presidente .da .Republica dos . Estados Unidos.• do Brazil, usando da 
autorisação concedida pela lei n. 360, de 3o . de . dezembro de 1895, em 
seu . art. 6°, ·§ II, . n. lo, . decreta : 

Artigo unicó. Os serviços da Estrada de Ferro Central do Brazil se 
regerão pelo regulamento que a este acompanha, assignado pelo Engenheiro 
Antonio .Qlyntho dos Santos Pires, Ministro da Industria, Viação e Obras 
Publicas. 

Capital Federal, 26 de março de 1896, 8° da Republica. 

PRUDENTE · J. DE MoRAES , BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

Regulamento · a· que · se refere o decreto n. 2247, desta data 

CAPITULO I 

DA ORGANISAÇÃO DO .SERVIÇO 

Art.<. 1º .. O serviço a cargo da Directoria da Estrada de Ferro Central 
do Brazil . comprehende a direcção e administração da Estrada em trafego. 

Será dirigido por um director de,· livre escolha do GG.verno, immedia
tamente subordinado ao Ministro de Estado·. da Industria,. Viação e Obras 
Publicas, auxiliado por . quatro sub-directores, ·nomeados pelo dito Ministro~ 

· sobre indicação ou proposta. do dii::e.ctor.. 
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Pâriigtàplío unico. O ditéctõr rel:lfiirá os st::tb~ditectótes erri conselho 
cdlléctivo, quando julgar convenienté ouvir o pátecer ·dos mesmos em colle~ 
ctividáde, cabendo-ilhe, todavia, exclusiva tespbrtsabilidãdé pelas resoluções 
que adoptar. 

CAPITULO II 

DA DIREéÇÃO E ADMINISTRAÇÃÕ 

Art. 2 °. O serviço da Estrada se distribuirá pel.as cinco divisões, ql:le 
vão indicadas na ordem e com as denomina~ões seguintes : 

Iª. Administração central; 
2ª. Trafego; 
3ª: Contabilidade ; 
4ª. Locomoção; 
5ª. Via permanente e edificios. 
Art. 3°. A primeira divisão fica sob a immediata direcção do director. 
Cada l:lma das outras divisões será dirigida por um sub~director com 

a: cfottornina"~âct correspondente. 
Art. 4º. E' da exclusiva competencia do dit-ec'tor: 
§ Iº. A superintendencia e direcção geral de todos os ser'Viços. 
§ 2º. A nomeação de todos os empregados da Estrada, que por este 

r·egtdatttetrtõ rtãó' cõfiipetir ão Min.fstrõ, e- propôr os que por este tenham 
de ser nomeados. 

g '.YI'>; A O'tgitnisa:Çâ"õ· áti ttf)ptc:Wâ~ãd dôs fegulamentos, instrl:lcções para 
os diversos serviços da Estrada. 

§' 4°. A áutori!i!:igão dá:§ dé"spt~zãS· detítto doo' êf~ditõs destinados aos ser~ 

vi~~ ff seu eãrgo. 
§ 5°. A interpretação dã:!f tádfas' e as providencias ré'fativas ao desen~ 

volvírnentó da renda d11 Estrada:. · · 
\ 

§ 6°. A dééisao· dáS reêlàmàÇões éortcer'rrefites. a:o serv'.Í~6 da Estrada. 
§ 7°. A t"élebfa~ãô de conttátós de· setv'tÇds·, céS'sõe-s, fornecimento e 

ajustes com particulares. 
§ 8°. A c~lebração de contratos ou ajustes· com as companhias e em~ 

prezas de transportes, para estabelecimento de trafego mutuo, uso commum 
d~ éstâ~Ões', permütâs e ôl:ltras. 

§ 9°. A imposição de penas e concessão de 1 licenças aos empregados, 
de conformidãde com as disposições deste Regufamento. 

§ Io. A adopçáo de quaesquer medidas tendentes á disciplina, segl:l~ 

fançli, éêônomiai e tiiesenvo1v1mento· do traífego· da :Es'ftada. 
§ II. Fixar o horario dos trens, · seu numero, velocidade e pontos de 

parada. 
§ I 2. Representar ao Governo, propondo as medidas que julgar neces~ 

sarias pafll, d regtt.JM ftli'tl'~cfóflã'ffiento do serviço da Estrada, quando esca~ 
pem ás suas attribuições, ou não previstas neste reg\llamento. 

~ r3·.· PtômG>vet perante' as á:utorida:cfes constítuidàs os processos de re
&@Ofisabi~ida<:k d©> pessoal da: Ê~trada:, rros ~as'ós ptêvistos_ em lei, para 
garattlút a se'~tWtançai do· trrufe'gé!>, á m::tn'lift!enção· cl'a órdéin no serviço e a 
árre<!ac;)ja1~ã:~ da: rl§spge(tva. renda!. 

§ q., Zel'a;r p·®f& Filêt ctt>Mpri~e'tfilfo d'éste regltFa:rnern6- é das ordens do 
Governo concernentes âig' St}rvi~. 
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Art. 5°. São attribuições dos sub-directores : 
§ 1º. Superintender e dirigir o serviço da respectiva divisão, tomando 

. as providencias necessarias para mantel-o em condições satisfactorias, pro~ 
pondo ao director as,,que nã0 estiverem ao seu alcance ou não forem de 
sua alçada. 

§ 2º. Distribuir o pessoal sob suas ordens, regular suas attribuições e 
fazer observar rigorosamente. os regulamentos relativos ao serviço da respe
ctiva divisão. 

§ 3°. Fiscalisar, como chefe, todos os trabalhos que se executarem na 
divisão, que forem de sua competencia, de modo que se façam com a 
necessaria economia e presteza. 

§ 4º. Fiscalisar a execução dos - contratos concernentes ao respectivo 
serviço. 

§ 5°. Dar posse, admittir, dispensar, licenciar e punir os empregados 
da divisão, nos casos previstos neste regulamento, que couberem em sua 
álçada. 

§ 6°. Informar ao director sobre todas as occurrencias do respectivo 
serviço, e apresentar-lhe mensalmente um relatorio resumido sobre a marcha . 
do serviço da divisão, com os dados precisos pa;a que possa formar se-

. • guro iuizo a respeito e resolver sobre os casos occurrentes. ·• 
§ 71). Cumprir e fazer cumprir as ordens e instrucções do director, 

concernentes· ao mesmo serviço·. 
§ 8°. Prestar ao director o seu concurso, quando exigido, para eluci

dação. das. questões . sobre que houver este de deliberar com relação ao 
serviç.o, da Estrada. 

CAPITULO III 

PRIMEIRA DIVISÃO 

Administração central 

Art. 6°. A administração central comprehende o expediente concernente 
a todos os serviços de exdusiva competencia do director, quer em suas re
lações externas, quer internas; a arrecadação das rendas da Estrada e de 
todas as quantias que se destinarem ao seu custeio e melhoramentos ; a 
applicação de umas e outras nesse objecto e prestação_ de contas ao Thesouro ; 
a acquísição de todo o material preciso ao serviço da Estrada. 

Subdividfr-se-ha pelas seguintes secções : 

1 ª· Secretaria ; 
2ª. ThesourarÍa; 
3ª. Pa'gadoria; 
4"· Intendencia. 
Art. 7ª'. A secretaria será dirigida por um secretario, incumbindo-lhe : 

§ rº. O expedi:ente' official da Directoria. 
§" zº. O . Íal'lçamento dos contratos e ajustes, o assentamento dos empre-

gados e o registro de toda a correspon.d:encia officiai da Directoria. 
J 3°.- O .i!rrventa:rio dos proprios da Estmda. 
§ 4°. A guarda e a conservação do archivo central. 
§ '5°. : A . orgaaisaÇão das. folhas de. pagamento do pessoal da adminis-

trnçã&. cemrak 
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. Art. 8°. A : thesouraria ficará a cargo.de um thes'Oilreiro, que terá sob sua 
guarda a caixa, por cujos valores e operações é responsavel, ·competindo-lhe : 

§ :1°. Receber e fazer escripturar diariamente, no . livro-caixa, a receita 
ordinaria, extraordinaria e · eventual da E11i:rada. 

§ 2º. Entregar no Thesouro, por ordem do director,· a renda liquida 
da Estrada e '· a · importancia cobrada dos ·direitos e impostos. 

§ '3°. Fazer · por . si ou · por seus . auxiliares, devidamente a1:1torisados, 
todos os pagamentos da Estrada, excepto do pessoal, que será eífectuado 
pela pagadoria, á qual · prestará :os fundos precisos, precedendo ordem do 
director, e aquelles que, em virtude de . contratos existentes ou que se fi. 
zerem, tenham de ser effectuad0s em outra repartição publica. 

' § 4º. Arrolar todos :os documentos de receita e despeza, que devam ser 
remettidos ao Thesouro, na conformidade do decreto . n. lO. 145, de 5 de 

-· janeiro de 1889. 
Art. gº. O exame . e escripturação . dos documentos · comprobativos da 

receita e despeza ficam a cargo de um escrivão, que-depois de examinal-os 
os -rubricará. 

O escrivão é responsa vel pela legalidade de todos os papeis que ser
virem · de documentos -da ·escripturação . 

.- · Art. 10. A pagadoria ficará a cargo de um -pagador, a quem compete: 
· § · 1° . Effectuar o pagamento de todo . o pessoal da Estrada, por si ou 

por seus auxiliares, autorisados legalmente, ·recebendo do thesoureiro, me
diante autorisação do dir:ector, os fundos precisos, de que prestará provi- . 
soriamente contas mensalmente, recolhendo·· os ·saldos• á · thesouraria. 

§ 2º. Fazer escripturar toda a despeza · concernente a esse serviço e 
arrolar os respectivos documentos, afim de serem, em devido tempo, remet
tid<?s ao Thesomo para liquidação de contas finaes. 

Art. 1 r. Ficam . ret:midas em uma só repartição, sob a denominação 
de intendencia, os serviços do almoxarifado, da agencia de compras, dos 
despachos, da c·arga ·e descarga, e de impressão. ',. 

Art. , 12; A intendencia terá como chefe o intendente, que será auxi-
. liado por um ajudante, cabendo-lhe : _ 

§ lº. Propor ao director as providencias. necessarias para acquisição de 
todo . o material e mais objectos necessarios ao cust~io da Estrada, quer 
tenham de ser directa ou indirectamente importados . do estrangeiro, quer 
por compra no mercado. 

§ 2°. Fiscalisar a entrada do. que fôr adquirido para o fim indicado, 
quanto á qualidad~ e quantida.de, e dar o convenie.p.te destino. 

§ 3°. Fazer · armazenar classificadamente os ,materiaes e mais objectos 
que convenha adquirir para ter e!Jl deposito, de modo que · os supprimentos 
se façam a tempo e com opportunidade, quando requisitados. 

§ 4º. Fazer despachar os pedidos autorisados pela Directoria, para sup· 
primento das obras e de todo o serviço ,da -Estrada. 

§ 5°. Fazer maater os depositos e~ boa . ordem e a respectiva escriptu
. ração, de m0do a facilitar, tanto quanto possível, o conhecimento do que 
nelles existir, para evitar que se façam acql:lisições desnecess11rias. 

§ 6°. Assignar todos , os documentos , de entradas e sabidas que consti· 
tuem a sua responsabilidade. 

§ 7º. Fazer examinar e avaliar · o materi11l inservível que existir ou fôr 
recolhido á intendencia, requisitar o concerto . dp n q1~e . puder ser de novo 
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fornecido, -ou que deva ser vendido em .leilão por imprestavel ou que não 
tenha applicação na Estrada. 

§ 8°. Apresentar á Directoria, até o dia: 15 de cada mez, um mappa 
dos fornecimentos feitos ás diver5as secções de serviço no mez precedente 
e, até o fim de fevereiro de cada anno, uma demonstração geral do movi
mento do material do · anno ·anterior e um inventario geral do material em 
ser; trabalhos estes que · deverão ser organisados pelo escrivão~ 

Art. 13. O director expedifá regulamentos especiaes, dando conve
niente organisação ·aos differentes serviços comprehendidos na primeira di
visão, definindo as attribuições do respectivo pessoal comprehendido na 
tabella n.. 1 e estabelecendo os livros modelos · e processos que deverão ser 
adoptados ·na escripturação e contabilidade respectiva. 

CAPITULO IV 

SE GUNDA DIVIS ÃO 

Trafego 

Art. 14. A segunda divisão tem a seu cargo o serviço do trafego, 
• comprehendendo o despacho e transporte de cargas , e o movim~nto de pas

sageiros, bem como a applicação das medidas usuaes que garantem a 
segurança e r~gularidade na circulação dos . trens e a o,rdem do mesmo 
serviço. 

Art. 1 5. O serviço da segunda · divisão distribuir-se-ha por um escri
ptorio central e por quatro inspectorias, tres das quaes, sob a · denominação 
de « Inspectorias do trafego», se applicarão ao serviço do trafego propria
mente dito, e á quarta, sob a de « Inspectoria do telegrapho e da illuminàção » 
referir-se-hão serviços accessorios, concernentes ao mesmo trafego. 

Art. 16. Q. sub~directOr do trafego superinteüde o serviço da segunda 
divisão, ficando sob : sua immediata direcção o escriptorio central, que fará: 

§ 1°. O expediente geral da divisão. 
§ 2°. A organisação ·dos hora rios dos trens. 
§ 3°. A expedição de ordens . de serviço concernentes ao trafego. 
§ 4°. ·· A . organisação ·dos relatorios .mensaes e annuaes, concêrnentes ao 

serviço do trafego. 
§ 5°. A organisação ·das folhas de pagamento do respectivo pessoal. 
§ 6°. A organisação e conservação do archivo especial da divisão. 
§ 7º. O registro resumido dos contratos relativos ao serviço do ' trafego. 
§ 8°. Os assentamentos do pessoal da divisão que constituem a fé de 

officio do mesmo pessóal. 
§ gº. O registro das fianças. 
§ w. O prncesso das reclamações provenientes do serviço do trafego. 
§ 11. A organisação da estatística do trafego. 
§ 1 2. A ·distribuição geral do pessoal da divisão. 
§ 13. O processo das irregularidades no serviço dos trens e das estações. 
Art. 17. Para o serviço cio · trafego será a Estrada dividida em tres 

districtos, a cargo de . o.utros tantos inspectores subordinados ao sub-director 
da divisão, sub cujas ordens e instrucções exercerão as seguintes attri

buições: 
. § 1°. Fiscalisar o movimento dos trens · nas ·respectivas circumscripções. 

I04 
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§ 2°. Físcalisar ·9 · sefviço· · d11s est_açÕe§ c9mprnb~n.clida1> qos respectivos 
districtos, não só quanto á orgai1i§a'1ãO, m!lnQbnu; <;! d.~l>PªGho dos trens, 
.como em-relação á tecepÇão e de&piltho das merca,dori!ls e serviço de pas-

. sageiros. , .-. 
§ 3°. Processar as irregularidades qlle se d<;!rem no serviço do dístricto 

a .seu çargo., tomando as providencias pn~ci§as pªra sanal-as :ou propondo 
ao s'ub-dir6ct9r as que não estiverem a seu alç.ançe, 

§ 4°. Fazer proceder ás· inclagaçõe& necessa_rias para descobrimento das 
· mercadorias · que se extraviarem, de mod@ a obt~t- Qs dados precisos para 

o respectivo proçesso. 
§ 59. Pro~idenciar rtos ci1.sos ·de acc;identes, não só q\lanto ao restabe. 

lecimento. dó serviço, como · etn relação ~ segura,11ça, e C91I!JI10didade dos 
passageiros e arrecadação das mercadorias sujeitas a extravio. 

§ 6°. Propor os empregados do districto que devam concorrer para o 
preenchimenfo das vagas gue se derem; impor penas disciplinares aos em
pregados sob suas orden·s, ou propol-as ao sl:lb-director quando não cou
berem em sua alçada, e distribuil-os segundo as conveniencías do serviço . 

§ 7°. Organisar a estatistica do movimento no. respectivo districto. 
Art. 18 .. Aos irtspectores de trafego é irp.mediatamente subordinado todo 

•o ·pessoal ' das estações cqmprehendidas nos respectivos qistricWs, e o dos 
tte.ris que ahi circl:llarem. 

Art. 19. Os inspectores de trafego serão aµxiliados por ~ub-inspectores, 
cujo numero será fixado pelo director, segundo as necessidad@s do serviço. 

· Art. · 20: O servi'1o telegraphko, da illuminação e outros accessorios do 
' trafego ;perá dirigido immediatamente por um Engenheiro com a denominação 

'C:le' inspectcir do ' telegrapho e da illuminaçãO, e comprehenderá : o serviço 
· tefographico, electrko, t~lephonico, chronómetrico e de illuminação, tanto 

dos trens, como ' das estações, competindo~lhe l 
§ ·· 1 <:>. A instáHação, reparação e inspeeção d~s linhas e apparelhos tele

, ; graphicos, tele"tphonicos, de :black system e qualqu~r appli~açífo da electri-
cidade. • 

§ 2 º. Installação e eonservação Q!l ill uminação das esta_Ções e dos trens. 
§ 3°. A fisealisagão- do' serviço ch;ronometrieo. 
§ 4°. O · processo dis irregqb:1riclades que se · derem no serviço de 

transmissão pelos apparelhos electricos, recepçã9 e ~ntregfl. de .. telegrammas 
e qµaesquer outi;q.s qge se derem nq serviç9 t~legraphico. 

§ 5°. A di~tribt.üção dos ~~legrapP,istas pelçls ·!!sta,ções, de conformi .. 
dade corp. .o _quadro 11pprovado. 

§ 6°. ,A imposição · de pen1j.s .disciplinar<;!s aos · ~[Ílpregados sob suas 
ordens nos limites prescriptos neste · regµlament9, bem çomo propor ao 
sub-director as qu~ não estiv~rem e.µi , sva al~aqa. 

§ 7°. A propqsta das noqieaçõ~s , <;los em.pregados sob suas ordens 
para preenchimento dá,s vagas qu~ se d~rrem. · 

§ 8°, A orgarüsação da estatistiça e çle toda a esçripturação concer
nente ao respectivo serviÇo , 

Art. '.2 1 • O inspector do serviço . telegraphico e de illuminação será 
. auxiliado por sub-inspectores, em nµ.mero que s!!rá fixado pelo director 
seg1;mdo as necessjd~des do serviço. . 

Art. 22. Os inspectores prestarão ao sub-dire~tor todas as infor
maçõ~s q1,H~ lhes forem exigidas, · cªbeµdo-lhes propor qualquer medida 
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'qtie · fôr · conveniente àdoptar para regularidade, boa ordem e melhoramento 
d?s· serviços a seu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as ordens e rn
strucções que receberem. · 

Art. 23. Para . â regularidade dos trabalhos a cargo da divisão serão 
organisados pelo . sú~-director -regulamentos especiaes para cada serviço, 
os quaes só terão vigor depois de approvados pelo dírector. 

CAPITULO V 

T ERCEIRA DIVISÃO 

Contabilidade 

Art. 24. O serviço da contabilidade. comprehende a fiscalisação e es
. cripturação da receita e despeza da Estrada nó que não ficar por este re

. .gulamento directamente subordinado á primeira divisão, bem como o es
... tudo das tarifas ou de suas modificações, que tenham de ser submettidas 

á approvação do Governo. 

,. 
-Art. 25. O seryiço. da con.tabilidade será dirigido. pelo sub-director 

respectivo e subdividir-se-ha por duas secÇões: • 
1 ~ .- Da receita ; 
i~ . Da . despeza ~ contabilidade geral. 
Art·. 26. Ao sub-director, além da superintenden_cia de todo o serviço 

da .divisão, compete a direcção immediata dos trabalhos de organisação ou 
. revisão_ das tarifas; a expedição de instrucções para a applicação das 
ihesmas e para todo o serviço da divisão. 

Art. 27. A 1 ª secção será dirigida p'or um cpntador, a quem compete: 
§ 1°. Verificar. os documentos de receita propria ou alheia, fazendo os 

çalculos e applicações das tarifas. 
. . §. 2~ . · Escripturar discriminadamente, ·em livros especiaes, a receita 

·; arrec,ada~a .e P'?l'. arrecadar çom designação das procedencias e dos re
sponsave1s. 

§ 3°. Organisar mappas quinzenae~ dos passageiros, as demonstrações 
das passagens, fretes ·e impostos por conta dos l\lliriisterios, dos Estados, 
r~part1çoes, emprezas, companhias particulares, que tenham contratos ou 
accordos com a Estrada ; as contas correntes da receita de todos os serviços 
discriminadamente ; as estatisticas parcial e ger~l da receita e todas as de
monstracões sob esta . r:ubrica, _que tenha!Jl de servir de base aos trabalhos 
da ;a s~~cão. ' -

§ 4º. , Organisar os pr:ocessos _dos respo:qsaveis ·das rendas da Estrada, 
provide~dÇI.~do ::;obre. sua instauração, pro~eguimento, conclusão e remes~a; 
para os devidos effe~tos, . ficando todos registrados. 

j 5° . Extrahir guias de reposição e de i:estituição . por multas, fretes 
· deficientes ou excedentes, inci.emnisações por extravio ou consumo, armaze-

rn1gens, _estadias, ~endo .todas registradas. -
§ 6°. Extrahir certificÇI.dos <te . despach,os, cópias 'de notas de expedição 

e de qu~esquer documentos . de receita, qu~ forem requeri"~o.s ·por interes
sad_O!l o~ re~uisitadC?S . pela 2 ª secção _ou por _ qualquer das divisões da 
.Estrada. · 

§' 7º. Escript~rar os livros da fé de officio dos ~mpregados da divfaão. 
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·§ 8°. Orgapisar os resumos mensaes .de ponto e _as . folhas de paga
mento do pessoal, as tabellas dos vencimentos e diarias e ordens em vigor. 

§ 9º. Imprimir os bilhetes de passagens, fornecel-os, bem como ca
dernetas de coupons e passes · temporarios para quaesquer applicações de 
transito pela Estrada, provendo as estações, tanto delles, comó dos livros 
talões de receita, numerado? e carimbados, levando tudo á conta dos re
spectivos requisitantes. 

§ 1 o. Requisitar directamente da 2ª secção e, por intermedio do sub
director, das estações ou das outras divisões, quaesquer esclarecimentos 
de que careça para o serviço proprio, assim como prestar os que lhe 
forem reclamados para o serviço que lhes pertence. 

§ r 1. Archivar, convenientemente classificados e coordenados, todos os 
documentos de receita e papeis pertencentes aos serviços até que sejam 
dados em consumo ou recolhidos ao Thesouro Nacional. 

Art. 28 . A' . 2ª secção, que será dirigida por um guarda-livros, 
1 . -

compete: 
§ 1º. Redigir e expedir a correspondencia cominercial da Estrada e as 

encommendas do material que se tiverem de fazer dentro oú fóra do paiz, 
e registrar .os respectivos preços. 

§ 2°. ·Examinar, verificar, processar toda.s as contas de .despezas, com
•· petentemente documentadas, conforme os pedidos e contratos ll.Utorisados. 

§ 3°. Formular , todas . as .contas dos -Ministerios, em.prezas ou parti
culares, que forem devidas á Estrada, iniciando ·a · sua cobrança pelos 
meios competentes. 

§ 4°. Confeccionar .~s contas correntes mensaes da Estrada com os Go
vernos Estadoaes, emprezas .e companhias em trafego mutuo, por impostos 
e fretes, e ext,rahir cheques dos saldos, que . lhes competirem, para serem 
pagos na . fÓrma dos respectivos contratos. 

§ 5°. Extrahir guias de . credito e debito da thesouraria e proceder á 
escripturação . clara <:;. predsa dos. documentos, <que se lhe refe_rir, para a 
tomada de contas do thesoureiro, as quaes deverão ser · demonstradas em 
balancetes mensaes .apresentados ao director -até '1S do mez subsequente. 

. § 9º. Organisar.: 
à) As synopses e os balancetes mensaes, estes da recéit::i, e -despeza do 

trafego . e aquelles da . receita e despeza effectiva da · E~trada,· que devem ser 
remettidos ao Ministerio da Viação e ao Thesourq_ Federal; 

. b) A .demonstração dos credifos e classificação dos títulos de despezas 
por .exercido; . 

e) O balanço definitivo do exercício financeiro para ser remettido ao 
r . .Thes.ouro ; 

d) O relatorio annual da . divisão, ·que deve ser remettido ao director, 
acompanh~do do balanço geral do exercicio findo e annexos refere!_ltes e do 

., .. . · . orçamento geral da receita e despeza da Estrada para o exercício seguinte. 
§ 7°: Escripturar as despezas de todas .as divisões do serviço da Estrada 

e regular as contas entre os diversos serviços. , 
§ ~? . Escripturar nos livros· Diario, Razão e Auxiliares toda a receita 

e · despeza da Estrada, cingindo-se ás instrucções e modelos fornecidos pelo 
. , , · · Thesouro Federal. 

§ 9°. Requisitar directamente da 1ª secçãQ e das outras divi.<;ões, por 
· .. _ intermedio ,do sub-director, todos os esclarecimentos que forem precisos 

·[ 



pata execução dos serviços, assim como prestar os que lhe forem pedidos 
por aquellas para os trabalhos que lhes competem . 

. § 10. Archivar, convenientemente classificados e coordenados, todos os 
documentos e papeis relàtivos aos serviços, afim de serem opportunamente 
recolhidos ao Theso•1ro Federal Otl dados em consumo. 

Art. 29. O sub-director da divisão organisará regulamentos especiaes 
para a boa direcção dos serviços a cargo de cada uma das secções da mes· 
ma, os quaes só vigorarão precedendo approvação do director. 

CAPITULO VI 

Q U_ A R T A D I V I S Ã O 

Locomoção 

Art. 3o. A' 4ª divisão, que será dirigida pelo sub-director da loco· 
moção, incumbe todo o trabalho mecanico, a fabrica~ão, conservação e 
reparação de todo o material rodante (locomotivas, carros e vagões) e a 
execuçãO de qualquer obra metallica necessaria ao serviço da Estrada. 

Art. 31. O serviço da 4ª divisão distribuir-se-ha por um escriptorio 
central e tres secções : 

1 Iª. Da tracção; • 
2ª. De officinas de machinas ; 
3ª. De officinas de carros. 
Art. 32. O sub-director, além da superintendencia de todos os serviços 

· da divisão, terá sob sua immediata direcção os trabalho do escriptorio 
central, ao qual incumbe : 

§ 1º. Fazer o expediente geral da divisão. 
§ 2º. ·Expedir instrucções e ordens para todos os serviços a cargo da 

divisão. 
§ 3°. Organisar os planos geraes e de execução, orçamentos e especi

ficações para as encommendas do trem rodante e de seus accessorios, quer 
tenham de ser executados nas officinas da Estrada, quer em outras do paiz 
ou do estrangeiro, 

§ 4°; Fazer os pedidos de tudo o que fôr necessario para o serviço da 
divisão, fiscalisar e verificar ·o fornecimento dos materiaes requisitados, quer 
para ter applicação immediata, quer para o abastecimento dos depositas. 

§ 5°. Organisar as estatísticas, escripturação e contabilidade concernen
tes ao serviço da divisão. 

§ 6°. Confeccionar os relatorios; tanto mensaes, como annuaes, que teem 
de ser remettidos á Directoria. 

§ 7º. Processar as folhas de pagamento. do pessoal e as contas de forne-
cimento' de material para o serviço da divisão. 

Art. 33. São dependencias da locomoção: 
1º. As officinas para reparação de machinas; 
2º. As officinas para a fabricação e reparação dos carros e vagões; 
3º. Os depositos e armazens para a conservação das machinas, càrros 

e vagões, de combustivel, lubrificantes, sobresalentes e de todo o . material 
necessario para o consumo, devendo-se manter onde fôr conveniente um 
pe·queno Iaboratorio para ensaio e exame das .substancias que houverem de 

ser empregadas no serviço. 



Art. 34. Os depositos de materiáes de consutho da locomoção deverão 
conter o indispensa vel para .dois mezes e os sobresalentes necessarios para 
a reparação do material rodante. · 

Art. 35. A rª secção tem a seu cargo o serviço da tracção e será di
rigida immediatamente por um dos ajunantes com a respeçtiva denomi

nação; competindo-lhe : 
§ rº. A distribuição das machinas no serviço do trafego. 
§ 2ó. A distribuição do pessoal. applicado, ao, serviço , çlas machinas. 
§ 3°. A fiscalisação do serviço dos depositos de machinas e de carros 

e do trabalho de conservação do material rodante. 
§ 4º. A verificação do fornecimento aos depositos parciaes de combus

. tivel e lubrificantes e fiscalísação do respectivo consumo, mantendo os de
positos em condições de satisfazer as exigencias do trafego. 

§ 5°. A manutenção da ordem e da disciplina nos serviços a seu cargo 
pelos meios facultados neste regula:m:ento. 

§ 6°. A obtenção dos dados · estatisticos concernentes ao serviço das 
machinas e mais ,;._ material rodante. 

§ 7º. A confecção das folhas de pagamento do respectivo pessoal. 
Art. 36. As duas outras secções, ás quaes incv..mb~ o trabalho das officinas 

de machinas e material de transporte, ficarão a çar.go immediato de cada um 
fdos dois outros ajudantes com a respectiva denomina,ç?o; compritindo-lhes : 

§ rº. Dirigir os trabalhos dás respectivas officinas, çle conformidade com 
as ordens e instrucções que receber do sub-director. . 

~· 2º. Dístribuir o pessoal correspondente e tisc;aljsar. o trabalho. 
§ 3°. Manter a ordem e .a disciplina nas officinas, imp,on.do·ou propondo 

ao sub-director as penas em que in.correrem os operarios e as recompensas 
de que se fizerem merecedores. 

· § 4 °. Fazer os pedidos do material preciso co1)1 .as especificações neces
sarias e fiscalisar o respectivo recebimento e applicas_ão. " · ·, 

§ 5°. · Organisar os dados. estatisticos . sobre , os . trabalhos das officinas 
para serem presentes ao sub-director. ",, . 

§ 6°. Prestar ao sub-director to.das as informações que por este forem 
exigidas, concernentes ao serviço e propqr as medidas ,necessarias á boa 
marcha dos trabalhos a seu cargo. . 

§ 7º. Organisar as folhas de pagamento do respec~ivo · pessoal. 
§ 8°. Cumprir e fazer ~ cumpri~ por seus subordinados todas as ordens 

que receber do sub-director com relação aos serviços sob sua immediata 
direcção. 

Art. 37. A contabilidade e · estatistica da locompção serão organisadas 
de fórma que se conheça : 

a) para cada locomotiva e serie de. vehiculos: 
rº. O numero, natureza e importancia dos reparos · que tiverem soífrido; 
2°. O consumo e d_espeza kilometrica em cpmb1:1stivel e lubrificantes; 
3°. O percurso feito ; 
b) para as officinas :- o· trabalho util dos operari9s, machinas e appa

. relhos e o custo em material e mão de obra das co!}strucções e reparos. 
Art. 38. Será organisado um inv~ntario de~criptivo de : todo o material 

rodante, fixo e das officinas. 
Este inventario .será · revisto e .c<;mferido semestralmente pelo chefe da 

locbmoção. 



Ar~. 39. ,A..s officinas poderão, sem preiu1zo do serviço da Estrada, 
ex:ecutar quc:iesquer trabalhos particulares, precedendo a'utorisação da Dire

. çtgria; levando-se a importancia ajustada pelo sub-director á conta da renda 
evePWal d,a Estrada,' 

.i\n. 40, J\nnexa á locornoção funccionará uma esçola de primeiras lettras 
e de noções scientificas, cujo conhecimento fôr iodispensavel aos empregados 
qas officinas mecaoicas e aos machinistas que dirigem as locomotivas . 

O director fará organisar o re .>pectivo programma de ensino, que será 
;;;µbrng~tid,o á approvação do Governo, ficando sua applicação sob a imme
diata fiscalisa,çã9 dg sub-direç.tor da divisão. 

CAPITULO VII 

QUINTA DIVISÃO 

Via permanente e edijicios 

Art. 41. A superintendencia da 5ª divisão fica a cargo do sub-director 
da via permanente e edifidos. O serviço respectivo será distribuído por um 

) escriptorio central e tantas residencias quantas fôr a linha em •trafego sub
dividida. 

Art. 42. O escriptorio central, sob a immediata direcção do sub
director, comprehenderá duas secções, uma technica, outra administrativa, 
sendo o sub-director auxiliado por um ajudante. 

Art. 43. No escriptorio central serão executados os seguintes u·abalhos, 
além de outros occurrentes : 

§. l< O expediente da divisão. 
~ 2º, A or~anisação dos pr9jecto.>, orçarn,entos e especificações para 

todªs as obras de conservação e de melhoramentos. 
§ 3°. A esçripturação dos depositas de vidamente classificada, segundo 

a natµre~a das o\Jras, discriminando-se o que fôr propriamente conservaçáo 
e custeio do que constituir çonstrucções novas . 

. § 4º, A expedição de orden.> concernentes ao serviço da divisão. 
§ 5~, A . organisação de r~latori9s mensaes e annuaesi que devem ser 

. fl.pre5entçi.dos 110 djrector1 qe co11formidade com as insu·ucçóes que serão 
i11dicada,s no regulamento especial qa divisão. 

§ 6°. O ipventario de tod9 o material e utensílios da via permanente. 
§ 7º. Os pedido.> de tudo o que fôr necessario para o serviço da divisão. 
§ 8°. O pr9cesso das folhas de pagamento de todo o pessoal da divisão. 
Art. 44. O serviço da via permanente comprehenc;ie a conservação, 

reparaçã~ -e n:ielhoramentos da via permªnente e execução çl.as obras novas, 
que se torna,r:em necessªna,s . 

. Nçi. superimendencia deste serviço será o sub-director auxiliado por 
um aj4Q.ante, com a d,enominação de ajudante da, via permanente . 

.A..rt, 45. O serviço dçi via permanente se Sl!bdiyidirá em districtos de 
r~sidençia com a extensão que fôr conveniente, ficando cada districto a cargo 
de u111 engenheiro residente, a quem competirá: 

§ Jº, Fiscalisar o trabalho das turmas de wnseryação da linha e obras 
de reparação dos edificios comprehendidos na residencia. 

§ 2º . Dirigir a execução de obras novas que nellas tenham de ser 
execµtªdas administrativamente ou fiscalisal-as, se forem feitas pür contrato. 
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§ 3ª. Indicar ou propor ao sub-director as medidas que forem neces
. sarias para regularidade do. serviço e para manter em · perfeito estado de 
conservação a linha e edificios comprehendidos na residencia. 

§ 4°. Fazer pedidos do que fôr n~cessario ao respectivo serviço. 
§ 5°. Organisar os pontos · para- as folhas de pagamento do respectivo 

pessoal. 
§ 6°. Cumprir e fazer cumprir as ordens que receber - do sub-director 

concernentes ao serviço. 
§ 7°. Fornecer ao mesmo todos os dados precisos para confecção 

dos relatorios no que · disser respeito á residencia. 
Art. 46. Nas residencias, em que se der a accumulação de trabalhos, 

os engenheiros residentes serão auxiliados por ajudantes de residencia, sem 
caracter permanente. 

Art. 4 7 . As obras de reparação ordinaria serão -feitas por adminis
tração, cabendo ao sl:lb-director admittir o pessoal preciso e marcar-lhe os 
vencimentos dentro dos limites prescriptos pelo director. 

Para esse fim serão estabelecidos nos logares convenientes depositos de 
material, com o indispensavel para os sHpprimentos occurreµtes. 

• Art. 48 . As construcções novas e . reparaçõ_es de custo ~onsideravel . 
serão executadas, sempre que fôr possível, por empreitadas de series de 
preço ou em globo, a juizo do director. 

CAPITUI,.O VIII 

DO PESSOAL 

Nomeações, demissões, substituições e acc.essos 

Art. 49. O cargo de director só será confiado a Engenheiro -nacional, 
que se' recommende pela sua experiencia e capacidade profissional, demon

. strada na pratica de serviÇos congeneres, anteriorm~nte prestados ao paiz. 
Art. 5o. Só poderão ser nomeados· para logares de·sub-directores Enge

nheiros nacionaes, que além de satisfazerem as condições_ da lei n. 3001 
de 9 de outubro de 1880, tenham revelado na pratica de trabalhos pro
fissionaes aptidão especial para o exercicio do 'cargo. 

Art. 51. Os cargos de inspectores do trafego, os de ajudantes de di
visáo e de residencia serão preenchidos _por ··Engenheiros · que, satisfa
zendo as condições da lei supracitada, tenham pelo menos tres annos de 
pratica na propria Estrada ou em ·outras congeneres : 

Para ajudan~es de residencia se exigirá sómente que satisfaçam a pri
meira daquellas condições, preferindo-se, porém, .os que já tenham prati

> cado na -Estrada durante um anno, pelo menos. 
Art. 52. Serão nomeados: por decreto, o director; e, 'por portaria do 

·Ministro, sobre ·proposta do director, os si:ib-directores, os inspectores, aju
dant~s de divisão, o secretario, o · thesoureiro, o pagador ·e o intendente. 

: Art. 53. Serão nomeados pelo director, por proposta dos sub-dire
ctores ou dos .respectivos ehefes, os -engenheiros residentes, QS ajudantes dos 
residentes e os demais empregados titulados indicados nas tabellas annexas. 

Art. 54. A admissão e demissão do pessoal não titHlado é da compe
tencia dos sub~directores, · sob cujas ordens servirem. 

Art. 55. O director designará o seu substituto em suas faltas ou impedi
' mentos .temporarios; cabendo ao Ministro, oHvindo -o mesmo director, designar 
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o substituto interino dentre os sub-directores, se o impedimento prolongar-se 
por mais de 3o dias. 

Art. 56. O sub-director da 2ª divisão será substituído pelos inspectores, 
e os das outras pel<\5 respectivos ajudantes, todos na ordem de antiguidade; 
na falta destes, por quem 'o director designar. 

Art. 57. O thesoureiro e pagador seráa substituídos pelos fieis, conser-
vando sempre a responsabilidade. · 

Art. 5_8. No impedimento dos demais funccionarios, ao;; quaes pela na
tureza do cargo e responsabilidade que este acarrete fôr indispensavel dar 
substitutos, mas sómente neste3 casos, a substituiçáo se fará por indicaçáo do 
sub-director, sob cujas ordens serv.irem, respeitando-se, tanto quanto possível, 
a ordem hierarchica. 

Art. 59. Todo o empregado que substituir a outro em seu impedi
mento ·temporario, nos casos previstos no artigo anterior, perceberá a grati
ficação deste, perdendo a do cargo que exercer effectivamente. 

Art. 60. O provimento dos lagares que vagare·m, cuja nomeaçáo com
petir ao director e sub-directores, se fará sempre por accesso dos cargos 
immediatamente inferiores, prevalecendo o merecimento comprovado pelos 
antecedentes. 

§ rº. A' admissão na primeira categoria, qualquer que seja a natureza 
do serviço, precederá sempre o concurso com liberdade de ins~ripção, respei
tadas sómente as disposições de lei. 

§ 2°. Seráo isentos de concurso os cargos de fieis, que seráo admittidos 
por indicação dos funccionarios, sob cuja responsabilidade servirem, e os 
cargos que não exigirem habilitações especiaes. 

Vencimentos, licenças e tempo de trabalho 

Art. 6r. Competem aos empregados os vencimentos marcados nas cinco 
tabellas e observações annexa~, parciaes e geraes. 

A palavra «empregados]) deve ser entendida . sómente em relação aos 
titulados; as vantagens de que gozam extraordinariamente não são applicaveis 
aos que sem títulos exercerem qualquer profissão no ~erviço da Estrada e os 

jornaleiros. 
Art. 6z. O empregado que exercer interillamente logar vago perceberá 

todos os vencimentos deste. 
Art. 63. O empregado que faltar ao serviço sem causa justificada per .. 

· <lerá todos os vencimentos. 
Se justificar as faltas, ser-lhe .. ha descontada sómente a gratificação cor

respondente aos dias que faltar. 
§ r 0 •• A ausencia do serviço por mais de oito dias só poderá ser justifi-

cada por licença concedida por quem competir. . 
§ 2º. A justificação das faltas poderá ter logar por simples allegação, 

se a ausência não exceder de tres dias, devendo comproval-a com attestado 
medico se exceder de tres até oito dias, ficando sujeito em qualquer dos casos 
a julgamento do director ou ~eus immediatos auxiliares, a quem delegar essa 

.attribuição. . 
Art. 64. O desconto por faltas, justificadas ou não, será correspondente 

aos dias em que ellas se derem; quando consecutivas serão tambem descon .. 
tados os dias feriados comprehendidos neste período. 

rc6 



Art. 65. São causas justificativas de faltas: 
1°. Molestia do empregado; 
2º. Nojo; 
3°. Gala de casamento. r 

Art. 66. As licenças aos empregados serão concedidas até 90 dias pelo 
director, as que excederem a esse prazo pelo Ministro, precedendo audiencia 
do director e de accordo com as disposições do decreto n. 4484, de 7 de março 
de 1870. 

Art. 67. As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, não se 
abonando em caso algum as gratificações de exercício. 

§ rº. Só por motivo de molestia provada se concederá licença por um 
anno, podendo ser com o ordenado inteiro até seis mezes e de então em 
diante com metade do ordenado. 

§ 2º . Por qualquer outro motivo justificado a licença não excederá de 
seis mezes; e, sendo com ordenado, ficará sujeita ao seguinte desconto : 

Da quinta parte, sendo a licença até dois mezes; 
Da terça parte: sendo por mais de dois até quatro mezes; 
De duas terças partes, sendo por mais de quatro mezes. 
Art. 68. O tempo de licenças concedidas com ordenado, suas reformas 

e. prorogações dentro de um anno, a contar do dia em que o e;:npregado 
entrar no gozo da primeira que obtiver, será sommado para o fim de fazer-se 
o desconto de que trata o artigo antecedente. 

Art. 69. Em todo caso, ·findo o prazo maximo da licença, nada inaís 
perceberá o empregado, nem será aquella renovada ou prorogada, sem que 
este volte ao effectivo exercicio de seu cargo e neste permaneça por tempo 
pelo menos igual ao da ausencia determinada pelo gozo da licença. 

Art. 70. Ficará sem effeito a licença concedida se o empregado, que a 
tiver obtido, não entrar no gozo del:a dentro do prazo de um mez, contado do 
dia em que o acto da concessão fôr publicado no Diario-0.ffictal ou lhe fôr com-
municado. " ' 

Art. 71. O disposto nos artigos antecedentes terá àpplicação ao empregado 
que perceber simplesmente gratificação, considerando-se como ordenado duas 

_terças partes de seus vencimentos. 
Art. 72. As licenças com vencimentos só poderão _ser concedidas a empre

_gados que tenham pelo menos seis mezes de exercício na Estrada ou emprego 
de que tenham sido para ella removidos. 

Art. 73. Nenhum vencimento será pago ao empregado licenciado .sem que 
tenha registrado a licença na secretaria da Estrada, com a dec'laração do dia em 

. que começou a gozal-a e sem que se achem satisfeitas !=lS exigencias prescriptas 
nas leis fiscaes. 

Art. 74. O .empregado, que sem causa justificada faltar seguidamente mais 
de 15 dias, será cohsiderado demittido. 

Art. 75. As horas de trabalho serão fixadas nos regulamentos especiaes que 
forem expedidos pelas sub~directorias, com approvação do director. 

Art. 76. Todo o trabalho do pessoal operario, jornaleiro, executado além 
das horas do seu respectivo serviço ordinario~ será retribuído com um accres
cimo, que i;;erá fixado nos regulamen.tos especiaes de cada ·divisão: 

Art. 77. Poderá o· director mandar abonar até 2/3 dos vencimentos ao 
operario de qualquer categoria, que por motivo de accidente em servico ficar 
impossibilitado de trabalhar emquanto durar o impedimento. · 
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Art. 78. Os empregados que durante o anno não tiverem dado mais de 
dez falta1! justificadas, nem haj1m soffrido qualquer pena disciplinar, poderáa no 
anno seguinte gozar até dez dias seguidos ou intercallados, de férias. 

O empregado em férias, nas condições dest(artigo, terá direito a todos os 
vencimentos. ,, 

Penas e recompensas extraordinarias 

Art. 79· As faltas disciplinares commettidas por empregados, que não 
constituirem crime definido na legislação vigente, seráa punidas, segundo a gra
vidade, com as seguintes penas : 

rª. Simples advcrtencia. 
2•. Reprehensfo em ordem de serviço. 
3•. Multa, até um mez de vencimentos. 
4ª. Suspensão até 3o dias. 
s•. Demissfo. 
§ rº. O director poderá impor qualquer das penas designadas no artigo 

antecedente aos empregados de sua nomeação e as de advertencia e suspensão 
aos de nomeação do Ministro, a quem dará conhecimento immediato. 

§ 2º. Ü:> sub-directores poderáa impor aos empregados seus subordinados 
as pena'> de advertencia, reprehensão em ordem de serviço, multa até oito dias 

•- e suspensão até r 5 dias-, sendo licito aos inspectores, ajudante~• de divisão e 
engenheiros residentes impor a ·de advertencia, multa até tres dias e de sus
pensão até oito. 

§ 3°. Das penas comminada5 neste artigo poderá hwer recurso para o su .. 
perior immediato. 

Art. 80. O producto resultante da applicação das multas aos empregados 
será recolhido aos cofres da thesouraria e constituirá um fundo para ser 
applicado em recompensas extraordinarias; auxilias aos empregados para seu 
tratamento, quando victimas de acCidentes no serviço, enterramento dos que 
fallecerem por identico motivo e em auxilio á Associação Geral de Auxilias 
Mutuas da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Paragrapho unico. Em regulamento especial, approvado pelo Nlini'>tro, 
se pn!!screverão instrucções para applicação desse fundo e fiscalisação do re
spectivo serviço. 

Art. 8r. Poderã~ ser concedidas pelo director, independente da appli ... 
cação do fundo das multas, precedendo, porém, autorisação do Ministro, gra
tificações cxtr~ordinarias, como premio ou reco_mpensa de provado zelo, actos 
de coragem e previsão nos casos de accidentes ou quando estes forem ini.mi
nentes, procedimento irreprehensivel ou melhorament03 notaveis propostos e 
adaptados no serviço de que estiver encarregado o empregado e por trabalhos 
extraordinarios, não previstos nos regulamentos. 

Aposentadorias 

Art. 82. E'applicavelaosempregadosda Estrada a lei n. rr7,de4 de 
novembro de 1892, que regula as aposentadorias aos funccionarios publicas 
federaes. 

Art. 83. Fóra das condiçóes exigidas nessa lei, os mesmos empregados 
só poderão ser aposentados extraordinariamente, _quando em consequencia de 
molestia- adquirida ou accidentes occorridos no exercicio do respectivo cargo se 
tornem incapazes para todo o serviço. 



Paragrapho unico. A aposentadoria extraordinaria, concedida · de confor
midade com este artigo, dá direito á percepção de uma parte do ordenado 
proporcional ao numero de annos de serviço effectivo, -considerando-se que o 
ordenado por inteiro corresponde a 25 annos e sendo o abono mínimo corres
pondente a dez, q~alquer que seja o numerE> de annos de serviço inferior a este 

mínimo. 
Art.. 84. Os empregados não titulados gozarão do direito da aposenta-

doria extraordinaria nas mesmas condições do artigo precedente . 

. CAPITULO IX 

DA RECEITA E DESPEZA 

Art. 85 . A receita da Estrada, constitui da principalmente pela renda de 
seu trafego, abrange tambem qualquer renda extraordinaria ou eventual resul-

tante do proprio serviço. · 
Art. 86. A despeza da Estrada é constituída pelos vencimentos e salarios, 

pagos ao respectivo pe'>Soal, pelo custo dos materiaes que foreni. adquiridos para 
o respectivo _ serviço, acquisição de terreno e em geral todo o pagamento devi
damente autorisado por lei ou por deliberação do Governo. 

• Art. 87. A escripturação da receita e despeza far-se-ha p~r exercícios, 
sendo organisada de accordo com as instrucções e normas adoptadas pelo The

souro Federal. 
Art. 88. Em caso algum o systema de escripturação e contabilidade da 

Estrada se afastará das regras prescriptas pela legislação de fazenda: 
Art. 89. As guias, conhecimentos e outros · papeis justificativos da receita 

e despeza da Estrada serão remettidos ao Thesouro Federal, na conformidade 
do decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889. 

Art. 90. As contas, folhas de pagamento e outros doc.umentos de despeza 
que não forem satisfeitos até ao encerramento do respectivo exercício, não o 

\ -
serão por conta do exercício seguinte, mas enviados ao Thesouro Federal para 
o competente processo e liquidação; ' 

Art. 91. Deixarão de ser attendidas as reclamações sobre extravio ou 
avariá de mercadorias, bagagens e encommendas transportádas pela Estrada 
ou-de excesso de frete cobrado por qualquer motivo, se não forem apresen
tados á mesma Estrada dentro do prazo de um anno, contado de conformidade 
com o art. 449, § 2º, do Codigo Commercial. As que, porém, forem apre
sentadas dentro desse prazo, depois de processadas, serão immediatamente 
pagas, lançando-se a despeza á conta do exercido -em que· se effectuar o 
pagamento. 

Art. 92. ~ director enviará mensalmente ao Thesouro Federal ~ sy
nopse da receita e despeza do tr~fego e da despeza por conta de creditos 
especiaes, relativos ao mez anterior, fazendo recolher os saldos líquidos, que se 
verifica:-em oli requisitando os supprimentos necessarios para se effectuarem 
os pagamentos ainda não satisfeitos. 

Paragrapho unico. Em balanços definitivos, que do mesmo modo serão 
annualmente remcttidos ao Thesouro Federal, se fará a demonstração do re
. sultado entre a receita e despeza da Estrada, correspondentes ao anno an
terior. 

Art. 93. O pagamento do pessoal s~rá feito mensalmente nos logares do 
trabalho, salvo autorisação especial do director. 
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Art. 94. As contas de fornecimentos e qualquer outra despeza serão 
paga3 na Thesouraria ou, excepcionalmente e por ordem do director, em 
qualquer outro ponto da Estrada. 

Art. 95. Nenhum pagamento será effectuado sem que o respectivo do
cumento tenha sido 11reviamente processado e conferido pela divisão da con
tabilidade e tenha o « Pague-sé» do director. 

Art. 96. O fornecimento ou compra de material e de quaesquer objectos 
necessarios para as obras da Estrada e custeio do respectivo serviço, quer 
para terem applicação immediata, quer para supprimento dos armazens do al
m~xarifado, se effectuarão por ordem do director e em concurrencia publica, 
de preferencia. 

Art. g7 . A compra de objectos em pequena quantidade, que fór neces
sario adquirir de prompto, será feita por compra no mercado, a dinheiro, para 
o que se farão ao intendente os adiantamentos precisos pela thesouraria, pre
cedendo ordem do director. 

Destes adiantamentos o intendente prestará contas mensalmente. 
Art. 98 , As despezas da inte:idencia serão escripturadas e figurarão com 

a rubrica .propria em todas as demonstrações e balanços das despezas da 
Estrada. 

Art. 99. Dentro da competente verba da lei do orçamento serão deduzidas 
•· da receita bruta · as despezas da Estrada em trafego, com ex~epção das que 

estiverem incluídas em creditas especiaes, das que provierem de obras novas 
extraordinarias ou de augmento de material fixo e rodante, encommendado 
fóra das officinas da Estrada, despezas estas que serão levadas á conta do ca
pital empregado na construcção da Estrada. 

Art. rno. As tarifas e regulamentos que interessarem ao publico só terão 
execução depois de publicados com antecedencia de oito dias, pelo menos, e 
affixados nos recintos das estações. 

Exceptuam-se os casos de interpretação de tarifas ou de decisões nos casos 
omissos, nos quaes o que fôr decidido pelo director terá immediata execução. 

Art. 1 o r . A arrecadação das taxas de transporte deverá ser feita de ac· 
cardo com a exacta e rigorosa applicação das tarifas em vigor, recahindo 
sobre o empregado ou empregados culpados a responsabilidade pelas diffe
renças verificadas, quer em relação á receita propria da Estrada, quer á arre
cadada para outras vias ferreas. 

Art. 102. As notas de expedição, folhas, boletins, conhecimentos, rela
ções, · outros impressos e papeis justificativos da receita, movimento e mais 
servicos da Estrada, serão queimados, desde que estejam devidamente escriptu
rados, nos livros competentes e encerradas pelo chefe da respectiva divLão 
as contas e escripturação de cada anno. Ü3 livros, contas e recibos serão 
conservados pelo tempo fixado em lei para a guarda de taes documentos. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. rn3. O director, ouvidos os chefes de servi;o, expedirá as instru· 
cções ou regimento3 internos indispensaveis á boa marcha de cada um dos 

servicos. 
No regulamento especial de cada divisão, ·que será organisado sobre pro 

posta do respectivo chefe, se fará a distribuição dos S '~us empregados, defi-
1 0 1 



nindo as attribuições de cada classe, e se indicarão os.processos e modelos a 
adoptar para a escripturação~ contabilidade e cstatisticas correspondentes. 

Art. 104. Cada urna das divisóes terá um registro das nomeações, penas 
e demissões dos respectivos empregados . . 

Art. I05. O director verificará uma v~ por mez, ou sempre que entender 
co:weniente, a caixa e a escripturação central. 

Art. I06. O director fará examinar annualment.e, .por um ou mais empre
gados que desigaar, a escripturação da intendencia e respectivo almoxarifado, 
dando-se balanço no material existente e providenciando no destino que deva 
ter o ·que não fôr applicavel ao serviço da Estrada ou achar-se inutilisado, 
encerrando~se definitivamente as contas até a data em que se ultimar o 
mesmo exame. 

Por igual modo procederá em relaçfo á escripturação e depositos de · 
todas as di visóes de serviço. 

Art. 107. Todos os empregado> que arrecadarem dinheiro, ou tiverem 
objectos ou valores sob sua guarda, prestarão uma fianÇa cor:esponden!e 'á 
importancia da responsabilidade: 

§ r 0 • O thesoureiro prestará a fiança de fo:poo$ooo 
§ 2° . O pagador, de 50:000$ 000 

• Os fieis de thesoureiro e pagador '1 o: 0::>0$000 

§ 3°. O intendente, de 40:000$ 000 

§ 4°. ·O ajudante do intendente, de. 10:000$000 

. ~ 5º . O almoxarife, de 10:000$000 

§ 6º. Os fieis de almoxarife . 5:000$000 

§ 7º· Os ajudantes de .fieis 3:000$000 

§ 8º. Os guardas 500$000 

Para os . mais empregados serão as fianças fixadas pelo director. 
Art. I08. Nos casos de insufficiencia do pessoal dos q'uadros para at

tender ás exigencias do serviço, poderá o director, autorisar a admissão de 
auxiliares, que só perceberão gratificações que o mesmo fixar, sobre proposta 
dos chefes de serviço. 

Art . I09. O thesoureiro, o pagador e o intendente requisitarão do 
director os auxiliares de que carecerem, quando os respectivos serviços assim 
exigirem, por não ser sufficiente o pessoal das tabellàs . . 

Art. no. Todos os agentes e empregados' da Estrada ao serviço das 
estaçóes, dos trens e da via permanente usarão de ·uniforme, que será mar
cado pelo director. · 

, Art. 1 r 1 • · Todos os empregados deverão cominunicar logo a seus chefes 
immediatos, a quem caiba providenciar de prompto, quaesquer . accidentes ou 
occurrencias extraordinarias_, .que se derem na Estrada e suas dependencias. 

Art. 112. Nenhum empregado 'da Estrada poderá ser distrahido para 
commissão ou serviço alheio ao da mesma Estrada, salvo os que são obri-
gatorios por lei. · -

Art. 113. Nenhum transporte, quer de passageiros, ci.uer de mercadorias, 
poderá ser concedido a titulo gratuito, quando fôr estranho ao serviço da 
Estrada. 

As concessões feitas com esse caracter serão levadas á conta da repar
tição ou autoridade que as requisitar. 



Paragrapho umco. Exceptuam-se desta disposição os transportes autori
sados pelo Ministro da Industria, . Viação e Obras Publicas, como auxilio a 
emprezas ou a particulares, os concedidos em virtude de contratos feitos 
com a Directoria da fl:strada e os que pela mesma forem facultados aos Enge
nheiros nacionaes ou estrangeiros que pretenderem visitar as obras da Es
trada. 

Art. 114. Os empregados, quando viaiarem em serviço da Estrada, e os 
empreiteiros na fórma de seus contrato~, terão passes livres, concedidos estes 
pelo director e aquelles pelos chefes das divisões respectivas. 

Estes passes serão recolhidos e conferidos cum os demais bilhetes. 
Art. 115. Aos empregados da Estrada, quando em viagem de seu 

interesse particular, poderá o director conceder passes com abatimento de 
5o º/o sobre os preços respectivos nos carros de 1ª ou 2 " classe, segundo sua 
categoria. · 

§ 1°. P::ira os empregados residentes na capital e nos suburbios serão 
emittidas assignaturas especiaes com o abatimento de 50 º/0 sobre o preço 
das passagens. 

Essas assignaturas serão n.ominaes e darão direito á passagem em 
.qualquer trem e tantas vezes quantas fôr preciso ao empregado. 

§ 2°. Gozarão do beneficio das mesmas reducçóes de pre~o, quer em 
viagem nos trens do interior, quer nos dos suburbios, as pessoas da familia do 
empregado, que residirem sob o mesmo tecto e ás suas expensas. 

Art. 116. O director poderá conceder passagem livre ao empregado ou 
pessoas da familia do empregado nas condiç.óe;; do artigo precedente, para 
viagens motivadas por molestia provada. 

Art. 1 17. Os filhos e as pe:.soas de familia do empregado que residirem 
debaixo do mesmo tecrq e sob sua economia, terão transporte gratuito para 
a escola e aprendizagem nas fabricas, officinas, etc. 

Art. 1 18. As requisições de passagens para transporte de serviço pu
blico só serão attendidas, quando regularmente feitas por autoridade com
petente, sendo a importancia das passagens e fretes levada á conta do 
Ministerio respectivo, ou do Governo do Estado, em cujo nome fôr feita a 
requisição, devendo figurar como renda da Estrada. 

Art. 119. Para a applicação das penas estabelecidas no regulamento 
annexo ao decreto n. 1930, de 26 de abril de 1857, contra pessoas es
tranhas á administração da Estrada, terá o director, por seus empregados, a 
autoridade conferida naquelle regulamento aos engenheiros fiscaes. 

Art. 120. Todo o combustível, material fixo, rodante ou de consumo, 
que tenha de ser importado do estrangeiro, será contratado pelo director, 
precedendo autorisação do Ministro. Se o contrato ti ver de effectuar-se na 
Europa ou America, sel-o-ha por intermedio do agente cspeci1l do Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas incumbido de.He serviço. 

Art. 121 • Até o dia r 5 de fevereiro o director apresentará ao Ministro 
relatorio resumido do anno anterior, no qual exporá com possi vel desen
volvimento o serviço feito e trabalhos executados, o estado da Estrada sob 
todos os aspectos, indicando as medidas necessarias para manter o respectivo 

. trafego em condições satisfactorias; bem como o orçamento detalhado das 
despezas prova veis para o anno financeiro seguinte. Até 30 de abril apresen
tará o relatorio geral que será acompanhado : 

1°. Do balanço geral ; 



2º. Da discriminação da receita e desp'eza por estações, por productos, 
por divisões e 'por kilometros ; . · 

3°. Dos quadros estatísticos de todos os:ramos de serviço da Estrada e 
do quadro do pessoal;, e: 

4º. Finalmente, de quaesquer outras inform:t~óes que possam interessar 
ao serviço. 

Art. r 22. O director p6derá admittir para praticar nos differentes ramos 
do serviço da Estrada Engenheiro3 que tenham completado o respectivo curso 
nas escolas profissionaes do paiz, abonando-lhes como auxilio uma gratifi
caçfo mensal até o maximo de 300$000 . 

Art. r 23. O director poderá contratar, para o serviço de inspecção dos 
empregados que por motivo de saude requererem licença e para occorrer ao 
primeir~ tratamento dos que forem victimas de accidentes, medicos de sua 
confiança. Poderá igualmente admittir, mediante contrato, um advogado 
de notoria competencia, para o exame das questões attinentes á applicação 
da legislação civil e criminal e para promover e acompanhar os processos de 
responsabilidade, que forem intentados nos casos previstos no presente 
regulamento . 

Art. r 24. Os empregados que occuparem cargos supprimidos no presente 
•1egulamento continuarão como addidos percebendo as respectiva~ vantagens 
e devendo ser preferidos para o preenchimento das vagas que se derem. 

Art. r 2 5. O director, dentro de suas attribuições, providenciará proviso
riamente nos casos omissos do presente regulamento, quando a urgencia 
do serviço o exigir, e representará immediatamen~e ao Ministro para que este 
providencie definitivamente. , 

Art. r 26. Ficam revogados todos os. regulamentos e disposições em 
contrario. 

O director da Estrada na organisação do serviço alterado por este regu
lamento fará no prazo de 3o dias as reducções pre,cisas para que o augmento 
de vencimentos não importe em augmento da despeza actualmente. feita. 

' 
Capital Federal, 26 de março de r 896. - Antonio Olyntho dos Santos 

Pires. 

TABELLA I 

r" DIVISÃO 

ADMINISTRACÃO CENTRAL 
b 

Categorias 

1 director 

1 secretario. . 
1 official 
2 escripturarios de 1 • classe. 
2 ditos de 2• 

3 ditos de 3• 
3 ditos de 4• 
i archivista. 
2 contínuos. . 
Auxiliares de escripta . . 

Ordenados 

16:000$000 

SECRETARIA 

4:800$000 
3:800$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:200$000 

$ 

Gratificações Vencimentos 

8:000$000 24:000$000 

2:400$000 7:200$000 
1:900$000 5:700$000 
1:600$000 4:800$000 
1:400$000 4:200$000 
r:200$ooo 3:600$000 

900$000 2:700$000 
900$000 2:700$000 
600$000 1:800$000 

$ $ 

Totae• 

24:000$000 

7:200$000 
5:700$000 
9:600$000 
8:400$000 

10:800$000 
8:100$000 
2:700$000 
3:600$000 

$ 
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THESOURARIA 

Categorias Ordenado• G ratificaçõen Vencimentos T otae!-1 
1 thesoureiro 5:600$000 2:8oo$000 8:400$000 8:400$000 '• 1 escrivão 3:600$000 1:800$000 5:400$000 5:400$000 
3 fieis 3:000$000 1:500$000 4:500$000 13:500$000 
3 ajudantes de fiel. 2:600$ooo 1:300$000 3:900$ooo 11 :700$000 
1 ajudante do escrivão 2:800$000 1:400$000 4:200$000 4:200$000 
2 escripturarios de 4ª classe. 1:800$000 900$000 2:700$000 5:400$000 
2 continuos. 1:200$ooo 600$000 1:800$000 3:600$000 
Auxiliares de escripta $ $ $ $ 

PAGADORIA 

1 pagador . 4:800$000 2:400$000 7:200$000 7:200$000 
1 escrivão . 2:600$000 1:800$000 5:400$000 5:400$000 
3 fieis 3:000$000 1:500$000 4:500$ooo 13:500$000 
3 ajudantes de fiel. 2:600$000 1:300$ooo 3:900$000 11 =700$000 
1 ajudante do escrivão 2:800$000 1:400$000 4:200$000 4:200$000 
1 escripturario de 4ª classe . 1:800$000 900$000 2:700$ooo 2:700$ooo 
1 continuo . ' 1:200$000 6oo$ooo 1:800$ooo 1:8oo$o00 
Auxiliares de escripta $ $ $ $ 

JNTENDENCIA 

1 intendente 8:000$000 4:000$000 12:000$ooo 12:000$ooo 
1 ajudante de intendente. 4:800$000 2:400$000 7:200$000 r200$ooo 
1 almoxarife 4:000$ooü 2:000$000 6:000$000 6:000$000 
1 escrivão do almoxarifado . 3:600$0ü0 1:8oo$000 5:400$000 5:400$000 
1 encarregado da carga e des-

carga 3:200$000 1 :600$000 4:800$000 4:800$000 
1 despachante • 3:200$000 1:600$000 4:800$000 4:800$000 
1 encarregado da typographia . 3:200$üüo 1:600$000 4:8oo$ooo 4:800$ooo 
1 mestre da officina typographica 2:400$000 1: 200$000 3:ÓCJO$OOO 3:600$000 
1 armazenista . 1:800$000 900$000 2:700$ooo 2700$000 
2 fieis 3:000$ooo 1:500$000 4:5U0$000 9:000$000 
1 ajudante de escrivão 2:800$000 1:400$ooo 4:200$000 4:200$000 
2 ditos de fiel . 2:600$Üoo 1:300$000 3:9ov$ooo T 800$()()') 
2 ditos ào encarregado da carga 

e descarga. 2:oou$000 1:000$000 3:000$000 6:000$000 
3 escripturarios de 3ª classe. 2:400$ooo 1:200$000 3:600$uoo 10:8oo$000 
1 dito de 4ª classe 1:800$ooo 900$000 2700$ooo 10:800$ooo 
1 continuo . 1:200$ooo 6oo$ooo 1:800$oo0 1:800$000 
Auxiliares de escripta. $ $ $ $ 

OBSERVAÇÕES - 1ª. O director perceberá para despezas de representação, annualmente, 

a quantia de 6:000$, que será paga por prestações mensaes . 
2ª . O thesoureiro, o pagador, os fieis do thesoureiro e do pagador e seus ajudantes per

ceberão, além de seus vencimentos, uma gratificação correspondente a 15 "/• para quebras, 
quando em exercício de seus cargos. 

3ª . O numero de auxiliares de escripta, dos g uardas da administraç:c'io central e 
dos feitores, serventes e trabalhadores da intendencia será fixaào ·pela Directoria, se
gundo as necessidades do serviço, podendo abonar aqs primeiros uma diaria até o maximo 

de 7$ooo· 
4". Aos empregados da thesou~aria e pagadoria, encarregados de fazerem pagamentos 

fóra da Capital Federal, se abonará a diaria de 6$ooo durante o tem po em que se acharem 

ausentes. 

Capital Federal, 26 de . março àe 1896 .--:- Antonio Olyntllo dos Santos Pires. 
108 
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TABELLA II 

2ª DIVISÃO 
e: 

TRAFEGO 

Categorias Ordenados Gratificações Vencimentos Totae• 

r sub-director '. ro:ooo$ooo 5:000$000 15:000$000 15:000$000 

ESCRIPTORIO CENTRAL 

1 official . 3:800$000 1:900$000 5:700$000 5:700$ooo 

3 chefes de s~cç.,'í.o. ' 3:400$000 1:700$000 5:100$000 15:300$000 

1 desenhista. 3:200$000 1:600$000 4:800$000 4:8oo$000 

· 4 primeiros escripturarios 3:200$000 1:600$000 4:800$000 19:2oo$000 

4 segundos ditos 2:800$000 1:400$000 4:200$000 16:8oo$000 

4 terceiros ditos 2:400$000 1:2oo$OOO' 3:600$000 14:4oo$000 

6 quartos ditos. 1:800$000 900$000 2:700$000 16:2oo$000 

1 ar chi vista 1:800$000 900$000 2:700$ooo 2:7oo$000 

2 continuas . 1:200$000 600$000 1:800$000 3:600$000 

Auxiliares de escripta. ' $ $ $ $ 

f; INSPECTORIAS DO TRAFEGO (. 

3 inspectores de trafego . 8:000$000 4:000$000 12:000$000 36:000$000 

Sub-inspectores de trafego 4:000$000 2:000$000 6:ooo$ooo $ 
3 segundos escripturarios 2:800$000 1:400$ooo 4:200$000 12:6oo$ooo 

3 terceiros ditos 2:400$000 1:200$ooo 3:600$000 ro:8oo$ooo 

3 quartos· cfüos 1:800$000 900$000 2:700$000 8:100$ooo 

Auxiliares de escripta·. $ $ $ · $ 

INSPECTORIA DO TELEGRAPHO 

1 inspector do telegrapho 8:000$000 4:000$000 12:000$000· 12:oob$000 
Sub -inspectores do telegrapho . 4:000$000 2:c;ioo$oço 6:000$000 $ 
r chefe de secção. 3:400$000 1:700$000 5:100$000 5:100$000 
1 primeiro escripturario. 3:200$000 1:600$000 4:800$000 4:800$ooo 
1 segundo dito 2:800$ooo 1:400$ooo ' 4:200$óoo 4:200$ooo 
r terceiro dito 2:400$000 1:200$000 3:600$000 3:600$000 
2 quartos ditos 1:8oo$000 900$000 · 2:700$ooo 5:400$ooo 
.Auxiliares de escripta. $ $ $ $ 
1 continuo. 1:200$000 6óo$OOO 1:8oo$ooo 1:Soo$000 
l mestre de rª classe. 3:600$000 1:8oo$ooo 5:400$ooo ~:400$000 
r armazenista . 1:800$ooo .900$000 2:700$000 2:700$000 
Machinistas (3• classe) 2:400$000 1:200$?00 3:600$ooo $ 

SERVIÇO TELEGRAPHICO DAS ESTAÇÕES 

Telegraphistas de rª classe. 2:800$ooo 1:400$ooo 4:200$000 $ 
Wos de 2ª. 2:400$ooo 1:2oo$000 3:600$000 $ 
Ditos de 3ª . 1:760$000 88o$ooo 2:640$000 $ 
Ditos de 4ª . 1:200$000 6oo$oOO i:8oo$ooo $ 

MOVIMENTO DOS TRENS 

Conductores de 1ª classe . 3:200$000 1:600$000 4:8oo$ooo $ 
Ditos de 2ª. 2:800$000 1:4oo$000 4:200$000 $ 
Ditos de ,3ª . 2:000$000 r:ooo$ooo 3:ooo$ooo .$ 
Ditos de 4ª . 1:.200$ooo 6oo$ooo 1:8oo$Qoo $ 
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ESTAÇÕES 

Categorias Ordenado?! GratificaçOe!l VencimentoR Totaes 
Agentes ,!e E. especial. 3:800$000 1:900$000 5:700$000 $ 
Ditos de ( a classe. '• 3:200$000 1:600$000 4:800$000 $ 
Ditos de 2•. 2:800$000 r:400$000 4:200$000 $ 
Ditos de 3ª . 2:400$000 1:200$000 3:600$000 $ 
Ditos de 4ª. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 $ 
Ditos de 5• . 1:800$000 900$000 2:700$000 $ 
Ajudante de E. especial . 3:000$000 1 :500$000 4:500$000 $ 
Ditos de E. de 1ª classe. 2:400$000 1:200$000 3:600$000 $ 
Fieis . recebedores. 2:400$000 l :200$000 3:600$000 $ 
Ditos de armazens. 2:400$000 l :200$000 3:600$000 $ 
Ajudantes de fieis de armazens 2:000$000 1 :000$000 3:000$000 $ 
Bilheteiros . 2:000$000 1:000$000 3:000$000 $ 
Conferentes de lª classe. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 $ 
Ditos de 2ª . 1:600$000 800$000 2:400$000 $ 
Ditos de 3ª. 1:200$000 600$000 1:800$000 $ 

OBSERVAÇÕES - lª. O numero de agentes, de conductores de trem, telegraphistas, de 
cada classe, será fixado pelo director, sobre proposta do sub-director do trafego e segundo 
exigirem as necessidades do serviço. 

2ª. O numero e diaria dos auxiliares de esclipta, do pessoal jornaleiro, dos operarios e 
·• aprendizes das officirias electrica e de illuminação serão fixados pelo directof. sobre proposta do 

sub-director do trafego. 
3ª. Os bilheteiros e fieis recebedores perceberão, além dos seus vencimentos, uma gntiti

cação correspondente a l 5 ° / º para quebras, quando em exercido de seus cargos. 
4•. Os agentes e conferentes que accumularem as funcções de telegraphistas perce

berão, além de seus vencimentos, a gratificação mensal de 100$000 . 

· 5•. Aos agentes e seus ajudantes da estação Central e de qualquer outra em que ainda 
não possue a Estrada casas para as respectivas residencias, poderá o director mandar abonar 
mensalmente uma quantia para aluguel de casa, segundo a importancia da estação e da 
localidade. 

6ª. Aos telegraphistas, quando tiverem exercido na estação Central, se abonará uma 
gratificação mensal de 80$000. 

7ª. O sub-director perceberá,' além dos respectivos vencimentos, a diaria de 10$000 para 
desrieza de viagem ; os inspectores a de 7$000. 

8ª. Os empregados de estações, quando removidos temporariamente por conveniencias de 
serviço, terão uma dialia de 4$000, qnando dahi não lhes resultar vantag·cns mais elevadas e 
da differença, se as vantagens que resultarem da remoção forem menos ·elevadas. 

Capital Federal, 26 de março de 1896. - Antonio Olrntfzo dos Santos Pires. 

Categorias 

1 sub-director; 

r official. 
r terceiro escfipturario 
r quarto dito . 
r continuo . 
Auxiliares de escripta 

TABELLA III 

3ª DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

Ordenados Gratificações 

10:000$000 5:000$000 

ESCRlPTORIO 

3:800$000 1:900$000 

2:400$ocio 1:200$000 

r:8oo$000 900$000 

1:200$000 6oo$OOO 

$ $ 

Vencimentos T ota.es 

15:000$ooo 

5:700$000 5:700$000 

3:600$000 3:600$000 

2:700$000 2:700$000 

r:8oo$ooo r:8oo$ooo 

$ $ 
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Categorias 

r contador. . 
l ajudante de contador . 
8 primeiros escripturarios 

10 segundos ditos. 
l 2 terceiros ditos . 
25 quartos ditos . 

Auxiliares de escripta 
l ar chi vista . 
l impressor de bilhetes. 
3 ajudantes de impressor 
l continuo. . 

l g uarda -livros. . 
2 ajudantes de guarda-livros 
. l · encarregado do monte-pio 

2 primeiros escripturarios 
2 segundos ditos . 
2 terceiros · ditos . 
2 !juartos ditos . 
Auxiliares de escripta 
l continuo . 

I ª SECÇÃO 

Ordenados 
4:8oo$000 
3:400$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:400$000 
1:800$000 

$ 
1:800$000 
2:400$000 
1:600$000 
1:200$000 

2ª SECÇÃO 

4:800$000 
3:400$000 
3:400$000 
3:200$000 
2:800$000 

2:400$000 
1:800$000 

$ 
1:200$000 

Gratificações 

2:400$000 

1~00$000 
1:600$000 
1:400$000 
1:200$000 

900$000 
$ 

900$000 
1:200$000 

800$000 
600$000 

2:400$000 
1:700$000 
1:700$000 
1:600$000 
1:400$000 
1:200$000 

900$000 

$ 
600$000 

Vencimentos 

7:200$000 
5:100$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
2:700$000 

$ 
2:700$000 ' 
3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 

7:200$000 
5:·100$000 
5: 1.00$000 . 

4:800$ooó 
4:200$000 
3:600$000 
2:700$000 

$ 
1:800$000 

Totaen 

7:200$000 
5:100$000 

38:400$000 
42:000$000 
43:200$000 
67:500$000 

$ 
2:700$000 
3:600$000 
7:200$000 
1:800$000 

7:200$000 
10:200$000 

5:100$000 
9:600$000 
8:400$000 
7:200$000 

('5:400$000 

$ 
1:8oo$ooo 

OBSERVAÇÕES - l ª. Aos empregados. da contabilidade, que tiverem de ausentar-se da 
Capital Federal em serviço da mesma, será abonado, emquanto se conservarem ausentes, 
além dos vencimentos, uma diaria que será fixada pelo director segundo as circumstancias . 

2ª . O numero e diaria dos auxiliares de escripta e carimbadores, bem como do pessoal · 

jornaleiro, será fixado pelo director, sobre proposta do sub-director . 

Capital Federal, 26 de março de 1896. -Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

TABELLA IV 

4" DIVISÃO 

LOCOMOCÃO 
b 

Categoria'! •ordenados Gratificações Vencimentos Totaes 
1 sub-director 10:000$000 5:000$000 15:000$000 15 :000$000 

ESCRlPTóRIO CENTRAL 

1 official 3:800$000 1:900$000 5 :700$000 5:'700$000 
4 primeiros escripturarios 3:200$000 ~ :600$000 4:800$ooo 19 :200$000 
4 segundos ditos . 2:800$000 l :400$000 4: 200$000 16 :8oo$000 
5 terceiros ditos . 2:400$000 l :200$ooo 3:600$000· 18:ooo$ooo 
5 quartos Elitos . l :800$000 900$000 2:700$000 13:500$000 
Auxiliares Ele escripta $ $ $ $ 
2 desenhistas de l ª classe 3:200$000 l :600$000 4 :800$ooo 9 :600$000 
2 ditos de 2ª classe. 2:800$000 l :400$000 4 :200$000 8:400$000 
2 ditos de 3ª classe 2:000$000 l :000$000 3 :000$000 6 :000$000 
l encarregado do deposito geral 3 :600$000 l :800$000 5:400$000 5:400$000 
1 ajudante idem . 2:400$000 1:200$000 3 =.600$000 ' 3:600$000 
2 continuos l :200$000 600$000 1:800$000 3:6oo$000 
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C:i.tcgoria!l · 

·e ajuelante da divisão 

Chefes ele elepositos de orachinas 

Ajudantes de ditos . 

Auxiliares ele escripta . 

Armazenistas . 

Machinistas de I • classe. 
» de 2" classe. 
» de 3• classe. 

" de 4ª classe. 

e ajudante ele divisão 
. e chefe de officinas . 

I mestre de officinas 
Ajudantes de officinas 

e ajuelante de divisfto 
Chefes de officinas . 
Mestres de officinas . 
Ajutlantes tle offi.cinas . · 

l professora çie primeiras lettras 

Professores de ensino · profis
. sional. 

TRACÇÃO 

Ordenodus Grat ificações 

8 :000$000 4 :000$,)0) 

3:600$000 I :800$000 

2:400$000 I:200$000 

$ $ 
2:000$')00 l 000$000 
3:200$000 [ 600$000 
2 :800$000 [ :400$000 
2 :400$')00 1: 200$000 
2 :000$000 . [ ·000$000 

OFF!CINAS DE MACHI NAS 

8:000$000 4:000$000 
4:80'.:l$OQO .2:40'.:l$009 
3:60'.:l$'ioo l :800$000 
2:800$000 _I :400$000 

OFFICINAS DE CARROS 

8 :000$000 4:000$000 
4: 800$000 2:400$000 
3:600$000 1 :8oo$ooó 
2:800$000 I ,:400$000 

ESCOLA PROFISSIONAL 

2:400$000 . 1:200$000 

$ 
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Vencimentm1 Totaes 

11 :000$000 12:000$000 

5:400$000 $ 
3 600$000 $ 

$ Si 
3:000$000 $ 
4 :800$000 $ 
4:200$000 $ 
3:600$000 $ 
3 :000$000 $ 

12 :000$000 I2 :ooo$ooo 
7:200$000 7 : ~00$ooc 

;;:400$000 $ 
4:200$000 $ 

12 :000$000 12:000$000 

7 :200$000 7 :200$000 

5:400$obo $ 
4:200$000 $ 

3 :600$000 3 :6bo$000 

$ $ 

OBSERVAÇÕES - Iº. O sub~director perceberá, além de seus vencimentos, a diaria de 
10$000 a titulo de despezas de viagem, e o ajudante da tracção a de 6$000 . 

2ª. O numero de mestres de officina e seus aJudantes e de machinistas das differentes 
classes; de encarregados de depositas e armazeniStas será fixado pelo director, sobre proposta 

do sub-director. 
3• . O numero e diaria dos auxiliares de escripta, dos foguistas e graxeiros, carvoeiros, 

aprendizes de officina, trabalhatlores e serventes serão igualmente determinados pelo di

rector, soóre proposta do sub-director. 
4• . Aos machinistas e foguistas, que não soffrcrem punições durante o trimestre, será 

concedida uma gratificação segundo o numero de kilometros de percurso, de conformidade 
com uma tabella organisatla pelo sub-director e approvatfa pelo director. 

Capital Federal, 26 de março de 1896.- Antonio Ol_rntho dos &mtns Pires. 

Categoti:is 

e sub-director . 

e ajudante technico 

e official. 

TABELLA V 

Sª DIVISÃO 

VIA PERMANENTE E EDIFICIOS 

Ordenados Gra tificaçoes Vencimentos 

10:000$000 5:000$000 I5:ooo$ooo 

ESCRIPTORIO CENTRAL 

8:ooo$o00 4:000$000 12:000$ooo 

3:600$000 I:8oo$ooo 5:400$ooo 

Totaes 

I5'.000$ooo 

12:000$ooo 

5:400$000 
1c9 
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CONSERVAÇÃO DA LINHA 

Categorias OrdenadM GratificaçOe• . Vencimentos Totaes 

3 primeiros escripturarios 3:2'00$000 1:600$000 4:800$000 r4:400$ooo 
4 segundos ditos 2:800$ooo e· l :400$ooo 4:200$000 l6:8oo$ooo 
5 terceiros ditos 2:400$000 1:200$000 3:600$000 l8:ooo$ooo 
6 quartos ditos 1:800$000 900$000 2:700$000 c6:200$ooo 
2 desenhistas de eª classe 3:200$000 3:600$000 4:800$000 9:6oo$ooo 
4 ditos de 2ª classe 2:800$000 1:400$000 4:200$000 c6:8oo$ooo 
4 ditos de 3• classe .2:000$000 l:ooci$qoo 3:000$000 c2:000$ooo 
l archivista. 1:800$000 900$t)()O 2:700$000 2:700$000 
2 contínuos. 1 :200$000 6oo$ooo 1:800$t)()o 3:6oo$ooo 
Auxiliares de escripta. $ $ $ $ 
l ajudante de divisão 8:000$000 4:000$000 12:000$000 12:000$000 
Engenheiros residentes . 6:400$000 3:200$000 9:600$000 $ 
Ajudantes de engenheiro re-

sidente 4:000$000 2:000$000 6:000$000 $ 
Mestres de linha de 1 ª classe 2:800$000 1:400$000 4:200$000 $ 
Ditos de 2ª classe. 2:200$000 1:100$ooo 3:300$000 $ 
Ditos de 3ª classe . 2:000$000 1:000$000 3:000$000 $ 
Armazenistas de 1ª classe 2:400$000 1 :200$000 3:600$000 $ 
Ditos de 2ª classe. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 $ 
Encarregado da conservação dos 
f, sig11:aes . 3:200$000 1:600$000 4:800$000 C) $ 

OBSERVAÇÕES_:___ lª. O sub-director perceberá, além de seus vencimentos, a diaria de 
ro$ooo a titulo de despezas de viagem. O ajudante da via permanente, de 6$000. 

2ª. O numero d.e residentes, ~e ajudantes de residentes, de mestres de linha das diffe
rentes classes e de armazenistas será fixado pelo director sobre proposta do sub-director . 

3ª . O numero e diaria dos auxiliares de escripta, dos feitores, operarios, guardas, tra
balhadores e serventes serão fixados pelo director sobre proposta do sub-director. 

4ª. Os mestres de officios vencerão pelo tempo de trabalho o que fôr pr,eviamente ajustado. 
OBSERVAÇÕES GERAES - rª. Os empregados comprehendidos nas tabellas de ns. l a 5, 

que durante cada trimestre não tiverem commettido faltas que prejudiquem ao serviço, ou 
soffrido punições por negligencia e irregularidade de compor,~amento e impontualidade no 
serviço ou outro motivo de gravidade, a juízo do -director, 1ouvidos os chefes de serviço, 
teráa direito a uma gratificação equivalente a ro º/o sobre os . vencimentos dos tres mezes. 

Não se comprehendem nesta disposição o pessoal technico, os machinistas ou os que gozarem 
de outras vantagens permanentes e especiaes . 

2ª. Os empregados que contarem mais de 20 annos de effectivo s~rviço, descontadas as 
faltas justificadas ou não, perceberão mais como gratificação a 5• parte_ dos vencimentos. 

3•. Todos os empregados, quer titulados, quer jornaleiros, das estações de Belém, Ma
cacos, Oriente e Sant' Anna perceberão mais 25 º/• dos vencimentos, que lhes competirem em 
razão da insalubridade desses lagares. 

Ig uaes vantagens poderá conceder o director aos empregados que em circumstanciãs ex- . 
traordinarias forem servir fóra da Capital Federal em pontos atacados por epidemias e durante o 
tempo epidemico . · 

. 4•. O empregado que servir como auxiliar de gabinete junto aos chefes de divisão per
ceberá, além de seus vencimentos, a gratificação men~l de 50$000. 

5ª. Além do que está indicado nas observações de cada quadrq, poderá o director mandar 
gratificar com diarias qualquer funccionario que fôr incumbido de serviço extraordinario fóra 
do Iogar de sua residencia. 

Capital Federal, 26 Gle março de 1896. - Antonio Olrntho dos Santos Pires. 

: .r 
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NOTA BIOGRAPHICA 

DR. PAULO DE FRONTIN 

ASCEU em 17 de setembro de 1860 no Rio de Janeiro. 

Aos I 9 annos de edade, quando em geral se inicia o 

curso superior, elle recebia o primeiro premio de seus estudos 

na Escola Polytechnica. 

Era Engenheiro geographo e civil em março de r 8 79. 

Um annó depois recebia a carta de Bacharel em sciencias 

physkas e mathematicas e Engenheiro de minas, · isto em março 

de 188 0. 

Do estudo, que fôra até ahi a sua paixão, - ell~ quiz fazer um sacerdocio. 

Por concurso foi nomeado lente substituto da rª secção do curso de Enge

·n:haria civil. em junho do mesmo anno, poucos mezes depois de ter recebido o 

'uhimo ·de seus diplomas. 

Ainda mediante concurso, foi nomeado lente cathedratico de machinas a 

vapor, em janeiro de 1882. 
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A Escola Polytechnica fizera asstm definitiva acquisição de um dos seus 

mestres mais distinctos, honra do nosso i;:iagisterio superior. 

Na esphera do ensino não se limitou, porém, a isto a actividé).de do Dr. 
( 

Paulo de Frontin. 

Após brilhante concurso, foi nomeado lente substituto da cadeira de philo

sophia do antigo Collegio D. Pedro II, e na reforma operada pelo regulamento 

de 1890 coube-lhe a cadeira de mecanica e de astronomia do Gymnasio Na

cional. 

De 1881 a 1884 o Dr. Paulo de Frontin exerceu, com toda a proficiencia, 

o cargo de engenheiro chefe do escriptorio de abastecimento de agua. 

De 1886 a 1887 empregou a sua competencia technica, projectando e 

construindo os trabalhos de canalisação das aguas das minas de ouro do Assuruá, 

na extensão de perto de 40 kilometros. 

Graças a actividade deste illustre Engenheiro, esse trabalho se realisou 

em dezesei" mezes. () 

E' bem conhecido o seguinte facto que deu justa celebridade ao nome do 

eminente brazileiro, gloria da Engenharia nacional. 

Em 18 de março de I 889 o Dr. Frontin ass1gnou o contrato de forne· 

cimento de agua a esta capital EM SEIS DIAS! 

Cumprindo esse apertado compromisso entregou S. Ex. no dia marcado 

a quantidade de agua necessaria e precisa na Capital Federal, no dia 25 de 

março do mesmo anno. dé áccordo. com a sua firma :,~stabelecida no reíerido 

contrato, esta cidade teve a jorros as aguas promettidas. 

Em agosto · de 188-9 foi o Dr. Paulo d,e Fro.ntin incumbido pelo Governo 

da canalisação dos rios Xerem, e Mantiqueira. · 

Depois de ter organisado os . respectivos projectos deixou a commissão 
< 

em abril de 1891 porque passaram .aquelles trabalhos para a Inspectoria 

Ger.al de Obras Publicas. 

Preoccupado com 'o desenvolvimento industrial da Republica nascente, o 

Dr. Frontin incorporou em maio de r 890 a Em preza de Melhoramentos no 

Brazil. 

De 1893 a 1898 projectou s·. Ex·. e dirigiu a construcção da Estrada 

de Ferro Melhoramentos no Brazil. 

Quando para a direcção da Estrada de Ferro . Central do BraziL se· fazfa 

mister o consorcio da coinpetencia com a honestidade, o nome do Dr. Pa:uJo 

de Frontin foi com felicidade lembrado, indicado e aproveitada a sua com

petenéia technica naquella espinhosa missão. 
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Em 24 de novembro de 1896 foi nomeado director daquella importante 

via ferrea, deixando o cargo em setembro de 1897, após uma administração 

curta, mas muito ·proveitosa. 
. . 

O Dr - Paulo de Frontin tem alimentado sempre o projecto de melhorar 

a raça cavallar no nosso paiz. Assim, em 6 de março de 1885,fundou o Derby

Club, sendo eleito seu presidente. Projectou e dirigiu . a construcção da raia, 

archibancadas e dependencias do Derby, conseguindo inaugural-o em 2 de 

agosto do mesmo anno . 

Até hoje tem sido, sem interrupção, presidente da sociedade que conse

guiu o primeiro logar entre as sociedades sportivas do Brazil. 

A' sua decisão e energia de caracter . devem-se dois factos que cahiram 

no domínio publico. 

O primeiro relativo á posição que assumiu o corpo academico na questão 

entre o Governo e a Congregação da Escola Polytechnica, questão que deu 

em resultéi',do o fechamento da escola e a demissão do cargo de s;lirector do 

venerando Rio Branco, então ausente na Europa em tratamento de pertinaz 

molestia, que mais tarde o victimou. 

Nessa questão, que ha de perdurar nos annaes da Polytechnica, o Dr. 

Paulo de Frontin e outros seus collegas que dirigiam o movimento revelaram 

uma dedicação e energia fóra do commum, apesar de alumno. 

A outra, que tambem foi secundada por outros, refere-se ao período agudo 

da reforma social, que deu em resultado a lei de 13 de maio ; conseguiu fundar 

um Club abolicionista na escola, na sua quasi totalidade composta de filhos 

de fazendeiros ou de interessados na conservação do elemento escravo, Club 

esse que .realisou um dos factos mais notaveis da propaganda pelos effeitos 

beneficos que dahi resultaram. 

Referimo-nos á libertação no largo de S. Francisco de Paula, onde esta 

edificada a Escola Polytechnica. 

Quando á testa da futurosa Empreza de Melhoramentos no Brazil, já 

pensava em outras ol;>ras de alto valor em construcção no porto do Rio de Ja

neiro, serviço que a sua pequena estrada vinha a prestar mais tarde, no grande 

saneamento da Capital da União, hoje em operação. 

A sua invejavel actividade não se limita só á vida industrial; parte 

della é consagrada ao culto do sentimento patriota, de que tem dado 

tão boas e repetidas provas, por isso foi um dos campeões mais activos 

no preparo da commemoração do 4° Centenario do descobrimento do 

Brazil. 
579• no 
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Taes foram os serviços prestados por sua intelligencia e actividade, com© 

vice-presidente da Associação do 4º Centeriario do descobrimento do Brazil, 

que foi-lhe conferido o diploma de GRANDE BENEMERITO e seu retrato no livro 
( . 

especial dedicado áquella commemoração . 

Em 15 de ag.osto de 1900 assistiu á inauguração das obras das Docas do 

Rio de Janeiro, trabalho de sua iniciativa. 

Foi eleito presidente da commissão executiva do Congresso de Engenha

ria e Industrias desta Capital. 

E hoje, numa vida activa, é o actual director e chefe das grandes . obras 

da Avenida . Central, por conta do Governo que na maior confiança entre

gou-lhe a direcção desses trabalhos que perpetuamente hão d~ ficar gravádos na 
1 

historia, como belleza de arte no coracão desta cidade, a interessante e . ' 
vistosa Avenida Central, por onde todas as nações pelbs seus povos que 

nos visitam não de passar, admirando-a. 

Escol/lemos de preferencia o mez de setembro, para mostratf, ao pa1z e 

ao mundo civilisado a gloria da Engenharia brazileira n.a pessoa de um mestre, 

o Dr. Paulo de Frontin, que tão moço ainda relevantes serviços já conta 

por elle ·á nossa patria. 

E se assim procedemos, honrando a primeira pagina do nosso jornal com 

o seu busto, é porque se approxima o dia do seu anniversario, que é, como acima 

já dissemos, no dia 1 7 do corrente, na proxima semana. 

Quando na frente de um jornal como O Grito dq, Patria se depara com 

um nome tão illustre como o do Dr. Frontin, carregado de serviços ao seu 

paiz, o contentamento não é só para elle, é tarrtbem para a familia, para os seus 

· innumeros amigos e para a imprens·a séria que tem no jornal um sacerdocio, lem

brando ás nações o heroísmo e lealdade de seus filhos . 
' 

Faltam poucos dias para a brilhante aurora da data natalicia de S. Ex.; 

entretanto, vemol-a tão perto, se approxima'ndo de momento a momento e por 

essa razão, dentro desse victorioso mez, somos os primeiros que antecipada

mente queremos por essa hom'enagem levar-lhe os nossos cumprimentos. 

O Grito da Patria, a um dos primeiros Engenheiros do Brazil, na pessoa 

do grande cidadão Dr. Paulo · de Frontin, s.auda-lhe erguendo-lhe _ Um brinde 

por essa Liberdade, que tão moço ainda S .· Ex. prégou, na fundação de um 

Club que tinha por titulo «Abolição dos captivos». 

Ao eminente Engenheiro Dr. Paulo de Frontin. 

As nossas felicitações. 

(O Grito da Patria, n. 98, Capital Federal - 9 de setembro de 1905.) 



ADMINISTRAÇÃO DE r896-1897 
Directoria: 

Director, Dr. André Gustavo Paulo de Frontin . 
• 

1ª DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Thesoureiro, major Miguel de Oliveira Salazar. 

Pagador, Antonio Carlos de Araujo Bastos Junior. 

Intendente, Engenheiro Alberto Macedo de . Azambuja . 

Ajudante, Miguel Ribeiro Lisboa. 

Almoxarife, Antonio Angelo Pedroso. 

2ª DIVISÃO 
• 

TRAFEGO 

Sub-director, Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira . 

Augusto do Rego Toscano de Brito. 

Adolpho Pereira. 

Inspectores do trafego, Antonio Innocencio da Silva Pinto. 
. Engenheiros . 

Felippe Nery Ewbank da Camara. 

Alberto de Andrade Pinto . 

Antonio José Ferreira de Araujo. 

Augusto José Teixeira. 

Sub-inspectores . . . José Antonio Ferreira Monteiro. 

Benedicto Roiz Kopke. 

Libera to José Cordeiro Gomide. 

439 

• 

Inspector do telegrapho e illuminação, Engenheiro Humberto de Saraiva 

Antunes. 

3ª DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

Sub-director, Engenheiro Jorge Rademaker Grunewald. 

Contador, Francisco Pinto da Silva Valle. 

Guarda-livros, Augusto José Pereira Schafflor. 
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.4ª DIVISÃO 

L O COMOÇÃO 

Sub-director, 
nheiros. 

Eng· e - I Eduardo Claudio da Silva . ,. 

/Manoel Maria del Castillo. 

Ajudantes. . . . l 
Manoel da Silva Oliveira. 

. Antonio Soares de Gouveia. 

José Custodio Fernandes do Nascimento. 

Chefes das officinas. 
~ Manoel Gonçalves Pecego. 

· ~ Francisco de Siqueira Dias Sobrinho. 

Sª DIVISÃO 

VIA PERMANENTE E ED~FICIOS 

Sub-director, Engenheiro José de Andrade Pinto . 

Ajudante, ,Engenheiro João José de S. Paulo. 

» technico, Engenheiro Bianor Silvano de Mendonça. 

I 
Antonio Vieira Cortez. · 

Alfredo Lopes da Costa Moreira. 
1 
· Bernardo de Mattos Trindade. 

Arthur de Alencar Araripe. 

1 
Carlos Guedes da Costa . 

1 Carlos· Euler Junior. 

Antonio Augusto da Costa Lacerda. 

Engenheiros residentes . 
1 Joaquim de Assis Ribeiro. 
1 

Lucas Soares Neiva. 

Antonio Francisco de Sá Freire. 
' 

Joaquim Augusto Sµzano Brandão. 

Benjamin Franklin de Albuquerque Lima. 

Domingos Gabriel Ferna,ndes Pereira. 
1
\ Joã? Caldeira de Alvarenga· Messeder; 

Ernesto da Silva Paranhos Junior. · 

() 
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ADMINISTRAÇÃO DO DR. ANDRÉ GUSTAVO PAULO DE FRONTIN 

• 
Concedida a exoneração do Marechal Jardim a 23 de novembro de 

1896, foi, por decreto do dia seguinte, nomeado director da Estrada o Dr. 

André Gustavo Paulo de Frontin, o qual tomou posse e entrou em exercicio 

na mesma data. 

O decreto n. 2417, de 28 de dezembro. manda observar na Estrada 

de Ferro Central do Brazil o regulamento modificado pela lei n. 42 9, de r o 

. do . mesmo mez, e faz extensiva tal modificação ás demais estradas de ferro da 

União, no que lhes fôr applicavel. A lei n. 429 revoga varias disposições 

do regulamento approvado pelo decreto de 26 de março do mesmo anno. 

A referida lei n. 429 estabelece no § 20 que: 

« Os empregados das emprezas custeiadas pelo Estado não são conside-
• } 

rados empregados publicos», e assim tambem extinguiu o prolongamento 

desta Estrada. 

De accordo com a proposta da Directoria foi supprimido o Centro Com. 

mercial de S. Paulo por aviso de 26 de dezembro de 1896 e rescindido o contrato 

com Firmo de Faria Albernaz para entrega e tomada de volumes a domicilio. 

Em r 897 as quatro divisões tinham por sub-directores os seguintes En-

genheiros: 

Trafego, Marciano de Aguiar Moreira. 

Contabilidade, Jorge Rademaker · Grunewald . 

Locomoção, Manoel Maria del Castillo. 

Via permanente, José de Andrade Pinto. 

Com o fim de dotar os suburbios da Estrada com um serviço de trens 

regular e independente, foi, por iniciativa da Directoria, construida uma y 

linha entre as duas existentes da Central a Madureira com uma extensão de 

r6.564m,oo, e que foi inaugurada a r9 de janeiro de 1897. 

Foi tambem inaugurada a 4 de fevereiro a linha circular com um desen

volvimento de 945m,oo, partindo do ramal do Campinho, logo após Cascadura, 

e entroncando de novo na linha do interior, pouco além da estação de Madureira. 

A construcção dessa linha facilitou o serviço dos suburbios e acabou com as 

demoradas manobras em Cascadura, causa principal dos atrazos dos trens. 

No trecho da nova linha foi inaugurada na mesma data a estação 

D. Clara. 
579~ 
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Deu-se tambem principio ao serviço para a preparação de uma quarta linha, 

destinada a separar completamente o serviço do interior do dos suburbios, 

dotando cada um desses serviços com duas linhas, duas ascendentes e duas 
( 

descendentes. Estes trabalhos tiveram, po·rém, de ser suspensos, :;ichando-se 

promptos 7. 97 3m ,oo de leito, seis pontes e quatro boeiros, e bastante adiantados 

duas pontes e o restante do leito. 

Durante o anno de 1897 foram abertos as seguintes estações e postos 

telegra phicos : 

Estação D. Clara, ponto da linha circular 

Posto telegraphico do kilometro 259, entre as estações Cruzeiro e Ca

choeira, .a 29 de janeiro; 

Posto telegraphico do Alto de Sant' Anna, entre as estações Entre Rios e 

Serraria, a 1 de fevereiro ; 

Postos telegraphicos, de Gagé, entre as estações de Lafayette e Con

gonhas, e de Bocaina, entre Congonhas e Miguel Burnier, sendo este trans

formado , em estci.ção de Sª classe a 1 1 de abril ; 

Estação de Morro Agudo, entre Maxambomba ·e Queimados, a · 13 · de 

abril; 

Estação Teixeira Soares, entre· Benjamin Constant e Conceição, a 13 de 

ma10; 

Estação da Paciencia, entre Campo Grande e Santa Cruz, a 29 de maio ; 
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Postos telegraphicos dos kilometros 44, entre Morro Agudo e Queimados 

e 68, entre Bifurcação e Oriente, a 16 de setembro ; 

Posto telegraphico do kilometro 344.405, entre Mantiqueira e João Ayres, a 
. ~ 

1 2 de outubro ; 

Posto telegraphico do kilometro 180, entre Suruby e Divisa, a 1 5 de outubro. 

Mudaram de nomes, no mesmo anno, as seguintes estações e postos t ele

graphicos: 

A 2 1 de janeiro -A estação de João Gomes passou a denominar-se Palmira, 

e a parada do kilometro r 39, no ramal de S. Paulo, Jorge Rademaker. 

A 1 o de março -A estação do Espírito Santo passou a denominar-se 

Sobragy. 

A 29 do mesmo mez - O posto telegraphico qo kilometro 96 passou a 

denominar-se Engenheiro Morsing, e o do kilometro 237, Villa Queimada. 

A 9 de abril - O posto telegraphico do kilometro 26 passou a deno-

minar-stt Nazareth, e o do kilometro 55, Caramujos. ' 
A 2 8 do mesmo mez - A estação da Paz passou a denominar-se Matto

sinhos. 

A 14 de maio - O posto telegraphico do kilometro 259 passou a deno

minar-se Embaú. 

A 2 1 do mesmo mez - A estação Cupertino passou a denominar-se 

Dr. Frontin, attendendo o Ministerio a uma representação. de grande numero de 

moradores da localidade. 

A 1 5 de setembro - O posto telegraphico do kilometro 44 passou a 

denominar-se Austin, e o do _kilometro 68, Ellison. 

A r 2 de outubro - O posto telegraphico do kilometro 344.405 passou 

a denominar-se Rocha Dias . 

A 1 5 do mesmo mez - O posto telegraphico do kilometro I 80 passou 

a denominar-se Oliveira Bulhões. 

A 2 5 do mesmo mez - O posto telegraphico Barranco Alto passou a 

denominar-se Morejra Cesar . 

A 30 do mesmo mez - A estação Frederico Lage passou a denomi· 

nar-se Dias Tavares, por haver outra de igual nome na via ferrea de Juiz de 

F óra ao Piau. 

Foi inaugurado o systema de illuminação ele.ctrica nas estações de Belém 

e da Barra do Pirahy, sendo nesta a 18 de outubro e naquella a 8 de maio. 

Na estação do Cruzeiro foi inaugurada a illuminação pelo systema de 

gaz acetyleno a 2 6 de outubro . 
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DECRETO N. 2417 - DE 28 DE DEZEMBRO DE r896 

Manda observar na Estrada de Ferro Central do Brazil o regulamento modificado pela lei n. 429, 

de ro de dezembro de 1896, e faz extensiva tal viodificação ás demais estradas de ferro 

da União, no que lhes fôr applicavel. 

O Vice-Pre.:>idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em ex
ecução da lei n. 429, de r o de dezembro de r 896, cujo art. 6°, § r 3, altera 
e revoga varias disposições do decreto n. 2247, de 26 de março de 1896, 
manda que nos serviços da Estrada de Ferro Central do Brazil seja observado 
o regulamento, que com este baixa, assignado pelo Dr. Joaquim Duarte 
Murtinho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Industria, Viação 
e Obras Publicas, ficando extensivas as modificações ordenada~ nos termos 
da lei ás demais estradas de ferro da União, em tudo quanto lhes fôr appli
cavel. 

o 

Capital Federal, 28 de dezembro de r 896. 

MANOEL V ICTORINO PEREIRA. 

Joaquiin Duarte Murtinho. 
o 

Regulamento a que se refere o decreto n. 2417, desta data 

CAPITULO I 

DA ORGANISAÇÃO DO SERVIÇO 

Art. 1 º. O serviço a cargo da· Directoria da Estrada de F,erro Central do 
Brazil comprehende a direcção e administração da Estrada em trafego. 

Será dirigido por um director de livre escolhà, do Governo, immediata
mente subordinado ao Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e 
Obras Publicas, auxiliado por quatro sub-directores nomeados pelo dito Ministro, 
sobre indicação ou proposta do director. 

Paragrapho unico. O director reunirá os sub~directores em conselho 
consultivo, quando i.ulgar conveniente ouvir o parecer dos mesmos em colle
ctividade, cabendo~lhe todavia exclusiva responsabilidade pelas resoluções que 
adoptar. 

CAPITULO II 

DA DIRECÇÃO E ADJlllNISTRAÇÃO 

Art. 2°. O serviço da Estrada se distribuirá pelas cinco divisões, que 
vão indicadas na ordem <t com as denominações seguintes : 

rª. Administração central; 
2ª. Trafego; 
3ª. Contabilidade; 
4ª· Locomoção; 
S•. Via permanente e edificios. 

Art. 3°. A primeira divisão fica sob a immediata direcção do director. 
Cada uma das outras divisõe.s será dirigida por um sub .. director com a 

denominação correspondente. 
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Ari. 4.0 • ·E; da exélusiva competencia do dirt>ctor: · 
§ 1°. ,A superintendencia e direcçiío gernl dt todos os serviços. 

. § 2º'· A nomeação de todos os ernpregad')s da Estrada, que por este regu-
lamento não competir'ao Ministro, e propor os que por este tenham de ser no
meados. 

§ 3°. A organisaçáo ou approvação dos regulamentos e instrucçóes para os 
diversos serviços da Estrada. 

§ 4°. A autórisação das despezas dentro dos creditas destinados aos ser
viços a seu .cp.rgo. 

§ 5°. A interpretação das tarifas e as providencias relativas ao desenvol
vimento da renda da Estrada. 

§ 6°·. A ' decisão das reclamaçóes concernentes ao serviço da Estrada. 
§ 7º. A celebração de contratos de serviços, cessões, forn ecimentos e 

ajustes com particulares. 
§ 8°. A celebração de contratos ou ajustes com·as comp:mhias e em pre

zas de transporte, para o estabelecimento de trafego mutuo, uso commum de 
estaçóes, · permutas e outras. 

§ 9°. A imposição de penas e concessóes ele licenças aos empregados, de 
conformidade com as disposiçócs de3te regulamento. 

§ 10. A adopção de quaesquer medídas tendentes á disdplina, segu
rança, economia e desenvolvimento do trafego da Estrada. 

§ l l. Fixar o horario dos trens, seu numero, velocidade e pontos de 
· pa.rad·a. 

§ l 2. Representar ao Governo, propondo as medidas que julgar ne -
cessarias para o regular funccionamento do serviço da Estrada, quando esca

pem ás suas attribuiçóes ou não previstas neste regulamento. 
§ l 3. Pro111over perant';! as autoridades constituidas os processos de re

sponsabi!'idade do pessoal eia Estrada, nos casos previstos em lei para gara n
, tir a· ·segurança do trafego, a manutençfo da ordem no serviço e arrecadação 

da respectiva renda. 
§ 14. · Zelar 'pelo fiel cumprimento deste regulamento e das ordens do 

- Governo concernentes ao serviço. 
Art. 5°. São attribuiçóes dos sub-directores: 
§ ' lº • . Superintender e dirigir o serviço da respectiva divisão, tomando 

as providencias necessarias para niantel-o em condições Satisfactorias, propondo 
ao director- as 'qu_e não estiverem ao seu alcance ou não forem de sua alçada. 

§ 2º. Distribuir o· pessoal sob suas ordens, regular suas attribuiçóes e 
fazer observar r.igorosamente os regulamentos relativos ao serviço da respe

ctiva divisão. 
§ 3°. Fiscalisar, como chefe, todos· os trabalhos que se executarem na 

divisão, que forem de ·sua competencia, de modo que se façam com a neces-

saria economia e presteza, • I 

· § 4º. Fiscalisár a execução dos contratos concernentes ao respectivo 

serviço. 
§ 5°. Dar posse, adrnittir, dispensar, licenciar e punir os empregados da 

divisão nos ' casos previstos neste regulamento, que "couberem em sua alçada. 
§ 6°. Informar ão director sobre todas as occurrencias do respectiv.o serviço 

e apresentar-lhe mensalmente um relatorio resumido sobre a marcha do serviço 
· da divisão, com os dados preciso3 para formar seguro j uizo a respeito e resolver 

sobre os casos occurrentes. 



§ 7º . . Cumprir e fazer cumprir as- ordens. e instrncç~es do director concer-
nentes ao mesmo serviço. . 

§ 8°. Prestar ao director o seu concurso, qua11d~ .. exigido, para eluci
dação das qBestÕes sobre que houver esta..de deliberar COril re~3:Ção ao serviço 
da Estrada. 

CAPITULO III 

' PRIMEIRA DIVISÃO 

. Da administração central 

Art. 6°. A administração e.entrai cotnprehehde .o .exp~diente concernente 
a todos os serviços de exclusiva competencia do · dir~.ctor, quer em suas re
lações externas, quer internas ; a arrecadação das rend.as da Estrada e de todas 
as quantias, que se des.tinarem ao seu custeio e rndhoramentos ; applicação 
de umas e outras nesse objecto e prestação de contas ao Thesouro; a acqui
sição de todo o material preciso ao serviço da Estrada. 

Subdividir-se-ha pelas seguintes secções : 
Ia. Secretaria ; .. . ·2 ª . Theso.uraria ; o 

3•. Pagadoria; 
4•. Intendeneia. 
Art. 7º. A secretaria será dirigida por um secretélrio, incumbindo-lhe: 
§ r º . O expediente official . da Directoria. 
§ 2°. ·O lançamento dos contratos e ajustes, o assentamento dos empre-

gados e o registro de toda· a correspondencia officíai da Directória. 
§ 3°. O inventario dos prõprios da Estrada. -
§ 4°. A guarda e a conservação do archivo central. 
§ 5°. A organisação êlas folhas de pagamento do pessoal -da administra

ção central. 
Art. 8°. A thesouraria ficará a cargo ·de um .thesoureiro, que terá sob 

sua guarda a caixa, por cujos valores e operações é responsavel, competin
do-lhe: 

§ rº. Receber e fazer escripturar diariamente no li?ro ·.caixa a receita or-
. dinario e a extraordinaTia eventual da Estrada. . 

§ 2°. Entregar . no Thesouro, por ordem do ., directo,r, a :renda liquida 
da Estrada e a importancia cobrada dos direitos e iqipostos. 

§ 3°; Fazer por si ou por seus auxiliares, , devid~mente autorisados, todos 
os pagamentos da Estrada, excepto do pessoal, ql:le ~erá effectuado pela pagado
ria, á qual prestará os fundos precisos, precedendo orden;i do director, e aquelles 
que, em virtude de contratos existentes ou que se fizerem, ten4am de ser effe
ctuados em outra repàrticão publica. · 

, 1 

§ 4°. Arrolar todos os documentos de . receita e d~speza, qué devam ser 
remettidos ao Thesouro na conformidade do decreto n. 1 ~. 145., qe 5 de janeiro 

de 1889-. . . 
Art. gº. O exame e escripturação dos documentós - comprobativos da 

receita e despeza ficam a cargo de um escrivão, que_ depois de examinai-os os 
rubricará. 

' ' 

. O escrivão é responsavel pela· legalidade de todos os papeis ,que servirem 
de documentos da escripturação. 

... 
" 
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Art;. 1 o. A pagadoria ficará a cargo de um pagador, a quem compete: 
§ - 1°. Effectuar o pagamento de todo o pessoal da Estrada, por si ou por 

seus auxiliares, . autorisados legalmente, recebendo do thesoureiro, me~ 

diante a1:1torisação do> director, os fundos precisos, de que prestará provisoria
mente contas mensalmente, recolhendo os saldos á thesouraria. 

§ 2°. Fazer escriptucar toda a despeza concernente a esse serviço e arrolar 
os respectivos documentos, afim de serem em devido tempo remettidos ao The
souro para liquidação de contas finaes. 

Art. 'r 1. Ficam reunidos em ·1:1ma só repartiçao, sob a denominação de 
- inténdencia - os serviços do almoxarifado, da agencia de compras, dos des~ 
pachos, da carga e descarga e de impressão. 

Art. 12. A intendencia terá como chefe o intendente, que será auxiliado 
por um ajudante, cabendo"lhe: 

§ 1°. Propor ao director as providencias necessarias para acqms1çao de 
todo o· material e mais. objectos necessarios ao custeio da Estrada, quer tenham 

· , ' de._ser directa ou indirectamente importados do estrangeirn, quer por compra no 
: mercado . 

. · · ' § 2°. Fiscalisar a entrada do q1:1e fôr adquirido para o fim indicado, quanto 
á qualidade é quantidade, e dar o conveniente destino . 

) 

, .. 

§ 3°. Fazer armazenar classificadamente os materiaes e mais .pbjectos, que 
convenha adquirir para ter em depqsito, de modo que os supprimentos se façam 
a tempo e com opport1:1nidade, quando requisitados. 

§ 4°. Fazer despachar os pedidos a1:1torisados pela Directoria para suppri
mento nas obras e de todo o serviço da Estrada. 

§. 5°. Fazer mariter os depositos em boa ordem e a respectiva escriptu~ 

ração, de modo a facilitar, tanto quanto possível, · o .conhecimento do que 
nelles existir, para evitar que se façam acquisiçõcs desnecessarias. 

§ 6°. Assignar todos os doC1:1mentos de entradas e sabidas, que constituem 
a sua responsabilidade. 

§ 7º. Fazer examinar e avaliar o material inservível, que existir ou fàr 
recolhido á intendencia, requisitar o concerto do que puder ser de novo for

. necido, ou vendido em leilão por imprestavel ou que não tenha applicação 
na Estrada. 

§ 8°. Apresentar á Directoria, até o dia 15 de cada mez, um mappa 
dos fotnecimei;itos, feitos ás diversas secções de serviço no mez precedente 
e, até o fim de fevereiro de cada anno, ·uma demonstração geral do movi~ 

· metlto do material do anno anterior e um inventario geral do material 
em, ser; tr;:lbalhos e.stes que de~erão sei;- organisados pelo escrivão. 
· Art. 13. O director expedirá regulamentos especia.es, dando conveniente 

organisação aos diíferentes serviços comprehendidos . na primeira divisão, 
definindo . as attribuições do respectivo pessoal comprehendido na tabella 
n. ·r e estabelecendo os livros·, modelos e processos, que deverão ser adoptados 

na escriptura,ção e contabilidade respectivas. 

CAPITULO IV 

SEGUNDA DIVISÃO 

Trafego 

· Art . . 14. A segunda · divisão tem a seu cargo o serviço do trafego, 
comprehendendo o despacho e transporte " de cargas e o ·· movimento de 

.. 



passageiros,; bem como a . applicação ·das med~da~ usµaes, que garantem a 
segurança e regularidade .na circulaçáo dos trens · e .a · ordem no mesmo 
serviço. 

ArL J 5. O serviço da segund':l. divisão distribuir-se-ha por um escri
ptorio central e por quatro inspectorias, \res das quaes sob a denominação 
de· -inspectorias do trafego- se applicaráo ao serviço tj.o trafego propriamente . 
dito, e a 4ª, sob a de-inspectoria do telegrapho e da illuminaçáo - refe
rir-se-ha a serviço3 access<;>rios, concernentes ao mesmo trafego. 

Art. r6 . O sub-director · do trafego superinteo~e .o serviço da segunda 
divisão, ficando s9b sua immediata direcção o escriptor~o central, que fará: 

§ rº . O expediente geral da divisão. 
§ '-2 º. A organisação dos horarios dos trens . . 
§ 3°. A expedição de ordel)s de serviço concernentes ao trafego. 
§ 4°. A organisa.ção çlos relatorios mensaes e. annuaes concernentes ao 

serviço do trafego. 
§ 5º . A organisação das folhas de pagamento do respectjvo pessoal. 
§ 6°. A organisação e conservação do archivo especial da · divisão. 
§ 7º . O registro resumido dos contrato3 relativos ao. serviço do trafego. 
§ se . Os assentamentos do pessoal da · divisfo que constituem a fé de 

, officio do mesmo pessoal. • 
.§ 9º . O registro das fiaqças. 
§ r o . O processo das reclamações provenientes do serviço do trafego. 
§ r r . A organisação da estatística do trafego. 
§ r2. A disti;ibJição geral dC1 pe3soal da divisão. 
§ r 3. O processo das irregularidade~ no serviço dos trens e das 

estaçóes. 
Art. 17 . Para o serviço do trafego será a Estrada dividida em tres dis

_tricto.:> , a cargo de outros tantos inspectores, · subordinados ao sub-director da 
divisão, sob cujas ordens e instrucções exercerão as seguintes attribuições : 

§ J º . Fiscalisar o movimento dos trens nas respecfrvas circumscripções. 
· § 2° . Fiscalisar o serviço das estações comprehendidas nos r espectivos 

distriCtos, nfo s :) quanto á organisação, manobras e despacho dos trens, corno 
em relaç~ó á recepçfo e despacho das i;nercadorias e serviço dé passageiros. 

§ :3° . Processar as irregularidades que se derem nó serviço do dístricto a 
seu cargo, tomando as providencias precisas para sanal-as ou propondo ao 
sub-director as que não estiverem a seu alcance. 

§ 4°. Fazer proceder ás indagações necessarias para desco~rimen~o das 
mercadorias que se extraviarem, de modo a . obter os" dados precisos para o 
respectivo processo. 

§ 5º . Providenciar ·nos caso3 de accidentes, não só. quanto ao restabeleci
mento do serviço, cotno em relação á segurança e commodidade dos passa
geiros e arrecadação das mercadoriâs sujeitas a extravio: 

§ 6° . _Propor os empregados <lo districto que devam concorrer para o 
preenchimento das vagas que se derem, impor penas disciplinares aos em
pregados sob suas ordens, ou propol-as ao sub-director, quando não couberem 
em sua alçada e distribuil-os segundo as conveniencias do serviço. 

§ 7°. Organisar a estatística do movimento no respectivo districto. 
Art. r8 . Aos inspectores do trafego é immediatamente s~bordinado todo 

o pessoal das estações comprehendidas nos respectivos çlistricto3 e o dos trens 
, que ahi circularem. 
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Art. 19. Os inspectores do trafego serão auxiliados por sub-inspectores, 
cujo numero será fixado pelo director, segundo as necessidades do servico. 

Art. 20. O serviço telegraphico da illuminaçáo e outros accessorios do 
trafego .será dirigido immediatamente por um Engenheiro com a denominação 
de inspector do tel~grapho e da illuminação e comprehenderá : o serviço 
telegtaphico, electrico, telephonico, chronometrico e de illuminação, tanto 
dos trens, como das estações, competindo-lhe : 

§ rº. A installação, reparação e inspecção das linhas e apparelhüs tele-
graphicos telephonicos de block system e qualquer applicação da electricidade. 

§ 2°. Installacão e conservacão da illuminacão das estacões e dos trens. 
§ 3°. A ,fiscaÍisação do serviso chronometric~. , ' 
§ 4°. O processo das irregularidades que se derem no serviço de 

, transmissão pelos apparelhos electricos, recepção e entrega de telegrammas 
e quaesquer outras, que se derem no serviço t~legraphico. · 

§ 5°. A distribuição dos telegraphistas pelas estações de conformidade 
· com o quadro approvado. 

§ 6°. A_ imposição de penas disciplinares aos empregados sob suas 
. ordens, nos limites prescriptos neste regulamento, bem como propor ao 
sub-director as que não estiverem em sua alçada. 

§ 7°. A proposta das nomeações dos empregados sob suas ordens para 
') 

preenchimento das vagas que se derem. 
§ . 8°. A organisação da estatistica e de toda a escripturação concernente 

ao respectivo serviço. 
Art. 21. O inspector .. do serviçq telegraphico _e de illuminação será 

,auxiliado por tres sub-inspectores. 
Art. 22. Os inspectores prestarão ao sub-director todas as informações 

que lhes forem · exigidas, cabendo-lhes propor qualqu~r medida que fôr con
veniente .adoptar para a regularida~e, boa ordem, e melhoramento dos 
serviços a seu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as ordens e instrucções 
que receberem. 

Art. 23. Para regularidade dos trabalhos . a cargo da divisão serão 
organis.ados pelo sub-director . regulamentos especiae~ para cada serviço, os 
quaes. só terão vigor depois de approvados pelo director. 

CAPITULO V 

TERCEIRA DIVISÃO 

Contabilidade 

Art. 24. O serviço da contabilidade c~mprehende a fiscalisação e es
.cripturação da. receita e despeza da Estrada no que não ficar por este regu
lamento directamente subordinado á primeira divisão, bem como o estudo 
das tarifas ou de suas modificações, que tenham de ser submettidas á appro

vação . do Governo. 
Art.. 25. G serviço da contabilidade será dirigido pelo sub-director 

respecti".o e subdividir-se-ha por duas secções : 
1 ª. Da receita ; 
2ª. Da despeza e contabilidade geral. 
Art. 26 0 Ao sub-director, além da superintendencia. de todo o serviço 

c!.a di:visão, compete a direcçã@ immediata ,dos trabalhos de organisação ou 
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rev1sao das ·tarifas, . a expedição de instrucções para applicação das mesmas 
. e para todo o serviço da revisão. 

Art. 27. A 1ª secção será d,irigida por um contador, a quem compete: 
§ 1°. Verificar os documentos de receita propria. ou alheia, fazendo os 

calculas e applicaçóes das tarifas. f. . . · · .. . . · 1 

§. 2º. Escripturar discriminadament.e, em livros esp~ciaes, a receita arre
cadada e por ~rrecadar, ·com désignação das procedencias e cios responsaveis. 

§ 3°. Otganisar mappas quinzenaes · dos passageiros~ as demonstrações 
dos passageiros, fretes e impostos por conta dos Ministerios, dos Estados, 
repartições, emprezas, companhias ou particulares, que:. tenham contratos 
ou accordos ·com a Estrada; as contas correntes da receita de todos os ser· 
viços discriminadamente; as estatísticas· parcial e gera'!. ·.da receita e todas as 

·demonstrações .sob esta .rubrica, que tenham de servir de base aos trabalhos 
da· 2ª seccão. · 

§ 4°. Organisar os processos dos r~sp~nsa~eis da ·renda da Estrada, 
.. providenciando sobr~ sua instauraçfo, prosegtiimento, .. conclusão e remessa, 
para os de\ridos effeitos, ficando todos registrados. . 

§ 5°. Extrahir guias de reposição _ e de restituição ~ por multas, fretes 
deficientes ou excedentes, indemnisações · por extravio o.u consumo, arma-
;,enagens, estadias, sendo todas registradas. u 

§ 6°. Extrahir certificados . de despachos, cópias de notas- de expedição 
e de quaesquer documentos de receita, que forem requeridos por interessados 
ou requisitad.os pela 2ª s~cção ou por qualquer ' das divisõ'es da Estrada. 

§ 7º. Escripturar os livros de fé ~e officio dos e'.tnpregados da divisãó. 
§ 8°. Organi_sar os resumos mensaes do ponto e às folhas de pagamento 

d? pessoal, as tabellas dos vencimentos e diarias; e ordens em vigor. 
§ gº. Imprimir os bilh~tes de passagens, fornecel.os, bem como cader

net~s de coupons e passes temporarios para qtiaesquer _ applicaÇ6es de transito 
pela Estrada, provendo as estações, tanto delles, como dos livro_s e · talões 
de receita, numerados e carimbados, levando tudo á conta dos respectivos 
requisitantes. 

§ 10 • . Requisitar directamente da 2ª secção e, p~r intermedio do sub 
director, das ·estações ou das outras divisões, quaesquer esclarecimentos de 
que careça para o serviço proprio, assim como prestar os que lhes' forem 
reclamados para o serviço que lhes pertence. 

§ 1 I. Archivar, convenient,emente classificados e coordenados, todo~ os 
documentos de receita e papeis pertencentes aos serviços, até que s_ejam 
dados em consumo . ou recOlhidos ao Thesouro Federal. 

Art. 28. A~ 2ª ~secção, que será dirigida por um guarda-livros, 
compete: 

§ 1 º. Redigir e expedir a .correspondencia ~ommercial da Estrada e as 
encomiJ:1:endas .do:material, que se tiverem de fazer ·.dentro ou1 fóra do paiz, 

· e registrar os respectivos preços. 
§ 2°. Examinar, verificar, processar todas as contàs i:le ·despezas com

, petentemente .documentadas, confqrme os pedidos e .contratos autorisados. 
§ 3°. Formular todas as·_ contas ; dos . Miriisterios, emprezas ou "parti

culares, que forem devidas á Estrada, iniciando a sua cobrança pelos meios 
competentes. 

§ 4 o. Confeccionar as cOntas correntes mensaes· da Estrada com, OS· Go
vernos estadoaes, emprezas. e corppanhias ,em_ trafego · mutuo;. por impostos 
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·· · ·· " é fretes, e extrahir cheques dos -saldos que lhes .competirem, para serem 
· pagos na fórma ·dos respectivos contratos. 
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§ 5°. Extrahir guias de credito e deb~to da thesouraria e proceder á 
escripturação ctara I! precisa dos documentos que s~ lhe referirem, para 
tomada de contas do thesoureiro, as quaes deverão . ser demonstradas em 
balancetes mensaes apresentados ao director até 15 .do mez subsequente. 

§ 6°. Organisar : 
a) as synopses e os balancetes mensaes, estes da receita e despeza do 

trafego e aquelles da receita e despeza eífectiva da Estrada, que devem ser 
"· -remettidos ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas e ao The

souro Federal; 
'.· b) a demonstração dos creditos e classificação dos títulos de despeza por 

exercício; 
e) o balanço definitivo do exercício financeiro para ser remettido ao 

Thesouro; 
d) o relatorio annual da di:visão, que deve ser remettido ao director, 

·acompànhado do balanço geral do exercício findo e annexos referentes e 
do orçamento , geral · da receita e despez;a da Estrada para o exerc100 
seguinte. 

0 § 7º. Escripturar as despezas de _todas as divisões do .serviç~ da Estrada 
· · " e regular as contas entre os diversos serviços. 

. § 8°. Escripturar nos livros Diario, Razão e Auxiliares toda a receita e 
despeza da Estrada, cingindo-se ás instrucções ·e modelos fornecidos pelo 
Thesouro · Federal . 

. § 9º. Requisitar directarnente da I ª secção e das outras :divisões, por 
intermedio do sub-director, todos os esclarecimentos que forem precisos 
para execução dos serviços, assim como prestar 9s qµe lhe forem pedidos 
por aquellas para os trabalhos que lhes competem. 

§ 10 .• Archivar, convenientemente classificados ·e coordenados, todos os 
documentos -e papeis relativos aos servi~os, afim .de serem opportunamente 
recolhidos aô Thesouro Federal ou dados em consumo. 

Art. 29. O sub-director da divisão organisará regulamentos especiaes 
0 para a boa direcção dos serviços a cargo de cada uma das secções da mesma, 
os -quaes só . vigorarão precedendo approvação do director. 

CAPITULO VI 

QUARTA DIVISÃO 

Locomoção 

Art. 3o. A' quarta divisão, que será dirigida pe!o sub-director da loco
moção, incumbe todo o trabalhp mecanico, a fabricação, c~nservação e re
paração d~ todo mater~al rQdªnte (locomotivas, carros ~ -vagões) e a execução 
de qualquer obra .metallic'a n:ecessaria ao· serviço ~a . E?trada. 

Art. 31. O serviço .da quarta divisão di~tribuir-se-ha por um escriptorio 

central e tres secções : 
1ª. Da tracção ; 

.·2ª: · :De~~offidn:as de machinas ; 
3ª. De officinas d(f carros. , , · 
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Art. ·32_. O sub-director, além da: superintendénéfa de todos os serviços 
da divisão, terá sob sua immediata direcção os-· trabalhos do escriptorio central, 
ao qual incumbe: 

§ 1 ·0 • Fazer o expediente geral da d1tisão: · 1 · 

§ 2°. Expedir instrucções e ordens para: todos os serviços a cargo da divisão. 
§ 3°. Organisar os plano~ geraes de execução, orçamentos e especifi-

cações para as encommendas de trem rodante e seus actessorios, quer tenham 
' ·de · ser exééutados nas officinas da Estrada, quer em: outras do paiz ou dó 

'estrangeiro. 
§ '4°. Fazer os pedidos de· tud6 o que fôr necessario para o serviço da 

divisão, fiscalisar e verificar o fornecimento dos ·materiáes requisitados, quer 
para ter ·. applicação iinmediata, quer para ·o abastecimento dos depositos. 

§ 5°. Organisar as estatisticas, escripturação e contabilidade concernentes 
ao 'serviço da divisão. · -

§ 6°. Confeccionar os relatorios, tanto mensaes como anmiaes, que teem 
de ser remettidos á Directoria . . 

§ 7º . Processar as folhas de pagamento do pessoal e as contas de for
necimento de material para o serviço da' divisão. 

,. Art . . 33. São dependencias da locomoção: 
1º, as -officinas para reparação de machinas; < 
2º, as· officinas para a fabricação e reparação dos carros' e vagões; 
3°, os depcsitos e armazens para :ª conservação das :machinas, carros e 

vagões, de coinbustivel, lubrificantes, sobresalentes e de todo o material ne
cessario para o consumo, devendo-se manter onde fôr conveniente um pequeno 
laboratorio para ensaio e exame das substancias que houverem de ser 
empregadas no serviço. 
· Art. 34. Os depositos de materiaes d~ consumo da locomoção deverão 
conter o indispensavel para dois mezes e sobresalentes · nece_ssarios para a 
reparação do material rodante. 

Art. 35. A 1ª · secção tem a seu cargo o serviço da 'tracção e será 
dirigida immediatamente por um dos ajudantes com a respectiva denomi
nação, com·petindo-lhe : 

§ 1 º. A distribuição das machinas no serviço do trafego . 
. § 2°. A distribuição do pessoal applicado ·ao serviço das machinas. 
§ 3°. A fiscalisação do serviço dos depositos de machinas e de carros 

e do trabalho de conservação. do material rodante. 
§ 4º. A verificação de fornecimento dos depositas parciaes de - com

bustivel e lubrificantes e fiscalisação do respectivo consumo, mantendo 
os depositas em condições de satisfazer . as exigencias do trafego. 

§ 5°. A manutenção da ordem e da disciplina no serviÇo a seu cargo, 
pelos meios facultados neste regulamento. 

§ 6°. A obtencão dos dados estatísticos concernentes à.o servico das ma-, , 

chinas e mais material rodante. 

§ 7°. A confecção das folhas de pagamento do respectivo pessoal. 
Art. 36. As duás outras secções, ás' quaes incumb<;! -O trabalho das 

offi.cin·as de machinas e ' material de transporte, .ficarão a cargo immediato 
de cada um dos outros ajudantes com a respectiva denominação, compe
tindo-lhes : 

§ 1°. Dirigir os trabalheis das officinas, de conformidade corri as ordens e 
instrucções que receber do sub--director. . . , 
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§ 2°, Distribuír Oi pessoal correspondente. e fiscal~sar o trabalho. 
§ 3·o. Manter a ordem e a disciplina nas officinas, impondo ou propondo 

ao sub-director as penas em que incorrerem os operarias e as recompensas 
. de que se fizerem merecedores, .. 

§ 4º. Fazer os. pfdidos do. material preciso com -as especificacóes neces-
sarias e fiscalisar o respectivo recebimento e applicaçáo. . 

~- 5°. Organisar os dados estatisticos sobre os trabalhos. das officinas para 
serem pre~>entes ao sub-director. 

§ 6°. Prestar ao sub-director todas as informaçóes que por este forem exi
gidas concernentes ao serviço e propor as medidas necessarias á boa marcha 
dos trabalhos a seu cargo. 

§ 7°. Organisar as folhas de pagamento do respectivo pessoal . 
. § 8° , Cumprir e fazer cumprir por seus subordinados todas as ordens 

que receber do .. sub-director com relação aos serviços. sob sua immediata 
direcção. 

Art. 37. A contabilidade e estatística da locomoção serão organisadas de 
fórma que se conheça ; 

a) para cada locomotiva e serie. de vehiculos : 
1°, o numero, natureza e importancia do3 reparos que tiverem soffrido; 
2°, o consumo e despeza kilometrica em combustivel e lubrificantes; 

0 3°, o percurso feito ; ,, 
b ) para as officinas: o trabalho util dos operarias, machinas e apparelhos 

e o custo em material e mão de obra das construcções e reparos. 
Art. 38. Será organisado um inventario descriptivo de todo o material 

·rodante, fixo e das officinas. Este inventario será revisto e conferido semes
tralmente pelo sub-director. 

Art. 39. As officinas poderão, sem prejuizo do serviço da Estrada, exe
cutar quaesquer trabalhos particulares, precedendo autorisação da Directoria, 
levando-se a importancia ajustada pelo sub-director á conta da renda even

. tu.al da Estrada . 
Art. 40. Annexa á locomoção funccionará uma, escola de primeiras 

lettras e de noções scientificas, cujo conhecimento fôr indispensa vel aos em
pregados das . officinas mecanicas e aos machinistas que dirigem as lo
comotivas. 

O director fará organisar orespectivo programma de.ensino, que será sub
mettido á appr~vação do Governo, ficando a sua applicação sob a immediata 
fiscalisação. do sub-director da divisão . 

. CAPITULO VII 

QUINTA DIVISÃO 

Via permanente e edijicios 

Art. 41. A superintendencia . da Sª divisão fica a cargo do sub-director 
da via permanente e edificios. O serviço respectivo será distribuído por um 
escriptorio central e pelas residencias em que fôr a Fnha, er.n trafego subdivi-

. ' . 
dida .. 

Art. 42. O escriptorio central, sob a immediata di~ecção do sub-director, 
comprehenderá duas secções, uma, technica, outra administrativa ; sendo o 

. sub-d~rector· auxiliado. por: um ajudante " 
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.. Art. 43. No . escriptorio central serão-e:icecutados 0os seguintes trabalhos, 
além de_ outros occurrentes : . 

,§ 1. 0 O expediente .da divisão .. 
§ 2°. A organisação dos projeetos, orçamentos e espedf}cag8es para todas 

as obras de conservação e de melhoraffi{fntos: 
§ .39. A esçripturação dos .depositos devidamente elassifieada, segundo 

, a natureza das 0bras, discriminando ... se o que fQ.r propriame'nte conservação 
e custeio do que constituir construcções novas. 

f 

§ 4°. A expedição de ordens concernentes ao se~viço da divisão. 
§ s.o.. A organisação. de ·relatqrios mensaes e annuaes, que devem ser 

apresentados ao director, de conformidade com as .. instrucções que serão 
indicadas no regulamento . especial da divisão. 

§ 6°. O inventario de todo o material ··e utenS.ilios da via permanente. 
§ 7°. Os pedidos qe tudo o que fôr . necessario· para o. serviço da divisão. 
§ 8°. O processo das folhas de pagamento de todo o pess0al da divisão. 
Art. 44. O serviço da via permanente comprehende a conservação, 

reparação e melhoramentos da via pergnanente e exec_ução das obras novas 
que se tornarem neces.sarias.. 

Na superintendencia deste ~ serviço ser~ o. .. sub-director auxiliado por 
ou.tro ajudante com a _ denor.ninaçfo de ajudante da via ,·permanente. 

Art. 45. O serviço da via permanente. se subdividira em pistrictos de 
residenci~ com a ext.enaão que fôr conveniente, ficando cada districto a 

· car:gQ de um engenh.e.ir.o resid.ente,. a. quem competirá: 
. § i;:º. Fiscalisar 0 trabalho. das turmas de cons:ervação da linha e obras 

de reparação dos edificios compreh~ndidos na residencia. 
§ 2°. Dirigir a execução de ohras novas que, nellas tenha.m de ser exe

cqtac:h1,s adm.inisu:ativamente ou fiscalisal-a.s; se. forem: feitas por contrato. 
§ 3Q. Indicar ou propor ao sub-director as medidas que forem neces

sarias pa.ra a regularidade do serviço e para manter em perfeito estado de 
conservação a linha e edificios comprehendidos , na residenç:ia. 

§ 4°. Faier pedidos do que fôr necessario ~o respectivo serviço. 
§ 5°. Organisar os pontos para as folhas,depaganiento dare.apectivo pessoal. 
§ 6°. Cumprir e . fazer cumprir as ,ordens que. receber do sub-director 

concernentes ao serviço. , º 
. § 7°. Fornecer ao mesmo toda& os dàdos preçisos para confecção dos 
relatorios ~19 que disser respeito .á residenda·, . 

Art. 46. As construcc;ões novas e repa:ta.çõ~~ çle custo con~ideravel serão 
· executadas, sempre que fôr possivel, por empreitada de serie de preço, ou 

em globo, devendo ser os respectivos contratos das empreitadas ·appro
vados pelo Ministro. · 

CAPITULO VIII 

DO PESSOAL 

Nomeações, demissões, substituições e -accessos 

. Art. 47. O · cargo de director só será confiado a Engenheiro nacional, 
que se recommende pela sua experiencia e capacidade pr.o.fissi~nal, demon

. strad-a: na .pratica de serviços congeneres: anteriormente prestados ao paiz. 
AÍt. 48 .. Só- poderão.. ser nomeados. para .es. · logares de: sub-directores 

Engenheiros nacionaes que1 alé~ .de sàtisfazerem. as ·candiç.õe:s. da lei n. 100 r, 
:....: ... ~ 
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de 9 de outubro de 1880, tenham revelado, na pratica de trabalhos pro~ 
fissionaes, aptidão especial para o exercicio do cargo. 

· Art. 49· Os car.$os de inspectores do trafego, de ajudante de divisão 
e os de residentes serão preenchidos por Engenheiros que, satisfazendo as 
éondições da lei supracitada, tenham pelo menos tres annos de pratica na 
propria Estrada ou em outras congeneres. 

Art. So. Serão nomeados: por decreto, o directo::.-; e, por portaria do 
Ministro, sobre proposta do director, os sub-directores, os inspectores, os aju
dantes de divisão, o secretario, o thesoureiro, o pagador e o intendente. 

Art. 5 r. Serão nomeados pelo director, por propostas dos sub-directores 
·ou dos respectivos chefes, os engenheiros residentes ·e os · demais empre~ 
gados titulados, indicados nas tabellas annexas. 

Art. 52. A admissão e demissão do pessoal não titulado é da compe· 
tenda dos · sub-directores, sob cujas ordens servirem . . 

Art. ~3· O director designará o seu substituto em suas faltas ou im
pedimentos .. temporarios; cabendo ao Ministro, ouvido o mesmo director, 
designar o substituto interino de entre os sub-directores, .se o impedimento 
prolongar-se por mais de 30 . dias. 

Art. 54. O sub-director da 2" divisão será substitui<;io pek.s inspectores, 
o 

e os das outras pelos respectivos ajudantes, todos na ordem de antiguidade, 
e na falta destes por quem o director designar. 

Art. , 55. O thesom;eiro e o pagador serão substituídos pelos fieis, conser
vando sempre a responsabilidade. 

Art. 56. No impedimento dos demais funccionarios, aos quaes pela na~ 

tureza· do ~argo e resp:.msabilidade que este acarrete fôr indispensavel dar 
. substitutos, mas sómente nestes casos, a substituiçáo se fará por indicação 
do sub-difector, sob cujas ordens servirem, respeitando-se, tanto quanto pos
sivel, a ordem hierarchica. 

Art. · 57. Todo o empregado que substituir a outro em seu impedimento 
temporario, nos casos previstos no artigo anterior, perceberá a gratificação 
deste, perdendo a .. do cargo que exercer effectivamente. 

Art. 58. O provimento dos logares que vagarem, . cuja nomeação com
petir ao 't director e sub-directores, se fará sempre por accesso dos cargos 

' . immédiatamente inferiores, prevalecendo o merecimento comprovado pelos 
antecedentes. 

§ rº. A' admissão na primeira categoria, qualquer que seja a natureza do 
serviço, precederá sempre o concurso com liberdade de inscripção, respeitadas · 
sómente as disposições da lei. 

· §, 2°. Seráo :isentos de conCl:lrso os cargos de fieis, que serão admittidos 
por indicação dos funccionarios ·sob cuja responsabilidade servirem, e os cargos 

: que ·não exigirem habilitações especiaes. 
o \ 

Vencimentos, licenças e tempo de trabalho 

; · Árt : Sg., , Competem aos empregados os vencimento's marcados nas cinco 
tabellas e ·observações annexas, parciaes e geraes, não devendo, porém, ser 

, , , accumuladas ·gratificações de ·mais· de uma tabella . 
_A palavra «empregados·» deve ser entendida :sómente 'e~ relação aos titu~ 

lados; as vantagens de que gozam extraordinariamente não são applicaveis aos 
!; , . -qua·sem titulos · exerceremi qualquer profissão no serviço da Estrada e os 

jornaleiros. 



· Art. 60. O empregado que exercer interinamente fogar vago perceberá a 
respectiva gratificação. 

Art. 6i. O empregado que faltar .ao (,serviço sem causa justificada per
derá todos os vencimentos. 

Se justificar as faltas, ser-lhe-ha descontada sómente a gratificação corres
pondente aos dias que faltar. 

§ 1° .• A ausencia do serviço por mais de oito dias só poderá ser justifi
cada por licença concedida por quem competir. 

§ 2°. A justificação das faltas poderá ter logar por simples allegação, se 
a ·ausencia não exceder de tres dias, devendo comproval-a com attestado me
dico se exceder de tres até oito dias, ficando sujeito em qualquer dos ca.sos a 
julgamento do director ou seus immediatos auxiliares, a quem delegar e~sa 

· attribuição. 
Art. 6z. O desconto por faltas, justificadas ou não, será correspondente 

aos dias em que ellas se derem; quando corn;;eçutivas, serão tambem descon
tados os dias feriados comprehendidos neste periodo . 

. Art. 63. São causas justificativas de faltas : 
1 °, molestia do empregado; 

• 2°, nojo; 
3°, gala de casamento. 
Art. 64. As licenças _aos empregados serão concedidas até 90· dias pelo 

.director; as que excederem a esse prazo, pelo Ministro, .. precedendo audiencia 
do director e de accordo com as disposições do qecreto n. 4484, de 7 de março 
de 1870. 

Art. · 65. Ficará sem ·effeito a licença concedida, se o empregado, que a 
tiver obtido, não entrar no gozo della dentro do prazo de um mez, contadó do 
dia em que o acto .da concessão fôr publicado no Di'ario Oifidal ou lhe fôr 
communicado. 

Art. 66. As licenças com vencimentos só poderão .. ser concedidas a em
pregad_os que tenham pelo menos seis mezes de_ exercido na Estrada ou em
prego de que tenham sido para ella removidos. 

Art. 67. Nenhum vencimehto será pago ao empregado_ licenciado 'sem 
que tenha registrado a licença na secretaria da Estrada, q>m a declaração do 
dia em que começou a gozal-a e sem que se achem satisfeitas as exigencias 
prescriptas nas leis fiscaes. 

Art. 68. O empregado que, sem -causa justificada, faltar segl:lidamente 
mais de 15 dias, será considerado demittido. 

Art. 69. As horas de trabalho serão fixadas nos regulamentos especiaes 
que forem expedidos pelas sub-directoria~, com approvação do director. 

Art. _ 70. Todo o trabalho do pessoal operario, jor~:;i.leiro, executado além 
das horas do seu respectivo serviço ordinario, será retribuído :.com um accres
cimo que será fixado nos regulamentos especiaes de cada divisão. 

Art. 71. Poderá o director mandar abonar até 2/3 dos vencimentos ao 
· operario de qualquer ·categoria que por motivo de accidente em servico 
ficar impossibilitado de trabalhar, emquanto durâr ' o impedimento. , 

Art. 72. Qs empregados que durante · o anno não - tiverem dado mais 
de .-10 faltas · justi~cadas, nem hajam soffrido qualquer pena disciplinar, 
poderão no anno seguinte gozar até 10 dias de férias, seguidos ou intercallados. 

O empregado em fér.ias, nas condições deste artigo, terá direito a 
todos os vencimentos. 
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Penas 

Art. 73. As faltas disciplinares commettidas por empregados que não 
constituirem crime ..siefinido na legislação vigente serão punidas, segundo a. 
gravidade, com as seguintes penas : 

rº, simples advertencia ; 
2°, . reprehensão em ordem de serviço; 
3°, multa até um mez de vencimentos ; 
4°, suspensão até 3o dias ; 
5°, demissão. 
§ rº. O director poderá impor as penas designadas neste artigo a 

qualquer empregado da Estrada, excepto sómente a de~ demissão quanto aos 
que forem de nomeação do Governo. 

§ 2°. Os sub-directores poderão impor aos empregados seus subordi· 
nados as penas de advertencia, · reprehensão em ordem de serviço, multa 
até oito dias e suspensão até r5 dias, sendo licito aos inspectores, ajudantes 
de divisão e engenheiros residentes impor a de advertencia, multa até tres 
dias e de suspensão até oito. 

§ 3°. Das penas comminadas neste artigo poderá haver recurso para o 
superior immediato. -~ 

Aposentadorias 

Art. 74. E' applicavel aos empregados da Estrada a lei n. r 17, de 4 
de novembro de 1892, que regula as aposentadorias aos funccionarios pu
blicas federaes. 

Art. 75. Fóra das . condições exigidas nessa lei, os mesmos empregados 
só poderão ser aposentados extraordinariamente, quando, em consequencia 
de molestia adquirida ou accidentes occorridos no exercido do respectivo 

. cargo, se tornem incapazes para todo o serviço, por invalidez provada, 
m~diante inspecção medica exigida pela legislação vigente. 

'Paragrapho unico. A aposentadoria extraordinaria, concedida de confor
midade com este artigo, dá direito á percepção ~e uma parte do ordenado 
proporcional ao numero de annos de serviço effectivo, considerando-se que 
o ordenado por inteiro corresponde a 25 annos e sendo o abono minimo 
correspondente a 1 o, qualquer que seja o numero de annos de serviço 
inferior a este minimo. 

CAPITULO IX 

DA RECEITA E DESPEZA 

Art.' 76. A receita da Estrada, constituida principalmente pela renda 
de seu trafego, abrange tambem qualquer renda extraordinaria ou eventual 
resultante do proprio serviço. 

· Art. 77. A despeza da Estrada é constituida pelos vencimentos e sa
, larios, pagos ao respectivo pessoal, pelo custo dos materiaes ql:le forem 

adquiridos para o respectivo serviço, acquisição de terreno e em geral todo 

0 pagamento devidamente autorisado por lei ou por deliberação do Governo. 
Art. 78. A escriptmação da receita e despeza far-se-ha por exercicios, 

sendo organisada de accordo com as instrucções e normas adaptadas pelo 
Thesouro Federai. 

us 



Art. 79. Em caso algum o systema de escripturação e contabilidade da 
Estrada se afastará das regras prescriptas pela legislação de Fazenda. 

Art. 80. As guias, conhecimentos e outros pape.is justificativos da re
ceita e despeza da Estrada serão remettid&s ao Thesciuro Federal, na con
formidade do decreto n. 10. 145, de 5 de janeiro d~ r 889. . 

Art. 8 r. As contas, folhas de: pagamento e outros ·documentos de des
peza que não forem satisfeitos até o encerramento do 'respectivo exerc1c10, 
não o serão por conta do exercicio seguinte, mas enviados ao Thesouro· 
Federal para o competente processo e liquidação. 

Art. 82. Deixarão de ser attendidas as ,reclamações sobre extravio ou 
avarias de mercadorias, bagagens e · encommendas transportadas pela Es
trada ou de excessos de frete cobrado por qualquer motivo, se não forem 
apresentados á mesma Estrada dentro do prazo de uni anno, contado de 
conformidade com o art. 449, § 2°,·do Codigo Commercial. As que, porém, 
forem apresentadas dentro deste prazo, depois de processad~s, serão im
mediatamentc pagas, lançando-se a despeza á conta do exercido em que 
se effectuar o pagamento. 

Art. 83. O director enviará semanalmente ao Thesquro Federal a re
ceita arrecadada com a devida- demonstração. 
• Art. 84. O pagamento d9 pessoal ser:á feito merísaimente nos logares 
do trabalho, salvo autorisaçâo especial do director. 

Art. 85. As folhas de pagamento e quaesquer contas a pagar, exce
ptuadas as despeza~ miudas, de conformidade com_ o decreto n. 998 A, de 
2 de novembro de 1890, serão remettiqas ao Thesouro Federal, sendo en
tregue ao thesoureiro da Estrada a respectiva, importancia e effectuado o 
pagameqto das contas na thesouraria ou, excepcioqal~ente e por ordem do 
director, em qualquer outro ponto. da Estrada. 

Art. 86. Nenhum pagaménto será effectuado sem que Q respectivo do
cumento tenha sido previamente processado e conferidp pela divisão de 
cot?-tabilidade e tenha o - pague-se - do director. . 

Art. 87. O fornecimento ou comprft de materiàl e de quaesquer ob
jectos necessarios para as obras da E~trada ~ custeio do· resp~ctivo serviço, 
quer para terem appliçação immediata, quer para suppririlento dos ar
mazeqs do almoxarifado, se effectuaráo, mediante autorisação do Ministro, 
por ord~m do director e em concurrencia publica, de preferencia. 

Art. 88. A compra de objectos <t.m pequena quantidade~ que fôr ne· 
cessario adquirir de prompto, será feita por compra no mercado, a_ di
nheiro, para o que se farão ao intendente os adeantamentos precisos pela' 
thesouraria, precedendo ordem do director. Destes adeantamefttos o inten
dente . prestará contas mensalmente. 

Art. 89. As despezas da inteqdencia serão .escdpti.lradas e figurarão 
, com a rubrica propria em todas as de~onstrações e balanços das d~spezas 

da Estrada. 
Art. 90. As tarifas e. regulamentos que inter~ssarem ao publico só 

terão execução depois de publicados com antecedencia ,de· oito dias, pelo 
n;ienos, e affixados nos recintos das e'staçúes. 

Except1,1am-se os casos de interpretação de tarifas ou de de~isões nos casos 
omissos, nos quaes o que fôr decidido pelo director te_rá .. immediata execução. 

Art. 9 r" A arrecadaç,ãq das taxas de transporte deverá 5er feita . de 
accordo com a exacta e rigorosa applicação . .das , t_arifas em · vigor, reca-



• .l 

'.J 

. l 

. J f• 

" . 

459 

hiQdo sobre o empregàdo ou empl'egados culpados a responsabilidade pelas 
differenças verificadas, quer em relação á receita propria da Estrada, quer 
á arrecadada para outra5 vias ferreas. 

Art. 92. As nota~ de expedição, folhas, boletins, conhecimentos, relações, 
outros impressos e tpapeis justificativos da receita, movimento e mais ser
viço da Estrada, seráo queimados, desde que estejam devidamente escriptu
r~dos nos livros cqmpetentes e encermdas pelo ,chefe da respectiva divisão 
as contas e escripturação de cada anno. Os livros, contas e recibos serão 
eoriservadQs pelo tempo fixado em lei para a guarda de taes documentos. 

CAPITULO X 
' •• - ; ~ J 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 93. O director, ouvidos os chefes de serviço, expedirá as 111-

struççõe.s QU regimentos internos. indispensav~is á boa marcha de cada um 
dos serviços. 

~o regulamento especial de cada divisão, que será organisado sobre pro
. posta, do respec,tivo chefe, se fará distribuição dos seus empregados, defi

, nindQ . a& attribuições de. cada classe, e se indicariío os proces~·bs e modelos 
a !ldopta.r para a escripturação, contabilidade e estatisticas correspondentes. 

J ' 

Aft. 94. Cada uma das divisões terá um registro. das nomeações, 
penas e demissões dos respectivos empregados . 

Art. ,95. O . director verificará uma vez por semana, ou sempre que 
.en.tende.t conveniente, a caixa e a escripturação. central. 

. A.rt. 96. O director fará examinar mensalmente, por um ou mais empre· 
gados, que designar, a escripturação da intendencia e respectivo almoxari
fado, dando-se balanço no material existente e providenciando no destino 
que deva ter o que não fôr applicavel ao serviço da Estrada ou achar-se 
inutilisado, encerrando-s.e definitivamente as contas até a data em que se 
ultii.nai: Q mesmo exame. 

Por igual modo procederá em relação á escripturação e deposito de 
todaª as divisões de serviço. 

Art. 97. Todos os empregados que arrecadarem din{1eiro, ou tiverem 
objectos ou valores sob sua guarda, prestarão uma fiança correspondente 
á importa,p.cia da . responsabilidade. 

§ 1 º, o thesoureiro prestará a fiança de ·60:000$000. 

§ ~º, (} pagadQr, de 50:000$000 •. 

§ 3°, os fieis do thesoureiro, e pagador, 10:000$ 000. 

§ 4\ o intendente, 40:000$ 000. 

§ S°, o ajudante do intendente, IO~ooo$ooo. 
§ 6°1 o almQiarife, 10:000$000. 

§ 70,. os fieis do almoxarife, 5 ~000$000. 

§ 8°, os ajudantes de fieis, 3 ~000$000 . 

. § 9º, os gu.arda.s, 500$ 000. 

Para os demais empregados s.erão as fianças fixadas pelo direetor. 
Art. 98. Nos casos de serviço urgente resultante de accidentes não pre~ 

vistos, mediante autorisaçfo do Ministro, o director admittirá os auxiliares 
necessarios, que só perceberão as gratificações. que o mesmo fixar, sobre pro
posta dos chefes de serviço. 
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Art. 99. O thesoureiro, o pagador e o : intendente requisitarão do di
rector os auxiliares de que carecerem, quando os respectivos . serviços assim o 
exigirem, por não ser sufficíente o pessoal das tabellas. 

Art. ioo. Todos os agentes e empregados da Estrada ao serviço das es
tações, dos trens e da_ via permanente usarão~ uniforme, que será marcado pelo 
director. 

Art. ror. Todos os empregados, sob pena de demissão, deverão com
municar logo a seus chefes immediatos, e a quem caiba providenciar de prompto, 
quaesquer accidentes ou occurrencías extraordinarías, que se derem na Estrada 
e suas dependencias. · 

Art. 102. Nenhum empregado da Estrada poderá, sob pena de perda do 
emprego, accumula~ este com qualquer commissão ou Serviço estranho á Es·
trada, salvo os obrigatorios por lei. 

Art. 103. Nenhum transporte, quer de passageiros, quer de mercado
rias, poderá ser concedido a titulo gratuito, quando fôr estranho ao serviço da 
Estrada. 

A~ concessões feitas com este caracter serão levadas á conta-da repartição 
ou autoridade que as requisitar. 

Art. 104. Os empregados, quando viajarem em serviço da Estrada, e os 
empreiteiros na fórma de seus contratos, terão passes livres, -concedidos estes 
~elo director e aquelles pelos chefes das divisões respectivas. q. 

Estes passes serão recolhidos e conferidos com os demais bilhetes. 
Art. l oS, O director poderá conceder passagem livre ao empregádo ou 

pess.oas de familia do empregado, que residirem sobº' mesmo- ~ecto e a suas 
, expensas, para viagens motivadas por molestia provada. 

Art. 106. Os filhos e as pessoas de familia do empregado .que residirem 
debaixo do mesmo tecto e sob sua economia, terão transporte gratuito para a 
escola e aprendizagem nas fabricas, officinas, etc. 

Art, 107. As requisições de passagens para transporte de serviço publico 
só serão attendidas, quando regularmente feitas p.~r autoridade ~ompetente, 
~enêlo a importancia das . passagens e fretes levada ' á conta do Ministerio re
spectivo, ou do Governo . do Estado em cujo nome fôr feita a requisição, . de
vendo figurar como renda da Estrada: 

Art. 108. Para a applicação das penas estabelecidas no regulamento an-
, nexo .ao decreto n. 1930, de 26 de abril .de 1857,. contra . pessoas estranhàs · 

á administração da Estrada, terá o director, por seus empregados; a autoridade 
conferida naquelle regulamento aos engenheiros fi:scaes. 

Art. 109. Todo o combustível, material fixo, rodante ou de consumç>, que 
tenha de ser importado do estrangeiro, será . contratado- pelo director, pre-
cedendo autorisação do Ministro. · 

Art. r 10. Até o dia l 5 de fevereiro--o director apresentará ao Ministro 
relatorio resumido _do anno anterioi:, no qual exporá -com o possível desenvol
vimento o serviço feito e trabalhos executados, o estado da Est:J."ada sob todos os 
aspectos, indicando as medidas necessarias. para manter o respectivo trafego 
em condições satisfactorias, bem como o orçamento detalhado das despezas 
prova veis 'para o anno financeiro seguinte. Até 3o de . abril apresentará rela
torio geral que será acompanhado: 

1 °, do balanco geral ; 
2°, da discriminação da receita e despeza por estaç~es, por·produétos, por 

divisões e por: . kilometros; 
11 ; 



3º, dos quadros estatísticos de todos 'os ramo3 de servico da Estrada e do 

quadro d o pessoal ; , 

4º, finaimente, de quaesquer outras informações que possam interessa r ao 

serviço . > 

Art. III. O director, dentro de suas attribuiçóes, providencia r á provi· 

soriamente nos casos omissos do presente regu lamento, quando a urgencia do 

serviço o exigir, e representará immediatamente ao Ministro para que este pro· 

videncie definitivamente. 

Art. 112 . Ficam rev ogados todos os regulamentos e d ispQsiçúes em 

contrario. 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1896 .-Joaquim Duarte M111·ti11 1zo. 

TABELLA I 

I ª DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRA L 

Categorias 

l director . 

I secretario 
I official ' : 
2 primeiros escripturarios 
2 segundos ditos . 
3 terceiros ditos 
3 quartos ditos 
l archivista. 
2 continuos . 

I thesoureiro 
I escrivão . 

3 fieis . 
3 ajudantes àe fieis 
~ ajudante de escrivão 
2 quartos escripturarios . 
2 continuas . 

l pagador 
I escrivão 

3 fieis . 
3 ajudantes de fieis 
l ajudante do escrivão 
I quarto escripturario 
l continuo . 

I intendente 
I ajudante d~ intendente . 

l alÍnoxarife. 
l escrivão do almoxarifado 

01·denados G1• a Lificaç.ões Ven cimen tos To La.e" 

I6:ooo$ooo 8:000$000 24:000$000 ,, 24:000$000 

SECRETARIA 

4:800$000 
3:800$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:400$000 
l :8oo$cioo 
I :8oo$OOO 
I :200$000 

2:400$000 
I:900$000 
1:600$000 
1:400$000 
1: 200$000 

900$000 
9oci$000 
600$000 

THESOURARIA 

5:600$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:600$000 
2:800$000 
I:8oo$ooo 
1:200$000 

2:800$000 
1:800$000 
1:500$000 
1:300$000 
I:400$000 

900$ooo 
600$000 

PAGADORIA • 

4:80$000 2:400$000 

2:600$000 1:800$000 

3:000$000 1:500$000 

2:600$000 1:300$000 
2:800$ooo 1:400$000 
1:800$000 900$000 
1:200$000 600$000 . 

INTENDENClA 

8:ooo$cioo 4:000$000 

4:800$000 2:400$000 

4:000$000 2:000$000 

3:600$000 l:8oo$ooo 

7:200$000 
5:700$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
2:700$000 
2?00$000 
1:800$000 

8:400$000 
5:400$000 
4:500$000 
3:900$000 
4: 200$000 
2:700$000 
I:8oo$OOO 

7:200$000 
5:400$000 
4:500$000 
3:900$000 
4: 200$000 
2:700$000 
1:800$000 

12:000$000 
7='.200$000 
6:000$000 
5:400$000 

7:200$000 
5:700$000 
9:600$000 
8:400$000 

ro :8oo$ooci 
8 : !00$000 

2:700$000 
3:600$000 

8:400$000 
5:400$000 

13:500$000 
II :/00$000 
4:200$000 
5:400$000 
3:600$000 

7:200$000 

5:400$000 
13:500$000 
11:700$000 
4:200$000 
2:700$000 
1:800$000 

I2:000$000 
7:200$000 
6:000$000 
5:400$000 

11:) 
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Categorias Ordtnado!1 Gratlficaçõos Vencimento9 Totnes 

1 encarregado da carga e des-
carga 3:200$000 1:600$000 4:8oo$oo6 4:8oo$000 

l despachante 3:200$6oo 1:600$000 4:8oo$000 4:8oo$000 
r mestre da officina typogra- e;; 

phica 2:400$000 1:200$000 3:6oo$000 3:6oo$ooo 
r armazenista 1:800$000 900$000 2:700$000 2:7oo$000 
2 fieis 3:000$000. 1:500$000 4:500$000 9:<J00$000 
1 ajudante de escrivão 2:800$000 1:400$000 4:200$000 4:2oo$000 
2 ditos de fieis. 2:600$000 1:300$000 3:900$000 7:8oo$o00 
2 ditos do encarregado da carga 

e descarga . 2:000$000 1:000$000 3:000$000 6:000$000 
3 terceiros escripturarios. 2:4oo$ooo 1:200$000 3:6oo$ooo 10:8oo$000 
4 quartos ditos 1:800$000 900$000 2:700$000 l0:8oo$000 
r continuo . 1:200$000 600$000 1:8oo$ooo 1:8Qo$ooo 

OBSERVAÇÕES - 1•. O director perceberá uma diaria maxima de 8$ooo para despezas de 
viagem, a qual lhe será abonada, mediante declaração sua por escripto, referido o objecto 
e o tempo de viagem. 

2•. O thesoureiro, o pag·adoi·, os fieis do thesoureiro e do pagador e seus ajudantes perce
berão, além dos respectivos vencimentos, uma gratificaçáo correspondente a ro °lo para 

quebras, quando em exerdcio de seus. cargos. 
3•. Uma vez fixado pelo director, não poderá ser augmentado o numero dos guardas da 

1. administraçáo central e o dos feitores, serventes e trabalhadores Ela intendenc;;~a . 
4•. Aos empregados ela thesouraria e pagadoria, encarregados d~ fazer pagamentos fóra 

da Capital Federal, se abonará a diaria de 6$000 durante o tempo em· que se acharem au
sentes. 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1896.-joaquini Murtinho. 

TABELL f\ Il 
2ª DIVISA.O 

TRAFEGO 

Categc.rias Or·lenad ·S Gratificaçõ~~ Vcnd:nentos Totacs 

1 s•1b-director. IO:OOO$OOO 5:000$000 . 15:ooo$ooo 15:000$<Joo 

ESCRlPTORIO CENTRAL 

1 official. 3:800$000 1:900$000 5:700$000 5:700$000 
3 chefes de sec<;c'io. 3:400$000 1:700$000 5:100$000 15:300$000 
1 desenhista 3:200$000 1:600$000 4:800$000 4:8oo$ooo 
4 primeiros escripturarios 3::200$000 1:600$000 ·4:8oo$000 19:200$000 
4 segundos ditos. 2:800$000 1:400$000 4:200$000 16:-8oó$0oo 
4 terceiros ditos . 2:400$000 1:200$000 3:6oo$ooo 14:400$ooo 
6 quartos ditos 1:8oo$ooo 900$000 2:7oo$ooo 16:200$000 
1 archivista 1:800$000 900$000 2:700$000 2:700$ooo 
2 continuos. 1:200$000 6oo$qoo 1:800$000 3:6oo$ooo 

lNSPECTORlA DO ·TRAFEGO 

3 inspcctores de trafego . 8:000$000 4:000$000 12:000$000 .36:ooo$ooo 
Sub-inspectores de trafego 4:000$000 2:000$000 6:000$000 $ 
3 segundos escripturarios 2:800$000 1:400$000 4:200$000 12:6oo$ooo 
3 terceiros ditos . 2:400$000 l :200$000 3:600$000 ro:8oo$oÓo 
3 quartos ditos 1:800$000 900$000 2:700$000 8:100$0oo 

INSPECTORlA DO TELEGRAPIIO 

r inspector do telegrapho 8:000$000 4:000$000 12:ooo$000 12:<J00$000 
3 sub-inspectores do telegrapho 4:000$000 2:000$000 6:ooo$ooc 18:<J00$000 



Categori:.s 

1 chefe de secção 

l primeiro escripturario . 
1 segundo dito . 
1 terceiro dito ) 

2 quartos ditos. 
1 continuo • 

1 mestre ( 1 a classe) . 
1 armazenista 

Machinistas (3ª classe) . 

Ordenados 

2:400$000 
3:200$000 
2:800$000 

2:400$000 
1:800$000 
1: 200$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 

Gratifü.açõ:;11 

1:700$000 
1:600$000 

1:400$000 
1:200$000 

900$000 
600$000 

1:800$000 

900$000 
1:200$000 

SERVIÇO TELEGRAPHICO DAS ESTAÇÕES 

Telegraphistas de 1ª classe 
Ditos de 2ª classe 

Ditos de 3ª » 

Ditos de 4ª » 

Conductores de 1ª classe 
Ditos de 2ª classe 

Ditos de 3ª » 

Ditos de 4ª » 

Agentes de estação especial 
Ditos de 1ª classe 
Ditos de 2ª » 

Ditos de 3ª » 

Ditos de 4ª » 

Ditos de 5ª » 

Ajudante de estação especial . 
Ditos de estação de 1ª classe . 
Fieis recebedores 

Ditos de armazens . 
Ditos de estações do interior. 
Aju::lantes de fieis de armazens 
Bilheteiros 

Conferentes de 1 a classe . 
Ditos de 2ª classe . 
Ditos de 3ª » 

2:800$000 

2:400$000 
1:760$000 
1:200$000 

1:400$000 
l :200$000 

880$000 
600$000 

MOVIMENTO DOS TR ENS 

3:200$000 
2:800$000 
2:000$000 
1:200$000 

ESTAÇÕES 

3:800$000 

3:200$000 
2:800$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:800$000 

3:000$000 
2:400$000 

2:400$000 
2:4oa$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:0JO$OOO 

2:ooa$000 
1:600$000 
1:200$000 

1:600$000 

l :400$ooa 
1:000$000 

600$0')0 

1:900$000 . 
1:6oa$000 

1:400$000 
1:200$000 
l:ooo.'j;ooo 

900$000 
1:500$000 
1 :200$ooo 

1:200$000 

1:200$000 
1:000$000 
1:000$000 
1:000$000 
[ :000$000 

800$000 
600$000 

Venci mentes 

5: 100$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
2:700$000 
1:800$000 

5:400$000 
2:700$000 
3:600$000 

4:200$000 
3:600$000 
2:640$000 
1:800$000 

4:8óo$000 
4:200$00::> 
3:000$000 
1 :800$.JJOJ 

5?00$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:700$000 

4: 500$000 
3:600$000 

3:600$000 

3:600$000 
3:000$000 
3:00D$OOO 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
1 :800$000 

Totnen 

5: 100$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 

5:400$000 
l :8oo$ooo 

5:400$000 
;.::700$000 

$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

OBSERVAÇÕES - 1 ". O numero de agentes, conductores de trens, telegraphistas, de cada 
d1asse, será fixado pelo director, sobre proposta do sub-director do tral'ego, seg·undo exi 
g irem as necessidades do serviço e , uma vez fixado, não poderá ser aug·mentaelo. 

2ª. O numero e diaria do pessoal jornal ~iro, elos operarias e aprendizes das officinas ele
ctricas e de illuminação serão fixados pelo dire::tor, sobre proposta do sub-::lirector do trafego . 

3ª . Os bilheteiros e fieis recebedores perceberão, além de seus vencimentos, uma g rati fi 

cação correspondente a ro 0 / 0 para quebras, quando em exerci cio de seus cargos . 
4ª. Os agentes e conferentes que accumularem as funcções ele telegrap!Jista perceberão, 

além de seus vencimentos, a gratificação mensal de 100$000. 
5•. Aos agentes e seus aju::lante3 ela estação Central e de qualquer outra em que ainda 

não possua a Estrada casas para as respectivas resic'encias, poderá o director mandar abonar 
mensalmente uma quantia para alug uel de casa, segun:lo a importancia da estaÇ<'íO e da locali
dade. 

6ª . O sub-director perceberá uma diaria mixima de 8$000 e os inspectores de 6$000, para 
despezas de viagem, as quaes ·só serão p1gas em vis ta de attestado do funccionario immediata
mente superior, no qual se mencionarão o obje::to e o tempo da viage m. 



7•. Os empregados de estações, quan'.lo removBos temporariamente por conveniencia do 
serviço, ·terão uma diaria de 4$000, quando dahi não lhes resultarem vantagens mais eleva.das 
e da dilferença, se as vantagens que resultarem da remoção forem menos elevadas. 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1896.- joaquim Murti'.iho. 

TABELLA III 
3a DIVISÃO 

CONTAB I L ID ADE 

Categorias Ordenados Gratificações Vencimentos Totaes· . 

1 su b -director . 10:0'.)0$000 5:000$000 15:000$000 15:000$000 

ESCRIPTORIO· 

l official 3:800$000 1:900$000 5:700$000 5:700$000 

l terceiro escripturario 2:400$000 1:200$000 3:600$000 3:600$000 

quarto dito. 1:800$000 900$000 2:700$000 2?00$000 

1 continuo. 1:200$000 600$000 1:800$000 1:800$000 

l" SECÇÃO 

l c~ntaior. 4:800$000 2:400$000 7=200$000 C.;:200$000 

l ajudante de contador . 3:400$000 1:700$000 5:100$GOO 5:100$000 

8 primeiros escripturarios 3:200$000 1:600$000 4:800$000 38:400$000 

10 se;un fos ditos 2:800$000 1:400$000 4:200$000 42:000$000 

12 terceiros ditos 2:400$000 1:200$000 3:600$000 43:200$000 

25 quartos ditos 1:800$000 900$000 2:700$000 67:500$000 
I archivista . 1:800$000 900$000 2'.700$000 ::i:700$000 

I impressor de bilhetes. 2:400$000 1:200$000 3:600$000 3:600$000 

3 ajudantes de impressor 1:600$000 800$000 2:400$000 7:200$000 
r continuo. 1:290$000 600$000 1:800$000 1:800$000 

2ª SECÇÃ? 

1 guarda-livros 4:800$000 2:400$000 7:200$000 7:200~000 

2 ajudantes de guarda-livros. 3:400$000 1:700$000 5:100$000 10:200$000 
2 primeiros escripturarios 3:200$000 1:600$000 4:800$009 9:600$0ob 
2 se.:sun::los ditos 2:800$000 1:400$000 4:200$000 8:400$000 
2 terceiros ditos 2:400$000 1:200$000 3:600$000 7:200$000 
2 quartos ditos 1:800$000 900$000 2:700$000 5:400$000 . 
I continuo . 1:200$000 600$000 l :800$000 r:8oo$ooo 

ÜBSERVAÇÕF..s - rª. Aos empregados da contabilida::le, que tiverem ·de ausen.tar-se da Ça
pital Federal em serviço da mesma, será abonada, em quanto se conservarem ausentes, além 
dos vencimentos, uma diaria, que será fixada pelo director, segun::lo as circumstancias. 

2• . O numero e diaria dos carimbadores, bem çomo do pessoal jornaleiro, serão fixados 
pelo director; sobre proposta do sub-director, 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1896 .-]oaquim Murtinho . 

Ca~~gorias 

l sub -di rector 

TABELLA IV 

4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 

Ord•nado> 

10:000$000 
Gratificaç5P.s 

5:000$000 
Vencimentos 

15:000$000 
To La•s 

15:000$000 



,, 

579:0 

Categorias 

1 official 

4 primeiros escripturar'J)S 
4 segundos ditos . 
5 terceiros ditos 
S quartos ditos. 
2 desenhistas ©e 1 • classe 
2 ditos de 2• classe 
2 ditos de 3• classe 
r encarrega©o do ©eposito geral 
r ajudante do ©eposito geral 
2 continuos. 

r ajudante ©e ©ivisão. 
Chefes ©e deposito de machinas 
Ajudantes de ditos 
Armazenistas 
Machinistas de l • classe 
Ditos de 2ª classe. 
Ditos de 3• classe. 
Ditos de 4• classe. 

r ajudante ©e divisão. 
r chefe de officinas . 
Mestre de officinas. 
Ajudante ©e offjcinas 

r ajudante de divisão. 
Chefes de officinas. 
Mestres de officinas 
Aju©antes de officinas. 

r professora de primeiras 
lettras 

Professores de ensino 

sional 

profis-

ESCRlPTORIO CENT RAL 

Vencime nto! 

3:800$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:400$000 
1:800$000 
3:200$000 
2:800$ooo 
2:000$000 
3:600$000 
2:400$000 
l :200$000 

TRACÇÃO 

8:000$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:400$000 
2:000$000 

Gratificaçõe• 

1:900$000 
l ;600$000 
1:400$000 
1:200$000 

900$000 
1:600$000 
1:400$000 
1:000$000 
1:800$000 
1: 200$000 
. 6:00$000 

4:000$000 
1:800$000 
( :200$000 
1:000$000 
1:600$000 
1:400$000 
1:200$000 
1:000$000 

OFFlCINAS DE MACHINAS 

8:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:800$000 

4:000$000 
2:400$000 
1:800$000 

1:400$000 

OFFICINAS DE CARROS 

8:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:800$000 

4:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:400$000 

ESCOLA PROFISSIONAL 

2:400$000 1:200$000 

$ $ 

Ordenado!I 

5:700$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
2700$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:000$000 
5:400$000 
3:600$000 
1:800$000 

12:000$000 
5:400$000 
3:600$000 
3:000$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$no 
3:000$000 

12:000$000 
7=200$000 
5:400$000 
4:200$000 

12:000$000 
7=200$000 
5:400$000 
4:200$000 

3:600$000 

$ 

Tota l 

5:700$000 
19:200$000 
16:800$000 
18:000$000 

13:500$000 
9:600$000 
8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
3:600$000 
3:600$000 

12:000$000 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

12:000$000 

r200$000 

$ 
$ 

12:000$000 
7:200$000 

$ 
$ 

3:600$000 

$ 

OBSERVAÇÕES - rª. O sub-director perceberá uma diaria maxima de 8$000 e o ajudante da 
tracção de 6$000, para despezas de viagem, as quaes só serão pagas em vista de attestado do 
funccionario immediatamente superior, no qual se mencionarão o objecto e o tempo da viagem. 

2ª. O numero de mestres de officina e seus ajudantes e de machinistas das differentes 
classes, de encarregados de deposito e armazenistas, será fixado pelo director, sobre proposta 
do sub-director. 

3•. O numero e diaria dos foguistas, graxeiros, carvoeiros, aprendizes de officinas, tra
balha~ores e servêntes serão igualmente determinados pelo director, sobre proposta do sub
director . 

4ª. Aos machinistas e foguistas que não soffrerem punições durante o trimestre sc:rá con
cedida uma gratificação, segundo o numero de kiiometros d~ percurso, de conformidade com 
uma tabella organisada pelo sub-director e approvada pelo director. 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1896. - joaquim Murtin/10. 
Il7 



TABELLA V 

Sª DIVISÃO 

VIA PERMANENTE E EDIFICIOS 

Categorias Ordenados Gr:ttificações Vencimentos Totacs 

1 sub-d!íector w:ooo$0oo 5:000$000 15:000$000 15:000$ooo 

ESCRIPTORIO CENTRAL 

1 ajudante technico 8:000$000 4:000$000 12:000$000 12:000$000 

1 official. 3:800$000 1:900$000 5:700$000 5:700$000 

3 primeiros escripturarios 3:200$000 1:600$000 4:800$000 14:400$000 

4 segundo ditos 2:800$000 1:400$000 4:200$000 16:800$000 

5 terceiros ditos 2:400$000 1:200$000 3:600$000 18:000$000 

6 quartos ditos 1:800$000 900$000 2:700$000 16:200$000 

2 desenhistas de r ª classe. 3:200$000 1:600$000 4:800$000 9:600$000 

4 ditos de 2ª classe 2:800$000 1:400$000 4:200$000 16:800$000 

4 ditos de 3ª classe 2:000$ooo r:ooo$ooo 3:000$000 12:000$ooo 

1 ar chi vista. 1:8oo$ooo 900$000 2:700$000 2=700$000 

2 contínuos 1:200$000 600$000 1:800$000 3:600$000 

CONSERVAÇÃO DA LINHA 
• ( • 

1 ajudante de divisão 8:000$000 4:000$000 12:000$0.00 12:000$000 

Engenheiros residentes 6:400$000 3:200$000 9:frio$000 $ 
Mestres de linha de 1 ª classe. 2:800$000 1:400$000 4:200$000 $ 

Ditos de 2ª classe . 2:200$000 1:100$000 3:300$000 $ 
Ditos de 3ª classe. 2:000$000 1:000$000 3:000$00ó $ 
Armazenistas de lª classe 2:400$000 1:200$000 3:600$000 $ 
Ditos de 2ª classe. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 $ 
Encarregados da conservação dos 

signaes Saxby 3:200$000 T:600$000 4:800$000 $ 

OBSERVAÇÕES -1ª . O sub-director perceberá uma diaria maxima de 8$000 e o ajudante da 
via permanente de 6$000, para despezas de viagem, as quaes só se'rão pagas em vista de attestado 
do funccionario immediatamente superior, no qual se mencion~rão o objecto e o· tempo de 
viagem. 

2•. O numero de residentes, de mestres de linha das differentes classes e de armazenistas 
será fixado pelo director, sobre proposta do sub-director. 

3ª. O numero e diaria dos feitores, operarias, guardas, trabalhadores e serventes serão 
igualmente fixados pelo director, sobre proposta do sub-director . 

4ª. Os mestres de officios vencerão pelo tempo de trabalho o que fôr previamente ajustado. 
OBSERVAÇÕES GERAES ·- Jª. Os empregados que contarem mais de 20 annos de effectivo 

serviço, descontadas as faltas justificadas ou não, perceberão mais, como gratificação, a quinta 
parte dos vencimentos. 

2ª. Todos os empregados, quer titulados que·r jornaleiros, das estações de Belém, J\facacos, 
Oriente e Sant'Anna, perceberão mais 25 º/o dos ·vencimentos que lhes competirem, em razão 
da insalubridade desses Jogares. . 

3ª. Iguaes vantagens poderá o director conceder aos empregados que, em circumstancias ex
traordinarias; forem servir fóra da Capital Federal, em pontos atacados por epidemias e du
rante o tempo epi©emico . 

Capital.Federal, 28 de dezembro de 1896 . -joaquim Murtinho. 

,, 
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NOT fi BIOGR.fiPH/Cfi 

ILLUSTRE ENGENHEIRO DR. F. PEREIRA PASSOS que actualmente 

occupa o elevado e espinhoso cargo de Prefeito do Districto 

Federal, e cujo retrato hoje estampamos em ·nossa pagina de 

um desses homens que se impõem pelo seu merito e que 

parecem destinados a perpetuar o seu nome pelos traços lumi

nosos . que deixam de sua passagem na Terra, na historia da 

nacionalidade a que pertencem. 

Elle é dos que pela actividade, pela · intelligencia e pela 

tenacidade sabem encontrar os meios para conseguir o seu dúideratitm . 

Até agora, S. Ex. tem, com grande geito administrativo, ladeado 

todos os escolhos, e assim será, esperamos, o seu procedimento, para que 

de- futuro seja a sua obra por todos abençoada, quando se puder i dizer que 

houve um homem que transformou esta pocilga em que vegetamos, numa 

cidade limpa e arejada, sem que os desprotegidos e os fracos soffres-



sem para o conforto e o bem-estar dos ricos ou dos bem aquinhoados pela 

Sorte. 

E', pois, com todo o orgulho que a Rua do Ouvz'ti.or dá hoje ao actual 
(. 

Prefeito do Districto Federal a maior demonstração publica do respeito que 

lhe vota, da admiração que tem pelo seu talento e do apreço em que tem 

os seus relevantíssimos servicos á. Patria. 
' 

Digamos, porém, algo da individualidade do nosso retratado de hoje. 

O Dr. Francisco Pereira Passos é filho legitimo do Barão e dfl Ba~ 

roneza de Mangaratiba e nasceu no dia 29 de agosto de 1836 em S. João 

Marcos, pittoresca cidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois de formado 

na antiga Escola Central, hoje Polytechnica 1 
, foi, como addi~o, para a Legação 

brazileira em Pariz, aperfeiçoando alli, na grande Capital franceza, os seus estudos 

de Engenharia. Mais tarde publicou em Londres a Caderneta Passos, trabalho 

technico muito conhecido por todos ou quasi todos os nossos Engenheiros. 

De v~lta da Europa foi nomeado Engenheiro residente da l;?trada de 

Ferro D. Pedro II, sob a direcção do pranteado Engenheiro Christiano 

Ottoni, antes dessa Estrada ser encampada pelo Governo Imperial, continuandu 

como Engenhei·ro dessa Estrada depois della encampada. 

Foi director do grande estabelecimento de fundição da Ponta d' Areia, no 

Estado do Rio, quando esse estabelecimento pertencia ao venerado e benemerito 

Visc~mde de Maua, tendo ensejo de dirigir ahi a construc_ção de alguns navios. 

Foi Engenheiro das Obras Publicas quando o Dr". Sobragy era director 
1 

dessa repartição. 

Foi fiscal da Estrada de Férro de S. Paulo e empreiteiro da Estrada de 
• Ferro de _Bagé a Uruguayana. : 

Como representante do Governo Imperial, na · Europa,~ .quando era presi

dente do Conselho de .Ministros o saudqso Visconde do Rio Branco, teve ahi 

de resolver diversas questões sobre a· Estrada de Ferro Ingleza de Santos 

a Jundiahy, prestando por essa occasião ·os mais · assignalados· serviç·os. 

Foi engenheiro-chefe da Estrada de ·Ferro de Mauá. a Petropolis, d.e 

cujo traçado tambem foi o autor, · bem como da linha dos bonds electricos do 

morro de Santa Thereza. 

Construiu o ramal de Porto Novo do Cunha quando engenheiro-chefe da 

Estrada de Ferro D. Pedro II, tendo ainda pr.ojectado e feito õs trabalhos · 

de consolidação da Serra. 

1 Formado pela Escola Militar em 1855. 



.Representante da . Companhia Estrada de Ferro Paraná, salvou os cre-

'. ditos dessa companhia em crise nessa occasião. 

·. · ... Exerceu . os. cargos· de presidente da Comp3.nhia Ferro-Carril de Sã:o 

Christovam, da Estrada de Fhro de Macahé e Campos, da Estrada de Ferro 

ae. Sapucahy, cujos trilhos extendeu até a. fronteira de S. Paulo, e da Estrada 

,:.de ~Ferro do Corcovado, sendo' desta tambem o Engenheiro constructor. 

".. .. : · '.. Occup'.)u por du;;:.s vezes o cargo de director da Estrada de Ferro Central, 

sendo uma no tempo da monarchia, devendo-lhe a Estrada ne:>sas occasiões 

::grand~s ·e importantes obras, como sejam: armazens da Marítima, estação de 

S. Diogo, ligaçãl) directa da Maritimá com o interior por um segundo tunnel, 

. 'ponte . da Marítima e seu . prolongamento, alargamento da bitola da Estrada 

, aré .. Taubaté, substituição dos trilhos de ferro pelos de aço, estações de 

Belém e de Mariano Procopio, e, finalmente, a bella reconstrucção da estação 

·Çentral no Campo da Acclainação. 

Exer~ceu tambem com grande proveito para o paiz o cargo de ~Engenheiro 

do Ministé·rio do . Irnperio no . bemquisto e inolvidavel Governo do Exm. 

Si. ,conselheiro João Alfredo. · 

< ·: _'. ··2Percori-eu por diversas vezes a Europa, e em 1889 .fez a volta do mundo 

em perto de dez mezes, recebendo em New-Y ork a noticia da proclamação 

--: dà República no Brà:zil; pois alli esti.va. nessa occasião. 

, :·,,·'.-: E" proprietario da grande serraria a vapor e dep.)sito de madeiras que 

-· o·ccupa :os predios de ns. · 19 a 33 e "34 a 36 da praia de Santa Luz~a. 

Em 3 r de dezembro de r 902 foi nomeado para o alto cargo de Pre

feito desta cidade, cargo . do qual tomou posse no dia 2 de janeiro do cor-

r.eote ann?. . 

. N<? difficilimo posto qu_e actualmente o.ccupa. o Dr . . Pereira Passos tem 

feito em pouco mais de tres mezes o que outros não conseguiram durante 

largos períodos de administração. 

Augmentou a renda municipal e diminuiu as despezas de varias repar

tições da Prefeitura sem prejuízo do serviço publico. pagou todas as dividas 

da Intendencia Municipal e conseguiu fazer com que ficasse em dia o paga

mento de todo o pes:>oal e fornecedores. 

No intuito de aformosear a cidade, projectou, orçou e já iniciou o alarga

mento da rua do Sacramento que, após a terminação das obras, irá até o 

mar, atravess:mdo o antigo largo da Imperatriz. 

Dentre as obras projectadas, sobresahem : a substituição dos tres arcos 

da rua dos Arcos, por um unico, sem interrupção do trafego; uma avenida 
5792 
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que partirá do Convento da Ajuda e irá até o fim da praia de Botafogo, ave

nida essa que terá a largura de 25 metros; avenida do largo da Lapa até . 

a rua Frei Caneca; calçamento geral de toda a cidade, e. outros melhora-
• ( > mentos importantes. 

· · Para conseguir esses melhoramentos, sabemos que S. Ex. está autori

sado pela lei n. 939 a levantar um emprestimo de seis milhões esterlinos, 

equivalentes a 1 2 0 mil contos da nossa moeda, calculando-se a libra ester

lina a 2 0 $ 000. 

Até aqui o Engenheiro e o administrador. Agora o homem cu10 perfil 

moral póde ser traçado em poucas linhas. 

Trabalhador infatigavel, perseverante e tenaz. Intelligente e accessiyel, 

apesar de ter creado em ·volta de sua pessoa uma atmosphera de receio que 

não nos parece justa. 

Modesto até o ponto de dispensar as ordenanças que devem sempre 

acompanhar o seu carro, honra propria do alto posto que desempenha. 
. ~ . o 

Eis os dados que pudemos obter para elaborar esta biographia. 

São naturalmente incompletos esses dados ; mas provam a nossa boa 

vontade em render preces de homenagem a um dos mais notaveis servidores 

da Patria, ao futuro H aussman brazileiro. · 

Que nos releve o Exm. Sr. Dr. Francisco Pereira Passos esta modes

tissima prova de apreço a quem tão bons serviços tem prestado, e que ha de, 

estamo~ certos, deixar ó seu nome aureolado pelos beneficios prestados á 

Capital da Republica Brazileira. 

(Da Rua do Ouvidor n . 258 - de 18_ de abril de 1903.) 

Apresentou ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas os. Relato

nos da Estrada de Ferro Central do Brazil dos annos de 1896 e 1897. 



ADMINISTRAÇÃO DE 1897-1899 

Directoria: 

Director, Dr. Francisco Pf:y'eira ~assos. 

ra DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Thesoureiro, major Miguel de Oliveira Salazar. 

Pagador, Antonio Carlos de Araujo Bastos Junior. 

Intendente, Engenheiro Alberto Macedo de Azambuja. 

Almoxarife, Antonio Angelo Pedrnso. 

2ª DIVISAO 

TRAFEGO 
,, 

Sub-director, Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira. 

(Augusto do Rego Toscano de Brito . 
Ins ectores de' . 

d1stricto, En-~ Antonio Innocencio da Silva Pinto. · 
genheiros . 

Felippe Nery Ewbank da Camara. 

Inspector do movimento, Engenheiro Alberfo de Andr'ade Pinto. 
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Inspector do telegrapho e illuminação, Engenheiro Humberto de Saraiva 

Antunes. 

Engenheiro Saturnino Severino de Mattos. 

Augusto José Teixeira. 
S u b-inspectores 

do trafego . Antonio José Ferreira de Araujo. 

José Antonio Ferreira Monteiro. 

Joaquim Cordeiro Mendes. 

Su b-inspectores Affonso Henrique José Sarmento. 
do telegrapho. 

Lindolpho Maria Migon. 

3ª DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

. Sub-director, Engenheiro Jorge ~ademaker Grunewald. 

Contador, Francisco Pinto da Silva Valle. 

Guarda-livros, Augusto José Pereira Schaffior. 
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4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 

Sub-director, Engenheiro Gustavo A9olpho da S\lveira. 

( Antonio Soares de Gouveia . 
Ajudantes, En - J · • 

genheiros. ( José Custodio Fernandes do Nascimento. 

Chefe das officinas, Engenheiro Francisco de Siqueira Dias Sobrinho. 

Sª DIVISÃO 

V IA . PERMANENTE E EDIFICIOS 

Sub-director, Engenheiro José de Andrade Pinto. 

Ajudante, Engenheiro João José de S. Paulo. 

» technico, Engenheiro Bianor Silvano de Mendonça. 

j Antonio Vieira Cortez. 

/ ~\lfredo Lopes da Costa Moreira .. 

1 

Bernarêio de Mattos Trindade. 

Arthur de Alenc·ar Araripe . 

Carlos Guedes da Costa. 

Carlos Euler Junior . 

Antonio Augusto da Co~ta Lacerda. 

Eng~nheiros re_J Joaquim de Assis Ribeiro. 
S1dentes. \ 

· Lucas Soares Neiva . 

Antonio Francisco de Sá Freire. 

Joaquim Augusto Suzano Brandão. 

Benjamin Franklin de Albuquerque Lima'. 

Domingos Gabriel Fernandes Pereira. 

Ernesto da Silva Paranhos Juniqr. 

1 Henrique Wills da Silva. 

(\) 
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1897~1899 

ADMINISTRAÇÃO Dq DR. FRANCISCO PEREIRA PASSOS 

Concedida a 16 de setembro de 1897 a exoneração ao Dr. André Gus

tavo Paulo de Frontin, foi, por decreto da mesma data, nomeado director 

da Estrada o Dr. Francis·co Pereira Passos, que já exercera aquelle cargo 

no período de 31 de agosto de 1876 a 22 de julho de 1880. O Dr. Passos 

tomou posse e entrou em exercido no dia seguinte. 

Por solicitação da Directoria foi retirada no fim do mesmo mez de se· 

tembro a força policial que desde a revolta estava destacada na estação 

Central e em outubro a que estava destacada na estação de S. Diogo . 

Em novembro foram transferidos para as salas outr'ora occupadas pelo 

extincto botequim na estação Central os escriptorios do Correio Geral e do 

Telegraplto do Estado, que estavam funccionando nos espaços ao lado das 

escadas principaes do e dificio. 

Havendo obtido exoneração do cargo de sub-director interino da 4ª di. 

visão o Engenheiro Manoel Maria del Castillo, foi designado para exercer 

aquelle cargo em 21 de setembro o Engenheiro ajudante da mesma divisão 

José Custodio Fernandes do Nascimento, até que, continuando ausente o sub

director dessa divisão, Engenheiro Eduardo Claudio da Silva, foi o mesmo 

exonerado e nomeado para o dito cargo o Engenheiro Gustavo Adolpho da 

Silveira, que assumiu o exercido a 2 r de outubro. 

O decreto n. 2675 de r6 de novembro de 1897 approvou as novas 

bq.ses das tarifas e as taxas accessorias da Estrada. O augmento das mesmas 

bases é justificado no mesmo decreto, nos seguintes termos : 

([O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hrazil: Atten .. 
<lendo ao que lhe representou o Ministro da Industria, Viação e Obras Pu .. 

blicas, e considerando : 
Que a renda liquida da Estrada de Ferro Central do Brazil tem dimi .. 

nuido nestes ultimos annos, apesar de ter crescido sempre a sua receita 
bruta, devendo no corrente anno haver náo pequeno deficit, devido a di .. 
versas causas e principalmente á. elevação excessiva dos preços de máo de 
obra e de materiaes de consumo, como o carváo e outros, e as grafüles redu
cções que soffreram as taxas de transporte de varios generos ;_ 

Que os preços de transporte de viajantes e da maior parte das merca
dorias sáo, pela tarifa vigente, inferiores ao respectivo cu'sto ; 

Que se alguns generos, como a carne verde, o carvão de pedra, certos 
materiaes e outros artigos de pouco valor, não podem soflrer augmento 
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de frete, havendo mesmo alguns que já estão pagándo mais do que podem, 
outros ha - e em muito maior numero, que podem perfeitamente soffrer ele
vação das respectivas taxas de transporte ; 

Que os preços das passagens podew igualmente ser elevados, conce
dendo-se, porém, reducção ás classes proletarias dos suburbios desta Capital ; 

Que nã.o convem manter, com relação ás taxas de transporte, a dis
tinccão existente entre productos da industria nacional e importados, para 
evit~r abusos que não é facil impedir, salvo todavia quanto aos productós 
da lavoura no interior do paiz, que devem gozar de certas vantagens; . 

E, attendendo .a que a Estrada de Ferro Central do Brazil pôde e deve 
produzfr renda sufficiente, não só para cobrir a sua ·despeza de custeici, o 
que actualmente não se verifica, mas ainda ·para fazer face ao dispendip 
com o augmento de seu P-iateria1 ro.dante e de tracção, hoje insufficiente ao 
serviço, e com a execução de melhoramentos inadiaveis, como a duplicação 
da linha á Barra do Pirahy, onde está quasi attingido o limite de capa
cidade do trafego, o alargamento das accommodações na estação Central ·e 
outros imprescin~iveis ; 

Decreta: 
Artigo unico. Ficam approvadas as bases das tarifas e as taxas access~ 

rias da Estrada de Ferro Central do Brazil, que com este b~1'lixam, assi-• ' ~ 
' gnadas· pelo Ministro da Indus:ria, Viação e Obras Publicas. 

Capital Federal, 16 de novembro de. 1897, 9° da Republiéa. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dioniszo E. de Castro Cerquewa. » 

O outro acto governamental provocado .. pela Directoria da Estrada nq 

intuito de pôr em immediata ex~cuçã.o o seu plano administrativo, foi 'º · de
.ereto n. 2895, de '9 de· maio de 1898, que approvo~ o projecto de melhora-

, 
menta entre as estações Central · e. de S ; Diogo, o qual é do ·teor · seguinte: 

a: O Presidente d~ Republica dos Est~dos Unidos· do-BrazÜ : 
Considerando ·que a área ócc.upada pela Estrada de Ferro Central do 

Brazil,, desde a .estação Central até a de S. Diogo, é insufficiente ás exi.!.. 
' . ' 

gencias do trafego normal dessa estrada de ferro ; 
.Considerando que a escassez de área para o serviço siniultaneo de 

chegada e sabida dos trens · e das manobras necessarias traz embaracos á 
regularidade .do movimento de trens e origina accidentes; , 

Considerando que a experiencia tem demonstrado a impossil;>ilidade de 
regul.arisação do · serviço do -trafego sem dar-se-lhe maior capaddade de 
linhas, o que só se conseguirá pelo alargamento do leito da Estrada na 
parte em q.ue mais sensiVel é a sua escassez e pela convergencia do ramal 
da estação · marítima da Gambôa directamente para a linha principal, de 
modo a tornar-se o serviço da estação Central independe 1te do deste ramal ; 

Considerando, finalmente, que para a .realisaçáô destes melhoramentos 
acha-se o Poder Executivo habilitado ·coin · os recursos consignados na lei 
n. 490 de l 6 de dezembro · de 1 897, d eáeta : 

Artigo. unico. Fica approvado o projecto .de alargamento da área oc
cupada pela Estrada de Ferro Central ·do Brazil desde a estação Central 
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até a de S. Diogo, incluindo o melhoramento da ligaçáo com o ramal da 
G1mbôa, de conformidade com a planta que com este baixa, rubricada p.elo 
director geral da Directoria de Obras e Viaçáo da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Industria, Viaçáo e Obras Publicas, e em substituiçáo aos que 
foram approvados !)elo decreto n. 2239 de g de março de 1896. 

Capital · Federal, 9 de maio de 1898, roº da Republica. 

P RUDENTE J. DE j\foRAES BARR03. 

Sebastião Euri"co Gonçalves de Lacerda. » 

O projecto, de que trata o _decreto, comprehende os seguintes melhora· 

mentos que foram logo iniciados, achando-se quasi todos concluídos ao ter

m.inar o anno de r 898 : 

Vista das cobertas e plataforma para entrada. "dos trens 

.- A uo-mento do , ·edificio da estação Centrat, por ,me10 de duas alas 
. . b . 

~at~raes, . aprqvt?itando-se o espaço · oçcupado pela; antiga ustna de luz electrica 

p0.r um lado, e do escriptorio da contabilidade por outro. 

_-- - Substituição das plataformas . e da. cobertura metallica das mesmas, ·por 

9_utras ,em maio.r numero-e de maiores dimensões. 



O seguinte quadro dá ideia das vanta.gens da obra, com relação ao que 

existia : 

. ( QUANTIDADES 
DESIGNAÇÃO DIFFERENÇA 

PARA MAIS 
ANTIGA NOVA 

' . 

m~ m• m2 

Edificio (dois pavimentos) 1403,50 2875,38 I49I,88 
Dl2 m2 m• 

Area coberta geral 3947,00 I2. 577,298 8630,298 
11'2 m o m2 

)) de plataformas . · ' 3156,00 6565,608 3409,608 

Numero de plataformas ' 3 5 2 

Plataforma )) de linhas abrigadas. 4 !O . 6 
m m m 

Extensão de linhas )) 294,00 -1489,80 . 1195,80 
m m m 

)) de linhas ao longo das plataformas . 886,oo 1377,200 491,200 
m m m 

; )) de plataformas . _970,00 1443,80 473,80 

Novos edificios de sobrado no pateo da Estação 

- Construcção de um sobrado sobre o antig? armazem contiguo á rua Se

nador Pompeu, e no qual foram installadas as · secções da contabilidade e 

do trafego. 

- Construcção de um outro edificio igual e fronteiro ao mesmo, em forma 

de L , no pavimento inferior, no qual foi installada a officina autographica. 

- Al<,lrgamento do leito de um e outro lado da via ferrea da Central a 

S. Diogo, por meio das desapropriações dos predios e · terrenos necessarios . 

Foram supprimidas no projecto as passagens de nivel desde a Central até 

a Praia Formosa, dando-se sahida para a rua da Amedc~ pelo prolongamento 

da rua Nabuco de Freitas ao bairro situado entre a Estrada e o morro do Pinto. 



477 

- Novo ramal para a estação maritima da Gambôa. ligando a linha geral 

com a da primeira bocca do tunnel n. 2. 

Condições technicas da locação definitiva do projecto : 

• 
Raio mínimo das curvas (uma) 

Rampa maxima para a Marítima. 

Extensão em alinhamentos rectos 

» » » curvos 

» » nível. 

» » rampa 

)) total (bocca do tunnel n. 2 a ligação) 

Ponto de entroncamento novo no ramal da Gambôa. 

I . 248m, oo 

629m, oo 

948'\oo 

I. 64om,oo 

-Collocação de um novo girador do lado da rua General Pedra, proxm•o 

á cancella n. 2, para o que tinham sido feitas ja algumas desapropriações. 

- Prolongamento da ponte de ferro da estação marítima da Gambôa, com 

rnateriaes adquiridos em 1896. 

Foram tambem realisados os seguintes melhoramentos : 

Duplicação da linha entre Sapopemba e Belém em uma extensão de 
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26~,2 11, até Queimados,· ficando cm 3 1 de dezembro a linha. assente, em 

mais IO + 3 77 além de Queimados. T ' ('· J 

A inauguração desse trecho reatisou~se a 30 de julho com assistenéia do 

Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas. ( 

·Fizeram-se os estudos para a triplicação da linha e-ntre Belém e Bifur

cação e duplicação entre Bifurcação e Barra do Pirahy. 

Ficaram - terminados os trabalhos de alargam.ento da bitola entre as 

estações de A pparecida e Taubaté, cujo trafego pela bitola larga foi inaugu

rado a 15 de maio com a presença do · Ministro da Viação, Dr; Sebastião de 

Lacerda e do Dr. Prudente de Moraes Filho representando o Sr. Presidente da 

ReJ?ublica. 

Ponte da Estação Màritima 

Prolongamento da Estrada, 'de Séte-Lagôas a Cascudos (Silva Xavier), 

cujos trabalhos tiveram começo ém . junho- de' i 898 e terminaram· em 20· 'de 

feverniro de '1899. 

Construiu-se um deposito de locomotivas em Sabará ·e deti-se começota 

construcção de dois · outros · em Entre Rfos 'e Lafayette, sendo ·este ultimo- para 

s'ubsfüuir o 'qtie éxistiá. ein proporções' acanhadas·. 
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Foram ~encpmmendados elevadores hydraulicos para ós dois armazens da 

estação maritima da Gambôa, afim de serem utilisados os pavtmentos · supe

~~.ores para : entreposto e arma~enagem de mercadorias de exportação . 

Construcção de nova agt:ncia e restaurante em Belém. 

ConstrucÇão de nova agencia e armazem para mercadorias em Mariano 

Pro copio. 

Com o fim ainàa de conciliar melhor as convemenc1as da Estrada com os 

interesses publicos foi organis?-do novo horario dos trens, que começou a 

vigorar a 4 de agosto de 1898, circulando diariamente com este horario trens 

nocturnos para os pontos extremos da Estrada. 

Vista da Estação Marítima com a Usina dos elevado1es. 

O matcrfal rodante e de tracção foi dotado com 24 locomotivas, 6 ca1ros

dormitÓrios, r 2 carros de Iª classe, 2 ditos para bagagem e chefe de trem, e · 

3 5 o vagões diversos para mercadorias. 

Tendo' sido aposentado a 24 de outubro o Dr. Jorge Rademaker Grune

wald, que por tanto tempo prestara importantes e dedicados serviços' á Estrada, 

foi nomeado por portaria de 2 3 de novembro seguinte, para o cargo de sub

director da contabilidade, vago por aquelle facto, o Engenheiro Augusto do 

Rego Toscano de Brito, que exercia o de inspector do 1° districto do traf~go. 



No Diario Offiúal de 8 de abril de 1899, na parte relativa a0 expediente 

do Ministerio da Industria, . encontra-se o seguinte a viso: 

o:Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Gabinete do Mi· 
nistro - Rio de Janeiro, 7 de abril de r 899. 

Conforme haveis solicitado em carta .de 3 r do mez proximo findo, foi 
por decreto de 4 do corrente concedida a vossa exoneração de director da 
Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Já conhecieis desde os primeiros dias em que assumi os encargos deste 
Ministerio o meu modo de ver sobre as praticas no pagamento de diversas 
contas naquella Estrada, no exercido de 1'898, cuja liquidação me cabia. 

Entretanto, pelo que sei e tenho investigado a respeito de vossa adminis
tração na referida Estrada, as faltas de observancia dos preceitos que regulam .a 
nossa contabilidade publica não affectam absolutam"?._nte a vossa probidade 
administrativa nem o vosso zelo pelo serviço publico, de que taes faltas 
foram muitas vezes em excesso, visando sempre salvaguardar e elevar, no 
momento, os creditas da Estrada que dirigi eis. 

Pondo, porém, de parte este incidente, seria grave injustiça esquecer os 
serviços reaes e relevantes que prestastes na direcção da Estrada de Ferro 

• Central do Brazil, eliminando o pessoal superfiuo ou ficticio que @m numero 
de 3. 889 empregados , lhe pesava no orçamento, plantando a ordem e a 
discifllina em todos os serviços, a segurança nas linhas e a regularidade no 
trafego, restaurando em uma palavra para essa ferro-via os creditos de que 
ella tenha gozado nos melhores dias de sua existencia. ~ 

Agradecendo-vos solemneme.nte serviços tão inestimaveis, não faço mai~ 
que cumprir um dever de stricta justiça. 

Saude e fraternidade. -Severino Vieira. » 

'\ 
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NOTA BIOGR.f/PHIC.JJ 

DR. ALFREDO MAIA 

·a direcção da Estrada de Ferro Central passa hoje o Dr. Alfredo 

Maia a gerir a pasta da Industria e Viação, para a qual o chamou 

a confiança do Sr. Presidente da Republica e na qual . o acom

panha o voto unanime de todos os profissiona:es que reconhecem 

no illustre Engenheiro uma das capacidades mais indiscutíveis da 

nossa patria. 

Apesar de moço, o Dr. Alfredo Maia tem occupado lagares 

proeminentes na vida política brazileira e desempenhado funcções 

muito honrosas, com proveito da causa publica e com applauso geral, e a 

sua actividade phenomenal foi sempre posta em evidencia nos cargos mais 

~espinhosos e nos trabalhos mais difficeis. 

Nascid~ em 1856, o Dr. Alfredo Maia completou seus cstúdos no Rio 

. de Janeiro, e em 1876 sahia da Escola Polytechnica formado em Engenharia, 

tendo conseguido resultados brilhantissimos. 
1ar 
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Talento vivaz·, caracter activissimo, o joven Engenheiro quiz aperfeiçoar-se 

nos estudos e tornar-se uma das primeiras illustrações da Engenharia brazileira e 

seguiu para Gand, onde se encontrou com collegas br~zileiros que davam junto 
. ~ 

com elle uma ideia superior _do talento e das aptidões da mocidade brazileira. 

Em 1878 conseguira o Dr. Alfredo Maia um diploma com a nota de 

distincção 1 e em r 879 encetou a sua carreira como praticante gratuito da Es

trada de Ferro D. Pedro II, hoje Central do Brazil. 

Não passou um anno e o Dr. Maia foi nomeado chefe de secção da 

mesma Estrada. onde conseguiu crear uma reputação de habilíssimo con

structor, ficando no cargo até 1884. 

Em l 88 5 foi nomeado mestre geral das officinas, qJde estavam sob a 

direcção do Dr~ Nieineyer, e no ann o seguinte foi occupar o cargo de chefe · 

de fracção na Estrada de Ferro S. Paulo e Rio, onde ficou até que em 1890 

. o· Governo Provisorio a encampou. 

Estand<t então decidido o alargamento da bitola da mesma Eitracla, o 

Dr. Maia foi encarregado de effcctual-a e nomeado director geral de todo 
2 o serviço. 

Mas não poude durar longamente nessa commissão, porque havendo o 

Barão de Lucena ordenado que os trabalhos do alargamento fossem sus

pensos, o · Dr. Maia achou descabida e prejudicial a ordem dada e preferiu 

exonerar-se do cargo, e entregóu-se aos ' serviç'os da sua profissão de Enge

nheiro em S. Paulo, onde adquiriQ rapidamente grandes sympathias e credito. 

Em r 892, estando na vice-presidencia do Estado. o Dr. Cerqueira Cesar, 

desejoso' de .dar ~ma 'd\i-ecÇãci . pro~ei;osa : á Se~retariá da Ágr(cuÍtu_ra e Obras 

P~bli~as do . Es~ad~. co'~vi.dou ~ Dr. :Alfredo 'Maia p~rá dirigil-a. · ' 
. . : ; . '. - ' . . 

Foi : breve a sua.administração, mas foi muito fecu.nda de bo.ns resultados, . . . . ~ . . . ' 

que ap~oveitar~m muito á rrosperidade e aos . ereditos do Estado e d.a cidade 

de S. Paulo. 

Era o tempo feliz dos Paulistas. 

Os negocios do café -eram fabulosos; o dinheiro affluia a S. Paulo com 
' ~ . ' 

~ma prolificação espantosa, e a actividade dos lay~ad~~es multip.licava-se pro-

.qigiosamente .-
' 

Foi nesse meio que 6 Dr. Al~redb Maia encaminhou o:s nego~ios da 

immigração, systematisou os serviÇos da secretaria e' da edlli~ia e fói! co~ 
( ' . \ ~ õ . 

1 Engenheiro ·civil pela Universidade de Gand, na Bel.o-ica . 
. · . ' º · . . ' 

' ~ O decréto dé 11 de novembro de 1890 nomeou-o · ditector da Estràda de Perro s. ·Páuio e Rio· àe Jà-
nciro que pas3ara ao dominio do Estado. ' . ' ' 



pezar dos cidadãos mais prestimosos do Estado que, por 9esavença havida com o 

Ministro do Interior ', deixou dé prestar ao Go verno estadoal os seus valiosos 

serviços. 

DaqueHe tempo não qufz acceitar mats cargos publicas . Voltou ao .Rio 

de Janeiro, abriu uma grande casa de commissões · em café, cuidando dos in

teresses de sua familia. . 

Mas. em 1898; tendo-se .exoneràdo da direcção da Estrada d e ferro 

Ce.ntral o · Dr. Passos, foi o : Dr. Maia chamado pa.ra substituil-o, e obedecendo, 

mais que ás ordens elo. Governo á . voz do dever, acceitou. 

A Estrada de Ferro : Central ·achav:a-se num · período de desenvolvimento 

e de progresso, graças á direcção intelligente e ·á competencia r econhecida do 

Dr. Passos ·e era uma herança perigosa a que se confiava ao novo clirector. 

Na administração Passo_s os resultados obtidos na viabilidade e no 

movimento fo.ram excellentcs e o augmento das receitas foi consi·dera vel , 

Durante o anno de 1898 a renda da Estrada foi de 34.11 8:623$ 332 e o 
• • 

c·usteio . de 3 1. 943: 580$.094; houve ,quasi quatro mil contos de aug mentó 

que havia sido d_eterminado peleis ·novos pteços da · tarifa, mas a reg ularisação 

do serviço-. havia contribuído . não pouco para o rcsultàdo. 

O Dr. i;>a~sos .comprehendea desde o principio: que · o edificio da es tação 

não corr.espondia ás necessidades do trafego e do movimec+to, e por isso ini

çiou o engrandecimento e Q embellezamento do corpo principal e o forneceu 

d<:! vastas depe_ndencias em -que foram commodamente instaUadas todas as 

repartições do serviço. 

A linha, que estava duplicada até a estação de Sapopemba, foi prolongada 

até Ma.x.ambomba e o prolongamento da Central em Minas, de Sete . Lagôas 

chegou até a estação de Silva Xavier. . 

Continuando a obra de .seú antecessor, o Dr. Alfredo. Maia procurou .· 
e conseguiu que continuasse a mesma regularidade da locomoção e a mesma 

ordem na administração. 

Fez ainda mais: tentou diminuir ainda mats as despezas e no anno de 

1899 obteve este resultado verdadeiramente admiravel: 

Receita . 

Despeza. . · 

Havendo um saldo de. 

32. 7 20 :409$850 

2 7. 769 ·: I02 $2 77 

4.951 :307$573 

Estas economias foram feitas com muito criterio . s~m . que os serviços ficas

sem prejudicados e sem que a menor queixa fosse levantada contra a direcção. 



Houve um. caso digno de nota: 

Os fretes foram reconhecidos como .excessivos em muitos artigos que for

neciam o maior contingente para a receita da Estrada; e foi necessario proce

der-se a uma revisão das tai:ifas geraes. · 

De accordo com o Ministro .âa Industria, que . attendia com esse acto a re

clamações geraes do commercio e da lavoura, o Dr. Alfredo Maia fez as pro

postàs de revisão, que foram approvadas· e applicaclas, dando resultados satis

factor1os; pois muitos . generos que havi~in.· começado a transitar por outras 

Estradas e por ma.r, tórnaram a ser .transportados pela Central. 

As obras: da estação Central continuaram e foram c'ompletadas -. com sa

tisfação do Governo e do publico ·. 

· Ac'tualmente o Dr~ Maia esta estudando um projecto para um novo .ac

cordo de trafego mutuo com a Leopoldina, de in.odo a tornar mais util o ser

viço redproco . de transporte e mais proveitoso para a Central. 

· Ultimam.ente; quando rebentÓu a -' peste bubonica no Estado de S. Paulo, o . . ~ 

illustre dírector da Central soube multiplicar-se e: aconselhar as medidas mais 

opportunas para que o terrível bacillc;> não viesse acclimar-se no Rio. de Janeiro. 

O que foi feito em S. Paulo e durante o percurso da Estrada foi em maior 

parte devido a . intelligencia e a.· acção previdente do Dr. Maia. 

Ministro da Viação e da IndUsÚia, entra o Íllustre director ' da Central 

·num campo vasto· em que o seu. talento e a suà vasta c111tura poderão produzir 

grandes bene-ficios-é contribuir · grandemente para o engrandecimento da nossa 

patria. 

(Da Gazeta de Noticias de 28 de janeiro de 1900.) 

Apresentou ao Ministerio da Industria; Viação e Obras Publieas o Re

latorio da Estrada de Ferr·o Central do Brazil. do a.nno ·de r8g..8. 

i :. 

' ' 



ADMINISTRAÇÃO DE 1899-1900 

Directoria : 

Director, Engenheiro Alfredo" EugeniO de Almeida Maia. 

1ª DI VISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira. 

Thesoureiro, major Miguel de Oliveira Salazar. 

Pagador, Antonio Carlos de Araujo Bastos Junior. 

Intendente, Engenheiro Alberto Macedo de Azambuja. 

2ª DIVISÃO 

TRAFEGO 

Sub-direct~r, Engenheiro Marciano de Aguiar Moreira. 

Manoel Maria de Carvalho . 
Inspectores de 

districto, . En- Arthur de Alencar Araripe . 
genheiros. 

Felippe Nery Ewbank da Camara. 

Engenheiro Samrnino Severino de Mattos. 

Sub-inspectores Augusto José Teixeira. 
de districto. 

Antonio José Ferreira de Araujo. 

José Antonio Ferreira Monteiro. 

Inspector do telegrapho e illuminação, Engenheiro Humberto Saraiva 

Antunes. 

Inspector do moyimento, Engenheiro Alberto de Andrade Pinto. 

3a DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

Sub-director, Engenheiro Augusto do Rego Toscano de Brito . 

Contador, Francisco Pinto da Silva Valle. 

Guarda-livros, Augusto José Pereira Schaffior. 

4a DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 

Sub-director, Engenheiro Gustavo Adolpho da Siíveira. 
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JU · an es, n- • · ·A. d t E ~ Antonio Soar.es de Gouveia. 
~~. . . . 

g José Fernandes Custodio do Nas cimento . 

cinas, Enge- · · 
Chefes de offi-1 Francisco de Sequeira Dias Sobrinijo. 

nheiros. Joaquim Borges de Carvalho. 

5ª DIVISÃO 

VIA PERMANENTE E EDIFICIOS 

Sub-director, Engenheiro José de Andrade Pinto. 

Ajudante, Engenheiro João José de S. Paulo. 

Engenheiro technico, Bianor Silvano de Mendonça . 

• 

Antonio Vieira Cortez. 

Alfredo Lopes da Costa . Moreira . 

Bernardo de Mattos Trindade . 

·Childerico Paranhos ·Pederneiras . 

Carlos Guedes da Costa. 

Carlos Euler Junior. 

Antonio A.ugus~o da Costa Lacerda. 
2 ' 

Engenheiros re- Joaquim de Assis Ribeiro. 
sidentes. · 

Lucas Soares Neiva. 

Antonio Francisco de 'sa. Freire. 

Joaquim Augusto Suzano Brai:idão. 

Benjamin FrankÍin de Albuquerque Lima. 

Domingos Gabriel Fernandes Pereira. 

Cypriano José de Carvalho. 

Erne~to da . Silva Paranhos Junior. 

()> 



1899-1900 , 

ADMINISTRAÇÃO DO . ~NGENHEIRO ALFREDO EUGENIO DE 

ALMEIDA MAIA 

O Engenheiro Alfredo Eugenia de Almeida Maia foi nomeado director 

por decreto de 4 de abril de 1899 e assumiu o cargo no mesmo dia. 

Aos. chefes de serviço e demais pessoas reunidas no gabinete da Di

rectoria para recebei-o dirigiu o segúinte discurso: 

« Me1:1s senhores -Ao assumir o exercicio deste cargo, cuja importancia se 
póde medir pela graduação social dos seus auxiliares immediatos, devo 
dizer-vos que estou convencido das difficuldades com que terei de luctar, ainda 
mesmo só para manter os serviços no pé de regularidade e confiança p1:1blica a 
que o meu antecessor conseguiu elevai-os. 

Veterano desta casa, não é de hoje que eu sou um admira~or das altas 
qualidades que possue, como administrador, o notavel Engenheiro a quem 
me cabe s1:1cceder neste alto posto da administração publica . 

Ao Sr. Dr. Passos deve a Estrada de Ferro Central inestimaveis serviços 
desde a adopção do trilho de aço e do carro americano em 1876 até o resta
belecimento da ordem nos serviços e da segurança da circulação na adminis
tração que acaba de findar. 

Succeder a tão distincto profissional é uma contingencia de grave al
cance, porque a . comparação é natural e inq1:1ietad,ora para q1:1em tem de 
. soffrel.:.a. 

Não se escolhe, porém, o momento em que se deve servir a causa p1:1-
blica. 

Chamado inesperadamente a occupar este posto, honrado com a confiança 
do Governo, acceitei-o fiado n,a competencia, na capacidade e no patriotismo 
deste corpo brilhante de auxiliares, cujos esforços cumpre ao director apro
veitar e dirigir para o bom exito da sua missão. 

A causa é nossa. Trata-se do interesse do Brazil que tem nesta vasta em
preza grande parte do seu patrimonio material ; communs, portanto, devem 
ser os nossos esforços pelo seu engrandecimento e prosperidade. 

Conto com o vosso auxilio leal e energico, como podeis contar com a 
minha absoluta dedicação. 

Tenho dito. j) 

Mereceram especial attenção do Dr. Alfredo Maia as reclamações sobre 

os preços, elevados ultimamente, do frete de alguns artigos e das passagens 

dos trens dos suburbios, bem como sobre · alterações nos horarios dos trens, e 

por propostas successivas ao Governo foram todas attendidas. 

Todas as obras e melhoramentos começados por seu antecessor foram 

continuados e concluidos. 



Tendo o Sr. Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas chegado de 

acompanhar o Sr. Presidente da Republica , em sua viagem á Capital do Es. 

tado de Minas, para a qual partira a 19 de março de 1899, dirigiu á Directoria 
() 

da Estrada o seguinte officio em 6 de abril : 

« Testemunha, durante a viagem do Sr·: Presidente da Republica ao Es ... 
• tado de Minas Geraes, do zelo e correcção com que .:se houveram os funccio .. 

narios desta Estrada, sub~director do trafego, Engenheiro Marciano de Aguiar 
Moreira; .sub~director da loc0moção~ Engenheiro Gt,ls~á v.o Adolpho da Si! ... 
veira; chefe da via permanente, Eagenheiró José de Andrade Pinto; inspector . 
do movimento, Engenheiro Alberto de · Andrade Pi~to, e inspeetor do tele
grapho, Engenheiro Humberto Saraiva Antunes, recommendo .. vos que os 
louveis pelas provas que deram da compreheasáo eleyada e esmerado cum~ 
primento de seus deveres. . . 

Saude e fráternidade. - Severino Vieira.» 

Entre . as muitas . demonstrações festivas prodigalisada<> ao illustre 
• . . . @ 

General Julio Roca, Presidente. da Republica Argentina, nesta Capital, propor ... 

cionou-lhe tambem esta Estràda um passéio: até .a estação de Palmeira.s, a r 6 

de agosto, onde foi servido um al~oço no . hotel da lo~alidade. Por ter de 

assistir a outro convite, . deixou elle de compa-recer, segufodo o trem especial 

com o Sr. Ministro da Industria, o secretario particular · do· m-esrno, alguns de 

sua comitiva e os seus convidados. Por essa occasião o Sr. director da Estrada 

fez-lhe offerta de uma rica cesta de flores naturaes. 

A Directoria da Estrada foi contemplada pelo Sr. Presidente da Republica 

a 27 de setembro com · uma das medalhas commemorativas · da visita do 

General Roca, a qual foi guarnecida nas officinas -da Estrada de uni festão ao 

. làdo, e collocada no alto de uma columna de bronze, . de modo a poder rodar, 

segundo se vê na photogravllra. 
.·•· 

A 1 de setembro foi inaugurada a \ligação do ramal da Gambôa com as 

linhas geraes . 

Nesta mesma data foi aberta ao trafego a ·estação do Jubileu, . em cor

responde·ncia com o ramal de Congonhas do Campo, da Estrada de Ferro 

do Paraopeba. · 

Foram mais abertas ao trafego as seguintes estações: 
. . ,_ 

A 20 de fevereiro, a estação terminal da linha do Centro, Silva Xavier, no 

ponto denominado Cascudos ; 
' . 

A 6 de maio, a estação Gagé, e_ntre Lafayette e . Congonha~, e~·posto tele. 

graphico do mesmo nome ; 
' ~ . ' • • - l , ·.. ' 



A 4 de setembro, a do Registro, entre Sitio e Barbacena, ex-posto 
telegraphico do mes.mo nome. 

A 10 de junho reabriu-s; ao trafego a estação .Esperança, entre Itabira e 
Aguiar Moreira. 

Verso e reverso da medalha commemorafüa da visita ao General Roca 

A illuminação pelo gaz acetyleno tornou-se extensiva as estações de Cas

cadura, Dr. Frontin, Encantado e Piedade. 

A I 3 de dezembro foi recebido do Estado de Minas Geraes o ramal de 

Bello Horizonte, sem alteração da administração até 3 r do mesmo mez; correndo. 
579" 



490 

porém, a despeza de custeio até esta data p::>r conta da Estrada Central, e de

vendo o mesmo ramal a 1 de janeiro de r 900 entrar para o regimen commum 

da Estrada. 
f 

Foi este o termo passado nesse acto : 

« .Aos 1 3 dias do mez de dezembro de r 899~ presentes na esrnçáo da 
Capital de Minas os Srs.: Dr. David Campista, Secretario da FazenJa do 
Estado de Minas Geraes por parte do Governo do mesmo Estado e Dr. Al
fredo Eugenio de Almeida Maia, director da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, foi por este declarado que, autorisadó por aviso n. r 19, de 3o de 
novembro ultimo, do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, re· 
cebia, para ser incorporado á Estrada de Ferro Central do Brazil, o ramal 
ferreo da Capital do Estado de Minas Geraes, vendido á União' por escri
ptura lavrada em notas do tabellião Evaristo Valle de Barros, com todos os 
edificios e dependencias, mobilia, mateFial fixo, rodante e telegraphico, loco
motivas, carros e vagões, etc. etc., constantes do inventario apresentado e acceito 
para a transacção eff ect1:1ada. 

E para constar lavrou-se o presente termo, que assignam. Bello Hori-
' 

sonte, r 3 de dezembro de 1899. - David Campista. - Alfredo Eugenia 
( . {)) 

de Almeida Maia.- Como testemunhas: Alciâes Medrado. - Marciano de 
AEJuiar .'vloreira. - Gustavo Adolpho da Sílveira. -José de Andrade Pinto. 
- Felippe Aery Ewbank da Camara. - Juaquim de Assis Ribeiro. - Ma
noel Cordeiro de Araujo Feio. - José Antonio Ferreira Montdro. - Jovin(ano 
Teixdra Coelho. - José Barcellos de Carvalho.» 

O ramal recebido tem a extensão de 141\096. Além das estações General 

Carneiro e Minas, a linha conta mais as seg~intes estações, postos, desvios mortos 

com chave na linha principal: Marzagão, Freitas, Cardoso, Chave do Carapuça, 

Chave do Dr. Hermillo Alves, Chave da officina do mesmo e Chave do Capitão 

Mariq.no; 

As . condições technicas da linha são: 

Bitola 

Largura dos cortes e "aterros. 

Raio mi nimo das curvas . · 

Declividade max1ma 

)
Tangentes 

Relação entre os alinhamentos 
Curvas . 

· · Nivel. 
as declividades) 

.Rampa 

Trilho typo Vignolle, aço, peso por m/c 
Dormentes de madeira, dimensões 

Dormentes de aço do fabricante P. ·&·w ·. Maclelian. · 

3,600 

. 20 m/m 

6.002m,8oo 

8,093m,200 

.: 4.797m,ooo 

9.399m,ooo 

I~kg,000 . 

:1 m,s5xom,1sx om, 13 
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A linha vence uma differença de nivel de 142m,25 entre as estações de 

General Carneiro e Minas. 

O desenvolvimento virtual, segundo a formula de M. Baum, é de 

6ok,43 7m ,09 3· 

Neste anno de r899 foi inaugurada na estação Maritima uma officina de 

electrozone, poderoso desinfectante, que consiste simplesmente de agua do mar 

atravessada por uma corrente electrica. 

Estação de Bello · Horisonte, ponto terminal do ramal do mesmo nome 

A 20 de janeiro de r900, o Ministro Dr. Severino Vieira fez uma visita ás 

officinas da Estrada e a algumas estações dos suburbios, acompanhado do di· 

rector e dos sub-directores. 

Na estação do Rocha teve occasião o director de mostrar as condições 

acanhadas em que ficara a sabida para o publico, depois da passagem alli da 

3ª linha, e obteve a approvação do projecto para as desapropriações necessarias 

ao melhoramento. 
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Como as folhas · diarias dissessem constar haver um tentamen de sedição 

contra a Estr.ada, o director dirigiu, em data de 23 de janeiro, a ~eguinte 

circular: 
( • 

«Ao pessoal da Estrada d~ Ferro Central do Brazil: . 
Nos · paizes cultos da Europa não se encontram guardas nos jardins e pas• 

seios publicos. 
De distancia em distancia depara-se, porém, com um poste com o se

guinte aviso: 
Estejardirn está' confiado á guar·da do pubHco. 
E ninguem pisa na relva, ninguem tira uma flor, ninguem maltrata as 

a vesinhas alli postas para regalo do publico e felicidade das crianças . 
. Imitando tão bello exemplo, esta Directoria confia a guarda da Estrada 

de Ferro Central do Brazil ao seu pessoal, e fica certa de que, se algum mal
feitor tentar perturbar a ordem, a disciplina e a segurança publica que aqui 
reinam e fazem o nosso orgulho, o pessoal da Estrada saberá conter o des
almado . e procederá de modo a, de uma vez para sempre., provar que a 
Estrada de Ferro Central do Brazil está sob a guarda do seu pessoal » 

Nomeãdo · Ministro e Secretario de Estado da pasta da Industrfià, Viação 

e Obras · Publicas, deixou a administração da Estrada a 2 7 de janeiro de r 900. 
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'fSTR.llD.ll D'f r'fRRO C'fNTR.llL DO BR.llZIL 
•) 

1900-1903 

}'\dministração do €ngen~eiro .Gustavo }'\dolpho da Silveira 

De 30 de Janeiro de 1900 a 15 de Maio de 1903 

.. 
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, NOT .fi BIOGR.fiPH/Cfi 

DR. GUSTAVO DA SILVEIRA 

SSUME hoje, á 1 hora da tarde, a direcção effectiva da Es

trada de Ferro Central do Brazil o habil e modesto En

genheiro cujo retrato damos acima. 

O · Dr. Gustavo da Silveira é formado em Engenharia civil 

· pela Escola Polytechnica desta Capital, tendo com grande 

brilhantismo coó.cluido o seu curso em l 8 7 7. 

Noperiodo decorrido de julho de 1878 a janeiro de 188 1 

praticou nas officinas da locomoção do Engenho · de Dentro, 

onde completou os seus estudos e se iniciou na arte difficil de 

<iirigir trabalhos de collectivid.ades numerosas_, formadas 'por elementos de 

todas as gradações de intelligencia e de educação. 

Os que tiveram de trabalhar sob à sua direcc;:ão naquella epoca lem

bram ainda com prazer o seu trato 'delicado ~ marteira captivante' c0m 

a qual sabia manter entre todos a disciplina e a boa ordem dos llrabalhos. 
57!P 
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Em pne1ro de r 88 r deix:ou aquelle cargo para exercer as funcções de 

chefe da l:ocomoção do prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia, onde 

trabalhou com grande assiduidade e interess~, sendo pouco tempo depois no- · 
• e 

meado chefe do trafego da mesma Estrada. com a accumulação de suas fon-, 
ccões anteriores .. 

' 
Foi nesse tempo que montou as officinas de Aramarys, cujo edificio 

havia encontrado ja construido quando tomou conta da direcção da Estrada. 

Durante a sua administração foi sempre impeccavel o serviço da locomoção, 

e da maneira com que soube cuidar dos interesses daquelle proprio nacional 

deram testemunho o Governo e todo o pessoal da Estrada, que lhe deu inequí

vocas provas de apreço em 1889, quando deixou o cargo _para ir a Europa. 

Mas alli não ficou muitü tempo. 

Em janeiro de r 890 foi convidado para assumir a direcção da locomo

ção da Estrada de Ferro Paulista, e apenas chegado entrou em funcções e 

porjectou e fonstruiu as novas officinas da Companhia na estação de l,undiahy. 

Foi nesse trabalho que o Dr. Gustavo da Silveira revelou a sua capaci

. dade e profundeza de seus conhecimentos technicos e o seu tino administrativo. 

Permaneceu na Companhia Paulista até 1897, época em que o Dr. 

Passos, que sabia perfeitamente de quaes elementos se havia de rodear para 

melhorar e regular definitivamente os serviços da Central, o chamou a esta 

Capital para occupar o cargo de sub-director da)ocomoção. 

Não nos é possi vel . com o ·pouco · espaço de que dispomos reconstruir 

a historia diaria da Central desde a entrada do Dr. Passos até os nossos 

dias; sem que nada percam da gloria ·. que .lhes cabe, ós · d~is illustres dire

ctores que a tornáram uma Estrada de primeira ordem entre as melhores que ·se 

conhecem, é preciso reconhecer que ao . Dr. Gustavo . da Silveira . cabe uma par

cella não · indifferente na regularisação da locomoção e no restabelecimento 

dos creditas da Estrada, que hoje · é a · mais valiosa das propriedades dà nação. 
' . 

Nas officinas e entre os collegas o Dr. · Gustavo da Silveira não ~onta se

pãó amigos e ·admiradores, e o facto · de ter sido propósto pelo niesmo Dr. 

Alfredo Maia para seu successor mostra que a sua capacidade profissional e o 

seu caracter moral estão ·altamente cotados no conceito do Ministro da Viação. 

Não ha. elogio escripto que possa ser triais eloquente i:! nú.is sighificativo. 

(Da Gazeta d~ No~itias de 30 dê' janeiro de 1900.) 

Apresentdu ao Ministerio da Industria, · Viaçao e ·. Obras Publicas os Re

latorios da Estrada de ·Ferro Central do . Brazil, dos .annos de I 899, 190-0. 

1901 e 1902. 



ADMINISTRAÇAO DE 1900~ 1903 

Directoria : 

Director, Engenheiro Gusta;~º- Adolph~ >éla Silveira~ 

i ª DIVISÃO 

. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Secretario, Manuel Fernandes Figueira·. 

Thesoureiro, major Miguel de · Oliveira Salazar. 

Intendente, Engenheiro Alberto Macedo de Azambuja. 

Ajudante, Luiz Maria Gonzaga de Lacerda. 

2 ª DIVISÃ O 

TRAFEGO 

j 
Marciano de Aguiar Moreira. 

Sub-directo,, Enge- · 
nheiros. . Luiz Felippe Alves da Nobrega. 

. . 
Inspector do movimento, Engenheiro . Alberto de Andrade Pinto. 

Sub-inspector, Engenheiro SatiJrnino Severino de Mattos. 

Inspector do rº districto, Engenheiro Arthur · Alencar Araripe. 

Sub-inspector, Augusto José Teixeira. 

Inspector do 2º districto, Engenheiro Carlos Euler Junior: 

Sub-inspector; Antonio José Ferreira Araujo. 
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Inspector do 3° districto, Engenheiro Antonio Augusto da Cos ta Lacerda . 

Sub-inspector . 
. \José Antonio Ferreira Monteiro. 

1 Luiz Carlos da Fonseca. 

Inspector do telegrapho e illuminação, Engenheiro Humberto de Saraiva Antunes. 

3 a DIVISÃO 

CONTABILIDADE 

Sub-director, Engenheiro Augusto do Rego Toscano de Brito. 

Contador, Engenheiro Paulo Freitas de Sá. 

Guarda-livros, Augusto José Pereira Schaffior. 

4ª DIVISÃO 

LOCOMOÇÃO 

Sub-director, Engenheiro José Joaquim da Silva Freire. 



Ajudantes, Engenheiros. l Antonio Soares de Gouveia. 

José Custodio Fernandes do . Nascimento. 
~; \ · .. 

! 
Iª secção, Engenheiro . AI fredo Lopes da Costa Moreira. 

. ·. . .. e . . , . . f 

Inspector de tracção. . 2ª » » . Manoel Cordeiro de Araujo· Feio. 

3ª » » - ·· Joaquim Augusto Ribeiro de Almeida. 

( ' 
. (Francisco de Biqueira'. 'Dias Sobrinho. 

Chefes d!ls officinas, En-' Gil Pinheiro Guedes. '. · . -
genheiros . . . . l · 

~Joaquim Borges âe Carvalho. 

5ª DIVISÃO . 

VIA PERMANENTE E EDIFICIOS 

Sub-director, Engenheiro José de Andrade Pinto. 

Ajudante technico, Engenheiro Bianor Silvano de Mendonça. 

» de.divisão, Engenheiro · Joao José de S. Paulo: 

Alfredo Magno de Carva~ho. 

Bernardo de Mattos Trindade. 

Jo~q~im de Assis Ribeiro. 

Antonio Vieira Côrtes. 

Cypriano José de . Car~alho. 

Childerico Paranhos Pederneiras. 

Carlos Guedes : da Costa. 

Engenheiros residentes. Lucas Soares· Neiva. 

Alberto FIO'res. 

Antonio Fràncisco de Sá Freire. 

Agostinho da Silva. Oliv~ira. 

Joaquim Augusto Suzana Brandão. 

Domingos Gabriel Fernandes Pereira . 

. Benjamin Franklin de Albuquerque Lima. 

·Arth~r Eugenia Dantas Barroca. · 
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1900~1903 

Nomeado director da Es~rada por decret0 de 29 de janeiro de 1900, o 

Dr. Gustav-0 Adolpho da Silveira tomou posse e eatrou em exerc1c10 no dia 

seguinte, pedindo exoneração, que lhe foi dada a l 5 de m3.io de r 90 3. 

Tendo sido proposta pelo seu antecessor a extincção da secção de paga

doria, foi por portaria de 3 r de janeiro resolvida em C3.racter provisorio, até 

deliberação do Congre:>so Nacional, a extincção da mesma, e dispensado o re

spectivo pessoal e alterado o quadro da the,wuraria; re5olução esta sancc10-

nada pelo decreto legislativo n. 832, de 30 de dezembro de 1901. 

Como medida preventiva de regular circulação dos trens, foi determinada 

a installação dos signaes de . segurança das estações Central á de Madureira. 

Foram neste anno de r 900 começados os trabalhos de collocação da 

2ª linha no trecho de Oueimados a Belém . . ~ .. 

Usina de creosotagem 

A lei ri. 65-z, de 23 de novembro de 1899, que orçou a despeza da Re

publica, contemplou a verba especial de 100:000$, para ser applicada na con

strucção de uma officina de creosotar dormentes de madeiras brancas. 
5792 



No kilometro 281+720, da linha do Centro, entre as estações de Mariano 

Procopio e Bemfica, ponto central e apropriado para este novo serviço, em 

terrenos cedidos gratuitamente pelo Sr. Dr. (J Constantino Luiz Paletta, foi 

construido o edificio para estabelecimento de officina e tiella installa:dos os 

machinismos respectivos, dos fabricantes P. & W. Maçlellan, de Glasgow, 

com capacidade para creosotagem de 2 50. ooo dormentes por anno. 

Foi tambem construida a estação denominada - Paciencia - entre as de 

Campo Grande e Santa Cruz., 

Por contrato com Augusto Barbosa foram collocados poços -tubulares nas 

proximidades do deposito de machinas em S. Paulo. 

Foi iguálmente contratado um novo edificio, · nas officinas do Engenho 

de Dentro, para armação e reparação de locomotivas. 

Loccmotfva - Baroneza - -na gare da estação Central -._ -

A execução do plano de melhoramentos em -Belém obrigou á demolição 

de um prqueno abrigo de locomotivas alli e a 'c?nstrucção de um novo <:obre 

embasamento e baldrames de alvenaria de pedra, assentando a cobertura 

sobre columnas de duplos trilhos, com capiteis de ferro fundido; onde pousam 
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as linhas das tesouras, sendo tambem alli construido um novo edificio para 

agencia e restaurante. 

A 1 de nóvembro foi nov::imente installado o Centro Commercial na ci

dade de S. Paulo, sendo consi.derado estação de 2 ª classe . 

A Estrada, devidamente autorisada pelo Governo, concorreu com a 

quantia de 2:000$ . para as festas commemorativas do 4° Centenario do Des

cobrimento do Brazil e fez-se representar no prestito civico a 3 de maio por 

funccionarios das cinco divisões da Estrada, havendo tambem feito parte do 

prestito, puxada em carro especial, a locomotiva - Baroneza - que primeiro 

funccion0u no Brazil, na Estrada de Ferro Maua, e bem assim um lindo brazão, 

• 

Brazão d3s o.fficin3s na gare da estação Central 

em fórma PY ramidal, ornamentado com ferramentas e peças de Engenharia, ar

chitectado nas officinas do Engenho de Dentro. 

A Estrada fez-se tambem representar no . Congresso de Estradas de Ferro, 

reunido em Paris, pelos Engenheiros Pedro Betim Paes Leme, Alfredo Maximo 

de Souza e Jo3é Gonçalves Chaves· 

11 · electricid~de n_a estação de Minas, ter-F oi inaugurada a i uminação por 

minai do ramal de Bello Horizonte. 
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Em conseq uencia de chuvas torrenciaes no valle do Parahyba de 2 3 a 2 5 

de dezembro de 1900, ficou aluido um dos pilare:; da ponte sobre o rio Bananal, . 

no kilometro r 58 do ramal de S. Paulo, e cahiu o pilar do centro da ·ponte 

sobre o rio Santo Antonio, no k ilometro 202, '\batendo a respectiva viga: ,me

tallica. 

O trafego normal ficou restabelecido a 6 de Janeiro de l 90 r, no ramal e 

no trecho de bitola estreita na linha do Centr9. 

Foi permittido á Estrada de Ferro Leopoldina trafegar º" seus trens da 

linha de Petropolis (Areal) até Entre Rios, a começar de l de janeiro de l 901. 

A 9 de abril de l 90 r o Sr. Dr. Gustavo da Silveira passou a direcção ao 

sub-director da locomoção Dr. José Joaquim da Silva Freire, entrando a 10 

no gozo da licença de quatro mezes, em viagem á Europa, assumindo a di

recção a 1 de outubro seguinte. 

Nesse periodo assumira o cargo interino âe sub-director da locomoção 

o ajudante, Engenheiro Antonio Soares de Gouveia. 

Fora~ louvados e premiados os seguintes funccionarios in~ntorcs de 

apparelhos de utilidade pratica no serviço da Estrada: 

Alberto Fernandes de Souza e Americo Vespucio Mallio Carneiro, 4°• es

cripturarios da 3ª divisão: Apparelho - ·Rapido taxador; recompensa de 

300$000 para cada um; 

Luiz Alves Ribeiro, carpinteiro da 5ª divisão: Apparelho .indicador da 

hora da partida dos trens na plataforma da estação, inventor tambem das 

cancellas automatícas em uso na linha da Estrada; . recompensa de 500$000; 

Engenheiro José Custodio Fernandes do Nascimento, ajudante da 4ª di

visão: A pparelho para producção de sellos de chumbo ~ para carros, c~m 

grande economia comparativamente á acquisição dos ditos sellos no mer

cado; recompensa de 600$000. 

Foram contratados com Pestana & C. os despàchos, em agencia~ _s'ua!:;, no 

centro commercial do Districto Federal, de bagagens e encommendas a trans

portar pela Estrada. 

Começaram a funccionar no edificio do armazêm L,. da estação Central, 

a 12 de junho deste anno (1901), os escriptorios da intendencia, transferidos 

da estação maritima da Gambôa, por ter a Estrada cedidq o armazem em 

que estavam installados para deposito de mercador.ias e warrants. 

No quadro do pessoal da · intendencia, em 1901, foi restabelecido o 

logar de ajudante de intendente, que existia quando creada a mesma 

em 1896. 
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_A l de setembro de 1901 foi aberto ao trafego de viajantes, bagagens 

e encommendas b posto telégraphico Marechal Jardim, entre as estações R e· 

zende e Campo Bello . 

. Com a declaração offi;ial do apparecimento da peste bubonica na Capital 

Federal, já em 1900 tinham sido reclamadas providencias da Directoria 

Geral da Saude Publica, que determinaraITI. a desinfecção das bagagens 

na estação Central ; . com a reproducção de alg uns outro.;; casos em 1 90 r, 

foram mais determinadas e observadas as seguintes medidas: 

I ª . Desinfecção por meio de electrozone dos carros de 2 ª classe, d e

pois de lavados em cada viagem na estação Central; 

2ª. Desinfecção na estufa das roupas dos carros dormitorios, após cada 

viagem; 

3ª. Funccionamento das estufas nas estações de Barra do Pirahy, Ca

choeira e Norte. 

Na manhã de :io de novembro manifestou-se incendio na officina au

tographica da Estrada, em uma das extremidades do edifici() da estação 

Central, o qual foi logo . extincto pelo Corpo de Bombeiros. Os preJmzos no 

edificio foram avaliados em cerca de 35:000$, tendo ficado damnificados pelo 

fogo e pela agua . varios impressos e machinas. O inquerito a que se procedeu 

determinou este incendio casual. 

Em 7 de abril de 1902 deu-se collisão dos trens S 2 e C 1 dentro 

do tunnel n. 11, resultando a morte do conductor de 2 ª classe, chefe do 

S2, Joaquim Candido de Almeid1 e Souza; de uma mulher e de um homem, 

passageiros de 2ª classe; ferimentos em 15 pessoas: dois guarda-freios, um 

bagageiro, um graxeiro, O machinista do S 2, dois foguistas, O machinista do C I, 

o chefe do correio ambulante, o ajudante, o servente e quatro passageiros. 

Estes dois trens deviam cruzar em Roddo ás 6\40 da manhã, mas o fiel e o 

praticante do telegrapho, ein serviço naquella estação, deram como entrado 

alli O C l, sem O estar, e licença ao S 2 para seg uir, O que ongmou O 

encontro. 

Afim de evitarem-se accidentes desta ordem foi providenciado o esta-

belecimento dos apparelhos de segurança - B!oc ~ System - entre as estaçõc .; 

de Belém e Barra do Pirahy. 

Por autorisação constante do aviso n. 152, de 6 de novembro de 190 2 , 

foram iniciados os trabalhos · da .construcção do prolongamento . da linha do 

Centro, de Silva Xavier a Curvello, ficando a cargo da Sª divisão, creandc-se a 

nova residencia com o titulo - Residencia do prolongamento · 
u6 

5792 
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A carta-gabinete de 30 de agosto de 1902 mandou ceder ao ramal 

ferreo de Lorena a Bemfica, em construcção pelo Ministerio da Guerra, as 

pontes metallicas retiradas do alargamento de bitola do ramal de S. Paulo, 

cruzamentos, agulhas, trabalhadores, etc., correndo as despezas por conta da-
" qüelle Ministerio. 

Por escriptura de 24 de agosto de r9or o Governo fez acquisição dos 

terrenos de marinha aforados por. Lage Irmãos, os quaes, por deliberação do 

mesmo Governo, foram em r902 annex'ados ás depen'dencias da estação ma-
~ 

ritima da Gambôa. 

Segundo a escdptura o custo do terreno foi de 1. roo:ooo$ e o das obras 

J .200:000$0.00 . . 

Por officio n. ·1428, de i6 de dezembro de 1902, foi -proposto o alarga

mento da bitola entre Lafayette e Gagé, collocando-se um terceiro trilho. 

Tornou-se extensiva, neste anno, a illuminàção a gaz acetico, ás e:>tações : 

l\laxambomba, Ro.deio, Vassouras, Serraria, Miguel Burnier, Porto Novo, Re-

zende, Caéhef.=ira, S. José dos Càmpos ·e · Mogy das Cruzes. fll 

A r de fevereiro de 1903 foi aberta ao trafego de viajantes, ba

gagens, mercadorias, etc.; á estação Pedrá do Sino, entre ·carandahy e Chris

tiano Ü ttoni, Ínauguráda a r9 de maio de I 894,. 
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DIRECTORIA GERAL DE OBRAS E VIAÇÃO 

« O Ministro da Industria, Viaçiío e Obras Publicas, em nome do Presi
dente da Republica; 

Attendendo ao que propoz a Directoria da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, relativamente á inutilidade da secção da pagadoria que alli funcciona, sob 
a direcção de um pagador, mormente agora que o pagamento das contas do ma
terial consumido pela mesma Estrada acha-se centralisado no Thesouro Federal, 
podendo ficar reunidos na thesouraria daquella ferro-via os dois serviços de 
arrecadação da renda e pagamento do pessoal e - attendendo ainda que a extin
cção da referida secção da pagadoria importa em consideravel economia para os 
cofres publicos, sem prejuízo da marcha regular dos serviços - resolve em cara
cter provisorio até que o Congresso Nacional definitivamente delibere: 

Art. r 0 • Fica extincta a secção de pagadoria da Estrada de Ferro Central 
do Brazil e dispensado o respectivo pessoal. 

Art. 2° . Será promovido um dos fieis da thesouraria a fiel-pagador, 
mediante a fiança de 20 : 000$, devidamente prestada. 

Art. 3°. O quadro da thesouraria e pagadoria daquella Estrada ficará 
assim constituído : 

r thesoureiro 
r escrivão . 

fiel pagador 
G fieis 
5 ajudantes de fiel . 
2 » » escrivão 
3 1~0• escripturarios. 
2 continuos. 
1 servente . 

• r2:000$000 
5:400$000 
r200$000 

2rooo$000 
r9:Soo$000 
8400'~000 

8: roo$ooo 
3:600$000 
I : 460~'000 

92:660~000 

Art. 4°. Os§§ 2° e 3º do art. 8°, bem como o art. 1 o e seus 
do rerrulamento de 28 de dezembro de r8)6, ficam alterados o 

paragraphos 
do seguin te 

modo: 
Do art. 8°. § 2º . Entregar no Thesouro, por ordem do director, a renda da 

Estrada e a importancia cobrada dos direitos e impostos, e em geral tudo quanto 
fôr pela mesma Estrada arrecadado. 

§ 3°. Fazer por si ou por seus auxiliares, devidamente autorisados, o paga
mento do pessoal e o das despezas miudas da Estrada, prece <lendo ordem do 
director. 

Art. ro. A pagadoria ficará a cargo do thesoureiro, qne distribuirá pelo 
fiel-pag~dor e mais auxiliares o serviço de pagamento ao pessoal aa Capital e no 
interior 

Capital Federal, 3 r de janeiro de 1900. 

ALFREDO MAIA, D 

O decreto n. 832, de 30 de dezembro de 1901 - Poder Leg islativo -

aut0 risa 0 Poder Executivo a extinguir a secção da pagadoria da Estrad:t de 

Ferro Central do Brazil. 

.. 
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fSTR.llDJl Df rfRRO CfNTR.llL DO BR.lf ZIL 

1903-1906 

S\dministração do Dr. Gabriel Osorio d'J\lmeida 

De 15 de Maio de 1903 a 14 de Novembro de 1906 
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NOTA BIOGRAPHICA 

ENGENHÉ i ~? GABRIEL OsoRIO DE ALMEIDA na:;cen em nove mbro 

de r 8 54 n:fi. cidade de Pouso Alegre, Estado el e Minas Geraes . 
-~- ;,.·:..~~ 

Mat~iê~lou-se na Escola Cent ral, hoje Polytechnica , em 

:j - 1874, formando-se em Engenharia civil em 18 78 . 

·, 

Serviu no. wolongamento da Estrada de Ferro de Pernam· 

buco, na Estrada de Ferro de Porto Alegre a Urug uayana, e 

'no prolongamento da Estrada de Ferro D. Pedro II, hoje 

Central do Brazil. ·1 

Tendo deixado em 1899 o serviço do Governo. foi nomeado engenheiro 

chefe da Companhia Paulista· e ·Vias Ferreas e fluviaes, onde projectou e 

<:onstruiu o ramal de Santa Veridiarià ,' .. sendÓ seu o projecto da ponte de r 20 

metros sobre o rio Mogy·Guassú. 

! Co~o chefe de secção em 1888. 
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Em r 890 foi nomeado chefe de secção da superintendencia das Obras 

Publicas do Estado · de S. Paulo. 

S·erviu como consultor technico dos Ministros da Industria, Viação e 

Obras Publicas, Antão de Faria e Serzedello Cfürêa, tendo tido para isso 

occasião de defender no Club de Engenharia contra o que a Engenharia bra

zileira possuía de mais notavel seu parecer relativo á Estrada de Ferro Central 

do Brazil. 

Foi empreiteiro da construcção da Estrada Mogyana, prolongamento a 

Santos, director d.a Companhia de Villa Isabel, director da Escola Polytechnica 

e lente interino da cadeira de machinas, quando o lente effectivo Dr. Paulo 

de Frontin foi encarregado da direcção da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Foi eleito presidente do Club de Engenharia em 1900 e reeleito em 

190 r, e nesse caracter presidiu o Congresso de Engenharia e Industria, que func

cionou de dezembro de 1900 a janeiro de 1901. 

Escrev<=tu uma memoria sobre: "Calculo das abobadas" e vano~J artigos 

de polemica sobre a Estrada de Ferro Central do Brazil e caes de Santos. 

(Revista do Club de Engenharia - abril de 19or. ) 

O illustre biographado nasceu em Pouso Alegre a 14 de novembro de r 854, 

sendo seus progenitores o coronel Aureliano Baptista Pinto de Almeida e 
D. Maria Annunciacão de Vilhena Pinto de Almeida. 

' 
Apresentou ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas os Rela

torios da Estrada de Ferro Central do Brazil dos annos de 1903, 1904 e 1905. 

Dentre a illustre pleiade de Engenheiros que lançaram no· Club de En

genharia os germens das grandes iniciativas e notaveis emprehendimentos 

em prol da grandeza_ e do desenvolvimento material do nosso magestoso 

paiz, certo se destaca entre os pnme1ros a figura respeitavel e sy~npathica 

do Dr. Gabriel Osorio de Almeida. 

Quizeramos nós estudal-o, tantas sã.o as suas facetas brilhantes, polidas 

pela alta cultura moral e mental do seu espirito e do seu caracter. 

Nelle o homem, o amigo, o pae de familia bastariam para exalçar um 

nome entre os mais dignos. 

Entretanto,. pela feição que demos a este ligeiro trabalho e pela carencia 

do tempo, que nos não permitte colligir notas, somos forçados a encarar 

simplesmente um dos aspectos pelos · quaes se ha revelado, como sempre 

brilhantemente, o talento e a cultura scientiflca do Dr. Osorio de Almeida. 



Nó.s somos forçados neste momento a aprecia r no illus tre compa trio ta 

apenas o profissional de Engenharia e administrador da causa publica . 

Ninguem de certo se esqueceu ainda de uma das commemorações 

mais notaveis do 4º Centenarjp do Descobrimento do Brazil - o Cono-resso 
b 

de Engenharia e Industria - promovido pelo Club ele E ngenha ria e em sua 

séde realisado. 

Presidia então o Club d e Engenharia o Dr. Osorio de Al meida, e q uem 

percorrer as paginas dos Annaes desse Cong resso nellas encontrara, a 

miudo, provas eloquentes do saber e do valor do seu digno presidente, 

além do proprio merecimento do grandioso even to de uma tão selecta quão 

primorosa reunião do escol dos homens de sciencia de nossa terra . 

Um dos resultados desse Congresso, no qual tomou parte o Dr . Lauro 

Müller, foi o programma de g overno desse notavel homem ele Estado , que 

foi synthetisado no lemma de - Fazer E ngenharia . 

No Governo que ora finda o seu mandato , após as conquistas mais glor io 

sas e im~arcessiveis, desempenhou o Dr. Osorio de Almeida nota.Jel fu ncção . 

A primeira incumbencia que recebeu do Sr. Minist ro da Industria foi 

a de regularisar a Repartição Geral d os T elegraphos , quasi impossibilitada 

de d esempenhar-se bem dos seus serviços graças ao ainda actual regula

mento que a rege, approvado no fim do Governo anterior, feito ele afoga

dilho, obedecendo a não sei que orientação obscura e . indefinível. 

No desempenho do cargo de director geral dos T elegraphos hou

ve-se o Dr. Osorio de Almeida de tal modo que a sua retira da, quando 

chamado para a di.recção da Estrada de Ferro Central do Braz il, foi falta 

muito sensível áquella repartição. 

Entretanto, como os grandes interesses da alta administração publica 

sobrelevam os menores , a falta a lamentar couverteu-se. em auspicioso acon

tecimento a exaltar. 

De facto; a administração da nossa principal via ferrea resentia-se 

da falta de um homem de alto preparo e grandes e energicos meios ele acção 

que, não só reguladsasse os seus serviços, mas, principalmente , lhes désse 

o desenvolvimento indispensavel que os . grandes interesses nacionaes della 

reclamavam. 

S. Ex. excedeu a mais optimista das expectativas; subiu mais alto do que 

o alto conceito que do seu saber e pond~rado criterio faziam Governo e povo. 

O serviço hoje da · Estrada de Ferro Central do Brazil, se não é ainda 

o modelo que o Dr. Osorio de Almeida sonhou e executou dia a dia com 
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febril actividade, inexcedível energia e seguros me10s d.e acção; é porque 

foi curto de mais o período de tempo que Íhe deram para tão radical trans

formação. 

As bases porém estão solidame11te lançadl'-s e os resultados futuros da 

sua administração, faceis de prever, como uma sequencia natural da sua 

obra, marcarão para sempre a sua passagem pela administração da grande 

ferro -via. 

Não queremos detalhar, porque a simples resenha, rapida, secca, sem 

commentarios que adiante fazemos dos principaes feitos da sua gestão nesse 

departamento publico, occupam muitas paginas, que, alias, são poucas ante 

o que seria preciso dizer para dar ao leitor mesmo uma simples ideia dessa 

grande obra de administrador. 

Aliás. entre os nossos mais competentes Engenheiros era corrente, ha 

muitos annos, a versão de ser o . Dr. Osorio de Almeida o maior especia

lista entre nós em estradas de ferro. 

A confirmação foi brilhante e inapagavel e della se devem orgfühar com 

justiça S. Ex. o Sr. Ministro da Industria e o Governo, que o teve como 

distincto e competentíssimo auxiliar, leal e dedicado ao extremo, não pou

pando esforço nem sacrificio algum para o perfeito desempenho da espinhosa 

tarefa que lhe commetteram. 

Nós, se não podemos transmittir bem o alto conceito que nos merece 

o Dr. Osorio de Almeida, compensamos esta · falha escrevendo com emoção 

sincera de jubilo e tocados de patriotico orgulho estas desataviadas linhas 

referentes ao notavel Engenheiro. 

Depois de ter exercido, com excepcional brilho, o cárgo de director 

da Repartição dos Telegraphos, o Dr. Gabriel Osorio de Almeida recebeu 

do Governo a direcção da nossa principal via ferrea. Foi uma escolha acer

tada e feliz, sobejamente comprovada pelos grandes . melhoramentos que 

S. Ex. introduziu e executou nesse proprio · nacional. Assumindo . a direcção, 

numa época de · incorporação de rama~s e outros pequenos estudos tribu

tarias, o Dr. Osorio de Almeida, com uma rara habilidade soube apro

veital-os para aperfeiçoar o serviço da Central. 

A linha da antiga E. de F. Melhoramentos do Brazil, . com um desen

volvimento de 1661<,969, foi transformada e·m · linha·. auxiliar. D.a mesma ma

neira aproveitou o ramal de Barra Mansa a. Cedro e de Barra Mansa a Angra 

dos Reis. Approvada a planta . dos terrenos necessarios á construcção da 

4n linha no trafego suburbano e outros melhoramentos nas proximidades da 



estação Central, promoveu uma serie de desapropriações para esse fim, 

sendo as mais importantes as necessarias ao augmento da estação do Campo 

de Sant'Anna. O augmento da 4ª linha ficou concluido com as respectivas 
• bilheterias e plataformas, cuja inauguração se realisou festivamente em 6 do 

mez corrente. 

Em algumas estações de suburbios onde ha despacho de mercadorias 

construiu novos edificios adequados , como nas de S. Francisco Xavier, En4 

genho Novo, Piedade e Cascadura (em construcção). 

Além destes. importantes melhoramentos, construiu um posto de Bom

beiros na proximidade da estação de S. Christovam, promoveu a recon

strucção do edificio dos escriptorios da locomoção, no Engenho de Dentro, 

e nas officinas dessa estação edificou um depJsito especial de lubrificantes e 

estopa. 

Todos esses melhoramentos, que tiveram por fim assegurar cada vez 

mais a se.~urança do trafego e a boa m'l.rcha do serviço, foram !"t!guidos de 

outros menores_, embora menos importantes. Assim foi que, tendo em vista 

o grande movimento da estação Central, o D~. Osor_io mandou construir uma 

nova cabine de signaes de partida e chegada ; e no interior um armazem 

para despacho de mercadorias na parada do Tunnel Grande, um deposito 

da locomoção em Sete Lagôas, uma carvoeira e casa de machinas em Cur

vello, etc. etc. Mudou tambem o entroncamento do ramal de Paracamby, 

que era distante da estação de Belém, para a chave desta estação. Ve

rificando que as corridas do Jockey-Club poderiam trazer um grande 

movimento de passageiros á Central, assentou um ramal para esse prado, 

partindo a poucos metros da estação da Mangueira. 

O mater·ial tambem lhe mereceu attenção. Os trilhos de typo B, na 

linha do Centro, foram reformados para os de typo C. Installou, nas proxi

midades do tunnel da Gambôa, uma usina de electricidade para illuminação 

das estações Central, Marítima, S. Diogo e das dos suburbios até Casca

dura, faltando apenas o funccionamento em algumas estações intermediarias 

que estão sendo transformadas systematicamente. 

Mas as mais importantes modificações levadas a effeito na Central, pelo 

Dr. Osorio de Almeida, foram sem duvida alguma a elevação da linha entre 

S. Christovam e Praia Formosa, o alargamento na bitola do ramal de S. Paulo 

e o prolongamento da linha do Centro. 

O movimento interno da cidade do Rio de Janeiro, entre o centro e o 

bairro de S. Christovam, vinha de uns tempos a esta parte augmentando 
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extraordinariamente; as cancellas eram insufficientes para attender a esse tran· 

sito que augmentará com a Avenida do Mangue. 

Foi isso que motivou esse plano audacioso da elevação da linha que 

·-. bem caracterisa o talento de Engenheiro do Dr. Osorio. Os pegões de can-

taria sobre o canal do mangue e ruas Figueira de Mello e S. Christovam já 

estão promptos, e as l 2 superstructuras metallicas estão já assentadas. Para 

a realisação desta obra, pelos decretos n . . 5550, de 24 de janeiro de 1905, 

n. 5584, de julho de 1905 e 5982, de 18 de abril de 1906, foram abertos 

creditas na importancia de l . 600:000$000. 

O alargamento da bitola do ramal de S. Paulo, que já tinha sido inau

gurado até Jacarehy, prosegue até Mogy das Cruzes. 

De 24 de janeiro de l 90 5 até maio de l 906 os creditas abertos para 

execução dessa obra attingiram a somma de 23. 000:000$000. 

Creada por decreto de 24 de junho de 1903 a 6ª divisão provisoria; 

os estudosee a construcção da Estrada de Ferro Central até as (; margens 

do no S. Francisco proseguiram com grande actividade e enthusiasmo. 

O trafego, que chegara então até Silva Xavier, alcançou Contria, um 

desenvolvimento de 169k ;6 lo, comprehendendo lo estações: Taboca, Araçá; 

Cordisburgo, Maquiné, Pindahyba, Riacho Fundo,, CurveUo, Tamboril, Cachopa, 

Curralinho e Contria. 

A 28 do mez passado foi inaugurada a estação de Contria, faltando 

apenas menos de 80 kilomet~os para· a ultimação ~a 2ª secção. 

Taes foram os serviÇos prestados a Central pelo' Dr. Osorio de Almeida, 

~uja capacidade de ordem pratica já tinha vindo assignalada na sua curta 

porém brilhante administração dos Telegraphos . e a de ordem theorica na 

direcção de um alto estabelecimento scientifico como a Escola· Põlytechnica 

do Rio de Janeiro e nas discussões do Club de Engenharia. 

(Revista da 'Epoca, Novembro de i906 - Ns. 5 a 8.) 
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Inspector do 1° districto, Engenheiro Antonio Carlos de Andrade. 

~ 
Benjamin Frankli.n de Alencar Lima. 

Ins ector do 2" districto, 
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Sub-director,. Engenheiro José de Andrade Pinto. 

Ajudante, Engenheiro João José de S. Paul0. 

» techpico, Engenpeiro Carlos Euler. 

Domingos Gabriel Fernandes Pereira. 
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Alfredo Brandi . 

José Silverio Barbosa. 

Manoel Pires de Carvalho Albuquerque. 

Eduardo Chrockatt de Sá. 

João Evangelista Carneiro da Cunha~ 

Manoel Victor de Aguiar. 

Mario de Faria Bello. 

Fausto de Brito. 

Antonio Tavares. 

Agostinho de Castro Porto. 

Luiz Lengruber Metron. 

Francisco Honnock Cordeiro . 

.. ~ 

e 



1903-1906 

ADMINISTRAÇÃO DO ENGENHEIRO GABRIEL OSORIO 

• DE ALMEIDA 

5 1 5 

· Nomeado director da Estrada o Dr. Gabriel Osorio de Almeida por 

decreto de 1 5 de maio de 190 3, assumiu o cargo na mesma data . 

Preceituando a lei de orçamento do exercicio de 190 3, no n. 1 7 do art. 2 2, 

autorisação ao Governo para applicar, na vigencia da dita lei, da renda 

liquida produzida pela Estrada de Ferro Central do Brazil, nos exercicios de 

1902 e 1903, até a quantia de 6.500:000$ na construcção de prolongamentos, 

ramaes e melhoramentos das Estradas de Ferro de propriedade da U niáo , 

apresentou a Directoria a 2 5 do mesmo mez de maio o projecto de organisação 

da 6ª divisão provisoria, para proseguimento dos trabalhos de exploração e 

construcção do prolongamento da Estrada em procura do no S. Francisco ; 
l) ·• 

projecto este que provocou o decreto n. 4871 de 23 de junho de 190 3, creando 

uma divisão provisoria, annexa á Administração da parte em trafego da 

E'. F. Central do Brazil, para os estudos e construcção do prolonge.mento da 

mesma Estrada" até a margem do rio S. Francisco, bem como os dos seus ramaes 

e fixando o devido regulamento. 

A construcção da linha de Silva Xavier em diante, iniciada pela 5 ~ divisão 

em novembro de 1902 e seguida até 30 de junho de 1903, passou então a ser 

executada pela 6ª divisão provisoria, sendo nomeado sub-director da mesma o 

Engenheiro Joaquim Julio de Proença. 

O Engenheiro Bianor Silvano de Mendonça, ajudante technico da 5ª divisão, 

onde prestara muito bons serviços, tendo ido a Sete Lagôas procurar le

nitivo aos _seus padecimentos, alli falleceu a 28 de maio, sendo trasladado 

o seu corp~ até esta Capital e acompanhad o pela Administração até o campo 

santo. 

Por officio n. 605 de 25 de mato a Directo_ria propoz ao Governo o 

projecto de elevação do nivel da via ferr~a, de S . Diogo a S . Christovam, 

como solução das difficuldades com que se lucta nas travessias de nivel nos 

pontos correspondentes ás ruas Praia Formosa, Figueira de MeUo e S. Chris

tóvam; sendo igualmente aconselhada esta obra d' arte tendo-se em vista 

as grandes obras projectadas pelo mesmo Governo para os melhoramentos do 

Rio de Janeiro para assim fazer as linhas atravessarem sobre passagens 

_superiores ás futuras avenidas lateraes do novo Canal do Mangue. 



A' vista da enorme difficuldade que haveria em manter-se um trafego 

intenso, como o da Centra~, no trecho citado, durante a execução das obras 

planejadas, resolveu-se igualmente projectar uma linha provisoria entre as 

estações referidas de S. Diogo e S. Christovam ~, 

A 2 de julho de 1903 foi incorporada á E. F. Central do Brazil a Estr_ada 

de Ferro Melhoramentos no Brazil, com 6 l estações e paradas, em virtude do 

aviso-gabinete de 30 de junho. 

A escriptura pela qual a Fazenda Federal fizera a compra da dita Estrada 

Melhoramentos comprehendia a encampação de algumas concessões . e compra 

e venda de bens no valor total não especificado de 2 l .380:000$, por isso 

não foi possivel dis~riminar-se o custo da via ferrea inco:_porada. 

Devido a esta circumstancia, a 6 de outubro de 1904 foram encarregados 

em commissão os sub-directores da 2", 4ª e 5ª divisões para arbitrarem o 

valor da Estrada incorporada. 

Essa cQ111missão delegou as attribuições aos ajudantes Antonio ., Manoel 

Bueno de "Andrade, Joaqu~m de Assis Ribeiro e João José de S. Paulo, que 

apresentaram o parecer e inventario, sendo então lançado na escripturação o 

seguinte custo: 

Predios e terrenos . 

Edificios das estações e outrós . 

Mobilias . 

Instrumentos e utensilios. 

Material de tracção e rodante. 

Via ferrea, obras d'arte, etc. 

Material em ser . 

Eventuaes 8 º/0 • 

246:400$000 

468:400$000 

7:334$460 

30:280$000 

290:000$000 
-

7.581:761$632 

2:841$132 

690: 161$377 

9.317:178$601 . 

Em officio n. 835 de 16 do mesmo inez de julho foi justificada a desi

gnação de -- Linha Auxiliar - para a Estrada incorporada e mais a seguinte 

proposta: 

Intercalação da linha de bitola de l m ,oo entre Parahyba e ' -Entre Rios ; 

Reducção a lm,oo da linha de l m,60 do ·ramal do Porto Novo do 

Cunha; 

Estudos da ligação da linha da Melhoramentos á da Companhia Viação 

Ferrea Sapucahy, nas proximidades da Barra çlo Pirahy. 
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Viaducto «Dr. Frontin», na linha Auxiliar, /r.il. 104+222 ex-E. F. Melhoramentos 
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A Empreza Industrial de Melhoramentos no Brazil, a que· fôra encam

pada à Estrada incorporada, fez offerta á Estrada Central, para a inspectoria do 

trafego da linha auxiliar, do cl!.rro de inspecção de propriedade da dita em preza . 

Para o bom julgamento das responsabilidades do pessoal nos accidentes, 

ficou determinado em circular de 4 de julho, que, todas, as vezes que se der 

um accidente no movimento dos trens, ao local deverão comparecer os inspe

ctores de tracção e do trafego e o engenheiro residente que; estudando todas 

as circumstancias relativas ao estado da linha e ao do trem · rodante, e proce

dendo a iodas as necessarias investigações, prestarão em commum a informação 

detalhada sobre a,s causas que o tenham. produzido, bem como os que por 

elle sejam responsaveis. 

Pelo Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas foi approvada a 

indicação feita pela 6ª divisão do traçado do-Valle-para o prolongamento 

de Curv,yllo em direcção a Pirapora. • 

Os trabalhos de construcção de um ramal para o prado do Jockey-Club, 

em S. Francisco Xavier, orçado em 7I :281$23 ;? , foram, mediante autorisação 

do Ministerio, iniciados a 17 de agosto de 1903. 

A I o de novembro approvou·se a proposta para levantamento da planta 

cadastral da Estrada, e as instrucçõcs para execução do trabalho, mas sem 

augmento de despeza. 

Por aviso n. r 3 7, de 2 de dezembro, foi approvada a gratificação de 

500$000 para cada um, proposta pela Directoria aos seguintes empregados: 

Alberto Fernandes de Souza, 4º escripturario da · 3ª divisão e Antonio 

Pacheco da Silva, mestre da offi.cina telegraphica, pela confecção de um appa· 

relhó, a que denominaram - Chancellador Arthur dos Reis -- e o offereceram 

à Administração, que o approvara e mandara adaptar no respectivo serviço 

de chancella. 

Abriram-se ao trafego de viajantes, bagagens e encommendas, e merca

dorias: 

A estação de P.edra .d.o Sino, entre Carandahy e C. Ottoni, a 1 de fevereiro; 

O posto telegraphico Herculano Penna, entre Carandahy e Pedra do 

Sino, a 5 de . junho ; 

O posto telegraphico Usina, entre Miguel Burnier e H. Hargreaves, a 

8 de dezembro . 

A estação de Horta Velha, na linha do Centro, . passou a ser denominada 

Dr. Lund, a 3 de novembro ; e a estação de Macacos, do ramal deste nome, 

passou a ser denominada Paracamby .• 



: ·A 28 de novembro foi' 'inaugurado o: trecho do prolongamento, de~· Silva 

Xavier · a Cordisburgo, na e'xtensão de· · 3s~,172, conrprehende.ndo as, esláÇões 

':f abocas, A:raçi :e· c ·or
0

dísburgo. · ( e :. · ~ 

· A~sistfü a "essa inauguração ~ Ministro d~ Industria, Viáçíl~ e· Obras Pu. 

blÍcàs, que expediu a I 2 de dezembr~ !o 'ségufnte avisÓ-gabÍnete ': 
.. .. 

.. • ~ : 1, ~ 

.. 

( ( r- ~ 

« Por occasiã.o de sei;:em inauguradas as novas estações do prolopgamen~o 
r• 1 _ , ' •. r- - , '· ' · , .... / '"') 

desta '' Estrada, me foi muito agradavel observar o adiantamento em que en~ 
COntrei .OS Tefer.füos '. trabalhos, · Ó. que ·demonstra a proficiência; e solicitude 
.com que estão elles sendo executados. , 

Assim, é com muita satisfação que vos louvo pela capacidade com que 
tendes administrado os serviços desse prolongam@nto 'e :vos ' recdmfuendo qu'e 
mandeis louvar a todo o pessoal que o iniciou ~ ao que agora dirige . esse: 
trabalhos. 

Saude ·e fraternidade. » 

A ext<ensão da linha em trafego em 3 1 d'e dezembro de 190 J era de 

J :46 31\.68 7 • . 

A 2 de pne1ro de . 1904 firmom·se accordo coni o Estado do Rio :de 

Janeiro para arrecadação dos impostos do mesmo . Estado nas · estàções d'a 

Estràda situadas em territorio fluminense. 

O .3°.escripturarío da 5ª divisão Affonso . Henrique .da Rocha Codeço, 'em 

accesso de alienação mental, assassinou a tiros de r:evólver, em plena re ~ 

partição na manhã de 1 5 de janeiro, ao seu companh~iro ,e amigo Luiz An

tonio de Meirelles, 4° escripturario, sem motivo alguin; .preso, foi recolhidq 

ao Hospicio Naéiorial de Alienados. 

Acompanhados de profundo estudo sobre ·o assumpto forq.m, a 8 de márç.o, 

apresentados ao Mi'nisterio novos principios basico's_ para . a r.evisão . gerfi\l das 

tarifas da Estrada,, 

O trecho de Lafayette a Gagé, cujo alargamento de bitola havia sido au, 

torisado em 1902, foi entregue ao trafego, ~assim .traijsformado, a . 16.demarço, 

comprehendendo a bitola de 1m,oo. ") 

· A's 7:._ horas e 45 minutos da tarde de 17 de ma10 manifestou~se vio

lento incendio no. edificio que. forma , a fachada · das. officinas no Engenho 

de Dentro, composto de um corpo central de dois pavimentos, .ser.Vind,o. ;o ,2~ de 

.residencia do sub-direcfor da locomoção, e duas aias. ' latera~s com um:. unico 
' 

pavimento, Ü 1° pavimento era occupado, parte por deposito de ~, inateria,l 

metallico, pela officina de modeladores, "pelos esciriptorfos, · àrchivo, etc. Foi 

,extincto pelo Corpo de Bombeiros, Os prejuiios ,: materiaefi se reduzii;am à deS:

truição do predio, que é separado das offieinas; pQ.r . um ; pateo· iinterno... ·-1 
(.:: 



, · ·· O .aviso n. 256, de 24 de março~ autorisou- a Commissão Fiscal e Admi. 

nistr~tiva d~s Obras . do ~orto do .Rio de Janeiro a mandar e.xtrahir a pedra 
. . . - . 

de que carecer . a 2ª divisão para as .. obra~ da Avenida Central e do Canal 

do Mangu·e, da· parte da pedreira de S. Diogo, · pertencente · á E.strada . 

. A . 2 ·de .abril foi ·~rdenada· á Sª divi~ão a · ~p~ese~taçãÓ_ d~ piano e orça

mento das linhà~ ferreas de ambas as· bitolas, que estabeleçam a ligação 

entr~ ~entrai e a ' linha auxiliar com as obras de melhoramento do porto, 
' 
:;i.ttendendo a ·sete · principaes condições : 

Iª. Serviço de mercadoric:s (importação e exportação) que se fará pela 

maio~ parte pelo novo caes, etc. ; 

2ª. O serviço de ·passageiros (interior e suburbios) continuará como actual. 

m~nte; 
1 • 

3ª. De~erá ser c~n-struida ·a · 4ª linha entre Central e Cascadura, inclusive a 

linha circular ; · 

- 4~. ·~será . rh~da.do o systema . de .. ' tracção dos trens de suburl>ios, substi-
" . 

tuindo-se a locomotiva a . vapor por carros motores electricos ; 

'. 5ª. Considerar-s~-ha que estes nltimos· trens deverão ·mais . tarde a ttingir 
e " , • 

~ Avenida · Central, a . ella se dlrig~ndQ peia Praça da Republica e Avenida 

Marechal Floriano Peixoto, voltando' pelo · mesmo traçado ; 

é. Erttre Central e S. Christovam a li~ha deve ser elevada de modo 
. -

a passar pelas ruas Figueira de Mello e S. Christovam . erh .altura sufficiente, e 

sobre o Canal do Mangue ·em altura indicada pela Commissão dás Obras do 

Porto; 

7ª· Em qualquer hypothese <iLS linhas destinadas ao serviço de mercadorias 

do ou para o interior . não. devem ter declive superior ao adoptado entre 

Central e Belem. 

,,-. · . Sobre este assumpto de substi'tuição da tracção a vapor dos trens de 

suburbíos pela traeção· electricà foi pr"omÚlgado o seguinte acto do Poder E X'e

cutivo: 

DECRETO N. 5366 - DÉ 7 DE NOVEMBRO DE 1904 

. . 
Providencia sobre o serviço de transporte de suburbios pela Estrada de Ferro Central do 

Brazil, no Districto Federal. 

O Presidente da: Republica· dos · Estados Upidos do Bra:zil: · · 
Considerando a necessidade.de transformar, o serviço dos trens de subur~ 

bios da 1ª seccão da Estrada ãe Ferro Ce~tral do Í3rai il, de modo a attender 
convenientem;nte, ao .s.e_Q. :~~~en.volyjqien_to . actual e fü.turo; . ' · .. 
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Considerando à impropriedade do material acrualmehte usado 'no alludido 

serviço; 
Considerando a conveniencia de uniformizar a bitola das linhas federaes 

que servem ao Districto Federal ; 
Considerando as vantagens da tracção'- electrica sobre ·as, locomotivas 

a vapor, . quer em relação · á commodidade do publico, quer á economia do 
custeio; 

Con~iderartdo . a ne.cessidade de trazer as linhas suburbanas ao centro 
commercial da Capital Federal; 

Considerando que a Avenida Central, a do Caes e a do Canal do 
Mangue estão sendo executadas á. custa do Governo Federal por serem in~ 

dispensa veis ao trafego do porto ; 
Considerando, ainda, a conveniencia eventual de desenvolver por meio 

de ramaes o serviço de transporte de suburbios ; 
· Considerando~ portanto1 que a satisfação de todas essas necessidades 

exige para o serviço de transporte de que se trata completa transformação, 
que deverá ser gradualmente realisada na m~dida dos recu~sos disponiveis; 

Decreta: 
Art. 1º. Será substituída gradualmente na medida ~os recursos dis .. 

poniveis a . tracção a vapor dos trens de suburbios da Estrada de Ferro 
l:entral do Brazil pela tracção electrica, adoptando-se a bitola de Càm metro 
entre triÍhos pàra as respectivas- linhas f erreas. 

Art. 2°. As linhas da bitola de um metro assim transformadas descer~o 
até a Avenida Central, prolongando-se por esta até. beira~mar ; e de outro 
lado, pelas avenidas do Caes e do Mangue até o ponto mais conveniente. 

Art. 3°. Fica -reservado á União o direito do estabelecimento de linhas 
ferreas ao nivel das vias publicas, aereas ou subterraneas, para serviço de 
cargas e de passageiros na Avenida Central, do Caes e do Canal do Mangue .. 

Art·. 4°. SerãO estudados os ramaes que completem os serviços de 
suburbios e a conveniencia de ampliar o seu ·percurso. 

1 

Rio. de Janeiro, 7 ·de novembro de 1904, f6° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RonRIGUE'.s ALVES. 

Lauro Severi·ano Jv1üller. 

Em ·virtude do aviso n. 47, de 3 de junho, q,ue mandou incorporar á 

E. F. Central os dois trechos da E. F. Oeste de Minas, encampada pefo 

União Federal, foram trafegados pela Central os ditos trechos, a saber : 

Ramal de Barra Mansa a Cedro, na extensão .de 52k100. 

» » » ' » , . » Rio Claro, na extensão de 4ok ,oo. 

Com as seguintes propriedades : 

) 

Chacara da praia do Anil. 

Em. Angra dos Reis Casa de vivenda no sitio da . Gloria. 

Ilha Santo Antonio. · 

Em Barra Mansa -. Chacara da Conceição~ 
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Estação de Barra Mansa, ponto de entroncamento dos ramaes de Angra e Lawas 
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A 9 foram applicadas as tarifas e a 2 5 tiveram execução os novos hora

rios desses trechos . 

A 8 de julho foi . posto á disposição da Directoria Geral da Saude Publica 

um carro destinado ao transp1Drte de enfermos, cuja construcção havia sido re

quisitada pela mesmá. 

Estudados os projectos do levantamento da liriha entre S. Diogo e São 

Christovam, comprehendendo um viaducto em tres vãos sobre o Canal do 

Mangue e as avenidas marginaes, foram na data acima approvados os de

senhos e respectivo orçamento na importancia de I . 49 3 :408$ I 64. 

Foi _inaugurado, a 6 de agosto, o novo trecho entre Cordisburgo e Cur

vello, na extensão de 53k,997, comprehendendo as estações de Maquiné, Riacho · 

Fundo e Curvello. 

O edificio que era destinado a servir de Alfandega, na cidade de Juiz de 

Fóra, foi cedido pelo Ministerio da Fazenda á Estrada. para ser aproveitado 

no respectivo serviço, conforme declarou o aviso n. 68, de I 7 de setembro. 
~ o 

Em 25 de agosto foi inaugurada em alguns carros de suburbios a illumi-

nação electrica pelo systema J. Stone & C . 

Por aviso n. 91, de 29 de dezembro, foi autorisada a execução da trans

formação da linha entre Gagé e a usina vVigg, com a intercalação de um 

trilho na extensão de 27.9.78m, mediante o orçamento provavel de 337:896$ 790, 

dentro dos recursos do orçamento da· Estrada. 

A Estrada concorreu á Exposição de S. Luiz, na qual ao Brazil foram 

conferidos 1~522 premios pelo Jury de recompensas, abrangendo as exhibições 

1 2 departamentos . 

M0 que diz respeito á v·1a ferrea, o diploma e medalha abaixo indicam 

um. dos- premios á. mesma conferidos : 

57~ 

UNITED STATES OF AMERICA 

UNIVERSAL ExPoSITION SAINT Lours, MDCCCCIV 

Commemorating the acquisition of the Louisiania territory 
The internacional Jury of awards has conferred a 

S1L VER MEDAL 
upon 

Estrada de Ferro Central do Brazil 

PoLISHED MARBLE 

F : IR. KIFF DAVID R. FRANCIS 
Dlrector of exhihits President Loui9iania Purchase Exposition\ Company 

J. A. WoLMES WALTER B. STEVENS 
Chef of Department of Mi~es and Metallurgy Secretary. 



Para representar . o ~ Brazil fio · Cçm:gress:o IOternacional de Estr.ada.s de 

Ferro, a celebrar-se em Washington no mez de maio de" 1905, Joi propqstq 

~ designado o sub~director da locomoção, · Engenheiro J~sé Joaquim çla _Silva 

Freire. ( 

A pedido dos moradores do logar denominado Cai.apó, na linha, auxHiar, 

resolveu o Ministerio, a 25 de janeiro de 1905, mandar ·construir uma pequena 

parada alli, a qual . foi inaugurada a 20· de maio. Na mesma linha auxiliar foi 

creada a parada Santa Rita a 7 ·de agosto. 

Foram inauguradas a 15 de· abril as novas installações para iUu.minação : 

electrica das ·estações , Central, Maritima, S • . Di<;>go e dos; subur~ios até Casca

. dura, bem como a nova usina construida na proxin;iidade da~ b~cca do 1° t1;1nne~ 

da Gambôa, na presença do Sr. Ministro da Industria, Viação, e O_bras P,ublicas; 

que teve agradavel impressão, · elogiando a perfeição com que tinham sido exe~ 

ctitados taes trabalhos. · , . 

Havendo, a lei n. I 3 16, de 3 r de dezembro de 1904, que fixou a despeza., 
~ . . 

geral da Republica para o exerci~io de 1905,. consignado n?- verba · «~ye~tuaes», 

) 1. ., 

< i' 

'. 1 

Verso e reverso da medalha da Exposição de S. Luiz 

desta Estrada, 10:000$ c'omo contribuição das Estradas de Ferro federaes 

para o monumento do Visconde de Mauá, foi essa quantia posta á disposição 

do thesoureiro do Club d e .Engenharia 'a 19 clé maio. 

O Sr. Jorge Augusto Petiz, encarregado da · conservação dos. signaes 

Saxby e Far~er, a 23 d~ maio foi commissionad~ p~ra· fi!Í~alisar na Inglaterra a 

fabricação de apparelhos. deste genero, concorrendo a firma fornecedora Haupt 

Biehn & e. ~om a. quantia de 3:575$, para ~uxÍlic!>· d~s r~spectivas despezas. 
, , _ 







' O Miriisterio, 'por aviso de 4 de agosto, autorisou a Estrada a fornecer, a 

titulo precatio, a energia electrica para a illuminação do Hospício de N. S. das 
0 

Dores, em Ca.scadura .. 

Data de, i 7 de o:utuoro a installaç~o de l.uz electrica na e!?tação de Gua

ratinguet*' pela Comganhia Luz ,e F prçq. de Gµaratinguetá. 

O aviso n. 319, de 30 de outubro, comrounicou que o Ministerio dos Ne-
, ' - ~ ' 

g~c~os. da. Gu~rra decla_rara que, terminados ~s serviços relativos á marcha, 

insta1lação e transporte das forças J que operaram no Curato de Santa Cruz, 
: . ' - . ' , 

cabia-lhe reconhecer mereçedora de louvores .. e agradecimentos a Directoria 

. NoiJd usina : de e/edricidade á rua : Senador Pompeu 

da Estrada pela solicitude e boa vontade com que attendeu aos ·serviços· de 

transportes, e bem , a~sim. haverem ! se tornado dignos de louvores os agentes 

das ~~taçõ~Ei ln;idal, ~~alengo ~ Sant~ Cruz. 

. . Com ··- a presença do Sr: Ministro .d.a ·Industria, Viação e Obras Publicas 

e da Adf:!lin.i~trnçã.9 dªr Estrada foi .inaugurada a ~9 de novembro a bítola 

}flrga,. até . Jacªrehy,~ no ·ra.Illal de .s .. Paulo. 



No dia 20 de março de 1906 foi · entregue· ao trafego o novo trecho do 

prolongamento da linha do Centro n,a extensão de -54\723, sendo: 
. e 

Curvello a Tamboril 

Tamboril a Osorio • 

Osorio a Curralinho . 

14k,569 

17,631 

22,523 

A 10 de abril solicitou a Directoria um credito extraordinario para oc

correr ao damno causado na via permanente, locomoção e trafego pelas 

grandes e copiosas chuvas que desde dezembro de 1905 cahirà.m na zona 

percorrida pela Estrada, principalmente na linha do Centro. Tremenda foi a · 

crise por que passou a Central, que, não obstante, teve a felicidade de 

manter mais ou menos regular o seu trafego . . Além da quéda de barreiras 

de grandes volumes, do desmoronam~nto de muitos aterros que acarretaram 

a deterio~ação de . 9bras d'.arte, h?uve as inundações que se manifestaram 
(1 

á margem do Parahybuna, flagellando as povoações de Chapéo d'Uvas, 

Bemfica e Dias Tavares e a cidade de Juiz de Fora e as · que occorreram 

no rio Pirahy, que chegou é!: correr por dentro de um dos tunneis da 

Estrada e nos kilometros 58 a 6 5 em Belém, onde as aguas damnificaram 

em extremo as linhas fer'reas . 

Para auxiliar g inspector do movimento Lysanias CerqYeira Leite no 

estudo sobre a tracção electrica no serviço ·do~ suburbios foi designado 
1 

a 4 de maio o Engenheiro praticante ela 4ª divisão Belisario de Assis 

Fonseca. Durante as festas do Congresso Pan-American0, que se reunira 

no Palacio Monroe, na Capital Fe~eral, e no período de. 2 .~, de juJho a 
. • 1 

2 l de agosto, fez a Estrada . o abatimento de 50 º/0 sobre o p~e~o 4a~ pas-

sagens de 1 ª. classe de ida e volta nos trens do interigr ~ ' 

A l 5 de junho foi ina:ugurado o novo edificio construido na.· rua Se

nador Pompeu para escrir~orios da 5ª divisão ; 

Com a solemnidade da presença do Ministro da Viação, Dir~ctoria . 

e Administração da Estrada e pessoas gradas da cidade de Juiz de Fóra 

teve logar a l 6 de junho a inauguração da nova estação da Estrada na 

dita cidade. 

O edificio desenvolve-se em uma área de 37om,200, constando de um 

só pavimento, salvo no extremo á esqY.erda, em q_.ue se eleva. uma: ele

gante torre c~m dois , andares, além do terreo. Ao- centro do edificio a:<;:ha-se 

o vasto salão ·para passageiros, tendo á direita compartimentos para bilhe

teria, agencia, telegrapho, conferente e bagagens ; e a esquerd~ archivo, sala 



para senhoras, correio, botequim, as reservadas e um pequeno pateo ajar

dinado. 

A · decoração do frontão consta de tres figuras symbolisando 

ctamente a Industria e cada uma, respectivamente, os tres ramos em 

se divide: .à Agricultura·, a Fabricação e o Commercio . 

NoJJo edificio dos escriptorios da 5 ª divisão á rua S enador Pompeu 

COnJUn-

que esta 

Por ter de ser entreg ue ás Obras do Porto do Rio de Janeiro a área 

da estação Inicial, da linha auxiliar, foi .esta transferida tempora riamente 

para a est?-ção Alfredo Maia, a 2 I de agosto . 
•' 

A Administracão da· Estrada, acompanhando o S t ; Ministro da Viação e 
' ' 

convidados, dirigiu-se e.m visita ás obras de prolongamento, tendo percorrido · 

até a ponta dos trilhos a 6 de ·setembro, sendo dep ois entregue ao trafeg o 



a estação .de Contria, no kilometro 875. 022 da. linha do Centro, a 28 de 

outubro~ 
' 

A inauguração da 4ª linha entre Central e•D; Clara teve lagar a 6 de no-

vembro com assistencia do Ministerio -da Industria, Viação e Obras Publicas 

e de gra~sle . numero de conviclad os . 

. Tendo o sub~ditector da 4ª divisão, Engenheiro José Joaquim da Silva 

Freire, apresentado . relataria, como resultado de sua commissão nos Estados 

Unidos da America do Norte, a Oirectoria o enviou ao Minis te rio a 13 de 

novembro, solicitando a· ímpressão em volume. Esse relatorio · comprehende 

os dois trabalhos seguintes: 

1ª parte·- Trabalhos e resoluções do Congresso Internacional dos ca

minhos de ferro - Secção de Washington, IQ05. 

2ª parte - Noticia referente á situação actual de viação ferrea americana, 

quanto ao seu material rodante : locomotivas, carros e vagões, officinas de cem-. (; 

strucção e reparações, 190 S. 

Tambem a 13 de novembro comníunicou-se ao Corpo de Bombeiros estar 

éoncluido o Posto, cujo projecto e orçamento tinham sido approvados em junho 

de 190 -t, na estação de S. Christovam,_ para permanencia de carros que devam 

conduzir o material do dito corpo, nos casos de.incendio nos suburbios. O Posto 

tem dormitorios para oito praças e _ cwmmó~os para seis ammaes. 

Os melhoramentos ciue fizeram . fecundissixµa a administração do 
1 

Dr. Gabriel Ozoáo de Almeida ·const:un da seguinte exposição: 

· «A extensão das linhas f erreas passou de 

r .257.714 em 190'.! 
a r.463.687 em 1903, 
a I.615.994 em 1904, 
a r.615.994 em 1go5, 
a r.693.772 kilomêtros,poucomaj&oumen:os, em 1906.» 

. Houve, pois, de 1902 para Cá um accresCimo de perto de 436 kilometros, 

quando a despeza de custeio foi de 

26. 708:315$876 em l 902, . 
26.024:467$136 em 1903, · 
27.840:953$150 em 1904, 
27. 823:789$591 em 1905. 

' 
Deu-se, por conseguinte, de 1902 p~rà 1905, a differença de r. r 15:47 3$7 r 5 

para um accrescimo de extensão nos mesmos annos, de 359.769, o que cor

responde por kilometro a 3: 100$529. 



De I 902 para cá a despeza por kilometro da extensão média foi de 

21: 235 595 em 1902, 
20:604$ 136 em r903, 
~ 7 : 6 1 6$51 9 em 1904, 
17:2 13$942 em 1905. 

O pessoal titulado e jornaleiro, r eduzido a k ilomet ro , fo i de 

7,84 em 1902, 
6,93 em 1903, 
6,43 em l 904, 
6,79 em I905 . 

O numero de viajantes-kilometro foi em 

1902 de 290. 260 .519, 
1903 de 305.896.379, 
1904 de 354 . 784 .887, 
1905 de 4i4 . 591.598. · 

Houv;, pois, de 1902 a 1905, o a ccrescimo d e ~ 34 . 33 l . 079 1 viaj antes

kilometro, ou de 46 º/o· O numero de toneladas-kilomctro el e mercad orias fo i de 

· 285 . 272. 856 em l 902, 
343.020 .003 em 1903, 
332. 878 . 371 eln I904, 
329. 780. 849 em 1905, 

ou o accrescimo· de 44. 507. 993 toneladas-kilometro, 16 ,6 º/
0

• 

No serviço dos suburbios entre Central e D . Clara o m:)vimcn to ele 
passageiros foi o seguinte : 

14 .871 . 666 em J902, 
14 .053 . 954 em 1903, 
16.034 .01 7 em 1904, 
17.652.837 em 1905, 

dando-se assim de 1903 para 1905 o accres c1mo d e 3 . .598. 883 , ou ele 

25,6 º/o• 
O serviço de passageiros no interior foi de 

l · 

l .949.032 em 1902, 
l .836. 186 em 1903, 
l .759 .985 em 1904, 
2.090.505 em 1905, 

dando-se do penultimo para o ultimo anno o ac.crescimo de 330.5 20, ou de 

18,8 ~º/~. 

Para attender a esses accrescimos do movimento do trafego foram a cl

optadas diversas medidas, que não poderiam ser completas pela insufficiencia 



dos recursos orçameHtél;rios. Assim para o ser-viço dos suburbios tornava-se ne

~essario o augmento do numero de trens, para o que se exigia accrescimo do 

material rodante e de tracção que só poderia ;er adquirido aos poucos em 

cada anno, aproveitando-se a verba v.otada no orçamento. Não bastava, porém, 

que houvesse locomotivas e carros para que pudesse ser suffi.cientemente ele

vado o numero de trens suburbanos. Era tambem necessario que fosse construida 

uma quarta linha entre Central e Cascadura, de modo a ficarem . duas para o 

serviço dos ~uburbios e duas para o do interior. 

Não obstante a necessidade de taes melhoramentos que só lentamente 

. poderiam ser realisados, o numero di.ario de trens suburbanos até maio de 190 3 

· era de 92, foi em setembro daquelle anno ele.vado a 104., em julho de a~no 

de 1904 a 116 e a · 1 5 de outubro de l 906 a 1 20 trens. Deu-se assim um 

accrescimo de 28 trens diarios de maio de .1903 até 1906, .ou o augmento • 

de 30,4 6/ 0 • 

Tal nJmero ainda é .insuffi.ciente i mas já attingiu a capacidade d~s actuaes 

linhas. Para elev'al.o só se póde fazel-o depois da inauguração da quarta linha, 

do acabamento da construcção . da carvoeira, caixa d'agua e girador nas 

proximidades daestação Central qestinados á diminuição do tempo das manobras 

e da modificação ·da plataforma da mesma estação, já em via de execução. 

Com a conclusão de taes obras o numero diario dos trens de suburbios poderá 

ser elevado a mais do dobro do que é actualmente. 

Dessas obras necessanas ao desenvolvimento do serviço, a .mais im

portante é a 
QUARTA LINHA 

Iniciou-se em ·190 3 e acha-se actualmente quasi concluidà a construc,Ç;ã.o de 
- . . ~-

uma quarta linha até Madureira com o fim de separar o serviço dos suburt'i·~~s d.o 

do interior, facilitando · o movimento dos trens qúe terão de ora em diante uma 

linha propria . para cada direcção e tornando possivel a organisação de novo 

horario para os suburbios com partidas a pequenos intervallo.? nas horas de 

maior affiuencia de passageiros, o que era materialmente impossível com tres 

linhas, por já estar attingida a sua maior capacidade. 

O es~abelecimento dessa quarta ' linha determinou o remanejamento com

pleto de todas as estações dos suburbios pela intercalação da linha nova e 

deslocamento · das existentes, bem assim a reconstrucção das plataformas, 

alargamento das obras· d'a.rte existentes, suppressã~ de antigos edificios e 

construcçãó de cobertas para abrigos · de passageirós nas platafo.rmas dos 

suburbios. 



As duas linhas dos suburbios ficam do lado esquerdo e limitam entre 

si as plataformas em cada um dos pontos de parada, tendo-se conseguido dar 

a essas plataformas extensão tal que todos os carros de cada trem suburbano 
'I 

sejam servidos. 

As cobertas dessas plataformas repousam sol;>re columnas de aço e teem 

sufficiente largura para abrigarem completamente os carros; a cobertura con

siste . em telhas de asbestos sobrepostas umas ás outras em fórma de escamas 

e são isoladoras do calor. 

Para facilitar a entrada destas quatro linhas na estação Central e de 

mais duas do serviço exclusivo das machinas do deposito de S. Diogo, que 

sena impossível fazer pela estreita garganta de r8m ,50 em frente a actual 

:usma de luz electrica, houve necessidade de, mediante . accordo com a Pre

feitura, recuar a rua Senador Pompeu de 8 111,50, desapropriando-se os preclios 

·desta rua entre os ns. 266 e 298, bem assim alguns predios na · rua General 

CaldweH e travessa D. Felicidade que desembocam no referido ttecho da rua 

Senador Pompeu. Desapropriaram-se ainda os predios da rua General Pedra 

entre os ns. 2 e 38 para collocação de um girador, caixa d'agua e car

voeira para os trens dos suburbios; recuou-se ainda o muro da Estrada 

junto a essa ultima rua, pondo-a no alinhamento, para o que foi necessario a 

des~propriação dos predios entre os ns. 45 e 8 r dessa mesma rua e ainda 

não esta de todo c<mcluida . 

O morro dà. Providencia teve ele ser cortado para dar logar ao novo 

leito da rua Senador Pompeu, importando o volume de terras e pedras ex

trahidas em 8 . ooo!Il3 ,o. 

Com as alterações soffridas pelas linhas na estação Central, a cabine actual 

dos signaes "Saxby" não dispondo ele mais alavancas e estando alias muito 

gastos os apparelhos dessa cabine, projectou-se uma nova cabine ele maior 

capacidade e collocada sobre uma ponte propria de onde facilmente os en

carreo-ados da manobra dos signaes podem devàssar todas as linhas até a 
b ' ' ' 

estação Central de , um lado e até perto ele S. Diogo elo outro lado; a casa 

"Saxby", a quem os novos apparelhos foram encommendados, ja havia re

mettido grande parte delles . 

Para delimitar os terrenos a$:crescidos para a construcção da quarta linha, 

sustentar as terras ao longo dos cortes e junto a diversas ruas, foram construidos 

cerca de 4. ooom,o de muros cujo volume importou em 6. 6oom 3,0 de alvenaria. 

A construcção da quarta linha fÓi feita com os recurso;; ordinarios do 

orçamento. 
5793 x33 
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Além dessas obras, foram mais, executadas umas e outras em via de. :exe

cução, as seguintes : 

ELEV ~ÇÃO DA LINHA 
(' 

O crescente transito das ruas cortadas pela Estrada entre S. Diogo e · 

S. Christovam, movimento que . tende naturalmente !:1- augmentar cada vez 

mais com a construcção do · caes commeréial na enseada de S. Christovam, 

obrigou a elevar o leito da Estrada de modo a deixar nos cruzamentos 

dessas ruas o transito livre, e evitar-lhe maiores eml::iaraços em virtude do · 

sempre crescente numero .de trens necess.arios para satisfazer o augmento 

enorme da população dos suburbios. 

A linha elevada transpõe o Canal do Mangue e as suas avenidas lateraes 

por meio de um viaducto de tres vãos em arco de duas articulações, já con

struidos e montados. As alvenarias d.os encontros e pilares reppusam sobre 

massiços de <eoncreto, fundados sobre estacas em numero de 650, q,Jja pe

netração vai de I 7m, 1 a 2om ,8 e cujos topos ficam 7m,20 abaixo do nivel das 

avenidas . 

A rua Figueira, de Mello é transposta por um viaducto de um unico vão · 

de 19m,4, constituído por· arcos rígidos de tres articulações. Os seus encontros 

são fundados tambem sobre estacarias tendo 90 estacas cada um, penetrando no 

maximo a 12m,o cujos topos ficam a 3m,20 abaixo do nível da rua. 

Nas proximidades de S. Christovam estava em construcção sobre a rua 

do mesmo nome um terceiro viaducto com · o vão de 28m,40, constituído por 

arcos do mesmo systema que os da ponte anterior; as suas ?-lvenarias re

pousam sobre uma estacaria de 2 5 2 estacas cuja penetração maxima foi de 

12m,o situadas a 3m,20 abaixo do nível da rua. Estavam sendo ainda con

struidas pontes sobre ~s rios Trapicheiro e Maracanã, sendo . sobre o primeiro 

um arco de .cimento armado de 9m,o de vãó e sobre o segundo vigas de ºalma 

cheia, cobrindo dois vãos de 10m,80. 

Em toda a extensão da elevação estavam sendo construidos muros de 

arrimo ·de cimento armado, constituídos por paineis em simples armadura 

engastádos em gigantes da mest;na natureza com dupla armadura. Estes gi

gantes ligam:se, dois a dois, por meio de p~q.taformas de dupla. armadura 

que recebem a carga necessaria para a estabilidade da obra. 

Toda a construcção repousa sobre estacaria concentrada sqbre 'Os g1· 

gantes, trabalhando cada estaca com a . carga maxima de 40 toneladas, com 

duplo gradeamento. 

. ,· 
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A penetração · maior se obteve nas proximidades . do Canal cio Mangue 

onde uma estaca penetrou a 23m,80. O topo das estacas ficou á profundidade 

de 1m140 da sapata corrida_. dos muros. 

Na parte accessivel ao publico, os muros de cimento armado estão sendo 

construidos . com ornatos em relevo dispostos em paineis, de accordo com as 

cantarias das obras d' arte já construidas . . 

RAMAL DE PARACAMBY 

Partia este ramal da estação denominada - Bifurcação -, construida 

sobre um brejo, logar extremamente insalubre para o pessoal que alli tinha 

de- servir, difficultava o movimento dos trens da linha do Centro por ser 

commum a est ::i. e o referido ramal o trecho de 3,4 kilometros de Belém á 

Bifurcação, além de que, sendo os trens do ramal formados em Belém, aquelle 

posto seria um simples ponto de passagem. Para obviar a estes inconve

nientes ')construiu-se, de Belém em diante, uma linha independente 'para o men

cionado ramal e suppnmm-se o posto de Bifurcação, desnecessario, de então 

em diante; ao movimento dos trens. 

TRANSFORMAÇÃO DA LINHA DO T YPO B PARA O T YPO C 

O trilho do typo B, que tinha sido empregado desde 1881 ·em quasi toda 

a linha da bitola larga, achava-se excessivamente gasto pelo seu longo tempo 

de serviço e já alguns annos para cá fazia-se por esta razão sentir energica

mente a necessidade de substituil-o e ainda por ter o crescente trafego da Es

trada exigido a acquisição de machinas mais possantes que, sem evidente 

perigo, não poderiam circular sobre um trilho ·reduzido de 8 a 10 kilos por 

metro corrente. 

Desde 1895 foi, pois, introduzido um novo typo de trilhos denominado 

"typo C", pesando 42,2 kilos por ~etro corrente. Este trilho tinha sido em

pregado desde a Central até Desengano e, a partir de 1903, o seu emprego 

foi-se generalisando e hoje · acham-se, com grande vantagem, substituídos os 

. lh " B" d d k'l 1 " t C" antigos tri os. typo e o peso e 30 1 os pe o novo ypo na ex-

tensão total de 4 S o kilometros ~ 

1) em todo o ramal de Santa Cruz ; 

. 2) no ramal de S. Paulo, de ·Barra a Cachoeira e de Taubaté a Jacarehy; 

3) . na linha do Çentro, de Desengano a Entre Rios ; 

4) no ramal da Gambôa; 

5) de Central a Desengano (anterior a 1903). 
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Os trilhos retirados da linha foram empregad,o.s no prolongamento em 

parte do ramal de S. Paulo da bitola estreita. 

SUBSTITUIÇÃO DE SUPERSTRU©TURAS 

As superstructuras das pontes existentes no valle do Parahyba, calculadas 
. . 

ha cerca de 30 a 40 annos para machinas leves, estão actualmente traba

lhando de maneira perigosa sob o peso das machina~ mo~ernas qu,e alcançam 

algumas l 14 toneladas com o seu tender. Dahi as fracturas que frequente

mente ·vinham-se dando nos seus elementos e que obriga.m a uma vigilancia 

· penosa e nem sempre facil de exercer, mas que tem sido efficaz, honra seja 

feita ao pessoal della incumbido, de sorte que nenhum a~cidente grave .. se 

deu até hoje. Tal estado de coisas não podia, aliás, nem devia continuar por 

mais tempo, sob pena de grandes dissabores. Cuidou-se, pois, em anteriores 

Administrações, de substituir as que se achavam em peiores conqições como a 

ela Barra, dq. Paraizo é de· Santo Antonio, no ramal de S. Paulo. ,) 

De 1903 para cá foram feitos estudos acurados de cada uma das super

structuras mais compromettidas, de accordo com os projectos elaborados na 

secção technica ; foram encommendadas ao todo 8 3 superstructuras de aço, 

incluídas as pertencentes á elevação da linha, medindo ao todo r . 46om,o, d.as 

quaes já foram recebidas 48 medindo 8 r 4m,o de extensão e · estão construidas 

35 com 646m,o de comprimento total. Muitas d.aquellas superstructuras já 

estão montadas, notoriamente no ramal de S. Paulo, e, activam-se ac;:tualmente 
' 

as modificações .que se tornaram necessarias nos encontros de algumas das 

réferidas pontes afim de receberem as nOvas superstructuras. 

ALARGAMENTO DA BITOLA DO RAMAL DE S .· ·PAULO 

Emprehendeu-se o alargamento da bitola desse ram.al a partir · de Tau-

baté, atacando-se vigorosamente o serviço até Jacarehy e inaugurando~se 

eni Eugenio de .Mello, em 1904, a bitolá l?-rz;;i. unicamente para o serviço do 

movimento de passageiros, para o que alli foram feitas as necessarias instal

lações representadas pór plataformas apropriadas, triangulos de reversão, 

caixa d' agua e carvoeiras . 

Em fins de 1905 inaugurou-se o trafego da bitola larga. em Jacarehy, 

traFlsferindo-se para essa estação· os armazens de baldeação de mercadorias, que 

tinham servido em Taubaté e construindo-se· na escassa faxa de terreno de que 

a Estrada podia dispor, as linhas de bitola larga e estreita ri~cessarias ao serviço, 

abastecimento de agua para as machinas ·e a estação, armazem de me.rcadorias 

para o trafego local e ampla plataforma para a baldeação de ·passageiros .. 
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Nesse interim, foram estudadas as modificações que a linha devia soffrer 

para poder receber a . bitola larga, a partir de Jacarehy, havendo necessidade 

de abandonar o actual leito em grande parte do trecho comprehendido entre 
' ~ 

Bom Jesus e Mogy das Cruzes, pois que as rampas exaggeradas da actual linha 

e as suas curvas de pequenos raios não permittiriam o estabelecimento de 

nova linha dentro da faxa actualmente occupada pela bitola estreita. 

O problema foi resolvido com grande facilidade e sem exaggerada despeza 

e, tendo sido orçada a despeza do alargamento de Taubaté a Jacarehy em 

2. 349:715$940, a despeza effectiva não excedeu r. 692:92 2$2 50, estando, 

aliás, incluída nessa despeza a importancia dos trilhos e accessorios não só 

de Taubaté a Jacarchy, c0mo ainda os que foram assentados além dessa 

estação, na extensão de cerca de 3 kilometros. 

O trecho de Jacarehy a Mogy foi orçado em 2. 561:309$173 e o de Mogy 

a Norte em 2.066:099$908 ou, ao todo, 6.977:125$021 para alargamento Je 

Taubaté1a Norte. 

A bitola larga já havia attingido Bom Jesus, isto é, 70, 5 kilometros 

além de Taubaté e o leito novo achava-se preparado em grande extensão dahi 

em diante até a garganta que divide as aguas do Parahyba das do Tieté, 

importando as despezas em 64r:i94$472. 

Na linha do Centro tanibern se alargou a bitola entre Lafayette e Gagé 

para evitar a baldeação' do minerio de manganez, cujo centro de producção é 

éladó por aquella estação, proseguindo-se, todavia, esse alargamento, em 

demanda de Miguel Burnier e ramal de Ouro Preto cujas jazidas daquelle 

mmer10 contribuem em grande escala para fazer avultar a sua producção. 

ABASTECIMENTO DE AGUA 

Foram abastecidas de agua as estações de Belém, Desengano e Queluz, 

por meio de novos encanamentos e acquisição de ma.nanciaes mais abundantes, 

visto que os antigos não eram sufficientes para o serviço. 

EDIFICIOS DIVERSOS 

Foram construidas as seguintes estações : 

1) S. Francisco Xavier, para o serviço dos trens do interior ~ 

2) Juiz de . F óra, com todos os commodos nec~ss~rios ao serviço do trafego 

propriamente, sala para uma agencia do Correio e outra para o botequim, bem 

eomo 5601n2,o de plataforma coberta; 
579• 134 
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3) Bangu; · 

4) ,; Engenho Novo; 

5) . Piedade ; 

6} Parahyba do Sul; 

7) Ypiranga ; 

8) Creosotagein .' · 

.· 

Ql 

. ,_} 

'::· Construiu-se mais uma rotunda com pequenas ·officinas em Sete· Lagôas, 

um edificio cobrindo uma área de 89om2,o nas officinas do Engenho de Dentro .' 

para servir de escriptorio á 4ª divisão, por ter sido destruído .por um inc.endio:. 

o antigo escriptorio; um armazem para oleos e estopa nas referidas óffitina's ; · 

armazens · hovos· .nas estações · de Tunnel Grande, Engenb_eiro JV[o·rsirtg, Boa . 

Vista, Entre Rios (para servir ·ao trafego mutuo com a Leopoldina) e em;; 

Curvello. 

Foram augmentadas as officinas de . Lafayette e as de Entre Rios e cbn- ; 

struiu-se um~ linha independente para ligar o deposito a estaçã0 de C~choeira:._ ·. 

Construiu-se Úma usina para · os geradores electric'os que d·evem·fornecer 

e1?-erg1a ás estações Central e suburbanas, pira- a sua· illuminação electrica, e , 

feitas as installações· para isso, funccionando desde então essa illuminação. · 

Construiu-se para o centro telephonico da Estrada uma torre de .trelic;a: 

de aço por onde entram todos os fios desse serviço. 

Fotall_l construidas caixas d'agua em Carandahy; Pindamonhangaba, Ja

carehy, no kilometro 1 18 da linha at.pdliar_ e na Central , e deu-se a outras maior. 

capacidad1 . 
CADASTRO 

Não possuía esta Estrada um cadastro de suas propriedades; constando 

apenas de plantas parciaes e escriptura's os seus limites.; ficou instituída uma 

commissão incumbidçi. deste trabalho, iniciando-o na , estação ~entrai e prose

guindo em demand.a d~ interior, abrangendo no ·s~u _ ca~i~har tod;s os ~amaes, · 
. ' . ~ 

existentes, linhas de encanamentos, terrenos destocados, cercas, etc. 

As instrucçõe~ para esse serviço foram feitas -' na secção technica e appro

vadas pela Directoria, e desde 1904 tinham sido successivamente levantadas as 

planta" detalhadas da linha do Centro até Rodéio e dos ramaes da Gambôa, 

Jockey-Club, Santa Cruz e Paracamby. 
' 

TRANSROR TE DE GADO 
-',: r_ .· 

Próporciônoü-se maior celeridade; qúe se exigfa coi:n razão, nos· tr~ns

portes do gado destinado ao Matadouro .de Santa Cruz e nos -deste . ponto ao 
; 
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entreposto de S. Diogo, fazendo-se com que o gado viesse de Tres Corações 

em um dia, evitando-se o seu pernoite em caminho e diminuindo essa viao-em 
.... , . . . . ). ~ b 

de ull'!a hora e 1 S minutos. No transporte de o-ado de Bemfica a Santa Cruz foi 
• ·' . . . .) b . . ' . . 

_t~~be1!1 ~ea!Jsada uma _requcção de tempo de duas horas e seis minutos. 
~ . ( . . . ' 

E_ssa,'?. modifiça<i:õ~s .e ~ acquisição de .maior numero. de carros apropria~os 

a esse transporte puzeram · fim ás constantes. reclamações contra tal serviço. 
l ' . ' 

O tempo empregado no transporte da carne · verde do Matadouro para o en-

treposto de S. Diogo foi reduzido de 48 minutos , dahi resultando beneficio em 

fayor da qualid!lde da carne destinada a alimentacão desta cidade. . ' . 

SERVIÇO DE PASSAGEIROS ENTRE RIO DE JANEIRO E S . PAULO 

O serviço de passageiros entre Central e Norte era feito, em maio d e 1903, 

por dois tr.ens, um expresso, que consumia 14 horas e 20 minutos naquella 

viageIU, e um nocturno que ley.ava 13 horas e 30. minutos. O mesmo serviço 
' . ' ' . .. ~ 

ficou sendo re_alisado com tres trens: um expresso diurno com r 4 horas e 5 5 

minutos de viagem, um nocturno com r 2 horas . e 30 minqtos e. um rapido di~ 

urno com 1 1 horas. 
~ t • 

SERVIÇO DE PASSAGEIROS ENTRE CENTRAL E BELLO HORIZONTE 

Em maio do mesmo anno havia dois trens: noct:urno com r6 horas e 30 

-im~m1tos ~e viagem e, c).iurno que sahia da Central as 6 horas e 30 minutos da 

. 
1 manhã e chegava a Bello Horizonte no dia seguinte .ás 3 horas e 2 u minutos 

·. da , tai::de. ,Hahoje ~t~es trens·: primeir·o nocturno que · leva r6 horas e 10 

_minutos P.e . viagem; segundo expresso diurno que gasta mai"s de 24 horas 

para chegar a Bello Horizonte no dia seguinte e terceiro rapido diurno . que 

sahe .ás 5 horas e 30 minutqs da manhã e chega a Bello H orizonte as 8 

horas e 3.º . minutos da noite. '. 

ILLUMINAÇÃO 

Foram feitas as installações para a illuminação electrica da estação 

Central e das estações dos suburbio!:', estando a funccionar com regulari

dade. 

Foi igualmente feita a illuminação clectrica de vinte carros de passageiros 

dos trens de suburbios e d'e seis carros-correio. Foi feita a encommenda de 

136 apparelhos de luz incandescente g_ue dão para 34 carros, apparelhos esses 

que já foram experimentados com bom resultado em tres carros . 
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LOCOMOTIVAS 

De 1903 para cá foram adquiridas 23 locomotivas e estão encommen

dadas mais dez. Das locomotivas de carga, a mais~possante em 1903 rebocava 

na 2ª secção apenas 320 toneladas brutas; das adquiridas, as de cargas re

bocam naquelle trecho 400 toneÍadas brutas, o que permitte realisar-se tra

fego em condições mais econom1cas. 

VEHICULOS 

De 1903 para cá foram adquiridos 294 vehiculos de diversas espec1es, 

estando encommendados 15 -carros de 1 ª classe para passageiros. 

PROLONGAMENTO 

Foram construidos, de maio de 1903 para cá, 169.761m,35 de linha directa 

entre as estacões de Silva Xavier e Contria, despendendo-se nessa con-~trucção 

a impoi:tancia de 4. 549:941$699, o que dá para o custo do kilometro a quantia 

de, pouco mais ou menos, 26:800$000. Esse trecho total se divide em: 

1°. Silva Xavier a Curvello, com a extensão de 92. 171 metros, custando 

2.964:402$910 ou 32:162$000, por kilometro; 

2°. Curvello a Curralinho, com 54.743m,75, elevando-se o ·seu custo a 

1. 222:994$726, ou 22:340$000 por kilomet~o; 

3º· Curralinho a Contria, com 22.846m,60, por, 362:544$063, ou por 

15:868$000 · o kilometro. 

Além de Contria está quasi concluído o leito de 34 kilom<:tros; de modo 

que resta realisar a construcção d.e menos de I oo kilometros para que a Es

trada de Ferro Central do Brazil attinja· o ponto em que começa a ser fran-
' camente navegavel o rib S. Francisco, ficando desse modo estabelecida a coni- -

municação por uma linha mixta interior entre o sul e o norte do pa1z. 

1 1 

1 
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Condições geraes, labella de preços e especificações para as obras do prolongamento da 

E. F. Central do Brazil entre Curvello e Pirapora 

Ó Ministro da lndustria;'viação e Obras Publicas, em nome do Presidente 

da Republica, attendendo ao que propoz a Directoria da Estrada de Ferro 

Central do Brazil, de conformidade com o decreto n. 4871, de 23 de junho de 

I 903, resolve approvar as condições geraes, tabella de preços e especificações, 

que com_ esta baixam, assignadas pelo director geral de Obras e Viação da 

respectiva Secretaria de Estado, para as obras dos 63 kilometrqs e 8oometros 

que constituem a segunda secção do prolongamento daquella Estrada, compre

hendidos entre Curvello e Pirapora. 

579• 

Rio de Janeiro', 25 de julho de 1905. 

{) 

Lauro Severiano Müller. 

Estrada de Ferro Central do Brazil 

SEXTA DIVISÃO PROVISORIA 

CURVELLO A PIRAPORA 

Condições geraes para a execução de obras pelo systema de tarefas 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINAR ES 

O que se entende por tarefas 

Art. 1º. Designam~se sob o nome de tarefas pequenas empreitadas 
concedidas a titulo precario, sem concurrencia publica, a grupos de operarios 
ou a co~structores de obras, livremente escolhidos pelo director da Estrada. 

Casos em que será preferido o srstema de tarefas 

Art. 2º. Será adoptado o systema de tarefas sempre · que, ajuizo do di
rector, der logar ao menor custo ou á maior presteza de execução das obras da 

Estrada. 
Concessão de tarefas 

Art. 3°. A concessão de tarefas será feita mediante propostas dirigidas 
ao director da Estrada, por intermedio do sub-directc r da construcção, a quem 
cabe informar sobre a idoneidade dos proponentes e quanto á vantagem das 
condições e dos preços por estes estabelecidos. 

135 



Condições a que devem satisfazer as propostas 

Art. 4º. Nenhuma proposta será acceita, sem .que satisfaça ás seguintes 
condições: 

1ª, ser escripta em linguagem clara, selJ.I:. emendas, rasuras nem entrelinhas; 
2a, achar-se devidamente sellada e assignada pelo proponente ; 
3ª , indicar detalhadamente a natureza e situaçáo das obras, os preços pelos 

quaes o proponente se compromette a executai-as e os prazos dentro dos quaes 
seráo encetadas e concluidas; 

4ª, estabelecer preços menores que os da tabella de preços em vigor para as 
obras por enipreitadas; 

Sa, conter a declaração expressa de que o proponente se submette ás dispo
siÇões das presentes condições geraes. 

Preços 

Art. 5°. As propostas poderão ser sómente para a execução de mão de 
obra ou tambem para o fornecimento dos materiaes a empregar nas obras da 
Estrada. 

§ 1º. No primeiro caso; os preços lncluiráo todas as despezas de installação 
do serviç?, de uso de ferramentas e apparelhos, de consumo ?e materiaes para 

" a execução das obras e de preparo e assentamento dos materiae%, que nellas 
forem empregados, ficando a cargo da Estrada sómente o fornecimento destes 
materiaes. 

§ 2º. No segundo .caso, além dessas despezas, os preços comprehenderáo 
tambem os de acquisição dos materiaes a empregar nas obras, os quaes serão, 
neste caso, fornecidos pelo tarefeiro. 

§ 3°. Em qualquer dos dois casos, os preços seráo estabelecidos para as 
unidades de obra indicadas na tabella de preços annexa ás presentes condições 
geraes. 

Titulo de concessão de tarefa 
\ 

1 

Art. 6°. Acceitando o director da Estrada qualquer proposta de tarefa, será 
o seu acto .comrnunicado ao respectivo proponente por intermedio do sub
director da construcção, constituindo essa communicaçáo o titulo de concessão 
da tarefa, do qual farão parte integrante as presentes condições geraes e as espe
cificações e tabella de preços para a execução de obras por tarefa. 

Intransjerencia das concessões de ta?'ef as 

Art. 7°. São nominaes e intransf eri veis as concess6es de tarefas, o ql:le não 
· inhibe o tarefeiro de ter um ou mais·socios e de dispor livremente do lucro que 

lhe possa advir das obras que executar, sem prejl:lizo dos compromi~sos a que 
se obriga para com a Estrada. 

R evogação das concessões de tarejas 

Art. 8°. O modo por que sáo feüas as concessões de tarefas e o intuito a 
qwe satisfazem, impõem a necessidade de reservar-se á Administração da: Estrada 
a liberdade _de cassai-as, quando o entender conveniente, sem que ao tarefeiro 
assista direito algum a indemnisação por perdas, lucros cessantes ou por 
qualquer motivo semelhante, cabendo-lhe, apenas, o direito de rece?er, pela 
fórma estipulada nos arts. 40 e 41' o saldo da importancia dos trabalhos que 
executar até a data em que tiver communicação official da revogação da con-
cessão de sua tarefa. · 
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Revogação das concessões de tarefas, independente de acto do director 

Art. 9°. As concessões de tarefas ficam revogadas independentemente de 
acto do director da Estrada, nos seguintes casos : 

1°, quando forerh transferidas a terceiros; 
2°, fallindo o tarefeiro; 
3°, por fallecimento do tarefeiro. 

CAPITULO II 

EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Reside n c ia do tarefe ir o 

Art. · lo. O tarefeiro é obrigado a residir nas proximidades das obras de 
sua tarefa, não podendo ausentar-se, mesmo temporariamente , sem prévia· auto
risação do sub-director da construcção, de quem a solicitará, indicando o tempo 
que pretende estar ausente e o nome do preposto que durante esse tempo o 
~ubstituirá. 

· Assistencia do tare/ e iro 

o Art. r r. ·E' dever do tarefeiro assistir aos exames e visitas qlle fizerem os 
Engenheiros da Estrada ás obras de sua tarefa, quando para esse fim fôr con
vidado pelos mesmos Engenheiros. 

Entrega das obras aos tarefeiros 

Art. 12. Nenhuma obra será entregue ao tarefeiro, para ser iniciada sua 
construcção, sem ter sido préviamente locada no terreno pelos Engenheiros da 
Estrada, por meio de estacas, fixando a poüção exacta que devem occupar. 

ConservaçãrJ das estacas de locação, referencias de nivelamento, etc. 

Art. 13. As estacas de locação e quaesquer outras referencias de nivela
mento, segurança de pontos notaveis, etc., implantadas pelos Engenheiros da 
Estrada, para servirem durante ou após a construcção das obras da tarefa, ficarão 
sob a guarda do tarefeiro, a quem serão debitadas as despezas que fizer a Es
trada para substituir as que forem damnificadas por descuido seu. 

Entrega de materiaes da Estrada e responsabilidade do tarefeiro 

Art. r 4. Ü3 materiaes que a Estrada houver de fornecer para terem 
emprego nas obras da tarefa só serão entregues ao tarefeiro mediante recebido 
que ·este deve passar em uma lista, em duplicata, mencionando a quantidade e 

natureza desses materiaes. 
§ 1 o. Um exemplar dessa lista será entregue ao tarefeiro, ficando o outro 

archivado no escriptorio da secção de construcção, para servir por occasião do 

ajuste de contas com · o mesmo tarefeiro. 
§ 2°. Recebendo aquelles materiaes, fica o tarefeiro obrigado a dar-lhes o 

emprego indicado pelos Engenheiros e a mantel-:os em bom estado de conser
vação, indemnisando a Estr~da pelo valor dos que tiverem applicação differen~ 
te extraviarem-se ou déteriorarem~se por negligencia sua. 

' 
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Ordens de serviço e reclamaçõeS' do tarefeiro 

Art. 15. Todas as ordens de serviço transmittidas ·ao tarefeiro serão 
dadas por escripto, em duas vias, uma das quaes ficará em poder do En~ 
genheiro que a houver expedido, datada e (1\assignada pelo tarefeiro, que nella 
fará a declaração de haver recebido a 2ª via. 

§ 1º. Não serão attendidas asreclamações do tarefeiro, quando baseadas 
em. ordens verbaes. 

§ 2°. Se o tarefeiro tiver observações a fazer sobre o.que se lhe determinar 
em ordem de serviço, deverá apresental~as, tarnbem por escripto, dentro das 
48 horas que se seguirem á recepção da mesma O[dem, não sendo tomadas em 
consideração as que apresentar verbalmente, __ ou depois de esgotado esse prazo. 

• 

Projectos e desenhos ·de obras 

Art. ·16. Dos perfis, projecto.; e de quaesquer desenhos necessarios para a 
execução das obras da tarefa, seráo fornecidas cópias authentica3 ao tarefeiro, 
que deverá declarar nos originaes des3es d'.)cumentos que recebe .as cópias re ... 
spectivas, datando-as e assignando-as . 

. Modificações feitas pelo tare.[eiro 

Art. 17. E' dever do tarefeiro ex:ecutar as obra3 de sua tarefa, de inteiro 
accordo com as ordens de serviço, desenhos e projectos que receber dos Enge ... 
nheiros da Estrada, ficando obrigado a reconstruirá sua custa aquellas em que 
introduzir modificações não autorisadas pelos mesmos Engenheiros. 

§ i º .. Se de taes modificações n·ão restiltar inconveniente algum para as 
obras, a juízo do sub-director da constnicção, poderá este dispensar o tarefeiro 
·da reconstrucção a que se 0briga pela disposição ànterior. · 

§ 2°. Acce1ta pelo sub-director da construcçã9 alguma dessas modificações, 
s.e dahi-résultar a reducção do valor da obra, aq tarefeiro será pago sómente 
o valor dn trabalho éxecutado; se, ao contrario, houver augmento de despeza, 
S

0

Ó será levada em conta do tarefeiro ' a importancia do tr_abalho que seria ex
erntado se essas modificações não fossem feitas. 

Modificações por parte· da Estrada · 

Art. 18. Fica livre á Estrada o direito de supprimir as obras pr9jectadas, 
. de modificar suas dimens'Ões, ou de oi,:deriar o emprego de materiaes differentes 
dos que se acharem mencionados nos respectivos projectos oti em suas espe
cificações, não · tendo o· ta refeiro direito a indem nisação alguma pelo facto 
~essas modificações ou suppressões, salvo se derem Jogar a:o abandono da 
obra já executada~ ·Nesse caso será pago ao taréfeitó o valor da obra aban ... 
do nada, calculado pelos preços em vigór pará. as obras ·de sua tarefa. 

Andamento das obras 

Art. 19. E' o tarefeiro obrigado a dar ás obràs de sua tarefa o anda ... 
' ment0 e:Xigido pelos Engenheiros encarregadós .do serviço ; admittindo para 

·isso o :numern sufficiénte de operarios e munindo.:.se ·aos necessarios meio:'"'d~ 
execuçáo ·. 
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Numero, categorias e salarios de empregados 

Art. 20. Cabe ao tarefeiro o direito de admittir o numero de empre
gados que julgar indispensavcl para cumprir o disposto no artigo anterior 
e de fixar-lhes os salarros que lhe parecerem justos; fica porém entendido que a 
Estrada só assume a responsabilidade do pagamento dos salarios devidos pelo 
tarefeiro aos empregados admittidos nas condições dos paragraphos seguintes: 

§ r º. O chefe de secção da construcção, tendo em vista a natureza e impor
tancia dos trabalhos a executar, e, se fôr possivel, de accordo com o tarefeiro, 
determinará, ao começar a 2ª quinzena de cada mez, o numero, categoria e 
os salarios dos empregados necessarios á execução das obras da tarefa durante o 
mez seguinte, o que será communicado ao tarefeiro por ordem de serviço. 

§ 2°. No numero dos empregados de que trata o paragrapho anterior só 
serão inclui_dos os operarios que executarem trabalhos propriamente de con
strucção e os que se occuparem com o transporte dos matcriaes extrahidos 
das excavações ou destinados á construcção das obras. 

Os salarios desses empregados scráo, no maximo, iguaes a: 

Carpinteiro . dia 5$500 
Cavouqueiro D 4$500 
Canteiro )l .5$5"bo 
Calceteiro D 5$500 

Ferreiro. D 5$500 

Pintor D 7~000 

Pedreiro. D 5~5oo 

Serrador. D 4$000 

Servente de· obra D 3$000 

Trabalhador. D 3$000 

D de machado. I . )l 3$500 

§ 30. Não serão incluídos naquelle numero os administradores, aponta
dores, caixeiros de armazem ou quaesquer outros empregados que admittir o 
tarefeiro para auxiliarem-n'o na administração dos trabalhos da tqrefa, ou na 
exploração de qua_lquer ramo de negocio annexo ou subsidiario ao de con

strucção de obras. 
O pagamento dos salarios e ordenados destes empregados ficarR por conta 

e sob a exclusiva responsabilidade do tarefeiro. 

Escolha de empregados 

Art. 21. Terá o tarefeiro o maximo escrupulo na escolha dos empregados 
de sua tarefa, não admittindo senão indivíduos morigerados, respeitadores e 
com as necessarias habilitações para a execução dos serviços .de q1:1e se oc
cuparem, e fica obrigado a despedir aquelles que, por qualquer motivo, forem 
considerados, pelos Engenheiros da Estrada, prejudiciaes á boa marcha dos 

trabalhos. 
Ponto de empregados 

Art A . Adm1'nistrac,ão da Estrada fará tomar por empregado seu o . 22 . . 
ponto dos operarios e dos locadores ou conductores de vchiculos empregados 
diariamente nas obras da tarefa, afim de organisar as respectivas folhas de 

pagamento. 
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Cadernetas de supprimentos 

Art. 23. Cumpre ao tarefeiro fornecer a cada empregado que admittir . 
nos trabalhos de sua tarefa uma caderneta, na qual fará, diariamente, o lança
mento dos supprimentos, em generos ou tlim moeda, que fizer ao empregado, 
e: mensalmente, o lançamento da importancia dos salarios que este vencer em 
cada mez. 

Nota de supprimentos 

Art. 24. A' Administração da Estrada será fornecida pelo tarefeiro, até 
ao dia 10 de cada mez, uma nota dos supprimentos de que itrata o artigo 
anterior, afim de serem descontadas do total dos salarios vencidos pelos em
pregados na tarefa. Na falta da entrega dessa nota, perderá o tarefeiro o 
direito .a que se faça nas folhas de pagamento o desconto dos referidos sup.pri
mentos. 

Organisação das folhas de paf(amento 

Art. 25. Os empregados e locadores de vehiculos, de que tratam os 
arts. 22, 23 e 24, são aquelles que se acham nas condições dos §§ ' 1° e 2° do 
art. 20, e sómente esses serão incluídos nas folhas de pagamento, discrimi-

1 nando-se para cada um delles o numero de di~s de serviço·, jorna~ , total dos 
salarios durante o niez, importancia dos supprimentos que receberem do tare
feiro e o saldo correspondente; 

Essas folhas ficarãó sujeitas ao mesmo processo adaptado para as folhas de 
pagamento ao pessoal jornaleiro empregado em trabalhos por administração. 

Reclamações do tarefeiro, declaração nas folhas de pagamento 

Art. 26. Organisada a folha de pagamento, deverá o tarefeiro examinal-a 
no escriptorio do chefe de secção da construcç~o, concedendo-~e-lhe para isso 
o prazo maximo de tres dias, a conta,r da data erh que receber convite para pro.-
ceder a esse exame. · ' · ' 

§ 1º. Se tiver reclamações a fazer quanto á organisação da folha, deverá 
o tarefeiro formulai-as immedíatamente, por escripto, pára serem le~adas, por 
intermedio do chefe de secção, ao conhecimento do sub-director da con
strucção, a quem cabe resolver sobre. as mesmas reclamações. 

§ 2º. Sejam ou não attendidas suas reclamações, ou se o tarefeiro ne
nhuma reclamação tiver a fazer, deverá declarar na folha de paga_mento dos 
empregados de sua tarefa que autoris,a a Administração da Estrada a pagar, por 
conta dos trabalhos já executados ou que venha a executar, o saldo dos salarios 
mencionados na referida folha. · 

§ 3°. Na falta. dessa declaração, será o pagamento feito á revelia do tare
. feiro, que · nenhuma outra quantia receberá por conta da que lhe dever a 
Estrada, emquanto não satisfizer a essa formalidade. 

Pagamento de empregados 

A,rt. 27. O pagamento do saldo devido pelo tarefeiro aos operarios e lo
~adoi:es de,vehiculo?, incluídos em folha, será feito por pessoal da Estrada, com 
assistencia do tarefeiro, directa,mente a esses empregados ou a seus legítimos . 
representantes . 
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Reclamações dos ·empregados 

. Art. 28. Se algum empregado do tarefeiro reclamar contra a importancia 
de supprimentos desc~ntada em folha, servirá de prova de sua allegação o que 
constar da caderneta de que trata o art. 25. 

Nenhuma reclamação será attendida sem a apresentação da mesma cader
neta, ou se fôr feita após o acto do pagamento. 

Quitação nas folhas 

Art. 29. A quitação nas folhas de pagamento será dada pelo chefe de 
secção da construcção, que deverá estar presente ao acto do pagamento, para 
verificar por si ou com o auxilio dos apontadores da Estrada a identidade dos 
empregados que se apresentarem para receber seus salarios. 

Pagamento em suspenso 

Art. 30. O saldo dos salarios dos empregados que não compare· 
cerem ao acto do pagamento será recolhido aos cofres da Estrada e só 
poderá ser reclamado pelos mesmos empregados ou por seus legitimos 

~ ~ 
representantes. 

CAPITULO III 

.MEDIÇÕES 

Medições provisorias 

Art. 3 1. Proceder-se-ha no começo de cada mez á medição provisoria dos 
trabalhos executados na tarefa durante o mez anterior, devendo o tarefeiro 
assistir ao acto da ·medição no campo, para o que será convidado por ordem 
de serviço, com.a antccedenda de tres dias, pelo menos. 

Na atJsencia do tarefeiro será feita a medição á sua revelia. 

Traballws e obras que só terão medição provfsoria 

Art. 32. Serão consideradas definitivas as medições provisorias de tra
qalhos preparatorios, de cavas para fundações, e em geral, .de todos os trabalhos 
e obras cuja medição não possa. ser, em qualquer tempo, verificada com segu
rança. 

Registro d,e medições provisorias 

Art. ;33. O resultado das medições provisorias será registrado em livros 
especiaes, archivados no escriptorio do chefe de secção da construcção onde 
ficarão á disposição do tarefeiro para que este, examinando-os, tome conhe- , 
cimento da classificação e avaliação do:>· trabalhos executados em sua tarefa 
e d~clare se se acha ou não de accordo com a mesma classificação e avaliação. 

Reclamaçã,p dos tarefeiros 

Art. 34·. Se alguma reclamação tiver o tarefeiro contra o resultado de 
medições provisorias, deverá apresentai-as por escripto ·ao director da Es
trada, · no prazo maximo de oito dias a contar da da.ta em que receber a ordem 
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de serviço, c~rividando-o a. examin~r e assignar o livro-registro das referidas 
medições. Emquanto taes reclamações não forem resolvidas pelo director 
ou se o tarefeiro deixar de assignar o livro-registro de medições, não lhe será 
pago o saldo dos trabalhos. que houver@ executado, continuando, porém, a 
ser feito por sua conta, pela Estrada, os pagamentos de .que trata o art. 27. 

Medições finaes 

~rt. 35. Concluidos os trabalhos da tarefa, serão Classificados e medidos 
definitivamente pelo chefe de secção da construcção, com assistencia do tare
feiro, que para isso será convidado com antecedencia de tres dias, pelo menos, 
procedendo-se · á sua revelia, se não' comparecer. 

1 

Avaliação definitiva' dos trabaihos . -
Art. 36. Feita no campo a medição final dos trabalhos da tarefa, pro-

ceder-se-ha no escriptorio technico da 6ª divisão provisoria á avaliação de-
, finitiva dos mesmos trabalhos, servindo para · isso, além dos dados colhidos 

no campo, o que a respeito constar das · ordens · de serviç.o· e do3 desenhos re
cebidos pelo. ' tarefeiro. Os novos '. desenho3 ·e folha de calculo que forem 
então organisados para a avaliação definitiva daquelles traballfos receberão 
a assignatura do tarefeiro, que deverá declarar nesses documentos se está ou 
não de accordo com os resultados que elles consignam, appellando neste ul
timo caso para a decisão · do director, por meio de representação escrip~a no 
prazo maximo de oito dias, a contar da data em que receber aviso para ex-

' aminar os referidos documentos. 

Conta final do tarefeiro 

Art. 37. Terminada a avaliaçáo 'defihi~iva dos trabalhos da tarefa e, se 
fôr caso disso~ resolvidas as reclamações que\ a respeito apresentar o tarefeiro, 
será organisada a conta final . dos . mesmos tràbà.lhos, para ser submettida á 
approvação do director .da Estrada, ficando dependente dessa approvação o 
pagamento do saldo que a Estrada dever ao tarefeiro. -

Decisões· do director da Estrada 

Art. 38. As decisões que proferir o direçtor da ·Estrada sobre a materia 
das reclamações apresentadas pelo tarefeiro sobre medições, s~rão sempre 
acatadas por este, que se obriga .a renunciar ao direito que porventura lhe 
assista, de appellar dessas . decisões para as de qualquer outra autoridade. 

·, 

CAPITULO IV 

PAGA111ENTOS 

Base para os pagamentos 

Art. 39. Servirão de base para o pag~unento das quanüas devidas pela 
Estrada ao tarefeiro, as· contas mensaes e final, organisadas no escriptorio te
chnko da 6ª divisão provisoria, com a applicação dos preços de unidade em 
vigor para as obras da tarefa, ~s g,uantidades de obras medidas provi~oria ou 
definitivarrienté, deduzindo-se da quantia acima achada a importancia do 
debito ·do ·tarefeiro. 
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Pagamento das contas mensaes 

Art. 40 _. O pagamento das contas mensaes de que trata o artigo ante-
rior será feito, _geraJmente, em tres prestações - as duas primeiras pagas dire

.ctamente pela Estrada e a ultima pelo Thesouro Federal - de accordo com 
o· que· em seguida fica estipulado:- Aos empregados do tarefeiro que se acha
rem nas Condições dos §§ Iº e 2º do art. 20 será pago O saldo de seus sa
larios por conta e ordem do tarefeiro, se, deduzida a importancia dessa 
primeira prestação, a conta mensal accusar saldo a favor do tarefeiro, a este 
será paga, até ao limite desse saldo, a importancia dos supprimentos que 
houver feito áquelles empregados, finalmente, se pela conta mensal, depois 
de descontada a importancia dessas duas prestações verificar-se que o tare
feiro ainda .tem a haver da Estrada alguma quantia, ser-lhe-ha esta paga no 
Thesouro Federal, mediante certificado expedido pela Estrada. 

Pagamento da conta final 

Art. 4i. O pagamento da conta final do tarefeiro só lhe será feito depois 
de terminado o prazo de sua responsabilidade pela solidez e conservação 

ci das obras que executar, sendo estas· approvadas pela Directc:-ria da Estrada. 

CAPITULO V 

CONSERVAÇÃO DAS OBRAS 

· Responsabilidade do tarefeiro 

Art. 42. O tarefeiro é. responsavel pela solidez e boa conservação das 
obras que executar, quer durante um certo period9 que será -determinado no 
acto da concessão da tarefa, para cada especie de obra, ou para todas as 
obras da mesma tarefa·. 

Reparação das obras durante o prazo de conservação 

Art. 43. Durante o prazo de sua responsabilidade pela solidez e con-
. servação das obras que executar, fica o tarefeiro obrigado a reparar, á sua · 
custa, os damnos que soffrerem as mesmas obras, proven.ientes de vicios de 
construcção ou do emprego de materiaes de má ·qualidade. E, se se recusar 
a fazer, ou se náo o fizer no prazo que fôr determinado pelos Engenheiros 
encarregados do serviço, o director providenciará para que sejam as mesmas 
reparações feitas pelo modo que lhe parecer mais acertad~, sendo debitadas 
ao tarefeiro as despezas que dahi. provierem. 

Recepção definitiva das obras 

Art. 44. Findo o prazo de responsabilidade do tarefeiro, serão as obras 
de sua ta,refa examinadas pelo sub:-director da construcçáo e. por este acceitas 
definitivamente, se .as achar em perfeito estado de conservação, sendo então 
lavrado termo de recepção, assignado pelo sub-director, pelo chefe de secção e 
pelo tarefeiro, que fica dessa data em diante exonerado de qualquer respon
sabilidade pelas mesmas obras. 

137 . 



<. 

., 
' 

~'. .. 

l · . 

') ' 

. (. 

V r 

~ 1 • 

) { 

PREPARO DO LEITO 

T ABELLA DE PREÇOS. 

1 -TRABALHOS PREPAlJ·ATORIOS 

PRBços Dx UNIDADE 

Designação dos trabalhos 

1 RoÇado em capoeira · . 
2 Roçado em capoeirão de machado 
3 Roçado em' matta-virgem . 
4 Destacamento 

Unidade Material Mao de obra 

m2 $010 
m2 $020 
m2 $040 
m2 $730 

Il - TRABALHOS DE EXCA VAÇÃ'.O 

·rº - Em córtes, emprestimos, caminhos de servi'ço; valletas, etc. 

5 Excavação em terra. 
6 Excavação em pedra solta. 
7 Excavação em pedreira 
8 Installação de serviço de raspagem 

m3 
m3 
m3 
m. 

2º - Em cavas para fundação 

$800 
3$000 
6$600 

$300 

Tota 

$010 
$020 

$040 
$730 

$800 
3$000 
6$600 

$300 

. : 
9 Excavação em terra sem· escoramento . 1$200 f)) 1$200 

10 Accrescimo de preço para o escoramento, por 
metro cubico da excavação coin escoramento. 

11 Accrescimo de preço para o esgotamento, por 
metro cubico de excavação com esgotamento 
e por metro cubico . de profundidade abaixo do 
nível de agua. 

3° - Em tunneis, poços e galerias 

12 Excavação em terra. 
13 E~cavação em rocha .. 

m3 
nig 

1 

III -ALVENARIA E TRABALHOS CONNEXOS 

14 Alvenaria de apparelho com argamassa n. 8 
15 Alvenaria de lajões com argamassa n. 8. 
16 Alvenaria de lajões sem argamassa 
17 .Alvenaria ordinaria com' argamassa n. 8 

· 18 Alvenaria de pedra secca . 
,19 Alvenaria de tijolos com argamassa n. 8 
20 Concreto n. , 1 

·21 éoncreto n. 2 
22 éoncreto n. 3 
23 Enrocamento com pedras arrumadas . 
24 Enrocamento com pedras jogadas. 
25 Enchimento de vãos com pedras quebradas. 
26 Empedramento 
27 Chapa de argamassa 
28 Rejuntamento 
29· Argamassa n. l, ou de cimento puro 
30· Argamassa n. 2, ou de volumes iguaes de ci

mento e areia .. 
3r. Argamassa 1.L 3, ou qe dois volumes de ci

, mento para tres de areia · . 
32 Arg~massa n. 4, ou de ·um :volume de cim~nto 

para dois de areia. 

m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 . 
·m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m2 
m2 
m2 

m3 

8$400 
9$10? 
6$500 
8$800 
4$700 

17$200 
40$400 
.31$700 
23$300 
4$700 
4$700 
4$000 
1$600 
1$900 . 
1$400 

l8$ooo 

58$roo 

49$900 ' 

1$100 1$100 

1$200 . 1$200 

16$500 
31$600 

35$300 
20$600 
19$800 
10$200 
8$900 

l 1$200 
8$800 
9$700 
9$100 
5$900 
1$100. 
6$100 

2$900 
1$200 
$800 

6$900 

5$200 

5$200 

5$200 

16$500 
31$600 

43$700 
29$700 
26$300 
19$000 
13$600 
28$400 
49$200 
41$400 
32$400 
l0$6oo 
5$800 

10$100 

4$500 
3$100 
1$200 

1~5$700 

74$600 

55$L-OO 
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PREÇOS DB UNIDADB 

Designação dos trabalhos Unidade . Material Mao de obra Total 

.33 Argamassa n. 5, ou de um volume .de cimento 
para tres de areia . 

. 34 Argamassa n. 6, ~1 de um volume de cimento 
para quatro de areia . 

35 Argamassa n. 7, ou de volumes iguaes de cal 
e areia 

36 Argamassa n . 8, ou de dois volumes de cai 
para tres de areia 

IV - TRABALHOS DE MADEIRA 

37 Vigas de aroeira serradas ou falquejadas nas 
quatro faces, com esquadria de om,15 x om,30, ou 
maior e de mais de oito metros de compri
mento, assentadas em obra 

38 As mesmas vigas com a mesma esquadria e 
com comprimento menor de oito metros, assen
tadas em obra. 

39 As mesmas vigas com esquadria menor de 
om,15xom,30, com qualquer comprimento, as
sentadas em obra .. 

40 Vigas de madeira 'de lei, com · qualquer es
quadria e comprimento, serradas ou falquejadas 
nas quatro faces, assentadas em obra 

41 Estacas de aroeira, serradas ou falquejadas nas 
:quatro faces, com esquadria de om ,30 X m ,30, en
terradas até oito metros, por metro enterrado. 

42 ·As mesmas estacas, com igual esquadria, enter
radas mais de oito metros, por metro enterrado. 

43 Apparelho de madeira de lei · 

m3 

m3 

m. 

m. 
m2 

V - TRABALHOS DIVERSOS 

44 Transporte dos materiaes das excavações, por de
C!lmetro de distancia horizontal . 

4$ Transporte de materiaes para alvenaria e tra
balhos connexos, por decametro de distancia 
horizontal 

46 Levantamento dos materiaes das excavaçÕes, para 
cada 1m,50 de altura 

47 Carregamento e descarga de terra 
48 Carregamento e descarga de pedra 
4g Carregamento e descarga de materiaes para al -

venarias e trabalhos connexos 
50 Extracção de pedra pa~a alvenarias e trabalhos 

connexos . 
51 Tijolos de om,22 x om,105 x om,076. 

52 Areia lavada . 
53 Cal de pedra em pó . 
54 Cimento Portland 
55 . Ferro em obra: ~paraJpont.eiras, anneis, braça

deiras, parafusos, etc . 
56 Pedra preparada j para alvenaria de appa -

relho 
57 Pedra preparada para alvenaria de lajões 
58 Pédra preparada para alvenaria ordinaria 
59 Quebramento_ de pedra para concreto, etc . 

• 1 

m3 

m3 

m3 
mil . 

m3 
m3 
m3 

Kilo 

12$800 

7$600 

8$700 

28$600 

3$300 
17$600 
98$800 

$44º . 

7$600 
8$100 
6$900 

5$200 33$200 

4$200 18$700 

17$00 0 

74$500 159$200 

74$500 

$022 

$240 
$420 
$860 

1$740 

5$900 

23$500 
12$500 
1$000 

$$400 

147$rno 

14$000 

$015 

$022 

$240 
$420 
$860 

5$900 
28$600 

3$300 
17$600 
98$800 

31$100 
20$600 
7$900 
5$400 



DesignaçatJ dos trabalhos 

60 Pedra-quebrada para concreto, etc. 
61 · Apparelho em · pedra a escopro . 
62 Apparelho em pedra a ponteiro ou picão 
63 Empilhamento de pedra . 
64 Revestime11to com leivas, ao chato . 
65 Revestimento com leivas, a tição . 
66 Esgoto com manilhas de om ,30 de diametro. 
67 Apiloamento de terra, em camadas de cim ,20 de 

espessura. • . • 

4} 

Unidade 

m3 
m2 

m2 

m3 
m2 
m2 

m. 

m3 

PRBÇOS DR UN?DADX 

Material 

4$000 

$600 
$800 

15$300 

Mao de obra 

5$400 
I0$400 

5$300 
$800 
$400 

$700 
1$500 

$800 

Total 

9$400 
10$400 
5$300 
$800 

1$000 

l$5b0 
16$800 

$800 

Especificações annexas á tabella de preços do preparo do leito 

CAPITULO I 

DISCRIMI]'{AÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 1°. O que se entende por trcibalhos de preparo do leilo - Sob a desi
gnação de preparo do leito acham-se tomprehendidos, além _d.os accessorios· e 
eventuaes, os seguintes frabàlhos: 
( 1 • Trabalhos preparatorios, comprehenâ.endo o roçado, limpat!l e desto ... 
camento do terreno que .tiver de ser occupado pela estrada d~ ferro e abertura 
de caminhos de serviço. 

etc.; 

II. Trabalhos de excavação, divididos em tres grupos, ~om.prehendendo: 
1°. Abertura de córtes e emprestimos, explanadas para estações, ya:lletas, 

2º. Abertura de cavas para fundação; 
3°. Excavações em tunneis e galerias. 
III. Alvenarias e trabalhos connexos, corp.prehendendo a construcção de 

alvenarias, concretos, etc:-, em boeiros, pontilhões, pontes e demais obras d'arte. 
IV. Trabalhos de madeira:, comprehendendó1 ,a construcção de estacadas, 

pontilhões e pontes de madeira. · · 
V. Trabalhos diver3os, comprehendendo quaesquer ~mtros trabalhos ne

cessarios para a execução das obras que constituem o leito da via ferrea. 
Art. 2º. Obrigatoriedade da execução dos trabalhos de preparo do leilo, 

por parte dos tarefeiros - Fica entendidn que, salvo estipulaçáo expressa em 
contrario, todos os trabalhos discriminados no artigo anterior podem fazer parte 
dos das tarefas de preparo do leito, estando os respectivos tarefeiros obrigados a 
executal-os de conformidade com as presentes especificações, quando para isso 
receberem ordem dos Engenheiros da Estrada. ·. · 

CAPITULO II . 

TRABALHOS PREPARATORlOS 

.Art. 3°. Roçado,-limpa e destacamento - Antes de ·encetadbs os trabalhos 
de excavação deverá ser roçada "e ·limpa a faxa de terrenos que houver de ser 
occupada pelas obras da Estrada, e mais uma faxa supplementar com a lar
_gura de quatro metros, pelo menos, para cada lado das mesmas obras. 

Nos aterros de altura in'ferior a um ·metro será ó terreno ·préviamente des
. tocado, sendo queimados 01a removidos para fóra: da faxa da· Estrada os tocos e 
'raízes arrancados. 
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Nos aterros de . altura superior a um metro serão as arvores cortadas 
rente ao chão, salvo ordem de serviço em contrario. 

Para applicação dos preços de ns. r a 3, aos trabalhos de roçado e limpa 
do terreno, considernr-se-ha: 

De capoeira, todo .o terreno coberto de vegetação abundante, e em que 
as arvores, com mais de rm,S de altura, tenham até om,ro de diametro. 

De capoeirão d'! machado, quando os troncos das arvores tenham de 
om,ro a om,20 de diametro. 

De mat{a virgem, quando excedam de om,20 os diametros dos mesmos 
troncos. 

O preço n: 4 applicar-3e-ha sómente á área do terreno revolvido para a 
extracção de troncos e raizes de diametro superior a om,10. 

Art. 4º. Caminhos de pedreira -Os caminhos que fôr pretiso abrir para a 
conducção de pedras, desde o logar de sua extracção até ao das obras da Estrada, 
em que tiverem emprego, serão pagos pelo preço n. S, da tabella annexa, appli· 
cado ao volume dos materiaes excavados, qualquer que seja a natureza dos 
mesmos materiaes. 

Nenhuma quantia será paga pela conservação de t~e:> caminhos, que serão 
conservados á custa dos tarefeiros que delles se utilisarem . 

._ Art. 5°. Caminhos ao longo da lü:ha -Além do~ caminhos .!e que trata 
o artigo anterior, cada tarefeiro fará á sua custa e do mesmo modo conservará 
emquanto fôr necessario, a juizo do sub-director da construcção, um caminho 
ao Jongo dos trabalhos, que houver de executar, de modo que os ponha em com· 
municação entre si e offereça seguro transito a çavalleiros e aos vehiculos em
pregados na conducção de materiaes. 

Art. 6°. Os outros trabalhos preparatorios - Não terão preço especial os 
demais trabalhos preparatorios executados pelos tarefeiros, taes como:-
Ranchos e abrigos para o pessoal e materiaes, açudes.e quaesquer outras obras 
para o supprimento de agua durante a construcçfo, etc. ; o custo de taes tra
balhos .acha-se comprehendido nos preços da tabella annexa, para as obras de 
preparo do leito da Estrada. 

CAPITULO III 

TRABALHOS DE EXCA V AÇÃO 

rº- Em córtes, emprestimos, explanadas e valletas 

Art. 7º. Trabalhos comprehendidos no Iº 15rupo dos de excavação - Os 
trabalhos deste Iº grupo dos de excavaçáo, comprehendem não só as excavações 
em córtes, emprestimos, explanadas e valletas, como a carga e descarga dos 
materiaes' provenientes dessas excavações, a formação dos aterros, o nivelamento 
.do leito da Estrada e dependencias e a regularisação dos taludes dos córtes e 

aterros. 
Art. 8°. Medição das excavaç6es - Os rriateriaes extrahidos serão, em 

geral, medidos nas cavas, bastando para isso as dimensóes tomadas nas 
mesmas cavas e secções do terreno e do projecto, salvo nas valletas e outras 
obras em que só se tomarão as dimensóes das cavas e do projecto. 

Quando a medição não fôr possivel por essa fórma, serão os ma
teriaes empilhados em montes regulares e -ahi medidos por seu volume 
apparente, do qual descontar-se-ha, para ter-se o volume real dos mesmos 
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;, ·materiaes, ro º/a para as terras, qqandb depositadas durani:é 3o dias pelo menos, 
e 3o a 50 ºí.o para as pedras, conforme a maior ou · menor regularidade do 

. seu empilhamento, . . 
Art. gº. Classificação dos rnaterzaes cidas · excavaçóes do · .. 1° grupo - Os 

materíaes provenientes de · excavaçóes ·deste rº 'grupo 'Serão classificados em 
,tres ,categorias, com as seguintes denominações: 

n ª éategoria,: terra : 
2• categoria, pedra solta. 
3ª categoria, pedreira. 
Ficam comprehendidos: 

I 

Na 1ª categoria·- Terra: vegetal, o barro,: .o lodo, a areia, o cascalho solto, 
as decomposiçóes graníticas, ou de outras quaesquer rochas, em adiantada 
'desaggregação, e toda especié de materjaes terrosos. contendo em mistura 
pedras soltas de volume inferior a cinco decímetros cubicos (omª,005) e que 
possam ser excavados a pá, enxada ou picareta; os- schistos argilosos, pouco 
çompactos, o grés molle, as margas, o cascalho agglutinado em bancos ou 
camadas, até vinte centímetros de espessura,.e igualmente todo terreno com-

• , prehendido sob a denominação vulgar de moledo ou piçarra, impraticavel á 
enxada, mas que possa ser extrahido a picareta . . 

· :• Paragrapho li nico. Pâra o caso especiàl do trecho .do · pr<ltlongamento 
' · da Estrada dé Ferro Central do Brazil, . eótre ,Cúrvello ~ Pirapora, esta pri

, meira categoria . poderá ser subdividida, em duas, pagas por preços diversos, 
qhlando a natureza do terreno, a juízo do direcfor da Es~raqa, .justifique essa 

. providencia~ 
Na 2ª subdivisão ficar.ão comprehendidos os schistos compactos e os 

demais materiaes d'ahi em diante especificados· na . 1 • categoria - terra - até 
J , a .categoria seguinte. · .) 

,1 : 

~..,. ,, -.- .. 

O preço para a excavação dos materiaes desta 2• subdivísão será o da 
r•, augmentado de 5o º/0 de seu valor. 

Na 2• categoria - , Toda a especie de· rochas destacadas, de volume su-
perior a cinco decímetros cubicos (omª,oo5) e 'il'lferior a um 1metro cubico, 
fazendo, em ' massas distioctas ou contiguas, o cascalho agglutinado em. banco 
ou camada de mais . de vinte tentimetros ( om ,20) de espessura, e igi:ialmen!e 
toda a especie çle_ rocha. estratificada e schistosa cuja extracção só possa ser 
feita a alavanéa oü bico de picareta, cunhas e cavadeiras de ferro, e em que 
accidentalmente haja necessidad~ do emprego de mina e explosivos. 

Na 3ª categoria- Todas as rochas compactas, que só se r.ossam ex
.. trahir pelo e.mprego constante d~ mina e explosivps, taes como: 

, ~ . · ! O granito, o gneiss, o syenito, o grés duro,· o diorito, etc. - e tambem os 
r. bloéos de volume superior .a um metro cubico, que, ,para serem removidos, 

. ~ . precisem ser · partidos a exp)osi vo ou cunha: 
· Art. · JI o: E1?iprego . dos. ?nateriaes das excavaç.J~s -.,, Os· rriateriaes extra

. bidos das excavações serão empregados pelo tarefeiro, qe conformidade com 
:a: .distri,buição -0tdenada pelo chefe de secção, e ~erv)rão em geral para a 

\ ... ! l_. 
. for:mação tje aterros e do lastro, podendo .tambem . ser . depositados fóra do 

n fº ... .. 

leito da Estrada . ' 
. A pedra proveniente das mesmas excav~çoes poderá, pc;>r órdem dos 

... J ·~ ... Engen_heü:os da Estn~da, ter tarnbem emprego em . alvenarias, ou_ em quaes~ 
.. , , L : quer _outros tra,ballws de pedra, descontando-se cm tal_.ça~o, dos preços desses 

.; ~ '. tral;ialhqs., A i,mporta,ncia f?m que nelles figma esse material, 
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A.it: ·r r ~ Emprestfrnos - Quando os materiaes retirados dos córtes tiverem 
: volume :insuffidenté para a ' formação dos aterros, ou quando por sua má 
. qualidade, ou:;:por :outro motivo qualquer, não . convier que tenham esse em· 
· prego; a, juízo do çhefe·de secção, determinará este os pontos de onde serão 

retirados por cmpre$\imos os materiaes necessari.os para compl-etarem~se os 
mesmos" aterros . · 

Esses ' emprestimos serão de preferencia marcados· ao lado. dos cú:·t ~s , 
de · modo .·a ; augmeritar · ahi a largura da plataforma da Estrada, ou ao largo 
das valletas de escoamento, augmentando-lhes a secção.de vasão. 

Art. 'ri. Largu1·a ·da platafonna·- À largura da plataforma da Estrada 
.. • · será de tres metros 'e sessenta centímetros (3 m,6o), quer em córtes, quer em 

· aterros, :pôdend'o, p·orern, . ~er modificada, se assiin o determinar o chefe de 
secçã9. 

Art. 13. Taludes -Os taludes dos córtes e emprestimos terão as incli
nações indicãdas para cada caso pelo chefe de secção., e os dos aterros em 

( · ' gerai, a de . tres de base .. ·para dois de altura, salvo ordem em · contrario do 
mesm.o chefe cfe secção. 

o . tÚefeiro executani com ó maior cuidado e regularidade o taluda
rn:_ento dos emprestimos, córtes e aterros, pondo · em pratica todos os meios 
convenientes para evitar desrrioro:namento3. 

, . ) •· . . Nenhum preço supp·lementar ao das excavações ·Se' contará ·~o tarefeiro 
~- pelo · taludainento dos córtes, emprestimo3 e aterros. 

A.rt. 14. Deseccamento ·dos córtes, durante as ex cavaçóes - Compete ao 
tarefeiroi fazer todas as obras provisorias para esgotar as aguas que surgirem 
nos oórtes ·e emprestimos durante as excávações, não lhe cabendo remune
ração pe1as riiesmas obras, cujo custo está. incluído nos preços da tabella 
an ne:Jta para ·as exca vaçõés: . 

r.: . Art. · r 5. 'For:maçéío. ' dos aterros - Os materiae3 em pregados na for -
maç~o : dos aterros: deverão estar expurgados de ratl1o3, · troncos e raízes, e 
sempre que os Engenheiros o exigirem serão dispostos em camadas hori

: zontaés_; abrangendo toda a largi.ira dos mesmos aterros. 
Quando . fôi· empregada terra muito arenosa na formaçã0 de aterros, 

· ~erão ··os taludes destes, a juizo do chefe de secção, cobertos com uma ca
mada de terra .vegetal ; com quinze a: trinta centímetros de espessura . 

. , · · ·.: Sobre: as obras d'arte . e ao lado destàs, em uma ·largura nunca inferior 
a dois inetros, os aterros serão formados por camadas horizontaes de vinte 
a trinta ccntimetros· êie espessura, com terra bem socada . 

'.. A Teri:mneração ·pela formaqão dos aterros está comprehendida nos preços 
. ·de excavação e de tra'nsporte dos materiaes empregados nos mesmos aterros. 

Arv r.6. iAvaliacão do volüme dos córtes - O volume dos córtes será 
' ' ' 

· :calculado pela · média das · áreas da'.s secções normaes ao eixo da Estrada, 

. ~ r ' ~ multiplicádw pelâ distançia eritre ;as _m:esmas ·secções. · 

( \ ' 

' f 

' ( 

. , Os 1 cqrtés serãó· .r:igorosamenfe medidos com a largura e. fórma orde · 
nãda~,. embora ·o. tarefeiro; tainda que involuntariamente, lhes tenha dado 
maiores dimensões. , 

: · Art : ·: 11·: Desmoronámentos - Os desrrioronamentô.s que occorrerem 
· ~o3 córtes · e àterros, até o momento de sua. recepção definitiva, serão re
. movidos ou preenchilfos · a . expensas: do tarefeito, '!>e liroviere'm de incuria, 
n~o c.uinprimento de o'r-dens da paFte do ~~u - pessOétl, falta de conservação 

de esgotos, .e~c. . _ . " 



Provando, porém, o tarefeiro qué o accidente foi devido a força 
maior, a juizo do sub-director da construcção, a remoção do material 
desmoronado será paga segundo a classificação e p·reços da tabella com o 
abatimento de vinte . a cincoenta por cento, ainda à, juizo do sub-director . . 
da construcção. ~/ 

Neste ultirrio caso, a excavaçfo necessaria para refazer a parte desmo~ 
ronada dos aterros ·é o transporte dos materiaes parà ~sse fim, e dos ·que 
forem removidos de desmoronamentos, serão pagos pelos preços integraes 
da tabella. 

Art. 18. RemoçáoJ de terras· 1·evolvidas - Quando houver necessidade 
de remover terras empregadas em aterros ou depositos e que nelles tenham 
estado depositadas menos de 60 dias, pelo trabalho de remoção dessas terras 
abonar-se-ha sómente o preço de carregamento e descarga e. o . do trans
porte do volume removido. 

Se, porém, ás terras houverem. permanecido em deposito mais de 
60 dias, abonar-se-ha pelo trabalho de sua remoÇão, além do preço in
tegral de transporte, o de excavação em terra, cnm abatimento de vinte e 

· cinco a cincoenta por cerito, a juízo do sub·director da c;nstrucção. 
Art. 19. Outros trabalhos comprehendi'dos no Iº grupo dos de exca

vação - Além dos trabalhos já especificados, acham-se comprehendidos 
• neste 1° grupo dos de excavação, a abertura de explanadas~' de vallas 

para a derivação de cursos _d'agt;ta, de valletas e de regos, e quaesquer 
outros trabalhos de excavação a céo aberto, que não seja em cavas para 
fundações; 

Art. 10. Preços das excavaç5es do Iº grupo - As excavações deste 
grupo, comptehendendo todos os trabalhos mencionados no art. 7º~ serão 
pagas pelos preços . ns. S, 6 e 7 da tabella annexa, com as alterações 
prescriptas no paragrapho unico do . art. 9º e nos arts. 17 e 18, con
forme a natureza dos materiaes excavados e segundo a classificação esta-
belecida no referido ·art. 9°. \ 

Esses preços não" soffrerão modificação ' ~lguma, quer os terrenos ex
cavados tenham agua, quer não, salvo sómente o caso de vallas para de
rivação de cursos d'agua, em que o trabalho de excav~ção seja diflicultado 
pela occurrencia de grande quantidade de agua. · 

Nesse caso, serão aquelles preços augmentados de vinte a cem por 
cento, a juizo do súb-director da construcção, .mas sómente para a parte 
da excavação que se fizer com embaraço de agua. 

Art. 21. • l11odili.cacão . dos precas de excavacão em servicas ditos de J" , , , , 

«raspagem:» - Para o caso especial de tarefas de preparo do leito da 
Estrada, em que o volume total das ·excavações deste .1º grupo não attinja 
a tres metros cubicos ( 3m3,ooo) por metro de linha, os preços ns. 5, 6 e 7 
serão reduzidos · de cem réis ($100), pagando-se, porém; ao tarefeiro, a 
titulo de indemnisação pelas despezas de installação do serviço, mais o. 
preço n. 8, applicado á extensão da tarefa, medida segundo eixo da Es
trada. 

A applicação desses preços assim modificados só terá logar até que o 
volume total das excavações dp 1º grupo seja igual a tres decimos do metro 
cubico (om3,3oo) por metro de linha; abaixo desse limite, serão applicados os 
preços ns. S, 6 e 7, com o augmento de novecentos réis ($900 ), em cada 
um delles, deixando-se, porém, de abonar o preço n. 8, 
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2° - -Em cavas para fundação 

Art. 22. Cavas para fundação - A abertura das cavas para fundação 
não poderá ser encetada pelo tarefeiro, senão dep_ois de haverem os Enge~ 

nheiros da Estrad~ marcado no terreno, por meio de estacas apropriadas, 
o perímetro das mesmas cavas, tendo estas as . dim.ensões horizontaes es~ 
trictamente necessarias á construcção das obras a que forem destinadas. 

Se o tarefeiro, para facilidade do trabalho ou para fazer o escoramento 
das paredes dessas cavas, lhes der maiores dimensões do que as marcadas 
no ~ terreno, não se lhe levará em conta º. excesso de excavação que dahi 
resultar, medindo-se apenas o volume dos materiaes contidos no solido 
com aquellas dimensões. 

As excavações em cavas para fundação serão pagas, quando não exi~ 

girem escoramento, pelos seguintes preços : n. 9, se os materiaes excavados 
forem quaesquer dos da 1ª categoria; n. 6, se forem dos da 2ª categoria e 
n. · 7, se for~m da 3ª categoria. 

Havendo necessidade do escoramento das paredes das cavas para evitar 
desmoronamentos, será abonado ao tarefeiro mais o preço n. 10, applicado 
sómente ao volume do solido retirado da parte da cava em que houver es

coramento. 
E quando se tornar indispensavel o esgotamento contirn,90 das cavas 

ou se se fizer a excavação por meio de dragas, será tambem abonado ao 
tarefeiro o preço n. 11, applicadó á parte da excavação feita abaixo do 
nivel d'agua e crescendo progressivamente para cada metro de profundidade 
abaixo do mesmo nível. 

3° -· Em tunneis e galerias 

Art. 23. Designação dos trabalhos do 3° grupo dos de excavação-Os 
trabalhos deste grupo comprehendem, não só a abertura de tunneis, como 
os poços para a perfuração dos mesmos tunneis, e quaesquer outros tra
balhos de excavação · subterranea para o estabelecimento ou consolidação de 

obras da Estrada. 
Art. 24. Systema de execução das exc:waç6es emtunneis, etc.-Omodo 

de ataque, os apparelhos de execução, o escoramento e o revestimento 
dessas excavacões serão determinados em ordem de servico ou em de-, . ' 

senhos especiaes de cada obra pelo sub-director da construcção. 
Art. 25. Medicão das excava6es em tunnefs, etc. - Serão essas exca .. . . 

vacões medidas rigorosamente, segundo as fórmas e dimensões que lhes houver 
fix~do o sub-director da cohstrucção, não sendo levado em conta do tare
feiro o excesso que houver dado, quer para facilitar o tr~balho, quer para 

fazer o escoramento. 
Art. 26. Preços das excavaçSes em tzmneis, etc.- As excavações deste 

grupo serão pagas, qua?do os materiaes excavados forem dos da 1ª e 2ª cate
gorias, pelo preço n. 12 da tabella, no qual está comprehendido o escora

mento cm condições normaes. 

Se porém a execucão da excavacão nesses materiaes se apresentar em ' ' . ' 
condicóes de tal modo difficeis que exijam trabalhos especiaes de escoramento 
e blindagem, o_u outras precauções extraordinarias, ao preço n, 12 será con
cedido o accrescimo de vinte a cem por cento, ajuizo do sub-director. 

Quando as excavações . forem feitas em materiaes da 3ª categoria, 

serão pagas pelo preço n. r 3 da tabella annexa. 
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.. ·. · CAPl'rULO IV 

. ALVENARIAS E TRABALHOS CONNEXOS . 

Art. 27. Appareihos e maietiaes parç. a execuÇão :_ ·d~s obras - Antes 
de dar começo a uma obra dé alvenaria o ·tarefeiro reuni~á' junto a essa 
obra todós os 'meios necessarios á execuçãb, de modo que, '· uma vez co
' meçada a construcção, possa proseguir sem demora: nem i~terrupção até 

' " coricluir-se. · · 
. Art. _28. Appr.dváção 'dós ·m.ateriáes ..i. Os .r;nateriaes dt!stihados- á con

struçção de obras de alvenaria' não poderão ter esse emprego · senão depois 
de examinados pelos Engenheiros da· Estrada ·e por estes approvàdos . 

. ) Os .~ateriaes 'que -forem rejeitados serão inutilisàdos ou retirados pelo 
'' ·tarefeiro 'para fóra :ao locar das obras. · · 

( ,. ( 

. ( 
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r • 
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· Art. 29. Systema de construcção e • respoi~sabt1idade do tarefeiro - De
verá o tarefeiro seguir fielmente o · systema~ qe ~construcção que lhe fôr . 

: mandado àdoptàr pelo .. Engenheiro encarregado ; do serviço. . 
Se o. tarefeiro tiv'er alguma objecção a oppor cqntra o systema de fun

dação ordenádo, · fal-o-ha - tircumstânciadamente por .escripto ao chefe da 
secção, por intermedio daquelle Engenheiro, para que a questão suba logo 

t:oiwenientemente informada. (li . 

. Neste caso, o tarefeiro suspenderá a execuçáó da dita obra até que as 
.. dúvidas sejam resolvidas ·peló chefe da secção . 

'· Se as objecçúes do tarefeiro não forem attendidas e ·algum estrago ou 
ruina vier a soffrer a ob ~a durante a. sua construcção ou' depois de ter
minada, provado ser isso devido ao systema de fundação ordenado, não 
terá o tarefei~o - rêsporisà.bilidàde alguma, e se lhe pagarão os reparos e re-

- .... C?~struc.çã9. _ , ,- . . _ . , . 
' s.alvo este c~so ou de força maior, devidamente" provado, a juizo do 

sub-direct?r da construcção, os reparos e reconstrucção devidos a vicio da 
fon~ação correrão. por conta do . tarefeiro. 

Art. 30. Pedra para alvenarias - A pedra a empregar nas alvena
. rias será cxtrahida . de pedreiras indicadas _pelo chefe de secção ; deverá 
_ s.~r . ~e , contextura ho:nogenea, sã, isenta de defeitos e ·expu~gada de crosta 

. , · rdecomp9sfa e .de qualquer parte menos resistente, e será assentada em 
obra, seguin:do o ·leito natural da pedreira. . 

Art .. 3 1 • Designação das alvenarias - As alvenàrias serão designadas 
· . : nas segÜi1,1tes classes : 

_ Alvenaria ,de I ª classe ou de_ apparelho; 
· Alv~naria de 2ª classe ou lajóes c.om argamassa; 
· Alvenaria de 3ª classe ou lajóes sem argamassa; 

! ,Al v,en~ria .de 4ª . classe. ou ordinaria com argamassa; 
Alven_aria , de 5ª ·classe'- ou ordinaria de 'pedr.a secca; . 
Alvenaria de -6ª classe. ou de tijolos. 
Árt. 32. Materi'aes .que ent;am nas

0

alvenarias - As alvenarias de 1ª, 
2ª, 4ª e ·6ª classes serão _executadas com a especie de argamassa que fôr 
determinada pelos Engenheiros da Estrada, para ~ada caso, devendo apresentar 

~: - opr:a . massiça, sem vazio ou interstício algum. 
Os :preços que figuram na tabella annexa para .ás diversas classes de 

.. : alvenarias corresponqem ao , emprego da . argam~ss1 . n',, 8, composta de um 
volume de .cal_ para um e meio 47. ar.eia; se fôr outr~ .a argamassa empregada, 

. ~ - ._. 
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· s~rá ~pi;eciso: modificar' os mesmos preços, . deduzindo delles a parcella refe· 
rente áquella argamassa, e addicionando-lhes o que c~rresponder á argamassa 
eflecti vamente empregada. 

Acha-se também incluido naquelles preços o custo da pedra ou tijolo::. que 
entram nas a:l venal-ias ; e assim, s~ esses materiaes forem fornecidos pela Es
trada, deverá ser deduzida a parcella que lhes corresponde, dos referidos preços. 

··· , . · Para o calculo da importancia dessas parcellas, considerar-se-ha como 
entrando em cada metro ·cubico de alvenaria: 

Na alvenaria de 1ª classe_..:...: Cento e cíncoenta decimetros cu bicos (omª,150) 
de argamassa e oitocentos e -cincoenta (omª ,850) de pedra apparelhada, ou 
mil e cem (1m8,100) de · pedra bruta; 
· Na· alvenaria de 2ª classe - Duzentos decimetros cubicos (omª,200) de 
argamassa e oitocentos (om1,8oo) de pedra em lajões, ou mil e cem (1mª,100) de 
pedra bruta. · 

Na alvenaria de 3ª classe - Oitocentos decimetros cubicos (omª,800) de 
pedra em . lajões, '. OU mil e cem (1m\100) de pedra brutá . 

· Na .alvenaria de 4ª classe - Tresentos e vinte decimetros cubicos (om3,320) 
ae argamassa e seiscentos e oitenta ( om3 ,680) de pedra desgalhada a martello, 
ou oitocentos (om3,8oo) de pedra bruta. 

Na alvenaria de 5ª classe - Seiscentos e oitenta decimetros ó'.tbicos (omª,680) 
de pedra desgalhada a martello, ou setecentos e cincoenta ( om3

' 7 5o) de pedra 
bruta. 

Na alvenaria de 6ª classe - Duzentos deciinetros cubicos (omª,200) de 
:argamassa· e. quinhentos e dez tijolos (510) de om,220 )< om,105 X om,070. 

A pedr~ bruta será computada á razão de 5$900 o metro cubico ; a appa
relhada a 31$100; os lajões a 2q$600; a pedra. desgalhada a 7$900; os ti
jolos a 28$600 por milheiro, e as árgamassas segundo ' os preços indicados 
na tabella ' annexa. 

Art. ! 33. Alvenaria de apparelho - A alvenaria ·de apparelho será feita 
com pedras. de fórma rectangular, faceadas a martello cortante ou picão, 

·_nos · leitos,: juntas 'Iateraes e face apparente, assentes, por fiadas de altura 
nunca infefior ~e qÚinze centimetros. 

Q trabalho qe lavragem será tal que todas as. faces , merios do lado de 
tardoz, fiquem sensiyelrhen~e planas, de modo a 'qão haver no assentamento 
qas pedras juntá~ de mais · de doze millimetros . 

~ · · · .· _' : .k: altura de cada p'edra será sensivelmente igual á da fiada de que 
fizer parte, ~ua largura nunca será inferior á altura. e· seu comprimento_ será 
de duas a cinco vezes a altura, conforme a 'natureza da pedra, não se 
admittindo, comtudo, pedra alguma de volume inferior a trinta decimetros 
á1bicos ( omS,o3o ). . . 

A"S pédtas ·serão assentadas em fiadas horizontaes, salvo indicação em 
· ·. ; contrario no desenho · de ·cada obra . 

.· . ) ': .Nas 'paredes de paramento inclinado os · 1eitos das-· fiadas serão hori
• -·). ! - zontaes. -ou- 'normaes a esse paramento, se assim fôr determinado. 

. A'?> jüntas lateraes . serão verticaes e sempre normaes ao paramento e 
. · , em fiadas consecutivas, serão alternadas e deverão desencontrar-se, pelo 

• . menos, de· distancja igual a dois te~ços da altura da fiada. · 
Entre os meios-fios e alternadamente empregar-se-hão pedras de tição 

ou travadouros em numero tal que apresentem em sua face apparente, 
pelo men,os,_ a quarta parte da área da respectiva fiada; 



Sempre -que .fôr possivel, os travadouros .atravessarão a espessura toda 
do muro, devendo ter ordinariamente de comprim~nto tres a cinco vezes 
a altura. 

Quando esta alvenaria fôr empregada em abobadas, as pedras terão 
fórma de aduellas, sendo os leitos e juntas normaes - á superficie de 
intra-dorso. 

A alvenaria de apparelbo será paga pelo preço n. 14, sujeito ás mo· 
dificações de que tratam os arts. 10 e 32. 

Art . . 34, Alvenári"a de lajóes com argamassa -A alvenaria de lajões 
com argamassa ser~ construida com pedra:> duras, desbastadas em fórma 
de lajões, de modo a apresentarem leitos sufficientemente regulares, para o 
pom assentamento em camadas horizóntaes, devendo ps lajões ter no mi-

- nimo a altura de trinta centimetros (om,-3o) e o volume de duzentos decí
metros cubicos ( omª,200 ). 

Quando empregada em massiços de fundação, os lajões de duas ca
madas consecutivas cruzar-se-hão entre si e terão as jurÍtàs desencontradas, 
pelo menos de distancia igual a dois terços da altura da camada. 

Quando em construcção de revestimento de muros, as juntas verticaes 
-serão igualmente des~ncontradas, e entre os lajões ' longitu.dinaes de cada 
•camada assentar-se-hão tra vadouros em quantidade tal que a ár..ea de sua 

face exterior seja, pelo menos, igual -á quarta parte da árel} da respectiva 
camada. , 

Os travadouros terão ordinariamente de comprimento tres a cinco vezes 
a altura, e sempre que fôr possível atravessarão a espessur~ do muro. 

Os lajões serão desbastados tambem na face apparente, de modo a 
compor-se convenientemente o paramento, no qual não se admittirão calços, 
nem desigualdades pronundadas1 a juizo do chefe __ de secção. . 

Esta alvenaria será paga pelo preço n. i 5 , da tabella, sujeito ás 
modificações de que tratam os arts. JO e 32. 

Art. 35. Alvenaria .de lajóes sem argcimassa -A alvenaria de lajões 
sem argamassa será feita nas mesmas condições da do artigo anterior, 
com a differença de não _ levar argamassa, o que exige cuidado . especial 
em sua execução. 

Quando .empregada em soleiras e caixas de boeiros, .os lajões terão 
as dimensões prescriptas pelos Engenheiros, e as faces de juntas serão 
desbastadas, de modo a se unirem convenientemente; as juntas serão to
madas com lascas de pedras e argamassa n. 8, afim de ficar vedada a 
passagem á terra superposta. 

O mesmo enchimento será feito nas soleiras, quandç> exigidos. 
, A alvenaria desta classe será paga pelo preço n. 16,,9,-8-- ,tabella annexa, 

sujeito ás modificações de que tratam os arts. 10· e 32. ; 
Pelo trabalho de enchimento de juntas nenhum preço · supplementar 

,será pago,_ por isso que elle se acha comprehendido no preço: da alvenaria. 
Art. 36. Alvenaria ordinan·a com argamassa-A alvenaria ordinaria 

com argamassa se rá feita com pedras <;luras e apropriadas, de tamanhos 
regulares, não se admittindo, porém, excepto para calços, pedras de volume 
inferior a trinta decin1etros .cubicos (om3,o3o). e nem de grossura menor que 
quinze .centímetros ( om, 15 ). 

As pedras redondas e seixos rolados em nenhum caso serão admit
tidos ; assim tambem não se permittirá o emprego de enchimento com 
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pedras miudas, vulgarmente denominadas criação, nem o emprego de 
p.edras com crostas ou outras partes em decomposição, devendo as pedras 

. ser limpas e sãs. 
• As pedras serão desgalhadas e cortadas a martello, segundo a feição 

apropriada, na occasião do assentamento, sendo os leitos toscamente feitos 
tambem a martello. 

Depois .de molhadas, as pedras serão assentadas em leito de argamassa 
e batidas a malho de madeira:, fazendo refluir a argamassa pelos lados, até 
tomarem posição fixa, sendo em seguida calçadas com lascas de pedra dura, 
de fórma e dimensões aprópriadas, e a argamassa comprimida nas juntas 
de maneira a . obter-se um todo massiço, sem vazio ou interstício algum. 

Quando fôr exigido, a alvenaria ordinaria será executada por camadas 
respaldadas horizontalmente. 

As juntas lateraes de pedras superpostas serão convenientemente des
encontradas, e entre as pedras correntes de cada camada empregar-se-hão 
alternadamente pedras assentadas a tição ou travadouros em quantidade 
tal que representem, pelo menos, a quarta parte da área exterior da camada. 

Sempre que fôr possível, os travadouros atravessarão a espessura do 
muro e ordinariamente terão de comprimento tres a cinco vezes a altura . 

•• Para compor o paramento serão escolhidas as melhores pedras, empre-
gadas de modo a evitar calços apparentes ou desigualdades pronunciadas 
.e defeitos no paramento. 

Será paga esta alvenaria pelo preço n. 17 da tabella annexa, sujeito 
ás. modificações de que tratam os arts. 10 e 32. 

Quando empregada em abobadas, esta alvenaria será paga pelo mesmo 
preço n. 17 da tabella, mas, com o accrescimo de dez por cento. 

Art. 37. Alvenaria de pedra secca - A alvenaria ordinaria de pedra 
secca será executada segundo as mesmas prescripÇões estabelecidas para a 

·alvenaria de que trata o artigo anterior, com a. differença de não levar ar
gamassa, devendo, portanto, ser feita com o cuidado que esta circumstancia 
.exige. 

Esta aivenaria será paga pelo preço n. 18 da tabella annexa. 
Art. 38. Alvenaria de tijolos-A alvenaria de tijolos será feita com 

tijolos duros, sonoros, bem queimados, mas não vitrificados, de fórma 
. rectangular, com faces planas e quinas vivas. 

Esses tijolos serão communs ou prensados. 
Cada tijolo terá om ,22 de comprimento, om' I o5 de largura e oº',07 de 

espessura, podendo, entretanto, como concessão, ser admittidas outras di
mensões, quando o cHefe de secção não vir nisso inconveniente, comtanto 
que os tijolos empregados em obra _não apresentem em caso algum junta 
.de mais' de um centímetro de espessura, e corra por conta do tarefeiro o 
augmento de despeza que resultar do emprego de tijolos com dimensões 
differentes das acima estabelecidas e que serão as consideradas no projecto 

das .obras. 
Os tijolos serão bem molhados na occasiao do seu emprego e serão 

assentados em fiadas perfeitamente horizontaes e dispostas de modo que as 
juntas se cruzem em todos os sentidos. 

O modo de arrumação e apparelho dos tijolos será indicado pelo En
genheiro encarregado do serviço, caso não haja desenho especial que o 

indique para cada caso. 
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Quando empregados em arcos, os ti)olos serão assentados de modo 
que as juntas, segundo a espessura da abobada, sejam perfeitamente normaes · 
á superficie do intra:-dorso, cortando-se para isso os tijolos em fórma de 
aduellas, se assim o tarefeiro o preferi~'. , . 

Esta alvenaria será paga pelo preço n. 19 da tabelta annexa, sujeito 
ás modificações de que trata o art. 32. 

Art. 39. Pedra e ar ga,massa para concreto - O concreto será feito de 
pedras de grande dureza, de dimensões uniformes .de modo que possam 
passar em todos os sentidos por um annel de cinco centímetros de dia
metro, podendo ser empregado o seixo ralado, em logar ·de pedra bri- . 
tada, quando o julgar conveniente o sub-director. 

A argamassa a empregar-se será determinada para cada caso pelo chefe 
de secção, sendo que, nos preços da tabella annexa, suppôz-se o em
prego da argamassa n. 3, composta de um volume de cimento para 
1 
/ ~ de areia. 

Quando fôr , outra a argamassa empreg§lda, deduzir-se-ha dos preços 
da tabella a parcella refererite áquella argamassa e addicionar-se-ha a . que 
corresponder á argamassa effectivamente . empregada. 

«> Art. 40. Dosauem do ·concreto - Para cada classe do concreto serão 
O' (1\ 

empregados : 
No concreto n. 1 - Um volume de pedra para um de .argamassa, ou 

por metro cubico de concreto seiscentos e cincoenta decímetros cubicos 
(om3,65o) de pedra e igual volume de argamassa. 

No concreto n. 2 - Dois volumes de pedra para um de argamassa, 
ou por metro cubico de concreto novecentos e sessenta decímetros cubicos 
(omS,960) de pedra e quatrocento3 e oitenta (omS,480) de argamassa. 

No concreto,n. 3 - Tres volumes de pedra para um de argamassa, ou, 
por metro cubico de concreto, um metro cubi.co de pedra e tresentos trinta 
G.. tres decímetros cubicos (om3,333) de arg~massa. 

Art. 4 r. P1·epdração e assentamento do concreto -Os seixos Ol:l fra
gmentos de pedra para a composição do concreto serão expurgados de 
tod-os os detrictos, materias terrosas e outros corpos estranhos·, devendo 
para esse fim ser cuidadosamente lavados . . 

A mistura de argamassa de pedra será feita á mão ou em betoneiras, 
segundo o que fôr determinado nas especificações especiaes, ou em ordens 
de servico referentes a obra a executáT. 

• ' 

Em qualque'r caso a mistura será perfeita e só será empre·gado o con-
creto depois de ficarem as pedras completamente envolvidas de argamassa. · 

O concreto será empregado : logo depois de preparado, sendo inutilisado 
todo aquelle que não houver tido emprego, até começar a fazer péga. 

O concreto será assentado por camadas horizontaes de 20 a 40 centí
metros de espessura, anaparadas lateralmente .. por paredes de madeira ou 
por outro meio qualqu1!r, de modo que cáda camada '.'eja convenientemente 
comprimida á medida de sua formação. 

Quando empregado ·debaixo de agua', a immersão do concreto far-se-ha 
· pelo processo que indicar o éhefe de secção, devendo o tarefeiro evitar sempre, 

com o maior Cl:!Ídado, a acção de correntes de agua através de camadas recentes 
de concreto, o que póde produzir a diluição oi;i lavamento -da argamassa. 

Não se deverá assentar qualquer camada antes de varrida e extrahida 
a borra depositada sobre a anterior; 
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Quando o concreto fôr empregado a secco, cada camada será assen· 
tada sempre em condições de fazer liga com a anterior, e, se esta estiver 
solidificada, será sua superficie primeiramente picada, varrida, humedecida 
e coberta de uma camada de argamassa, para então receber nova camada 
de concFeto. • 

A construcção de alvenaria sobre base de concreto só poderá ser co-
meçada depois da solidif}.cação do mesmo concreto, cuja superficie será pri
meiramente varrida e molhada. 

Art. 42. ObservaçGes sobre preços do concreto - Os trabalhos de con
creto serão pagos segundo os preços ns. _20, 21 e 22, conforme a dosagem 
do concreto empregado, sujeitos ás modificações de que trata a ultima parte do 
art. 1 39 e ainda á deducção do custo da pedra quebrada, calculado segundo 
o preço n: 60 da tabella annexa, se a mesma pedra fôr fornecida pela 
Estrada. 

Quando o concreto n. r fôr immerso em condições taes que deem 
logar, a juízo do chefe de secção, á perda inevitavel de parte da arga
massa, será contado ao tarefeiro, além do preço do mesmo concreto, mais 

. ro º/0 para indemnisal-o do valor do volume da argamassa perdida. 
Art. 43. E~irocamentos-0.> enrocamentos serão feitos simplesmente de 

pedras jogadas ou de pedras arrumadas, correspondendo a este o preço n. 23 

1 
e áquelle o de n. 24, applicados ao volume apparente do ·eniocamento. 

Nos preço3 dos enrocamentos estão incluídas todas as despezas com 
a sua execução, menos as de transporte da pedra, que serão pagas de 
accordo com o art. 58. 

Art. 44. Enchimento de vãos com pedra quebrada - Será pago este 
trabalh<;> pelos preços ns,. 17 e 25 da .tabella annexa, conforme a pedra 
quebrada fôr empregada, . com ou sem argamassa. 

~rt. 45. Empedramentos - Sera feito este trabalho com pedras de 
volume de 5 a 5o decímetros cubicos, bem aleitad.as, desgalhadas e tosca

. mente afeiçoada; na fórma conveniente, cruzando-se as juntas e sendo as 
pel'lras batidas a malho de calceteiro. 

Será pag0 pelo preço n. 26, applicado á área calçada ou empedrada. 
Esse preço inclue todas as despezas com a execução do empedramento, 
menos a de tran~porte da pedra, que será paga de accordo com o art. 58. 

Art. 46. Chapas de ar·gamassa - As chapas de argamassa sobre abo
bad~s só serão assentadas depois do decimbramento destas,. 

Antes do assentamento da argamassa a superficie do extra-dorso da 
abobada será limpa de terra e corpos estranhos, as juntas serão desguarne
cidas até a profundidade de um centímetro, pelo menos, e toda a superfi.cie 
será bem yarrida e molhada. 

Em cada metro quadrado de chapa de argamassa serão empregados 
trinta e tres decímetros cubicos (om3,o33) de argamassa applicada em uma 
só ou du~s camadas, conforme o exigir o chefe de secção. 

Se fôr empregada a argamassa n. 3, o preço a applicar será o de 
n. ,27 da tabeÚa annexa ; quando fôr outra, deduzir-se-ha do mresmo pteço 
a parcella referente a essa argamassa, addicionando-se,..lhe a , da argamassa 
empregada. · 

.. Art. 47. Rejuntamentos - Para se proceder ao rejuntamento de alvena
rias· deverão as juntas ser previamente desguarnecidas na profundidade de dois 
a tres centímetros e serã~. varridas e molhadas antes de receberem nova arga. 



massa, que será applicada de modo a não cobrir a face apparente das pedras e 
tijolos, e comprimidas nas juntas. · 

A fórma do filete ou cordão do rejuntamento será determinada para cada 
caso. 

Em cada metro quadrado de rejuntai;nento serão empregados sete deci-
metros cHbicos ( omª,007) de argamassa. 

O rejuntamento com argamassa n. 3 será pago pelo preço n. 28 da ta" 
bella annexa, sendo esse preço modificado, se fôr outra a argamassa enipre~ 
gada. 

Nenhum preço especial será pago pelo rejuntamento nos paramentos não 
apparente de alvenarias feito com a argamassa que refll:lir pelas juntas no mo
mento do assentamento, porque esse trabalho está comprehendido na execução 
da alvenaria. 

Art. 48. Argamassas - As argamassas serão sempre feitas sob coberta 
enxuta e em estrados de madeira. 

Sua mistura e trituração deverão ser perfeitas, podendo, em caso de larga 
fabricação, ser exigido pelo sub-director o emprego de meios mecanicos para 
esse fim. 

As argamassas terão as . segl:l~ntes dosagens.: - Argamassa n. r - ou de 
cimento puro - composta, por metro cubico de argamassa, de r . 202 deci

'' metros cu bicos de cimento. ei 

Argamassa n. 2 ____:_ou de volumes iguaes de cimento e areia - compo~ta, 
por metro cubico de argamassa, de 680 decímetros cubicos de cimento e igual 
volume de areia. 

· Argamassa n. 3 - ou de dois voh1mes de dinento para tres de areia -
composta, por metro cu bico de argamassa, de 560 decímetros cubicos de ci" 
mento e 840 decímetros cubicos de areia. 

Argamassa n. 4 ___:_ ou de um volume de dmento para dois de areia -
composta, por metro cubico de argamassa, de .474 decímetros cubícos de ci
mento e 948 decímetros cu bicos de areia. 

Argamassa n. 5 - Ol:l de um volume ·de cimento para tres de areia -
composta, por metro cubico de argamassa, de 333 decimetros cubicos de 
cimento e um metro cu bico de areia. 

Argamassa n. 6 - ou de um volume de cimento para quatro de areia -
composta, por metro cubico de argamassa, de 250 decimetros cubicos de cimento 
e um metro cu bico de areia. . 

Argamassa n. 7 - ou de volumes igHaes de cal e areia - composta,, por 
metro cubico de argamassa, de 696 decímetros cubicos de cal e igual volume 
de a.reia. -

Argamassa n. 8 - ou de dois volumes de cal para tres de areia - com
posta, por metro cubico de argamassa, de 568 decímetros cubicos de cal e 852 
<lecimetros cu bicos de areia. 

O cimento será da tnelhor qualidade, a juizo . do sub-director, sendo, de 
preferencia, empregado o cimento Portland. 

Não será permittido o emprego de cimento que não comprimido -pese 
menos de I. 145 kilos por metro cubico, ou que deixe residuo maior de 15 º/0 

na peneira de novecentas malhas ~or centimetr~ quadrado. 
Se o sub~director entender conveniente, submetterá o cimento á experiencia 

de tracção e compressão, podendo ser acceito ou recusado, de accordo .com essas 
experiencias, ainda a juízo do sub-director. . -
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Conforme a materia do trabalho, o tarefeiro será obrigado a empregar ci~ 
mento de pega lenta, rap ida ou mediana, conforme o exigir o chefe de secção. 

A cal será de pedra e da melhor qualidade. 
Será de preferencia empregada a cal virgem, extincta por aspersão no local 

da obra, sendo a e}tincção feita na prop9rção necessaria ao seu emprego im
mediato. 

Para as dosagens da cal reduzida a pasta será preciso fazer experiencia 
para determinar a quantidade equivalente ao volume de cal em pó a empregar 
nas argamassas. 

Quando fôr empregada cal em pó, a mistura com a areia dever ser feita ·a 
secco e da maneira amais completa. 

Feita a mistura, será addicionada a quantidade de agua estrictamente ne~ 

cessaria para dará argamassa a consistencia pastosa e firme. 
A areia será fina ou grossa, conforme o emprego que deva ter a arga

. massa; deverá ser aspera ao tacto e perfeitamente expurgada de materias ter
rosas, mica, talco e ma terias vegetaes. 

Para que só se empreguem areias nessas condições, o tarefeiro as mandará 
lavar e peneirar, sempre que assim o exigir o chefe da secção. 

As argamassas serão pagas, conforme sua classe, pelos preços ns. 29 a 36 
da tabella annexa. 

Art. 49. Observações sobre preços de alvenarias e trabalhos ~pnnexos - Nos 
preços das alvenarias e trabalhos connexos estão incluídos : A extracção, pre~ 
paro e fornecimento dos materiaes e o seu emprego em obra, o fornecimento e 
emprego de andaimes, cimbres, apparelhos mecanicos, ferramentas, utensílios e 
todas as despezas ordinarias e extraordinarias, que forem necessarias á exe
cução das obras, merios as seguintes, que serão abonadas em accrescimo : 

!'º, a excavação para descobrimento de pedreira, excavação que será paga 
pelo preço n. 5 da tabella, qualquer que seja a natureza do material excavado ; 

. 2º, o carregamento e descarga da pedra, tijolos, cal, cimento e areia, pagos 
segundo o preço n. 49 da tabella, de accordo corri o art. 6i destas especifica
ções; 

· · 3°, o transporte dos mesmos materiaes, que será pago pelo preço n. 45, de 
accordo com o art. 58 das presentes especificações ; 

· 4º, o apparelho das faces apparentes das alvenarias, quando exigido, e que 
será pago de accordo com o art. 68 ; 

5°, à escolha e preparo especial de pedra para alvenaria ordinaria, quando 
·empregada em abobadas, trabalho esse que será pago com o accrescim,o de dez 
por cento sobre o,preço da mesma alvenaria; 
. 6°, o emprego de alvenaria, no revestimento de tunneis, além de dez metros 
a contar das entradas, pago com o augmento de dez por cento sobre os preços 
das mesmas alvenarias. 

CAPITULO V 

TRABALHOS DE MADEIRA 

Art. 50. Qualz"dade da madez"ra, condições a que deve satisfazer - Serão 
de: preferencia errtpregad~s madeiras nâcionaes das de melhor qualidade, a 
juízo do sub:.director. 

Não será admittido o emprego de madeiras senão perfeitamente seccas, 
bem sãs? sem ventos, brocas, fendas, nós cariados ou outros quaesquer de

feitos. 
l4I 



Nas peças submettidas a esforços de flexão e,. em geral, nas que 5offrerem 
a acção de forças tendendo a comprimir ou distender as fibras da madeira, de· 
verão essas fibras ser bem rectas e dispostas parallelamente ás arestas de . 
maior dimensão . das mesmas peças. 

Art. 51. Emendas - As emendas de peças de madeira serão cuida
dosamente feitas, de modo a obter-se perfeitJ' juxtaposição das superficies que 
tiverem de ficar em contacto; sem a ínterposição de calços, cujo emprego é ex
pressamente prohibido. 

Não será permittida emenda que não tenha sido autorisada pelos Enge
nheiros da Estrada, ficando o tarefeiro obrigado a refazer á sua custa o trabalho 
que executar em contrario a essa disposição. 

Antes.de reunidas as peças a emendar ou que tiverem de ficar simples
mente apoiadas sobre outras, serão alcatroadas ou coaltarizadas. as superficies 
da madeira que houverem de ficar em.contacto. 

Os furos para a passagem de parafusos e cavilhas deverão ter exactamente 
os mesmos diametros desses parafusos e cavilhas e serão abertos a trado, não 

. se permittindo de modo àlgum o emprego .de peças de metal aquecidas ao fogo, 
para a abertura ou alargamento dos mesmos furos. 

Antes da collocação dos parafosos ou de quaesquer peças de metal que 
deva~n ficar em contacto com a madeira, será esta alcatroada ua parte encoberta 
pelas mesmas peças. . . 
t · A pressão necessaria para impedir o escorregamento entre si 8.e peças 

reu.nidas por parafüsos, será produzida pelo aperto das porcas de parafuso,· por 
meio de chaves, tendo dimensé)es adequadas a cada caso. 

Art. 52. Estacas-As estacas para .fundação de pontes de madeira ou de 
outras quaesquer obras d'arte serão executadas exclusivamente com aro
eira do sertão, falquejadas nas quatro face3 e tendo as dimensões determi
nadas para cada caso . 

An~es de cravada, receberá cada estaca uma braçadeira ou annel de 
ferro cingindo sua cabeça e uma ponteira do mesmo metal. guarnecendo 
sua extremidade inferior, que deverá ser convenientemente aguçada. 

As· braçadeiras empregadas nas estacas já 'cravadas poderão ser reti
radas, passando. a servir em outras estaca~ .. 

As estacas serão cuidadosamente collocadas nos pont9s q~e forem mar
cados ou indicados pelos Engenheiros, deveo.do ficar . bem alinhadas, apru
madas e sujeitas a guias que as impidam, durante a cravação, de to
marem posição differente dà que . lhes fôr assignalada no projecto da obra. 

O tarefeiro arraneará á sua custa e de novo cravará as que tiverem se 
afasta,do dessa posição, devendo ainda á sua custa substituir aquellas -que não 
puderem ser reempregadas, a juiz9 do Engenheiro encarregado do servico. 

Considerar-se-ha cravada uma estaca quand0 não se ent~rrar m!lis, de · 
um centímetro (om,01) por applicação de dez pancadas de um macaco 
pesando seiscentos kilos e cahindo a uma altura de tres metros e sessenta 
centímetros (3m,6o). 

Esse limite para a nega pôde, em casos especiaes, ser alt~rado pelo En
genhe.iro . encarregado do serviço. 

Seis dias depois d'e cravada; se~á a estaca submettida á prova de nova 
serie de dez pancadas do mesmo macaco, e em condições iguaes ás da 
serie anterior, continuando o tarefeiro a eravação da estaca até obter a 
nega prescripta, se esta não se mantiver nessa prova. 



Em casos especiaes ou imprevistos, será permittida a emenda das 
estacas que não tenham o comprimento necessario para obter-se a nega 
.prescripta. 

't . 

Neste caso a emenda deverá ser feita com a maxirüa segurança e 
perfeição, a juizo do chefe de secção, e será guarnecida de bracadeiras 
de ferro, fortemente apertadas. 

Art. 53. Qualidade e apparelho da madeira para cavalletes de pontes, 
etc. - Na construcção e montagem dos cavalletes e superstructuras das 
pontes de madeira deverá o tarefeiro empregar sómente peças de ma
deira de lei, e nas condições do art. 5 1 , devendo restringir-se tão 
sómente ao emprego de aroeira do sertão, se assim o exigirem as especi
ficações expedidas para cada ponte a construir. 

As peças de madeira receberão todas apparelhos a enxó, nas quatro 
faces, segundo as fibras da madeira, sendo as faces transversaes obtidas 
por córte de serra e bem lisas. 

-Essas peças deverão ter exactamente as dimensões que lhes forem 
determinadas no desenho da ponte. 

Art. 54. Observações sobre preços de trabalhos de madeira - As es
tacas serão pagas pelo preço n. 41 da tabella annexa, q,~ando tenham 
sido cravadas até oito metros, e pelo preço n. 42 quando a cravação 
tenha sido feita até profundidade maior de oito metros. 

Esses preços applicam-se ao comprimento sómente da parte enterrada 
de cada estaca, salvo nàs estacas de prova em que os mesmos preços 
serão applicados ao comprimento que lhes houver mandado dar o chefe 
de secção. 

Os preços acima indicados comprehendem, além do custo das estacas : 
as despezas para transportal-as até ao lagar da obra; as de seu apparelho, 
preparo e cravação·; o tmbafüo · de · aparal-as depois de cravadas, a appli
cação das ponteiras, anneis e braçadeiras e demais despezas que forem 
necessarias para a execução da estacaria, taes como, construcção de estrados, 
alu.guel de qate-estacas, etc. 

As outras obras de madeira serão pagas pelos preços ns. 38 a 40, 
confor;me a natureza e dimensões das vigas empregadas. Esses preços 
applicam-se ao volume real da madeira empregada em obra, não se le
vando em conta as sobras ou perdas de madeira que possam se dar na 
execução das obras. 

Comprehendem os mesmos preços, além do custo da madeira, mais 
as seguintes despezas: as de transporte até ao logar da obra, o appare
lhamento de todas as peças, o preparo das emendas e a abertura de furos 
para parafusos, o asséntamento das peças de madeira e a applicação dos 
parafusos, braçadeiras e demais ferragens da ponte, e ainda quaesquer 
outras despezas . necessarias á execução da obra, taes como, estrados, an
daimes, pontes provisorias, etc. · 

A ferragem, quer das estacas, quer das outras peças, será paga em se
parado, segundo o preço n. 55 da tabella. 

Art. 55. Apparelho a plaina - Quando fôr exigido apparelho especial 
da madeira, feito a plaina, será esse accrescimo de trabalho pago segundo 
o preço n. 43, applicado á superficie apparelhada. 

· Art. 56. Precauc5es contra incendio - Depois de terminada uma obra 
' 

de madeira, deverá o tarefeiro remover para onde fôr . determinado, ou 



queimar fóra da zona da Estrada, todas as sobras de madeira, de modo 
que o terreno em que se .achar a . obra fique completamente limpo de ma
teriaes que possam vir a produzir accidentes devidos .ao logo. 

. (\> 

CAPITULO IV 

TRABALHOS DIVERSOS 

Art. 57. Transporte dos materiaes das excavaçóes -O preço n. 44 
da tabella annexa será applicado ao transporte dos materiaes provenientes 

. das excavações, . qualquer que seja a sl:la natureza e categoria. 
A distancia média do transporte será ·tomada igual á <listancia entre os 

centros de gravidade do solido excavado e do formado pelos materiaes, se~ 
.gundo o caminho por estes percorrido, de accordo Eºm as ordens prévias 
dos Engenheiros encarregados do ·serviço. 

Nenhum accrescimo de preço será pagp pela carga e descarga dos 
materiaes das excavações, porquanto o custo desse trabalho já está compre
hendido nos preços das mesmas excavações. 

Art. 58. Transporte dos materi·aes para alvenaria e trabal/:los connexos -
b transporte da pedra, tijolos, areia, cal e cimento, . empregados ffas . alve
narias e trabalhos connexos, será pago segundo o preço n. 45, applicado 
sempre ao voll:lme real desses materiaes, supposto igual a : 

.Por metro cubico de alvenaria : 

Pedra apparelhada. 
Lajões . 
Pedra de alvenaria, escolhida 
Tijolos • 

Por metro .cubico de concreto : 

No concreto n. 1 pedra quebrada 
·li n. 2 » 

n. 3 i> 

Por metro cubico de enrocamento: 

No enrocamento de pedras arrumadas -
Pedra de alvenaria, bruta 

No enrocamento de pedras jogadas -Pedra 
de alvenaria, bruta . · 

'Por metro cubico de pedra quebrada -Pedra 
de alvenaria em bruto . 

Pedra quebrada. 

m1 

0,850 
0,800 

.0,680 
0,800 

0,680 

0,600 

0,680 
o,540 

Por metro cubico de argamassa - Conforme a dosagem, tomando para 
vazios: 

Da .areia, cal e cimento - 3o °lo (trinta ,por cento). 

A distancia do transporte até ao logar do emprego dos materiaes será 
contada desde a ultima estação em trafego ou desde a ponta dos trilhos, se 
nesses logares fôr o material recebido pelo tarefeiro, ou desde o . logar de 
onde fôr extrahido por ordem dos -Engenheiros da Estrada. 
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Para ·o cimento deverá ser abonado ao tarefeiro mais o frete desse 
material, desde o Rio de Janeiro até a ultima estacão em trafego, se esse 
frete correr por sua conta. ' 

Art. 59, Levan!J:J,mento dos materiaes provenientes de excavaçáo para 
fundação - O preço n. 46 applica-se ao trabalho de levantamento dos 
materiaes, provenientes de excavação para fundação de obras d'arte, vallas 
e desvios de rios, abertura de poços, etc., para cada 1m,50 de altura das ex
cavações. 

Será ainda applicado ao levantamento dos rnateriaes extrahidos dos 
córtes, sómente quando esse trabalho fôr autorisado erri ordem de serviço, 
pelo chefe .de secção. 

Art.- 60. Carregamento e descarga dos materiaes das excavaçóes - Seráo 
esses trabalhos pagos segundo os preços ns. 4 7 e 48, que só têm a pplicação 
ao caso do carregamento e descarga dos materiaes retirados de depositos 
ou de desmoronamentos. 

Art . 61. Carregamento e descarga de materiaes para alvenarias e trabalhos 
connexos - Serão esses trabalhos pagos segundo o preço n. 49 da tabella, 
applicado ao volume real dos materiaes empregados em obra, calculando-se 
estes volumes segundo o que determina o art. 58. 

,. O preço n. 49 inclue todas as despezas devidas ao carr~gamento e 
descarga, inclusive a que corresponde ao aluguel do vehiculo durante o tempo 
perdido nessa operação. 

Art. fo. Extracção de pedra para alvenaria e trabalhos connexos -
Applica-se a esse trabalho o 'preço n. So da tabe~la, que não comprehende 
as despezas de carregamento e descarga da pedra extrahida, nem as de desco
brimento de pedreiras, despezas estas que serão pagas em separado, quando 
tenham loga,r o carregamento e descarga, pelo preço n. 49, e a excavação para 
descobrimento da pedreira, pelo preço n. 5o, applicado sómente ao volume da 
excavação precisa para a extracção da pedra empregada nas obras da Estrada . 

Todas as outras despezas, como as de explosivos, ferramentas, etc . , 
necessarias para a extracção da pedra, acham-se incluidas no referido preço 

n. 5o. 
Art. 63. Materiaes diversos - O tijolo, meia, cal e cimento, quando for

necidos pela Estrada ao tarefeiro, serão a este debitados respectivamente pelos 
preços ns. 51, 5 2, 53 e 54, applicados, o primeiro, a cada milheiro de tijolos 

-de · 0m,22Xom,105Xom,070 e os outros por metro cubico de material não 

comprimido~ 
São esses mesmos preços os que entraram na composição dos preços 

pas obras em que se empregam esses materiaes ._ 
Art. 64. Ferro em obrn - A ferragem para pontes ou para qualquer 

outra obra das de _ preparo do leito da Estrada será paga ao tarefeiro 
pelo preço n. 55, applicado ao peso real da mesma ferragem, depois de 

preparada. 
Nes_se preço está incluido o custo do ferro empregado nas ferragens e 

o seu preparo. 
Art. 65. Pedra preparada - Assim se designa a pedra que entra na 

composição das alvenarias, excluido, portanto, o volume dé pedra bruta 
perdido no apparelho ou na escolha da que tiver esse emprego. 

A pedra preparada será paga, conforme o caso, pelos preços ns . 56, 
. 57 e 58, applicados ao voh1me real da pedra preparada. 
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1. 

. 
Nesses preços estão incluidas, não só a despeza do preparo da pedra, 

como as de sua extracção. 
Art . 66. Quebramento de ped1·a - O preço n. 59 da tabella annexa 

corresponde ao trabalho de quebrar pedr3f5l em fü1gme.ntos taes que possam 
passar em qualquer sentido por um annel de cinco centimetros (om,o5) de 
diametro. 

Esse preço será applicado ao volume apparente da pedra quebrada, 
supposto tendo 46 °/0 de vazios. 

Art. 67. Pedra quebrada - O preço n. 60 da tabella refere-se ao tra~ 

balhq de extrahir e quebrar pedras nas condições do artigo anterior e será 
applicado ao volume apparente da pedra . quebrada. 

Art. 68. Apparelho de, pedra - O apparelho de pedra ~rnpregada 

ou não em obra s(> será feito por ordem do chefe. de secção, podendo ser 
a escopro - ou apparelho fino - e a ponteiro e picão - ou apparelho grosso 
- aos quaes se applicam os preço·s n.s. 6I e 6z da tabella. · 

O transporte e o carregatnen~o e descarga da pedrÇt serão pagos á parte, 
segundo os preços ns. 45 e 49, e de accordo com os arts. 58 e 60. 

Art. 69. Empilhamento de pedras - O · empilhamento de pedras em 
montes regulares, quando' ordenado pelos Engenheiros da Estrada, quer para 

• medição das pedras extrahidas das excava,ç.ões, quer para . outrQ)) fins, será 
pago segundo o preço n. 63, applicado ao volume real das pedras empi
lhadas. 

Art. 70 . . Revestimento com leivas____:__ As leivas par.a esses revestimentos 
serão applicadas ao chato ou a tição, segundo ordenarell) os Engenheiros da 
Estrada. 

Cada leiva terá, no primeiro caso, om,33Xom,33Xom,o8, e será presa por 
uma estaca demadeira ao terreno a revestir e no segundo, om,33Xom,33Xom,16 
e será assentada em degráos e a tição sobre -o mesmo terreno, em fiadas 
horizontaes no sentido parallelo á superficie, do terreno e um pouco em des
cida para a mesma superficie, no sentido tran'sversal, sendo cruzadas as juntas 
de duas fiadas consecutivas. ' 

O revestimento com leivas nessas condições será pago pelos preços 
ns. 51 e 52 da tabella, nos quaes se acha induidó . o forn€cimento das 
leivas. 

Art. 7 1 . ·Esgoto com manilhas - Quando determinado pelos Engenheiros, 
o tarefeiro. deverá esgotar a linha com esgotos de canos de barro vidrado 
(manilhas), sendo este trabalho pago pelo preço n. 66 da tabella: 

Nesse preço · estão incluidaª todas as -despezas de ab.ertura e enchimento 
de vallas, fornecimento, assentamento e transporte das manilhas ate ao logar 
do emprego. · · 

As juntas será o , tomadas á estopa e argamassa n. 3, ou simplesmente 
juxtapostas, conforme det.erminar o Engenheiro encarregado dó serviço. 

Art. 72. 14.piloamento de terra -- Além dos çasos de que trata o 
art. 15, o tarefeiro fará o trabalho de soccar a terr~ -quando lhe fôr deter· 
minado na execucão de certas obras, . como cbntra-fortes ou massicos de ' . . . ,,. 

terra para . consolidação de taludes, enchimento de vallas eom canos de 
esgoto, etc. 

A terra será bem soccada em camadas de quinze a vinte centímetros 
·de espessura, devendo ser levemente humedecida na occasião do seu em
prego. 



Por este trabalho pagar-se-ha o preço n. 67 da tabella annexa, no qual 
estão incluidas todas as despezas, inclusive reoularisacão do3 taludes sem se 

. b . ' 

contar, porém, ·a terr~ empregada, a qual será paga á parte, se fôr extrahida 
es pedalmente para esse fim. 

Directoria Geral de Obras e Viação, em 25 de julho de rgo5. - José 
Frei're Parreiras Horta. 

DECRETO N. 4871 -DE 23 DE JUNHO DE 1903 

Crea uma divisão provisoria para os estudos e construcção do prolongamento da Estrada de 
Ferro Central do Brazil até a ~argem do rio S. Francisco ~ ramaes da mesma Estrada . 

d Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da 
autorisação conferida ao Poder Executivo no numero XVII do art. 22 da 
lei n. 957, de 3o de dezembro de Igo2, resolve, na conformidade da alínea b 
do referido numero, crear uma divisão provisoria, annexa á administração 
da parte em trafego da Estrada de Ferro Central do Brazil, tendo por objecto 
os servicos relativos aos · estudos e construccão do prolonbaamento da mesma , , . 

19 Estrada até a margem do rio S. Francisco, bem como os dos seu.~ ramaes, 
e constituindo naquelle caracter a 6ª divisão do regulamento estabelecido 
pelo decreto n. 2417, de 28 de dezembro de I 896, segundo as disposições do 
qBe com este baixa assignado pelo Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da lndus;ria, Viação e Obras Publicas. 

Capital Federal, 23 de junho de I 9o3, 15° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIG UES ALVES. 

Lauro Severia·no Müller. 

·Regulamento a que se refere o decreto n. 487 /, ddta data 

. Art. I º. A divisão provisoria será dirigida por up1 engenheiro chefe de 
serviço immediatamente subordinado ao director e com a denomipação de 
sub-director da construcção. 

Art. 2º. Os estudos e construcçáo do prolongamento e ramaes compre
hendem: 

§ I 0 • As explorações e estudos para o melhor traçado. 
§ 2º. A organisação dos projectos, orçamentos e instrucções para a con

strucção, comprehendendo tabellas de preços, especificações para as obras e 
condições geraes para os contratos de empreitada. 

§ 30. As medições e avaliações para pagamento de obras executadas . 
§ 4°. A organisação dos , certificados para pagamento das obras e 

serviços executados. 
§ 50 ; A organisação das folhas de pagamento do pessoal technico, ad mi-

nistrativo e opera rio dos estudos e construcção. 
§ 6°. A escripturação technica das despezas de construcçáo, do custo e 

quantidade das obras e serviços . 
Art .' 3°. As explorações e estudos comprebendem: 
§ 1º. O exame das regiões por onde tiver de passar a linha projectada, 

tendo por fim especial determinar approximadamente os pontos de passagem 
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obrigados e obter os dados e informações diversas que sirvam para decidir da 
escolha dos valles que devam ser estudados. 

. § 2º. Q traçado de uma linha de ensaio tão aproximada quanto possivel 
da directriz definitiva, medindo-&,e as d1istancias com a maior exactidão e 
tomando-se_.;os angulos de deflexão-d~s linhas e o rÚmo magnetico de cada 
uma. 

§ 3°. O nivelamento longitudinal de todos os pontos da linha traçada. 
§ 4°. O . nivelamento de secções transversaes em numero e largura suffi

cientes para determinar a configuração e relevo do terreno em uma zona de 
8om,o, pelo menos, para cada lado dá linhá estudada. 

§ 5°. A construcção da· planta e perfil da linha estudada e a organisação 
do projecto, orçamento e me1norià descriptiva e justificativa do mesmo. 

§ 6°: A determinação da latitude é longitude dos pontos mais nota veis 
situados na linha estudada ou em suas proximj dades, · dentro de seis kilo-
metros para cada lado. · 

§ 7º. Uma noticia das localidades e ·povoações que · tiverem de ser 
atravessadas ou servidas pelà Estrada, acompanhaçla de dados sobre sua ri~ 
queza, população e producção. 

§ 8°. Notas sobre confluencia de rios, sua navegabilidade e cheias, vias 
de communicação já existentes e quaesquer . outras informaçõe~ ou estudos 
exigidos pelo Ministro nas instrucções especiaes para o estudo de cada 
Estrada. 

Art. 4°. Terminados os estudos e explorações, o director remetterá ao 
Ministro, para toda a linha . estudada ou para secções, da mesma linha, 
os seguintes dowmentos exigidos pelo art. 21, §: .1º, do regulamento de 28 
de fevereiro de 1874: 

§ l º . A planta geral da linha ferrea, na escala de l/4.000, em que serão 
indicados os raios de curvatura, a configuração do tetreno, representada por 
meio de curvas de nível equidistantes de 31!',o, e bem assim, em uma zona 
de 8om;o, · pelo menos, para cada lado, os . ca,mpos, matas, . rios, edificações, 
culturas, terrenos pedregosos e, sempre qu~ fôr possível., as divisas ~e 
propriedades particulares, as terras devolutas e as m_inas. 

§ 2°. O perfil longitudinal, na e.scala de l / 400 pará as' alturas e de l / 4.000 
para as distancias horizontaes, indicando as extensões e as .. inclinações dos 
declives. 

§ 3°. Os perfis transversaés, na escala de l/200 em numero sufficiente 
para a determinação de volumes das obras de terra. 

§ 4°. Planos geraes das· obras mais importantes, na esca~a de l/200, 
incluindo os typos a adoptar para as diversas classes de estações, suas 
dependencias e abastecimento de agua ás locomotivas. 

§ 5°. Relação das pontes, viaductos, pontilhões, . boeiros e quaesquer 
outras obras d'arte, com as principaes dimensões, po~Íção na linha, systema 
de construcção, quantidade de obra. · 

§ 6°. Tabella da quantidade de excavação para executar-se o pro
jecto do transporte médio para o producto dás excavações e classificação 
provavel destas. 

§ 7°. Tabella de alinhamento e seus ·desenvolvi~entos, raios de curvas, 
inclinacões e extensões das 'declividad.es. · , . ' 

· § 8°. Cadernetas · authenticadas das notas d_as operações t9pographicas, 
geodesicas e astr.onG>)Nicas feitas nos terrenos. 



• 

§
1 9°. Orçamento geral do custo da linha, com indicação das quanti

dades de obras: e dos preços de unidades, se estes não estiverem determi
nados, e bem assijll das despezas de exploração e estudos preliminares. 

§ 10". Relatorio geral das vantagens e exito provavel da linha pro
jectada. 

Art. 5°. Somente depois de approvados pelo Ministro os documentos 
relativos aos estudos e explorações, poderá ser autorisada a construcção das 
obras, a qual não terá começo emquanto não fôr expressamente ordenada 
pelo mesmo Ministro. 

Art. 6°. As obras serão executadas por empreitadas e series de preços, 
mediante concurrencia em hasta publica ou mediante o systema de 
tarefas. 

As propostas serão recebidas na Directoria da Estrada e terão por base os 
estudos feitos, que poderão ser alli examinados pelos concurrentes. 

Art. 7º. A extensão de cada empreitada e a natureza das obras que 
nella devam achar-se comprehendidsi.s serão . mencionadas nos editaes de 
concurrencia. 

Art. 8°. Serão contratadas, separadamente das obras de preparação do 
leito e em novas concurrencias publicas, as da construcç~o de edificios 
e o assentamento da via permanente. 

Art. 9º. Recebidas as propostas, serão, depois de examinadas e devi
damente informadas pelo director, remettidas ao Ministro, que escolherá o 
proponente que lhe parecer mais idoneo, lavrando-se o contrato na Di

rectoria. 
Art. ro. Os contratos das obras terão por ' base os desenhos de exe

cução que os acompanharem ou a que se referirem, e as unidades de 
preços, especificações e condições geraes de execução que tenham sido or
ganisadas e approvadas pelo Ministrei, as quaes serão revistas sempre que 
se tratar de novos contratos, attehdendo-se aos preços correntes, facilidades 
e vantagens proporcionadas pelo Governo; distancias e local das obras. 

Art. r r. Sem prejuizo dos contratos já existentes e em execução, as 
«condições geraes» que forem organisadas para construcção de . obras por 
empreitada conterão as ,seguintes disposições : 

§ rº. O recebimento provisorio ou definitiv<;> qe qualquer obra será 
feitp .pelo director e só este poderá passar os certificados necessarios ao 

pagamento devido ao empreiteiro. 
§ 2º. · As medições parciaes ou finàes serão feitas em presença do em

preiteiro ou seu preposto, salvo se, avisado com a devida antecedencia, não 

comparecer. 
§. 3°. O empreiteiro tem .direito a que se proceda á segunda medição 

final; se o requerer dentro dos cil'lco dias decorridos da data em que se lhe 
houver dado aviso por esse escripto da conclusão da primeira. 

§ 4°. O director decidirá sem recurso todas flS contestações que se 
derem com o empreiteiro nas medições parciaes e p,rovisorias . 

. § 5°. Para _serem entregues a caução e o ºsaldo final, o director remet
terá a~ Ministro a conta corrente entre a Estrada e o empreiteiro, acom
panhada pela cópia d~ todos os documentos justificativos. 

Art. 12. As duvidas que se suscitarem sobre as medições finaes e 
ajuste de contas serão resolvidas pelo director, de cuja decisão haverá re
curso, se versarem s,obre questão technica. 
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Se se tratar, porém, de interpretação ou applicação de clausulas do con
trato das « condições geraes:P, ou, em geral, de materia contenciosa, poderá 
o empreiteiro recorrer para o Ministro, que decidirá em ultimo recurso. 

Art. 1 3 . O pessoal dos estudos e c~nstrucção do prolongamento e 
ramaes será o seguinte, cujos vencimentos constam da tabella annexa : 

• 

NO ESCRIPTORIO TECHNICO DA SUB-DIRECTOR:IA 

1 sub-director. 
1 ajudante. 
1 conductor de 1ª classe. 
1 dito de 2ª. 

2 desenhistas. 
3 amanuenses. 
1 armazenista . 
1 continuo. 

NA SECÇÃO DE CONSTRUCÇÃO 

chefe de secção. 
1 engenheiro de 1 a clàsse . 
2 ditos de 2ª classe. 
2 conductores de 1ª classe. 
2 ditos de 2ª classe. 
2 auxiliares. 

NA SECÇÃO DE ESTUDOS 

chefe de secção. 
1 engenheiro de I ª classe . 
2 ditos de 2ª classe. 
3 Conductores de I ª Classe. 
6 ditos de 2 a classe • 
I auxiliar. 

\ 

(!J 

§ 1°. As sec.ções terão <le extensão de 3o a 60 kilometros em construcção 
e de 60 a 1 oo kilometros em estudos. 

§ 2Q. Nos casos em que os trechos em construeção ou em estudos 
tenham extensão inforior ao límite mínimo adma fixado, ou excedam o ma
ximo sem attingir o multiplo do mínimo, o direct-0r proporá a_o Ministro 
a reducção ou augmento do pessoal, conforme se fizer necessario. 

§ 3°. Em todo caso, o quadro adma das secções só será preenchido á 
proporção que os trabalhos o exijam, devendo ser :reduzido logo que as 
condições de serviço permíttam. 

§ 4°. Em casos extraordinarios e exeepcionaes poderá o director admittir, 
temporariamente, Engenheiros extranumerarios, com prévia autorisação do 
Ministro. 

Art. 14. O eseriptorio technico ficará sob as -0rdens immediatas do 
chefe da construcção, para -preparação de projectos e verificação dos tra
balhos. 

Ao chefe da construc<;ã-0 compete : 
§ 1 °. Organisai; o projecto definitivo da Estrada e seus ramaes, á vista 

das plantas e mais documentos do est1:1de do terreno, corriprehendendo a 
de todas as obras d'arte, estações e suas dependencias. 
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§ 2(). Effectuar os calculos de cubação e o orçamento das obras pro
jectadas. 

" § 3°. Proceder aos calcules de cubação e avaliação das obras feitas. 
§ 4º. Prepara.J certificados para os pag·amentos parciaes e contas fümes 

das obras executadas por empreitadas. 
§ 5°. Visitar as obras em construcção, sempre que o serviço o exigir. 
§ .6º. A escripturação technica e organisação das folhas de pagamento do 

pessoal technico e operario empregado nas obras por administração. 
Art. 1 5. O escriptorio technico dos trabalhos de construcção ou de estudos 

será estabelecido no logar mais proximo e conveniente aos mesmos trabalhos. 
Art. 16. A escriptmação e contabilidade das obras serão feitas segundo 

as instrucções, livros e modelos organisados pelo director. 
Os orçamentos, despezas occurrentes e custo effectivo das obras de 

construcção e estudos serão escripturados com metbodo e clareza, por modo 
que de prompto se possa verificar a despeza real de cada especie de obra, 
o custo kilometrico de qualquer parte da Estrada estudada ou concluida, e 
as causas que tenham motivado excesso no orçamento da obra, quando isto 
aconteça. 

Art. I 7. Ao director compete autorisar todas as despezas do serviço a 
• seu cargo dentro da verba que para esse serviço tiver · sido cbnsignada na 

lei do orçamento, e bem assim promover amigavel ou judicialmente a 
acquisição ou desapropriação dos terrenos necessarios á construcção da Es
trada e seus ramaes. 

Art. 18. O director expedirá instrucções especiaes que regulem o ser
viço sob sua direcção e as relações dos empregados entre si. 

Art. 1 g. O director apresentará igualmente ao Ministro relato rios tri
mensaes e annuaes sobre o estado das obras em construcção e o custo 
destas acompanhados de cópias dos planos e descripções das obras mais 
importantes que tenham sido construidas, e bem assim da relação dos ins
trumentos de Engenharia existentes e do orçamento da parte das obras 
que se tiver de construir no anno financeiro seguinte. 

Capital Federal, 23 de junho de 1903. - Lauro Severi'ano Müller. 

DIVISÃO PROVISORIA 

TABELLA DOS VENCIMENTOS DO RESPECTIVO PESSOAL 

Categorias Ordenado Gratificação Vencimentos 

Sub-director. 12:000$000 6:000$000 18:000$000 

Ajudante . 8:000$000 4:000$000 12:000$000 

Chefe de secção. 6:400$000 3:200$000 9:600$000 

Engenheiro de l • classe 4:800$000 2:400$000 7 :200$000 

)) de 2• classe . 4:000$000 2:000$000 6:000$000 

Conductor de l • classe . 3:200$000 l :600$000 4:800$000 

)) de 2• classe 2:400$000 1:200$000 3:600$000 

Desenhista 3:200$000 l:6oo$ooo 4 :800$000 

Amanuense . 1:600$000 800$000 2:400$000 

Armazenista. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 

Auxiliar". 2:000$000 1 :000$000 3:000$000 

Continuo. 1:Óoo$000 500$000 1:500$000 

Observaçiio - O sub-director perceberá uma diaria maxima de 8$ooo, e os engenheiros e con
ductores em serviço de campo perceberão diarias de 3$ooo a 6$ooo, a juizo do sub-director. 
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ESTRADA DE FERRO' CENTRAL DO BR.AZIL 

lnstrucções technicas e regulamentares ·para a exe~ução dos serviços 

a cargo da 

6ª DIVISÃO PROVISORIA 

CAPITULO 1 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Da divisão 

Serviços e trabalhos a cargo da divisão 

Art. rº. Acham-se a cargo desta divisão, distribuidos pelas tres se" 
cções de que ella se . compõe, os serviços e trabalhós ·de que tratam as 
j nstrucções que baixaram com o decreto n. 4871; de '23 de junho ultimo. 

f 

Do escriptorio . technico 

Serviços e trabalhos a cargo ~o escriptorio technico 

Art. 2º. O escriptorio technico terá a seu càrgo :' 
§ rº. Os serviços de secretaria, comprehendendo: 
I. A correspondencia official do sub-director'; 
II. A escripturação dos livros de despezas e do custo e quantidade das 

obras executadas ; 
III. O processo de contas; 

. IV. A verificação dos livros ?e ponto dd pessoal · da .divisão; 
V. A organisação das folhas de pagamento ; 
VI. A expedição de certificados para pagamento-- na thesouraria ; 
VII. O apanhado de dados para os relatorios do sub-director; 
VIII. O registro de contas, contratos, propostas, certificados, pagamen .. 

tos em suspenso e das nomeações, faltas, licenças e demissões do pessoal 
dé nomeação; 

IX. O archivo da correspOndencia e de documentos, taes como titulos 
de propriedade, termos de responsabilidade, contratos, etc. 

§ 2º. Os serviços tech~icos ~e . es_criptofio.~ C,orr?-pr.ehendendo: 
I. A organização de. projectos, _orçame11tos., qmdições geraes e tabellas 

de preços para a execução .de. obras a cargo da divisão; 
II. A organização des ·documentos, como memorias justificativas, cópias 

de cadernetas das operações de campó, ·etc. que devem acómpanhar os 
projectos submettidos á ápprovação do Governo ou da Directoria ; 

III. A verificação das ·folhas de )J1edições proyisorias; 
IV. A avaliação fin;:i.l das obras .executadas por empreitada ou por 

tarefa, e a organisação das respectivas folhas .~ de medição ; 
V. O calculo do custo total e por unidade de· obra dos trabalhos e 

serviços executados r.or administração ; 
VI. A organisação dos perfis de progresso do escriptorio . technico ; 
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VII; O archi vo da:s cadernetas originaes das operações de campo, dos 
cakulos das · medições finaes, dos projectos, desenhos e memorias justifica~ 
tivas das obras. 

§ 3°. Os serviços do almoxarifado, comprehendendo: 
I. A requisição db material e objectos precisos para a execuçfo dos 

trabalhos e serviços a cargo da divisão ; 
II. A guarda e conservação desse material ; 
III: O fornecimento do material requisitado pelos empregados para 

isso autorisados pelo sub-<lirector; 
IV. A escripturação dos livros dÓ deposito. 

Da secção de estudos 

Serviços e trabalhos a carg·o da secção de estudos 

Art. 3°. A secção de estudos terá a seu cargo: 
§ 1º. O serviço de reconhecimentos para a escolha do traçado da Estrada, 

comprehendendo : 
I. A determinação da topographia approximada da região por onde 

sigam os traçados que convenham ser examinados; 
1• II. O exarrie ' da ; natureza dos. terrenos da região abrangida pelos re
conhecimentos e obtenção de dados sobre a sua producção, riquezas na~ 

turaes e população ; 
III. A determinação de coordenadac;; geographicas dos pontos notaveis 

dessa região ; 
IV. A indicação do traçado preferível e dos motivos dessa preferencia. 
§ 2º. Os serviços de exploração da linha de · ens·aio, comprehendendo : 
I. O traçado . e andamento· da linha de ensaio ; 
II. A determinação da topographia de uma faxa: de terrenos ao longo 

dessa linha, para o projecto do traçado definitivo ; 
III. A · determinação das altitudes das aguas normaes e das maximas 

enchentes dos cursos d'agúa, margeados e transpostos pela linha de ensaio ; 
IV. A determinação da percentagem aproximada da terra, pedra solta 

e pedreiros que serão retirados das excavaç'Ões para preparação do leito 

da Estrada; 
V. A indicação da posição, natureza e secção de vasão àas obras 

d'arte. 

Da secção de construcção 

Serviços e trabalhos a cargo da secçc1o de construcç.fo 

Art. 4°. A secção de construcção terá a seu cargo : 
§ 1º. Os serviços de locação, que comprehendem : 
I. A locação, no terreno, da linha do projecto ; 
II. O nivelamento da linha locada e de secções- transversaes a essa 

linha; . 
III. O levantamento de plantas parciaes para o projecto de obras 

d'arte. 
IV. A determinação das quotas das maximas enchentes e das aguas 

normaes dos cursos d'agua cortados ou margeados pela linha locada; 
V: A · indicação da posição, natureza e vasão das obras d'arte ; 

144 
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\ 
VI~ A loç:á~ãe dà~ obras d'-atte e 'êdifi\Ziõs prgjceatàélos ; 
VIL A ©rgàni~a-ção do petfil dJ;> rerret:rá) s-aguiniio a lihha de locação 

para o projecto do 15rade da Estrada. 
VIII-. A marcação dós p0ntos ·à€ ·passag<tm de cRirte para aterro (PP) 

e ~ ~eguran~a qesse& pôri.tos e d~s d-e ~.om~ d~ 'Gµr:Va e de tangente ; 
IX. A organisaçã0 d~ €âderhetf!S'-"I'esumo~, para s'er\í"it durante a con~ 

strucção ~ 

X. A indka~ão dos terren1i's, pedreiri;IB~ manfüoíàes ê bemfeitorias que 
devam ser desapropriados peja Estià<lá .. 

~ 2º. Os serviços. d'.e rnnsti:ucçã'O, ·ê'qmpr,efu:endentlo.: 
I. A íi$calisação dos trabalhos de constrncção executados por emprei

tada ou por tarefo.; e a direcção e conducção dos que forem feitos por 
adminjstração ; 

II. As n1~âíÇÕ'es p'ni>vísôrfüs e fihl\ê3 'â.fô3 trabalhos executados por em~ 
preitada, tarefa ou administração ; _ 

. III. A 'OrJg·àniMção (lãs fbiWã8 tl@ m>e<l~~&es prôvisôfí~s ; 
:l.V. O registr.o d-a!> fulh.a:s 'de ll>itfd.iqBes pfüviMtias 'e finaes ; 
V. A locação do eixo da Estrada .para o ass~htatl:l.~'fim 'd~ V1là. permanente. 

'CARI'FULO H 
BEVERÊS Ê -àtTR.füb1ÇÔE~ n6'9 EfiliR.M~nõs ( 1 

Sub-director . 

Art. 5°. Gt>tnpét~ at> s'llb~dttêtt'.õl' : 
I. Dirigir ~ ~xet.tit&t tódõs ós traoolM~ ~ s"érví~bs à cargo da divisão, 

por si ou pel:os empte.gaGfQ~ tfiie ~~Nt i~só d'esi~rHft= ~ 
II. Fixar as diarias do !l~sst>al t€'ch\lí'C'0 e @ lâlim~ro ~ jornaes dos ope~ 

rarios a servicb 'd-a d.ivisãd; 
' • 1 

III, A.1.1toris11.r ·a r'etitadá 'dê m:ateria@s, 'ê "ij~j~tws à~ deposito ; 
. l:V. En:rnminha<r t>s · r~q•r<trimentos~ pe0id~s·; · @tlh •; diri~ü~ pelo pessoal 

da divisão á Directf>ria tl!i Estráqa ~ _ 
V . Organi:s:a."r -as instrutções êSp~ai~s par.a ~ ~;x:~\J~~'t> d'Os serviços e 

trabalho~ a seu cargo. 

Aju!dànJe 

Attr;buiwes do ajudante 

Â.4_:1;, 6°·. Ae ~jli'd1ihfij_ 'Gd sü'1:l=-ÊÍ1fé~@r 'lêftiipeté dirigit· os serviços do 
escriptorio technico durante as· ausencias do sub-director em serviço da Estrada . 

. DeV.€res do âju!llant'e 

A-ft. ?º. $ãp denres qo •fii!:Hfanre: 
1. Executar os serviços technicos de escriptorio, auxilj~se,- pelos empre

gadps qesignadGjs pele sub-direçtoq 
ir. Prestar ao suh-director inform~çóes sobre o cum11f4w~to dado por 

s!ms amd1iares a0s dev,~re~ -qµe lhes i.;!J.betirt f€lll'1f!l et;µprllfados da divisão ; 
UI. Ep.aer.rar © livH>. de ponto d!' · tisqipt~rio t~chni!'P l~o depois de 

CGmeçad© e âe terminadG 0 expedi-ente do inBsfüa es'cripfürio. 



Pe:ssoal tec.lznico e de secretaria do es.criptorio 

Deveres do pessoal techuico e de secretaria do escriptorio 

Ar-t. 89.. São d~-vhes de todo o empregado encarregado dos serviços 
te~hn.ioos e de st:iGFetaria do fü!Griptorio technico : 

I. Comparecer todos os dias uteis á repartição e ahi permanecer das 
9 1/2 h~ras àa manhã ás 3 . 1/ 2 da tarde, e mesmo fóra dessas horas e 
nas. domingos e dias feriadQ!:l, quando assim o julgar necessario o sub-director ; 

II. Assignar á entrada e sahida da repartição o livro de ponto, sob 
pena de ser considerado ause.me no dia em que o não fizer; 

III· Ex\!-<;Utªr ~orr-i presteia ~precisão os serviços de que fôr incumbido. 

Armazenista 

Responsabilidade do armazenista 

Art. 9°. O armazenista, como unico responsavel pela quantidade e 
'st:a.da d.e conservaçfa do material e objectos pertencentes á divisão, que 
não . se acharem á disposição dos empregados autorisados a requisitai-os, 
~a .abrigaão a in.demnisar a Estrada pelas faltas ou estragos que se 

>clera:{fl.1 ~alv;o càsas de foi:ça maior, levados i01mediatamente ao conheci
mento àp sufüdiF6Ctor- e por e\le verificados. 

Dever~s go cirinazenista 

Ait. i o. Sáo deveres ·do armazenista : 
I. Residir rn}.S proximidades do deposit9, :onde deverá perman·ecer 

das J fÍ.s 9 horas da manhã e tlas I O da mar;ihã ás 4 . da tatde i 
II. A~récàdar e classificar. o material e , ~bjectos ·não utilisados cm ser

viçó dá divisão, pertencentes á extinr;ta residencia do prolongamento; 
UI. Receber, conferir e acondicionar os materiaes e objectos reco

lhidos ao deposito pelo pessoal da divisão, e os · que lhe i forem suppridos 
pelas outras (füdsões ·ou por fornecedores da Estrada ; 

IV. Velar pela conservação e limpeza do material e objectos sob sua 
guarda, àl.:rttmá:àdd.,as per es:pesié-s, afim de facilitar os balanço.s e o ser· 
viço de sahidas do deposito ; 

.. V 1 . Tr~~.er sempre em di?- .a escripta do deposito, archivando metho
dié.arµ_ent~ 98 doçull}eqtos comprobatorio~ dessa escripta; 

VI. Enviar ao sub-directqr! até aq dia ro de cada mez, a relação de
t.alhaq.a i:l~s entra.das e sabidas do ~ateria! Q.urante o m~z anterior ; 

. "\'.IÍ. Informa~ p s4b-di:rector . da falta, em deposito, dos materiaes e 
qb}~Úgs qqe çpnst~tuern o seu supprim.ento habitual; 

VIII. 'Extrahir~ ~e~unqo !Pdicações 4o sub-director, os pedidos de ma
teriaes para o depo~ito ; 

IX. Tomar o ponto d.os guardas e serventes sob suas ordens e re· 
m_ener ~o s4b-dir~ct9i:, até ap <li.a 5 de cada mez, o respectivo livro de 
ponto, bem como a nota d~ sua frequencia durantl! o mez anterior. 

Chefes de secção 

Attribuiçpes dos chefes de secção 

A'ft. r t. C-:i:da secçfo será dirigida por um chefe de secçãó, a quem compete: 
· I. Distribuir pelos seus ajudantes os serviços a cargo da secção; 
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II. Nomear e demittit os operados indispensaveis á execução dos ser
viços a seu cargo, e fixar o numero e i.ornaes dos mesmos operarios, nos 
limites estabelecidos pelo sub-director; 

III. Requisitar do armazenista, cofn autorisa.ção do sub·director, o for
necimento dq.5 materiaes e . objectos necessarios á execução dQs serviços a 
seu cargo; 

IV . . Encaminhar, devidamente . informados, os requerimentos e repre
sentações de seus .. ajudantes, dirigidos ao director qa Estrada ou ao sub
director da construcção. 

Deveres -. dos chefes de secção 

Art. 1 2. São deveres dos chefes de secção : 
I. Guiar seus ajudantes e fiscalisar a execução dos serviços que lhes 

confiar; 
· II. Verificar os livros de ponto. dos operarios ·de sua secção e calcular 

0s salarios de cada um delles ; 
III. Remetter ao sub-director, até o dia 5 de cada mez, os livros de 

• ponto dos operarias, a nota de freq.uencia dos empregadoscde nomeação 
e as contas de sua secção., e até ao. · dia 15 o relatorio dos trabalhos 
executados e a relação do material e objectos que houver recebido do de
posito. durante o mez anterior; 

IV. Assistir ao pagamento do pessoal de sua secção e dar qi:iitação 
nas folhas de pagamento do pessoal operario ; 

v.· Remetter ao escriptorio technico, logo após cada pagamento, a re
lação dos empregados que não houverem sido pagos nessa occasião ; 

VI. Prestar ao sub-director informações sobre o modo pelo qual seus 
ajudantes cumprem seus deveres. 

\ 

Chefe da sec.ção de estudos 

Deveres · do chefe da secção de estudos 

Art. 1 3. Ao chefe da secção de estudos compete mais : 
I. Proceder pessoalmente aos reconhecimentos parciaes necessarios 

para o traçado da linha 'ele ensaio ; 
II. Desenhar os alinhamentos e o perfil longitudinal da linha de 

ensaio, para verificar se esta se ·) presta ao projecto ·do traçado definitivo, 
que ·não deverá passar á distancia maior d.e 60 metros daquella linha, 
adaptadas as seguintes col'ldições technicaS" : 

Menor raio de curva, 101,28 metros; 
Maxima declividade, 1 ,8 º/o ; 
Menor comprimento de tangente entre curvas de sentidos · contrarias, 

40 metros; 
Menor comprimento de nivel ~ntre declividade de signaes contrarias, 

2 00 metros; 
III. Percorrer sua secção, sempre que fôr necessario e, pelo menos, 

. duas vezes por · mez, e examinar .a execução dos serviços confiados aos 
seus ajudantes; 



() 

... '' 

579• 

577 

IV. Examinar detidamente o terreno cortado pela linha de ensaio, 
afim de determinar a percentagem aproximada da terra, pedra solta e pe· 
dreiro que tenham de ser retirados das excavações para a preparação do 
leito da Estrada, e a posição, natureza e secção de vasão das obras 
d'arte de sua secção. 

Pessoal da secção de estudos 

Deveres do pessoal da secção de estudos 

. Art. 14. São deveres geraes do pessoal da seccão de estudos: 
I. Occupar-se com os trabalhos a seu cargo durante oito horas, pelo 

menos, em cada dia util e mesmo em qualquer outro dia, quando tenha 
serviço urgente a fazer ; 

. II. Executar com prestesa e maxima precisão os servi~os de que 
fôr incumbido ; 

III. Manter em bom estado de conservação os materiaes e objectos 
da divisão, . em uso nos serviços a seu cargo. 

Chefe da secção de consti"tu:ção J 

Deveres do chefe da secção cle construcção 

Art. 15. Ao chefe da secção de construcção cumpre : 
1. -~ Visitar frequentemente os trabalhos e serviços da secção a seu cargo 

e dirigir pessoalmep_te a execução dos de maior importancia; 
1 ·n. Projectar as Óbras d'arte correntes, de accordo com os typos para 

esse fim organisados no escriptorio technico ; 
III. Convidar os empreiteiros e tarefeiros para assistirem ás medições 

· em sua secção ; 
IV. Acompanhar os engenheiros e conductotes que procederem a 

essas medições, e classificar os materiaes extrahidos das excavações. 

Pessoal da secção de construcção 

Deveres clo pessoal da secção de construcção 

Art •. 16. -~ão deveres .de todo o empregado encarregado de trabalhos de 

construcção : 
I. Qccupar~se com os trabalhos a seu cargo durante oito horas, pelo 

menos, em ' cada dia util e em todos aquelles em que os mesmos trabalhos es
. tiverem em andamento ; 

II. Inspeccionar asi?iduamente os trabalhos executados por empreitada 
ou por tarefa, não permittindo que se afastem das regras a que estiverem su

jeitos; 
III. Manter em bom estado de conservação os materiaes e objectos 

da divisão. em uso ou para serem empregados nos serviços a seu 

cargo; 
IV. Conduzir com rigorosa economia os trabalhos executados por admi-

nistração. 



CAPrI.'ULO m 
!):X!j;ÇlJÇÃO DOS SERVWOS E 'I:RABALHOS 

.Do escr4ptoi-io techA!l,co 

Classificação :~e registro da correspondencia 

A111 ~ 7. Toqa a correspondencia_T d~ escriptorio technico será classificada 
em tres grupos - bireci:oria, pessoai da Ôª divisão e diversos, conforme seu 
dest;ino ou procedencia. . 
. § lo.. Á côrrésporidehcia expedida será pàssada para ci:>piadores, havendo 

um pãra éàoà ~fopo~ todos eiiês téhdo nUfüera~áb pre>pria. . 
• § zà. A _cdfresporidêndà· fécebida será datadâ aó entrar tió escriptono, e 

registrada, em protocollos, nos quaes se fará menÇffb dô Eiürnérd de ordem, da 
data da eiifradá e do átraéto do assumpto dé éàda papel~ que será posterior
i;ne_nte archivado junto aos outros grupos a que péfreticer. 

Copia$ dos papeis â devolver 

• Art. l~. Ü& PW~is q~e t~nham de ser devolvidos serão copiadoJ, rece
bendo as cópias o numero de ordem e a data de entrada dos originaes para 

serem ª rchiv&4as. 

Cla...c::sificação das despezas 

Art 1 19. As cl~&p~zas gerat::s <ifl. divL~ã~ ~erÃ,q ~F\ipa\ias sob oito titulos, 

a ~b~r; 
I. A.dmi11istraçfo1 fiscalis.ação t! trabalhos t~&hflicus ; 
II. Serviços.~ obras por a..dminist.raçãq ~ 

IU. TareJa~ ~-
IV. Empreitadas ; 
V , l\'la:t~iB;es e obje\;t.Qf?; 

VI. P.rqpr~dadt::&; 
VII. Indemnisações ; 
VIII. Diversos. 

Discriminação das despezas 

Art. 20. éorrespondem a càda um dos títulos do artigo anterior : 
Ao lº titulo, as despezas de ortj.enados e salarios pagos aos empregados do 

esctiffet&H& tédil:iicili e abs dás sécÇ6es· clé estudos e eànscrue~ão, e as contas de 
alugueis de casa, transportes e outras referentes ·ª esses empiégados; 

Ao 212 titulo, os sàlários j:fügos aôs jdrnaleiros emprégados na execução dos 
servtÇbs e obras par adminisfraç[d e as eemtas cl:iFFespondentes ; . 

Ao 3° titulo, os salarios pagos aos dpeI'arlos eh1ptegaàes na execução de 
serviçes @-. obrás :Pbi tarefa @. a importanaià pagà ,p6r eertificados expedidos, 
a tareféitps; 

Ao 4° titulo, as importancias pagas pór certificados e«.pedidos a em~ 
ptdtéiros ; . 

Ao SQ tituld.; ás sotrlrnas dêspendidas cbfn ~equisiçãe> tle materiaes e obje~ 
ctos para os serviços e obras da divisão ; ' · 

Ao 6P fü:uld, as 1 irnportáneia:s pagas pelas propriedades adquiridas por 
intermedio da divisão para uso da Estrada ; 



-----
Âb 7à füülo, iis im~tWhihêÜl§ pli~a.g jj€!lâ f:Í@sâpropriação de bemfeitorias 

que dev~m êer destruidas para a execução dos serviços a cargo da divisão ; 
Aq $0 thulo, todas as despeZás qué n~õ põssâin §êr ínêluidas sob um dos 

outros t:ltuios. . 

.i\rt ~ 2 l • Q§ lfl.t!çam~nt~§ da15 q~speza§ 4@ q14e trata o artigo anterior serão 
feitos quando ao escriptorio technico chegar aviso, pela 2ª secç.:fo da 3ª divisão, 
-tlti pâgãh:iêntó tl~ 'êã'dã. Uma tlêllfül; mei:l6s qüâhto ds ifüpoflàhcias dos materiaes 
sü}jpfkl:às aõ deposito pelã-S ôlib'âs tlÍvi§ô.és; quê serã& l!.'if!Çãl'.iãs á vista das 

fáctl:ifâs M gilÍãs i:J.Ué ãcómpáfiharêfil d§ filéfü'r1os màt~·r1ãe§i lõgb depois de 
recêBidos ~ ébfifüffüôs pelo ãrrfiâflefl.istli àíi lJef quêffi !iüâs v@zes fizer. 

Escripturação de de8pezas por conta de terneiros 

Art. 22. Sob, os me'smos tltuios das despeias ser~o lançaçlas ao credito da 

dl.visao as importandas que, a esta debltadas,' referlreni.-se a despezas feitas por 

çontf!. clas oµg·as. divis§~s da, Es.trP:da oµ qe ~.srrim:P.os. 

Glãssificaqão de obras e serviçqs. 

() Art. 23. A escripturação do cqsto e quantidade das obrà~ e serviços exe-

cutados d1scr!mln?-ri ~ parte referénte a cada uni dos s~guintes grupos : 
i. Administração, fi.scaÍisà:ção e trabalhos de escriptõrio; 

t1. Reconhedmenta ; 
Iil. :E:xplorãÇao ; ' 

IV. LocãÇãó ; 
V. Trãbá11iôs prepafátõriôs ; 

VI : Movimento de terra.; 
Vrí. Alvenãrl.a e trabalhos connexos ; 

vnr: 4ês~µtarpento çla via p.~rmaneqt@ ; 

r:x;. A-~q~rnarn!!r+to da linh~ telegraplaic~ ; 
X. Trabalhos diversos. 

As despezas referentes aos grupos Ila X serão lançadas separadamente, 
conforme se tratar d~ s~wvi~~s e obras executados por empreitada ou por admi~ 

nistração. 

IBsêRfülMÇá.O àô Ci;isi:õ ê qfüui.tidade de obtíl.s e S~l"VÍ,l;DS 

Art. 24. Correspondem. 11 tl:td·a uh1 d0s gtu}Jll§ lia áFl:Ígti anterior as se

guintes parcellas : 
Ao 1º gt-üpt}; ã ifüpóftlifitHi dã§ f@lfias de pagamento do pessoal empregado 

nos serviços do escriptorio technico e nos de fi:sçalisação dqs trabalhos de con
s!rfü:(?ãô, cõfüàs referehtes a estes serviços e materiaes e objectos nelles consu

midos; 
Ao 2º, 3° ê 4ª grüpõs, a Ímpõi'tá.iiciâ dãs folhas de pagamento do pessoal 

empregado nos respectivo~ servi~o~, contas e materiaes correspondentes; 

Ao 5°, 6°, 7º, 8°, 9º e ioº grupos, a importancia de cada uma das Tespe

tativas ffiifMH·~ ~H~ ~brail, tlist2ritn.irtil:d~s st!gUtttJ.tj os nurli.er0s da tabella de preços 

~na -vigbr p-ara ex'«!t1:1çã<:j díi!> m~sm~s obrl:l:!L 
.lílhi frent~ â çatlà uma das part:ella;s em t{ue se âividirêfü o3 sêfviços e obras 

. 'à-os grup-0~ II a K im m~t:tiiiortãrá a rttap€ctivã qlianHdaidõ âe serviço ou de obra 

' @t't~\attl\Íà ·. 
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Escripturação do .custo e quantidade de obras e serviços 

Art. 25. A escripturação do custo e quantidade dos serviços e trabalhos 
executados será feita mensalmente pelos dados extrahidos dos relatorios dos 
chefes de serviço, verificados pelas folhas de ~edição e de pagamento e pelas 
contas das sahidas do' deposito . 

Remessa e processo das contas apresentadas ás secções 

Art. 26. As corttas de transporte, alugueis de casa e outras. semelhantes 
apresentadas ás secções serão remettidas pelo chefe de -secção ao escriptorio te
chnico, em começo de cada mez, acompanhadas de uma relação em que serão 
mencionados o numero à.e ordem, a importancia e o nome do apresentante de 
cada conta, bem como a natureza do serviço que houver dado logar á respe
ctiva despeza. 

Essas contas, depois de verificadas por um dos am_anuenses do escriptorio 
technico, serão apresentadas ao ci:visto» do sub-director, para serem registradas. 

. . 

Livro de ponto. e organisação das folhas de pagamento dos operarios 

Art. 27. Haverá duas series de livros para a tomada dó ponto do pessoal 
JOl'naleiro da divis.ão; de modo a haver sempre em uso uma serie, eIIJiflUanto 
estiver a outra sujeita a verificação no escriptorio technico. 

§ 1º. Recebidos neste escriptorio os livros de ponto, um dos · amanuenses 
verificará se o numero e salarios dos operarios estão de accordo co"m as ordens 
do sub-director, a quem communicará as divergencias que encontrar. 

§ 2º. Concluida e.ssa verificação, fará a som ma do ponto e o calculo dos 
salarios de cada operado e organisará as respectivas folhas de pagamento. 

Notas de frequencia e organisação das folhas de pagamento do pessoal de nomeação 

Art. 28. As folhas de pagamento do pessoal de nomeação serão organi
sadas pelas notas de frequencia fornecidas pelos chefes de serviço e pelo livro 
de ponto do escriptorio technico. 

Certificados 

Art. 29. Para os pagamentos que devem ser feitos na thesouraria da 
Estrad~, por conta da divisão, serão organisados, ·no escriptorio technico, certi
ficados assignad0s pelo sub-director. 

Registro de papeis e doéupientos 

Art. 3o. Todos os papeis e ·documentos · sujeitos a registro r,eceberão 
um numero de ordem especial para cada registro, de modo -9.ue não se 
confundam e possam ser facilmente encontrados. 

Registro · de desenhos 

AI'.t. 3T. As planlf!as, perfis e desenhos 011ganisad0s rio escriptorio tech
nico serão feitos em escala apropriada a cada caso, · e coFlterão todas as 

. indicações prec.i~as, para que se .saiba a que obras se referem. 
Par:agrapho .uaico. Todos esses documentos · levarão .o ex visto» do sl!lb

director e a assignatura do desenhista que os tiver orgarnisado cm copiado. 
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Verificaçã0 e processo das folhas de medição provisoria 

Art. 32. Recebidas no escriptorio technico as folhas de medições pro~ 
visorias, organisadas nas secções de constrncção, o ajudante do sub~director 
verificará o calcuJ.::> da importancia de cada especie de obras, fará a somma 
dessas importancias e extrahirá os dados para a expedição dos certificados.· 

Avaliação das obras medidas definitivamente 

Art. 33 .. A avaliação da quantidade de obras medidas definitivamente 
será feita pelas notas de campo das medições finaes, confrontadas com os 
projectos das mesmas obras e com as ordens de serviço autorisando modificação 
nesses projectos. 

Paragrapho unico. Nenhuma modificação que importe em augmento 
de despezas será levada em conta dos empreiteiros ou tarefeiros·, se não houver 

. sido autorisada por ordem escripta de quem para isso tiver competencia. 

Avaliação do custo das obras e serviços executados por administração 

Art. 34. Dos relato rios dos chefes de secção, confrontados com as folhas 
de pagamento e contas respectivas, e com as notas dos materiaes e objectos 

• consumidos nos serviços e obras por administração, deduzirá J ajudante do 
sub~director para cada mez o custo total e por unidade de obra desses serviços 
e obras. 

Perfil de progresso 

Art. 35. Com os dados remettidos mensalmente pelos chefes de secção, 
será indicado no perfil de progresso do escriptorio· technico o andamento dos 

· trabalhos de terraplenagem e de construcção das obras d'arte, adoptando-se 
côres differentes para indicar as quantidades de obra executadas em cada mez. 

Arcbivo de documentos 

Art. 36. Todos os documentos ·sujeitos a archivo serão rotulados e nume
. rados por especies, de modo a ser facil encontrar qualquer delles, quando 
necessario. 

Pedidos de material para o deposito 

• Art. 37. Os pedidos de materiaes e objectos para o supprimento do 
deposito ~erão extrahidos em tres vias, ficando uma em poder do armazenista, 
outra archivada no escriptorio technico e a terceira será remettida á intendencia. 
Nesses pedidos serão indicadas por algarismos e por extenso as quantidades 
de ca9a material. ou objecto. 

Fornecimento de material existente no deposito 

Art. 38. Os materiaes e objectos do deposito só serão entregues pelo 
armazenista mediante pedidos assignados pelos empregados para isso autori~ 
sados pelo sub-director. 

Desses pedidos, em tres vias, duas serão entregues aq armazenista, que 
conservará uma para o seu archivo e rernetterá a outra ao escriptorio 
technico; a terceira ficará archivada no escriptorio do encarregado dos 
serviços para que forem destinados os materiaes pedidos. 



Guias de fornecimento 

Art. 39. Recebendo o pedido, o armazenista extrahirá a guia de for
necimento, em tres vias, nas quaes passará recibo o empregadq a quem 
forem entregues os materiaes ou objectos,ere~etterá uma dellas ao sub-director, 
a outra ao chefe do serviço para que forem destinados os mesmos materiaes, 
ficando a terceira como documento de descarga do deposito, neste archivada. 

Proposta para os pedidos de material para o deposito 

Art. 40. Quando no deposito houver falta de alguns dos .materiaes 
pedidos, ou de todos, o armazenista levará immediatamente o facto ao có
nhecimento do sub"director, dando os motivos por que se acha o deposito 
desprovido desses materia.~s, e apresentará logo proposta para lhe serem for
necidos, 

Indicações que devem conter as guias de fornecimento 

Art. 41. As guias de fornecime.n.to deverão indicar o numero dos pe
didos a que se referirem, . a quantidade· e preço de cada material, sua ·pro-' 

• cedencia e os serviços a que se destinarem. o 

Livros para ª. escripturação do depositó 

Art. 42. Haverá no deposito os seguintes livros de escripturação: 
Livro de entradas . e sabidas ; 
Registro de compras; 
Talões de pedidos á intenl!lencia, e os livros auxiliares que a pratica do 

serviço aconselhar. 

Escripturação de entrac\.as e sahidas do , material do deposito 

Art. 43. Nos livros de entradas e sahidas será reservada uma folha 
para cada especie de material ou objecto, fazendo..:Se o lançamento das 
entradas pelas notas de expedição e o das sahidas pelas guias de fornecimento, 
com as seguintes indica.ç6es ; · 

Para as entradas : 
Proeedencia dos materiaes ou objeetos ; 
Data da entrada ; 
Numero e data do pedido; 
Quantidade pedida e recebida ; 
Pormenores ; 
Custo da unid.ade ~; . 
Importancia. · , · 

Para as Sl;lh.folas : 

Destino 4.o~ materiaes OlbJ>pjectos ; 
Numero da guia do for1.Yedi;1fonto; 
Data da sahida; . , .. ,. : 
Numero d'o. pedido correspondente á entrada ; 
QlJal'ltidade ; 
Importancia. 
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Correcções nos livros de entradas e sabidas 

~rt. 44· São prohibidas as rasuras, emendas ou as entrelinhas 
nos livros de entratl.as e sahidas ; as correcções que nelles tenham de ser 
f~itas serão substituídas por lançamentos que annullem os erros commet~ 
tJdos, declarando--se os motivos dos novos ·lancamentos , . 

Livros para o registro de compras 

· Art. 45. Haverá dois livros para o registro de compras por intermedio 
da · divisão : 

Um para os materiaes adquiridos por conta da divisão e outro para os 
adquiridos por conta da intendencia. 

Escripturação do. registro de compras 

Art. 46. Em qualquer destes livros se reservará uma folha para cada 
fornecedor e cada especie de material, e se fará o lançamento dos seguintes 
esclarecimentos : 

Nome do fornecedor; 
Data do contrato ou proposta ; 
Data da entrada; 
Logar do deposito ; 
Quantidade; 
Data da sahida ; 
Destino ou logar do emprego. 
Quando esses matedaes forem empregados em obras a cargo da divisão, 

serão extrahidos desses registros os dados para os ·1ançamentos do livro geral 
de entradas e sahidas do deposito. 

A viso da recepção de materiaes adquiridos por intermedio da divisão 

Art. 47. De cada partida de materiaes recebida pela divisão o encar" 
regado da recepção dará aviso ao escriptorio technico, com os esclarecimentos 
de que trata o artigo anterior, para os necessarios lançamentos. 

Da secção de estudos 

Reconhecimentos geraes 

A,rt. 48. Nos reconhecimentos para a escolha do traçado definitivo o 
Engenheiro encarregado desse serviço percorrerá as estradas e caminhos que 
seguirem na direcção aproximada da directriz geral da via ferrea, levantando 
por processos expeditos a ·planta topographica da região que percorrer e 
tendo especial cuidado em determinar a direcção dos valles e elevações 
principaes e a situação e altitude dos pontos forçados de passagem, como 
gargantas, travesliias de valles e povoações. 

Servir-se-ha, para o levantamento topographico, da bussola de mão, pe" 
dometro e aneroide, usando, porém, de trànsito, corrente e nivel no reco· 
nhecimento das passagens mais difficeis, onde fôr indispensavel o emprego 
de fortes declividades ou de curvas de ra10 minimo. 



· Dados colhidos durante. os r.econhecimentos geraes 

Art. 49. Ao mesmo tempo qae proceder ao levantamento topographico, 
o chefe do serviço procarará colher dados ~obre a natureza dos terrenos da 

. região, suas riquezas naturaes, ·pFoducção, população e outros 1que convenham 
ser conhecidos para se .julgar, com· sufficiente aproximação, ·das difficuldades 
de construcção e dos recursos de trafego da Estrada. 

Relatorios dos reconhecimentos geraes 

Art. 5o. O chefe da secção de estudos apresentará ao sub-director, 
acompanhando a planta topographica do .reconhecimento, um telatorio cir• 
cumstanciado do serviço executado, e indicará com clareza e precisão o tra· 
çado que lhe parecer preferivel, justificando ·sua ~scolha. 

Reconhecimentos. parciaes 

Art. · 5 1 • Escolhido o traçado geral da Estrada e a0 iniciar-se sua explo· 

1 
ração, o chefe da · secção procederá, á medida que fôr sendo preciso, aos 
reconhecimentos parciaes necessarios para o traçado da 1inha de -ensaio, de 
modo que esta fique o mais proximo possivel da linha do projecto e em 
caso algum se afaste della mais de 60 metros. 

Estudo do traçado na passagem de gargantas -e elevações 

Art. 52. Na passagem de pontos forçados, que clevam ser attmg1dos 
por uma rampa, convirá, · quasi sempre, interromper a linha de ensaio no 
começo da rampa e partir do ponto forçaclõ do traçado com outra linha ..._ 
que vá ao encontro da primeira e a .ella s~ ligue no ponto indicado pela 
configuração do terreno e pelas condições te(i:hnicas adoptadas. 

Linha. de ensaio 

Mt. 53. A linha de ensaio será assignalada por mefo de estacas cra
vadas n0 solo até a superfide d0 terreno, e p0r outras, ao lado dessas, 
indicando a distancia a que se acharem do ponto inicial da linha. 

Unidade para a medida~ das distancias 

Art. 54. A unidade adaptada para a medida da distancia entre estacas 
é ·a corrente de 20 metros, sendo as fracç0~s de c0rren.te represente.das 
pelo correspondente numero de metros. 

Estacas cla linha de ensaio 

Art. 55. Será implantada uma estaca em todos as pontos em que se 
completar um namero inteiro de ·correntes, naquelles em que houver mu
dança de inclinação ào terre:ao e R0s que· servirem de estação de transito. 
Nestes poatos a posição €Xacta do alinhamea.to da linha de ensaio será 
fixada por meio de um prego de cah>re cravado seb o tepo das estacas. 
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Estacas de angulos, <lefiexão da linha de ensaio 

Art. 56. Sempre _ que fôr possivel, as mudancas de direccão dos alinha
mentos terão logar e,_)11 estacas representando nu~ero inteiro , de correntes, 
e os angulos ·de deflexão dos alinhamentos serão de numero inteiro de 
gráos. 

Nivelamento da linha de ensaio 

Art. 57. Todas as estacas do alinhamento serão niveladas e contra
niveladas, admittindo-se a differença maxima de om ,3o entre os resul

- tados dessas d1:1as operaçõ_es. 

Cotas das maximas enchentes e das ag·uas normaes dos cursos d'agua 

Art. 58. Ao mesmo tempo que se fizer o nivelamento das estacas 
do alinhamento, será determinada a cota das referencias do nivelamento 
(R N), da linha das aguas normaes e do de maxima enchente dos cursos 
d 'agua margeados ou cortados pela linha de ensaio. 

Referencias <le nivelamento J 

Art. 59. Haverá, pelo menós, uma referencia de nivelamento de ki
lometro em kilometro, estabelecida ao lado da linha de ensaio, em arvores 
ou estacas bem firmes. 

Comprimento clas secções transversaes 

Art. 60. As secções transversaes, normaes i linha -de ensaio, terão 
pelo -menos 80 metros de extensão para cada lado dessa-s linhas ; serão 
tomadas a clinometro de pé e corrente, : sendo expressamente prohibido 
o . uso de clinometro e corda. 

Secções transversaes clas estacas de <leflexão 

Art. 61. Nas estacas de deflexão serão tomadas duas secções para 
o lado externo do angulo dos dois alinhamentos, 1:1111a normal ao alinha
mento da frente e outra normal ao de trás, e sómente uma secção para 
o lado interno do mesmo angulo, normal ao alinhamento da frente. 

Da secção de construcção 

Ordena<los para a marcação dos pontos principaes do projecto do eixo da Estrada 

Art. fo. Recebendo as plantas do projecto definitivo da Estrada, o 
chefe da seccão de construccão deduzirá dellas a grandeza dos normaes , , 

baixados dos PT PC e PCC da linha do projecto sobre a linha -de ex-' -

PloFacão e o numero das estacas desta linha correspondentes aos pés 
, ' 

daquellas normaes; procederá da mesma fórma para os pontos inter· 
medias que convenham ser marcados no terreno das tangentes e curvas 

extensas. 
X47 
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Marcação dos pontos• principaes e locação do traçado definitivo 

Art. 63. Com os dados de que trata o artigo anterior, o chefe de 
turma de l.ocação fixará no terreno os Pt?ntos principaes da linha do pro
jecto, e por elles fará passar a linha de locação modificando ligeiramente, 
se fôr preciso, o comprimento das tangentes e o angulo central das c1:1rvas 
da linha do projecto. 

Modificação do projecto do traçado definitivo 

Art. 64. E' vedado ao chefe de turma modificar o .raio das curvas 
do projecto; admitte-se, entretanto, que modifique a posição das tan
gentes, para evitar differenças notaveis entre o perfil de locação e o do 
projecto. 

Em nenhum caso, porém, a linha de loc~ção poderá ficar afastada 
dado projecto de mais de om,40. 

Estacas da linha de locação 

Art. 65 . A ·linha de locação será assignálad.a no terreno·, por meio 
• de estacas implantadas em todos os pontos em que se compleVjlr utn nu

mero inteiro de correntes, nos de · mudança de inclinação de terreno e nos 
PT, PC e PCC; e, além desses, nas curvas de raio menor de 300 metros 
e maior de I 5o, será implantada uma estaca a meia distanciá entre duas estacas 
inteiras consecutivas e, nas curvas de 100 a rSo metros de raio, estacas 
a 5, IO e 15 metros das estacas inteiras. 

Nivelamento da linha de locação 

Art. 66. Todas as estacas da locação serão .niveladas e contra-niveladas, 
permittindo-se a differença maxima de om,~10, por kilometro de linha, entre 
essas duas operações. 

Referencia de nivelamento para a construcção 

Art. 67 . Serão estabelecidas referencias de nivelamento de 500 em 
Soo metros e nas proximidades das obras d'arte importantes ; essas refe
rencias deverão ficar fóra da faxa occupada pelas obras da Estrada, de modo 
a não serem damnificadas pelos trabalhos da construcção. Sua _ posição será 
fixada por meio das distancias -a que ficarem de duas ou mais estàcas do 
eixo da linha . 

Marcação dos pontos de · passagem 

Art. 68. Depois de locado o eixo da linha e projectadó o grade da Es
trada, ;erão marcados no ·terreno os pontos de passagem de córte para 
aterro, por meio de estacas bem fortes, firmadas até. om,20 abaixo da super
ficie do terreno, cravando-se no topo de cada urna dellas um prego de 
cobre' pÇJ.ra fixar a posição exacta do eíxo da Estrada. 

. . 

Segurança de pontos necessarios para o r~tabelecimento da, linha de locação 

Art. 69. A posição dessas estaêas (PP), bem como das de começo de 
tangente (PT), da curva (PC) e da curva composta (PCC), será fixada no 

\; 
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terreno por meio de dois alinhamentos, cada um determinado por quatro 
estacas, cruzando-se em angulo recto no ponto que se tiver em vista fixar. 

Proceder-se-ha da mesma fórma com as estacas intermedias das tan
gentes extensas queadepois de aberto o leito da Estrada, não possam ser lo
cadas de uma só visada. 

Secções transversaes da linha de locação 

Art. 70. Em todas as estacas da locação serão tomadas secções trans
versaes, á regua e nível de bolha d'ar, com 3o metros de extensão para 
cada lado do eixo da · Estrada. 

Rel~ção das obras d' arte e bemfeitorias 

Art. 71. Finda a locação, o chefe da secção remetterá ao sub-director 
uma relação de todas as obras d'arte que devam ser construidas, com 
indicação da posição, natureza e secção de vasão de cada uma dellas. 
Enviará ao mesmo tempo a lista dos terrenos, pedreiros, mananciaes e bem
feitorias que devam ser desapropriados pela Estrada, indicando as posições 
que occaparem em relação ao leito da linha e o nome dosJ respectivos 
proprietarios . 

Plantas para o projecto das obras d'arte 

Art. 72. Nos pontos em que se houver de construir obras d'arte, 
edificios e quaesquer dependencias da Estrada, que não possam ser proje
ctados sem o · c?nhecimento do relevo exacto do terreno, serão levantadas 
plantas parciaes com todos os det1J,lhes precisos para o projecto das mesmas 
obras. · · · ··." , 

Taes plantas, desenhadas em escala apropriada, indicarão a topogra
phia .do terreno por meio de curvai de nível equidistantes de om,5o, em 

. projecção vertical. 

Indicação:dos projectos de obras d'arte 

Art. 73. O chefe da : secção traçará nessas plantas, a lapis, o projecto 
que lhe parecer mais conveniente ao caso, justificando a sua escolha em 
documento á . parte ; remetterá então todo o trabalho ao escriptorio technico, 
para ser ahi organisado o projecto definitivo. 

Verificação dos projectos de obras d'arte 

Art. 74. Recebendo o projecto definitivo de qualquer obra d'arte, o 
Engenheiro encarregado de :fiscalisar sua execução deverá examinai-o cui
dadosamente, não só para ter conhecimento perfeito de todos os seus detalhes, 
como para verificar se ha no desenho algum erro de cópia ; e só depois 
desse exame é que procederá á marcação da obra . 

Locação de obras d'arte 

Art. 75. As obras d'arte serão marcadas, no terreno, por .meio de es~ 

tacas :fixando as linhas do seu contorno, na base, e por outras necessarias 



588 

( • 

para a avaliaçãb exacta das excavações par.a as . fundações .. Todas essas es ... 
tacas serão niveladas cuidadosamente e seguradas por meio da .intersecção 
de alinhamentos as que indicarem a posição de pontos que sirvam de refe ... 
rencia durante a construcção da obra. 

(· 

Marcação de valletas e valias 

Art. 76. As valletas lateraes e vallas de derivação serão marcadas no 
terreno por meio de estacas fixando a posição dos respectivos eixos longi ... 
tudinaes e em cada uma dessas estacas será tomada uma secção transversal 
com a extensão su:fficiente para a a'Valiação das excavações .. 

Dados para a avaliação provi:mria dos trabalhos de excavação 

Art. 77. As medições prov.isorias das ex:c~vações em córtes, empres ... 
rimos, vallas, cavas de fundação, etc., serão feitas medindO"'se directamente 
no terreno as secções transversaes das excavações e . suppondo--se uniforme 
a inclinação transversal do terreno · nos limites de cada secção. 

Desenhos para a avaliação final àos trabalh©S .àe excavação 
. C1 

Art. 78. Nas medições :finaes desses trabalhos traçar ... se ... hão na secção 
transversal do terreno, em . cada estaca, as linhas do fundo e das paredes 
lateraes das excavações, para se ter a área exacta das secções de excavação. 

Daàos para a avaliação da pedra solta e pedreira, dispostas em camadas abrangendo a lar
gura das excavações 

Art. 79. Quando em alguma excavação apparecer · uma camada in ... 
ferfor de pedra ou pedra solta, será preci&~ depois de =r~tirada a camada de 
terra .. determinar a col'lfigura~ão da superfici'e superior daquella camada para 
servir ulteriormente na avaliação das áreas de exca:vação -daquelles materiaes. 

Avaliação da pedra solta e pedreira jazendo em mlssas fsoladas 

Art. 80. Se a pedra e pedra solta encontradas em qualquer exca ... 
vação apresentar ... se em massas isoladas que não possam -ser medidas pelos 
vestigios deixados nas paredes das excavações; será necessario fazer em ... 
pilhar esses materiaes, para -serem posteriorménte medidos. -

Dos volumes apparentes dessas pilhas deduzir ... se ... hão de 3o a So º/0 , 

para vazios, conforme a arrumação dos materiaes ; o volume restante será 
o dos materiaes retirados das excavações. 

CAPITULO IV 

Disposições geraes 

Pessoal incumbido dos serviços do escriptorio technico 

Art. 8r. Os diversos serviços a fatgo do escriptorio technico serão 
execBtacdos : 

I. Os cle secretaria, por. amanuenses ; 



579"' 

II. Os serviços technicos, pelo ajudante do sub-director, auxiliado por 
·dois conductores, dois desenhistas e, sendo ·preciso, por pc~soa l das secções 
de estudo, quando fizer o projecto e orçamento de linha nova, e por 
pessoal das seccões de construccão quando proceder á avaliac.áo de me-

• t , ' 
<lições finaes ; · · 

III. Os de almoxarifado, pelo armazenista, auxiliado, quando neces
sario, pelos guardas e serventes designados pelo sub-director. 

Pessoal incumbido dos serviços das secções de estudos e de construcção 

Art. 82. Para a distribuicáo dos servicos incumbidos ás seccões serão 
e.sras divididas cm trechos, ~·ue ficarão a. cargo de chefes d~ turmas, 

quando se tratar de serviços dé estudos ou de locação, e de engenheiros 
residentes, nos serviços de construcção. 

Registro de trabalhos e occurrencias das secções de estudos e de construcção 

Art. 83. Os chefes de secção, chefes de turma e engenheiros resi
dentes deverão ter no seu escriptorio um livro - Diario - no qual in-

,. dicarão, diariamente, o trabalho que hou verem feito, o ifndamento dos 
trabalhos a seu cargo, o numero de operarios nelles empregados e quaes
quer outras occurrencrns dignas de nota. 

Registro de obras da secção de construcçüo 

Art. 84, Nos escriptorios dos engenheiros residentes haverá mais um 
livro - Registro de obras - para lançamento do historico detalhado de cada 
obra, desde a data em que fôr marcada no · terreno, até a de sua me

dição final. 

Operarios ao serviço dos escripto1ios das secções 

Art. 85. Para o serviço de li"mpeza dos escriptorios dos chefes de 

secção e para a conducção de sua corrcspondencia otficial serão admittidos 
dois jornaleiros, um com a designação 'de servente e outro com a de esta

feta. Serão esses os unicos empregados ao servico directo dos chefes de 

secção. 

Operarios para serviço a carg·o dos chefes de turma 

Art. 86. Para auxiliarem a execução dos serviços de campo a cargo 
dos c\lefes de turma serão admittidos jornaleiros em numero sufficiente 
para cada caso. Um desses jornaleiros, com a designação de servente, será 
incumbido da guarda e limpeza das casas ou barracas que servirem de re

sidencia a cada turma. 

Operarias para o serviço a carg-o dos engenheiros residentes 

Art. 87. · Cada engenheiro residente s.erá auxiliado, nos serviços de 
campo a seu cargo, por tres jornaleiros, sendo um delles com a designação 
de servente, encarregado da limpeza do escriptorio da residencia. 
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Art. 88. As questões não consideradas n:.is presentes instrucções serão 
levadas ao conhecimento do sub-dir(!ctor, para que . este as resolva como 

julgar acertado. 

• 

Sete.:.Lagôas, 14 de novembro de 1903 •. 

Joaquim Julio de Proença, 

sub·di rector. 

/\.pprovo. 

·z-3 de nov~mbro de 1903_. 

G. Osorio de Almeida, 

Director . 
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NOT .Jl BIOGR.f/PHICA 

OUTOR AARÃO REIS - Engenheíro civil, nasceu na cidade de Belém, 

Capital do Estado do Grão-Pará, aos 6 de maio de 1853; é, porém, 

âe origem maranheríse, por ser 'filho legitimo do Dr. Fabio Ale-

;.·, xand"rino de Carvalho Reis e D. Anna Rosa Leal de Car:valho 
1: 
'' Reis, ambós já fallecidos (esta em 1870 e aquelle erh 1890), e na-

turaes .do Maranhão. 

· Seu illustre pae, chefe político, representou o Maranhão, então 

província do Imperio, em varias legislaturas parlamentares, como 

deputado geral desde 1848 até 1882, e foi contemplado em uma lista 

~riplice para senàdór, em . 186 5. CoilJ. a subida, em 1848, dos conservadores 

ao poder, foi removido de procurador fiscal em S. Luiz, para inspector da 

Alfand.ega em Belém, no intuito de ficar afastado da direcção local do seu 

_partido (o Liberal) no Maranhão; e, nE:-sse cargo; manteve-se até 1863, data 

em que· passçm a 'inspector da Alfandega de Pernambuco, e, depois, em 1864', 
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a inspector da do Rio de Janeiro. Eis o motivo por que o Dr. Aarão Reis 

nasceu no Pará. 

Ahi aprendeu a instrucção primaria até l 86 l, com o velho professor 
fJ, 

Baena ; e, em 186 l, seu pae O transferiu para o Instituto de Humanidades, col-

legio fundado e dirigido, em S. Luiz, por seu tio materno o Dr. Pedro Nunes 

Leal . 

.Em 1863 acompanhou sua familia para Pernambuco, de onde passou, no 

anno seguinte de .1864, para o . Rio de Janeiro, matriculando-se no Atheneu 

Fluminense, importante collegio então dirigido por Monsenhor Antonio Pedro 

dos Reis (natural de Mi'nas Geraes), no vasto palacete que ainda existe em 

frente ao Passeio Publico. 

Em I 86 7 passou-se para o Colleg~o Perseverança, então fundado · por seu 
' • 1 

pae, por occasião de ser acintosamente exonerado da Inspectoria da Alfandega 

_do Rio de Janeiro, pelo Ministerio Zacharias, contra b qual votara na Camara 

como deput(ldo geral pelo Maranhão, que, nessa época, ainda era. ti> 

Em março d e 1869, com 16 annos incompletos, matriculava-se Aarão Reis 

na então Escola Central (hoje Polytechnica) do Rio de Janeiro, tendo prestado, 

perante a Inspect:oria Geral da Instrucção Publica, todos os exames de prepara

torios que eram exigidos para a 'matricula nas Acadernias de Direito, a uma das 

quaes se destinava, proposito de que dissuadiu-o, afinal, seu illustre pae, 

aconselhando-o a seguir a 'pronssão de Engenheiro, para o que teve de repetir, na 

Escola Central, o exame de arithmetica, em que já ·obtivera approvação ple-na, 

obtendo de novo o gráo 9, maximo de plenamente, e 'o 5° lagar na classificação 

geràl da sua turma que ºera de 1I5 alumnos matriculados n<? rº anno em I 869. 

Dessa grande turma só 1 2 conseguiram attingir juntos, em 18 7 4, o 

6 º annó, completando o curso de Engenharia civil ; e apenas nove lograram re

ceber; em novembro de , r873, no fim do 5° anno, d gráo d.e bachareis for 

mados em sciencias physicas · e mathematicas, para . cuja fo~matura · exigia o 

regulamento dessa época approvações plenas eni todas as cadeiras dos quatro 

primeiros :nnos e na 1 ª do 5° e todos os prepara todos necessarios para a ma

tricula nas Academias de Direito. 

Aarão Reis foi um desses nove bacharelandos de 187 3 ;, cbm pouco mais 

de 20 annos ·de idade, e. um dos l 2 que, de sua turma primitiva, concluirain, 

em 1874, o curso de Engenharia civil. 

· Durante todo •seu curso academico, em que. foi dos rpa1s laureados, ob~ 

tendo approvações plenas e com distincção, batalhou sempre Aarão Reis na 

imprensa .e nas associações, defendendo com ardor ·as , ideias republicanas e 
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revelando serios estudos sobre economia política e sobre instrucção publica : 

Por sua iniciativa foi fundado o CENTRO AcADEMrco, jornal de grande formato 

.que, sob sua direcção, fo~ redigido, durante os annos de 1872 e 1873, por 

turmas regulares de alumnos das escolas Medica, Central, de Marinha e Militar, 

.entre os quaes sobresahiam Carlos de Laet, Lopes Trovão, Matta Machado, 

Miranda Azevedo, Rocha Faria, Nuno de Andrade, D; Jaguaribe, Godofredo 

,Furtado, Carvalho Almeida, Fabio Hostilio, Pedro Betim, Lemos Bastos, 

Antonio Eduardo Berredo, Oscar Galvão, Teixeira de Sm1za, Telles de Me

nezes, Costa Senna e varios outros. 

Fundou, tambem, Aarão Reis o Club republicano - A JovEN AMERICA, 

onde fez suas primeiras armas, entre outros, Miguel Lemos, o digno e respei

tavel chefe supremo actual dos positivistas brazileiros. 

Foi presidente da Emancipadora,~ em substituição de Pereira Reis, o presi

dente da secção da Escola Central, da grande associação dessa época - Liga 

Escolaittica .• de que era presidente geral Matta Machado. ~1 

Durante seu curso não houve jornal ou .revista academica que prescindisse 

de sua collaboração, sempre activa, entre as quaes , bastará lembrar A IDÉA, 

de Miguel Lemos, e a CRENÇA, de Teixeira Mendes. 

De collaboração com seu collega Carvalho Almeida, actual distincto enge

nheiro chefe da constru.cção da E. F. de S. Luiz a Caxias, fundou a 

BrnLIOTHECA REPUBLICANA, serie de pamphletos de propaganda, em que adap

taram, respectivamente, os ·pseudonymos de HoRATIO MANN e WILLIAM PENN, o 

primeiro dos quaes ainda hoje usa frequentemente Aarão Reis. 

Nem por isso faltava ao infatigavel estudante tempo para consagrar-se ao 
/ 

magisterio, de que tirava os recursos para sua formatura ; desde 1869, em que 

assumiu, · no Collegio Perseverança, a cadeira de ARITHMETICA, e, em 1870, as 

·de ALGEBRA E DE GEOMETRIA, até que, em 1882, deixou a cadeira do CuRSO 

ANNEXO DÁ EscoLA PoLYTECHNICA, que professara quatro annos, exerceu ininterru

ptamente o . magis~erio, examinando por vezes na inspectoria Geral da In

strucção Publica, Tambem no Atheneu Fluminense, de que fôra discípulo, regeu 

·por ·algum tempo as ·cadeiras de arithmetica e de geographia. 

Desde:! · o seu 2º anno preoccupou•se tambem AARÃO REIS com o tirocínio 

' pratico na · profissão que teria de exercer e procurou trabalho nesse sentido. 

A principio, esteve, como auxiliar gratuito, na lNSPECTORIA GERAL DAs ÜBRAS 

PuBLÚ!As i~iciando s~a aprendizagem com o , seu . actual distinctissimo collega 

Dr. Braga Mello; e depois, passou a servir como praticante nas ÜBRAS HYDRAU-

. ·LICAS DA ALFANDEGA, a cargo do seu venera11do mestre Dr. Borja Castro, 
5f9" 
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hoje fallecido, e ao l~do de . José Fr~ire Parreiras Horta, tambem então 

praticante. 

Concluído o seu curso · foi logo aproveitado pelo Conselheiro João Alfredo, 

então Ministro do Irnp ::rio, ·para o difficil e espinhoso encargo de ENGENHEIRO· 

FISCAL DAS OBRAS DO NOVO MATADOURO que ia ser construido em Santa Cruz; 

e, . do modo cabal por que honrou a escolha · e a nomeação desse estadista, 

grande amigo de seu pae, dil-o eloquentemente a brochura de 264 paginas, 

impressa na Typographia Nacional em . 1879, na qual reuniu o Governo a 

serie de artigos com que o joven profissional discutiu brilhante e documen

tadamente sua ·administração nesses cinco a'!inos e defendeu cabalmente o acto 

da rescisão do contrato que · o . Governo se resolver-a · afinal a . decretar . a 

instancias reiteradas suas. 

Logo depois de formado contrahiu, aos 4 ; de fevereiro de l 8 7 5, matri

monio com a Exma. Sra. · D. Marianna Furtado Reis, unia das seis filhas que 

o senador ?rancisco .José ·pl.lrtad') deixara na orphandade e na mais· ~xtrema 

pobreza ao fallecer em 1870, : quando seu~ relevantíssimos serviços o tinham 

elevaào a0 maior prestigio, quer como , estadista consummado, ·quer como 

homem de governo. Era . Furtado, amig'o intimo de seu pae, desde a· Aéa

demia de· Olinda, seu padrinho de · baptismo ; e as duas familias v1v1am em 

perfeita · intimidacle como se parentes muito proximos fossem. A affeição 

reciproca dos noivos de 1875, surgida entre o·s folguedos communs da me

ninice, perdura, sempre egual e sempre a mesma, após 31 arinos da mais 

completa e suave felicidade domestica de Ym casal que já revive em muitos 

netos. 

Em 1879 · foi Aarão Reis nomeado, pelo então . Ministro do Imperio 

Francisco Sodré, para exercer interinamente o cargo de professor dp · CuRso 

ANNEXO DA EscoLA PoLYTECFfNICA, e deu · tal desempenho ás suas funcções 

que, ao · ser extincto esse Curso em · 1882 por delib.eração legislativa, me~ 

receu- especial significativa demonstração de apreço constante de officio 

que, devidamente · autorisado por aviso ministerial, lhe .d·i;igiu o vene~ 

rando Dr. Igr:iacio . Galvão, então direotor da Escola, offici0 ·que se . acha 

reproduzido, como : valioso· attestado, .. no · Iº volume (Arithmetica) do seu 

notavel Curso Elementar de Mathematica, já'_ em 2ª edição. 

Em 1880. entrou no famoso concurso á cadeira de economia politica,, 
. . 

estatística ·e direit.o administrativo da Escola ~P<;>lytechnica, ao· qual se m· 

screveram nove .. candidatos, todos ·de grande nomeada, como Carlos , de 

Carvalho; Souza Bandeira, Vieira Souto, Joaquim Mattoso, Agostinho dos 
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Reis e outros. Coube a cadeira a Vieira Souto; mas Aarão Reis, consi

derado habilitado, foi um dos classificados. 

Em fevereiro de r88 I foi nomeado CHEFE DO SERVIÇO TELEGRAPHICO D.I\ 

E. F; D. PEDRO II, hoje ~ENTRAL DO BRAZIL, cargo que exerceu com brilho 

pouco vulgar até que, em maio · de 1885, solicitou sua exoneração por 

estar em desaccordo com o · director de então (Ewbank da Camara) quanto 

á dependencia em que esse quena ficasse aquelle serviço da Directoria 

Geral dos Telegraphos do Estado, .então a cargo do Barão de Capanema, 

que aliás offerecera a Aarão Reis um logar de engenheiro chefe de districto 

nesta Repartição, incumbido espec,ialmente do serviço das linhas ao longo 

da Estrada e suas dependentes em S. Paulo e Minas. 

Succedeu, nessa occasião, a substituição do Ministerio Dantas pelo Mi

nisterio Saraiva ; e o novo Ministro das Obras Publicas (Conselheiro Moura) 

instou com Aarão Reis para que, desistindo do pedido de exoneração, 

acceitasse a tarefa de CONSULTOR·TECHNICO, NO SEU GABINETE, ao que se ex

cusou ~ illustre profissional ponderando que não podia desistrr da exone

ração pedida, e nem sena digno, quer de si proprio, quer do venerando 

Ministro, que entrasse para o serviço do gabinete para nelle obter uma col. 

ocação technica, de que não poderia prescindir para viver e manter sua 

familia. 

Nem por isso desistiu o Governo de aproveitar os serviços do Dr. 

Aarão Reis ; e, antes do fim desse mesmo mez, o encarregava da presi

dencia da Commissão de ·exame das obras do AÇUDE DE QurXADÁ, no seio 

de cuja Comm1ssão constructora, dirigida pelo Engenheiro estrangeiro J. J. 

Révy, se tinham levantado as mais serias divergencias, tendo o Iº enge

nheiro' e mais auxiliares representado contra o chefe, formulando gravís

simas accusações de ordem tanto technica como administrativa, no que 

eram acompanhados · pe1a imprensa do Ceará e do Rio de Janeiro. 

O desempenho excepcional que deu Aarão Reis a esta missão foi um 

verdadeiro successo, t'!-1 o acolhimento feito pelo Parlamento e pela im

prensa de to.dos os matizes politi~os ao esplendido Relatorio apresentado, 

em outubro de 1895, ao Governo, já impresso nas officinas da Typographia 

Nacional, · em elegante volume de r 50 paginas. 

Nesse interim substituira o partido conservador ao liberal no poder; 

e foi já o Ministerio Cotegipe que, sendo Ministro da Marinha o Conse· 

lheiro Alfredo Chaves, nomeou Aarão Reis par.a o cargo de DrRECTOR DAS 

ÜBRAs Crvrs DA MARINHA, cargo que exerceu àté 1890, cercado sempre das· 
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amigos. 

Durante os annos (1886-1889) que servm na Marinha, publicou var1os 

0pusculos sobre . applicações da electricidade, orcganisou planos completos 

para um va~to edificio para a Escola Naval e outro para a Escola de 

Aprendize!) Marinheiros, executando diversas construcções, por si proprio 

projectadas, e fundou o CEN'J'.RO '.fECHNICO DOS ELECTRICISTAS BRAZILEIROS, . de 

que foi secretario geral . 

Em outu.bro de 1889 o conselheiro Lourenço . de Albuquerque, então 

Ministro .das Obras Publicas, obteve do Ministro da Marinha (Barão do La.

daria) permissão para enviar o D.r. Aarão Reis em commissão a Per

nambljco corno DIRECTOR ENGENHEIRO CHEFE DAS .Es1'RADAS DE . FERRO DE 

. S. FRANCISCO E Do CARVARÚ afim de regularisar os respectivos serviços que 

se ·achavam completamente anarchisados, quer quanto ao trafego, quer 

quanto á construcção. 

Poucos ~ias, infelizmente, poude manter-se alli o illustre adminis~rador; 

pois, sobrevindo a Republica,· a que o prendiam estreitas ligações parti

darias desde os bancos academicos, entendeu que seu posto . era no Rio, 

ao lado dos seus amigos que tinham assumido as responsabilidades do 

Governo. 

Mas, · nesses poucos dias, revelou desde logo o que se poderia es

perar de · sua fecunda administração ; porquanto, com energia, decisão e 

rapidez de golpe de vista, conseguiu reduzir as avultadas despezas . qüe 

estavam sendo feitas com o pessoal, de mais de 525$000 diari0s, isto é, 

cerca de 200:000$000 annuaes; e isso apenas nas secções geral e traf~go, 

unicas de que teve tempo de cuidar. 

Em 20 de janeiro de 1890 foi transfeddo de d.irector das obras c1v1s 

da Matinha para DIRECl:OR DA SECRETARIA. DA AGRICULTURA, .pelo· Dr. De

metrio Ribeiro, membro çlo Governo Provisorio, e, em 1 de fevereiro 

seguinte era .convid;;i.do pelo successor deste na pasta, o General F. Gly-
. . 

c,erio, para servir no GABINETE COMO CONSULTOR TECHNICO, funcções. que' 

exerceu. até 30 de setembro desse mesmo anno, sendo ·que, durante a sub

stituição temporaria de Glyçerio por Quintino Bocayuva, accumulou ·a essas 

fµncções as ·de SECRETARIO, exerce.ndo•as sosinho no gabinete com o auxilio 

d.~ l..lm s~mples amanuense novamente nomeado . 

. ... . · Do . modo por que se .houve no desempenh:o de suas funcções junto 

. do Sr. General F. G.lycerio, dá testemunho eloquente o. despacho lançado, 
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pelo proprio punho de S. Ex., sobre o requerimento em que o illustre 

Engenheiro solicitou, em setembro de 1890, sua exoneração da Secretaria, 

para cuidar de seus interesses. 

Eil-o :-. -«Devo declarar q_ue, durante todo o tempo em .que exerceu perante 

mim a füncção especial d-o primeiro daquelles cargos (consultor technico), 

conduziu-se de modo irreprehensivel sob todos os pontos de vista. Devo 

ás suas luzes e á probidade profissional a firmeza e o acerto de muitos 

dos ineus actos mais .importantes. Desde 1 de fevereiro, data em que 

tomei conta da pasta da Agricultura, até hoje, jamais deixei de depositar 

a mais completa e continua confiança em sell:s conselhos, em seus pareceres 

e em . seus trabalhos technicos, tanto quanto na collaboração prudente, dis

creta e moral de seus cargos. Este despacho é menos um acto de com

primento do que .. um laudo éle justiça. » 

E assim parecia fechar o illustre profissional, com verdadeira chave de 

ouro, sua notavel carreira official que, encetada aos 1 7 annos, em 18 70, 
.., 

como m~ro· praticante gratuito na Inspectoria Geral das Obras Publicas, 

elevara-o dentro de 20 annos ás mais altas posições officiaes da adminis

tração technka do paiz, sempre estimado por superiores e subalternos e 

cercado de respeito e da consideração publica pelo seu caracter, pelo seu 

esforço de trabalho, pelo seu talento e pela sua competencia. 

Embora sempre atarefado por serviços penosos, achava Aarão Reis 

tempo para collaborar na imprensa, onde frequentemente appareciam es

tudos seus, a maior parte dos quaes estão hoje colligidos em volumes . 

Deixando o funccionalismo para cuidar de seus interesses e do futuro 

de sua familia, já então bem numerosa, foi o Dr. Aarão Reis convidado 

pela Directoria da E. F. da TrJUCA ·para ENGENHEIRO-CHEFE dos trabalhos dessa 

Estrada, que lhe deve seu actual traçado e a adop.ção da tracção electrica 

em substituição á tracção a vapor pelo systema Riggenbach de cremalheira 

central, sendo sua encommenda de todo o material electrico e rodante 

dessa linha ;-A PRIMElRA DE TRACÇÃO ELECTRICA CONSTRUIDA NA AMERICA DO SuL. 
Sendo, porém, em janeiro de 190 r, organisada a Companhia Geral de 

Melhoramentos no Maranhão-· á qual cedera a Empreza Industrial de Melhora

mentos no Brazil valiosas concessões de que já era· cessionaria, entre as quaes a 

dn E. F. de Caxias ao Araguaya, .que fôra obtida pelo Dr. Aarão Reis,-· deixou 

este a direcção da Estrada da Tijuca para dedicar-se exclusivamente á presi

dencia da nova Companhia, que exerceu até fins d~ maio de 1892, data em 

que, · sentindo-se adoentado, .recolheu-se á. vida privada. 
ISO 
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Em fins de l 892 foi .tirad_o do seu ·recolhimento por convi,te . instante âo 

Dr. AFFONSO · PENNA, então PRESIDENTE do ESTADO DE MmA.~3' GERAES, para 

assumir a chefia da CoMMIS ' ÃO DE ESTUDOS DAS LOCALIDADES . INDICADAS PARA .: A 

NOVA CAPITAL DAQUELLE Es:rADO. , (l 

O desempenho que deu a essa ardua e difficilima tarefa de que deu . contas 

em volumoso Relatorio impresso, que horira ·a Engenharia nacional, foi .tal que, 

escolhida pelo Congresso Mineiro em .r de outubro de 1893 . a respectiva lo

calidade, o Dr. Affonso Penna fez .questão. de . que fosse elle o . organisador 

e director geral dos trabalhos a . realisar para es·se . monumental emprehendi

mento. 

Em l . de março de 1894 dava o Dr. Aarão Reis inicio, . em BELLO Ho

RIZONTE, aos grandiosos trabalhos da . construcção da nova Capital mineira, pon

do-se á testa de numerosa e escolhida commissão, a que deu organisação 

meticulosa, prevendo todas as difficuldades, com que teria de luctar e apparelhan

do~se para ,superai-as. O regulamento e as instrucções internas que elaborou de 

seu propri~ punho, o modo pratico por que distribuiu os variados s~rviços, a 

escolha do pessoal, o methodo e .a ordem .que imprimiu a todos os trabalhos, os 

cuidados technicos de que procurou cercar todos os projectos, a att.enção pre

stada aos negocios administrativos e financeiros da commissão, o modo extraor

dinariamente habil~ por que conseguiu as innumeras desapropri<1:ções d;:t área 

delimitada, tudo, emfim, nessa colossal tarefa, revelou a alta capacidade admi

nistrativa do eminente parae~se. 

Infelizmente, desgostos provenientes de attritos officiaes surgidos após a 

retirada, em junho de l 894, do Dr. Affonso Pen na da Presidencia do Estado, 

abalaram por tal fórma a saude do illustre profissional, que se viu ·forçado a 

abandonar o seu posto em meiados de 1895, quando apenas concluídas a con

strucção do ramal ferreo e a desapropriação total da área e approvados defini

tivamente pelo Governo, não só o bellissimo projecto geral da cidade que deli

neara após completos trabalhos geodesicos e topographicos, ._ como tambem os 

parciaes dos principaes trabalhos a realisar, taes como : abastecimento de agua, 

edificios publicas, o parque central, o delineamento geral da rede de esgotos, 

etc. etc . . 

O serviço relevante que prestou ao Estado de Minas Geraes ha de ser 

rec()nhecido, de futuro, por quantos estudarem o modo por que se realisot,1 esse 

grandioso commetti~ento .da construcção de . uma , cidade nas condições da 

nova Capital desse Estado ; e a organisação qu_e .deu o illustre profissional á 

Commissão constructora será consideradá .o· .verdadeiro modelo, revelador 
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do mais elevado tino administrativo, -perfeita orientação technica e completa: 

competencia profissional. 

Communicando-lhe, em .• honrosa carta do propno punho, ter accedido, 

afinal, ás suas reiteradas instancias, em conceder-lhe a exoneração solicitada, 

fez-lhe O eminente Sr. Dr. J; füAs FoRTES, então Presidente do Estado 

de Minas, significativas referencias. 

Regressando ao Rio de Janeiro; com sua illustre familia, em julho de 1895, 

bastante depauperado em consequencia da gravissima molestia que lhe re

sultara do excesso -extraordinarió de trabalho que exigia a direcção de taes 

serviços, foi instado pelos Exms. Srs. Drs. Prudente de Moraes e Antonio 

Olyntho para accei tar o espinhoso cargo de DIREC'!'.'OR GERAL DOS CORREIOS, 

tarefa que acceitou a contra-gosto, apenas para não recusar sua coadjuvação 

ao Governo · de dois dos benemeritos antigos propagandistas da ReptJblica, 

a um dos quaes tributava. respeitosa veµeração e ao outro estima e apreço. 

Mal,• porém, tomara · conta desse elevado cargo, em 12 de' setembro 

de . 189 5, quando, tendo sido o Dr. Affonso Pen na nomeado Presidente 
lí 

do BANCO DA REPUBLICA d.o BRAZH .. , ·fez questão de que fosse Aarão Reis co-

adjuvai-o naquella tarefa, como DIRECTOR, ca"rgo que assumm em 31 de 

outubro desse mesmo anno e exerceti até 27 de maio de 1897, data em 

que, em virtude de · accordo com o Governo, foram modificados os esta

tutos . do Banco e supp.rimidos os cargos de vice-presidente e de director 

officiaes. 

Em 1893 publicou o Dr. Aarão Reis a 1ª parte (Arithmetica) do seu 

notavel CURSO ELEMENTAR DE MATHEMATICA, volume que já obteve uma 2ª 

edição impressa nitidamente .em Paris; e em 1900 publicou a 2ª parte 

(ALGEBRA), editada em 2 volumes pela casa Laemmert & Cª. 

Em 1899, achando-se inteiramente desoccupado, havia já dois annos con

secutivos, fez o Dr. Aarão Reis acquisição da importante fabrica de 

phosphoros que fôra installada em0 Mendes, em 1892, pela extincta Com

panhia Brazil Agdcola que não conseguiu fazei-a funccionar regularmente. 

Fechada desde annos e entregue quasi ao abandono, era essa fabrica, 

quando adquirida pelo Dr. Aarão Reis, quasi uma. · ruína, diante da qual 

tinham recuado varios pretendentes. 

Em menos de seis mezes transformou-a o illustre profissional, . auxiliado 

apenas pelos seus jovens genro (o Dr. Luiz Cantanhede) e filho (Fabio 

Aarão Reis) em uma das mais acreditadas emprezas nacionaes do seu 

genero, INDUSTRIA GENUINAMENTE NACIONAL PORQUE FABRICA TUDO, desde os 
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palitos até as caixinhas, com madeiras nac1onaes, dando trabalhó a dezenas 

de familias que ora vivem, alegres, satisfeitas e prosperas; constituindo em 

torno da fabrica Serra do · Mar interessante vi~la, a que não falta a escola 

primaria, nem modesto parque para diversões e exercidos physicos, e uma 

excellente banda de musica de 50 figuras, dirigida e instrumentada pelo habil 

maestro Fradique Lobo. 

Transferiµa, ha dois annos, á Empreza Industrial Serra do Mar, continúa 

a fabrica a prosperar sob a vigilancia solicita e intelligente da Directoria, 

constituida pelo Dr. Aarão Reis, como presidente, Dr. Luiz Cantanhede, como 

director technico, e Fabio Aarão Reis, como director gerente. 

E quantos visitam esta colmeia de util trabalho trazem a prazerosa 

impressão ' DO COMO É FACIL RESOLVER PRATICAMENTE, pela bondade .·. presti· 

giosa, que tão antinomica é da canalhocracia, o temeroso problema da har

monia entre o capital e o trabalho. Basta ouvir qualquer dos OPERARIOS da 

fabrica S~rra do Mar, ALGUNS DOS QUAES SÃO JÁ ACCIONISTAS DA() EMPREZA, 

sobre os seus tres directores, ou mesmo sobre o Engenheiro da empreza, 

principal auxiliar daquelles, que é o joven Dr. Heitor Lyra, ex-alumno · 

laureado da nossa Polytechnica, cujos cursos concluiu ha tres para quatro 

annos, para . se ver se é ou não ·realidade o que dizemos . 

. (Da brochura -:-- Homenag~m ao preclaro Engenheiro Civil Dr. Aarão 
Reis - 1<)06. - Typographia Teixeira - Maranhão.) 

' 
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ADMINISTRAÇÃO DO DR. AARÃO REIS 

No dia 16 de novembro de 1906 foi destruída por incendio a ala 

esquerda do edificio da estação Central, onde estava estabelecido o restaurante 

e funccionava a th~souraria no andar superior. 

O Dr. José Joaquim da Silva Freire, sub-director da 4ª divisão, que 

preenchia ' interinamente o cargo de director, nomeou uma commissão, com

posta dos Engenheiros João José de S. Paulo, Joaquim de Assis Ribeiro e 

Antonio Carlos de Andrade, para determinar a causa e orçar a despeza para 

a reconstrucção. 

Compareceu o novo ·Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, Dr. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, sendo o incendio extincto pelo Corpo de 

Bombeiros. 

O Sr·. Dr·. Aarão Reis, nomeado director da Estrada por decreto 
J ) 

desse mesmo dia 1 2, tomou posse e entrou em exercido do cargo no dia 

seguinte, designando para desempenhar o logar de auxiliar de expediente 

em seu gabinete o · conduttor de · trem de 3ª classe Tacito de Cerqueira 

·Esmedz • 

. Pela Presidencia da Republica foi determinado ficarem á disposição da 

~mesma 0 ajudante da estação Central Alfredo Julio Alves Pereira, para exercer 

·-o logar de mordomo, e o conferente de Iª classe João Macedo Costa para o 

de porteiro do Palacio do Governo. 

Por ·acto de 16 de ·dezembro a Directoria nomeou uma conimissão para 

'proceder á revisão das . actuaes :tarifas, constituida pelos Srs. Engenheiros 

Antonio Carlos Bueno de Andrada, inspe.ctor da linha auxiliar ; Francisco 

Mu·niz Freire, · contador; Luiz Augusto Tinoco de Lacerda, ·ajudante da 

·-esi:ªção Marítima ; Arthur Victorino Coelho, agente da estação da Barra do 

;Pirahy e Luiz· Antonio dos Reis, escripturario da 2ª divisão. 

Deferido, a 18 de dezembro, o requerimento dos Engenheiros Luiz Felippe 

Alves da Nobrega, sub-director da 2ª divisão e José Joaquim de Sá Freire, sub-

1direc'tor da 6ª divisãÓ, .solicit.ando permuta dos referidos cargos, sem prejuiio _da 

:líeençà de um ' anno concedida áquelle por decreto legislativo' .. assim tivera~ 

·execução estes actos, assumindo, porém, o lagar de sub-director interino da 

6ª divisão, o Engenheiro José de Carvalho Almeida, que fôra transferido · de 

engenheiro chefe da commissão de esiúdos da Estrada de Ferro S . Luiz a 

Caxias , no Maranhão, para ajudante da 6ª <li.visão ·e tomara posse e exer.c1c10 

~a'. 6 do mesmo mez. .i; 

5792 
151 
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A 2 5 de Janeiro · d~ 1907 , o · Sr " Presidente da Republi.ca, Dr . Affonso 

Augusto Moreira Penna, visitou inesperadamente a Estrada e acompanhado pela 

Directoria -as obras de élevação ' da linha, dirigincfo•se ás estações :Marítima e 

S. Diogo, ficando agradavelmente impressionado . pela boa ordem,, compl.eta 

regularidade e escrupuloso asseio q~e encontrou - em todo~ os serviços, :tend(:) 

tambeni· ' examinado -o importante .projecto . elaborado !1º e:;criptorio da 

·5ª· divisão para ·a .linha· :elevada, ·entre -s. Christovam e S, Diogo •. : :: ·· 

· . Pàra a organisação.~e P.ublicação de um a~mana~ do· pessoal da Estrada:, 

semelhante 'aos ·d a· Guerra e da Marinha, foi . encarregado a ·4 •· de març9 

o official da 2ª divisão Martiniano Duarte Pereira da Silva, que . desempenh_ou-se 

dessa: coininissão_ à 14 de novembro, de modo a 'ser elogiàdo p~la .'Dire~toria. 

A ,estação Central e · outras: foram adornadas. em .festas ao Gertera,l · Julio 

Roca, que de visita a esta Capital, em seu regresso da Europa á Repuqlica. ~ Argen

tina, se dirigiu, a 1 7' de: março; a S. Paulo, ,rec·ebido e. acomP,anhadç>' pela alta 
e. 

administração da Estr'ada. 
Dl 

'/ 

Tendo :sido re·quisitado pelô Ministerio da Justiça; o irtspector dq tvafego, 

Engenheiro Antonio· Manoel Bueno' de Andrada, para exercer no Acre çommissão 

prolongada, foi promovido a inspector interino a 2 de abril o sub-inspectQr, 

Engenheiro José Carvalho de Souza. 

A 1 2 de abril forani appr~vadas as instrucçõe.s para uso dps ú.n,iform~s e 

distinctivos; mandados adaptar para· o pessoal das \ dive,rsas divisõf!!.s de . ser-
. ' ' 

v1ço. '., () .: 

Por aviso .n. 70, de 23 de :maio! foi a·Directoria autorisada a provid·encíar, 

de accordo com a Dfrectoria" Geral de Saude Publica, no sentido· q'e ·; debellar 

o impaludismo' -em Bicudos; rra· constr:Ucção · do prolongame·nto; . seguir.ido para 

alli o Dr ; ·Carlos Chàgas e como ajudante ó Dr. ~elisario · Pennà :.'' Errí . con

sequencia foram organisadas e . imposta& obrigações · ·por: e~cripto; da prophy

laxia, para serem• observadas pelàs Engenheir.os, tarefeiros, opera'ri.os .e demais 

fonccionci.rios. ·. -

No intuito de dar:..se l,mificação e systematisação ao serviço ~de~ estatistiéa 

da Estiada, foi deliberado pela: .Directoria, a 5 de·júnho,Jazer '. urna experiençia 

pratica sob ·.a , direcção. do Dr . José Asca:nio Burlamaqui, · Engenheiro -da 

5ª divisão,~ o qual · passou· a·. t.rabalhar .em, s,ecç'.ão r;espe,ctiva. com o pe?s9~I 

escolhido .das 2:, já. e 4ª divisões. . . ·: . , ( , 

· Os· Drs. Affonso Penna e Miguel Calmon, PresiClente da. Republica·é Ministro 

da Viação, acompanhados d0s coroneis Alvares da Fonseca e Feli~iano ,Mend~s 

de Moraes e capitão João Baptista Neiva de Figueiredo,. visitaram, ,ía d 3 qe 



julho, todas as dependenciàs da Estrada de Ferro Central do Bra·zil, situadas na 

estação, da praça da Republica. 

Os visitantes foram recebidos .pelo$ Drs. Aarão Reis, Silva Freire, Sa Freire., 

José de Andtade Pinto, São .. Paulo, Huqiberto Antunes, Arthur Araripe, ~rnesto 

Cortez, Calmo'õ Vianna e ·ourros Engenheiros. dessa via ferrea, ás :z horas e 

40 minutos da tarde ,e em seguida dirigiram-se para f!." sub-directoria da con

tabilidade, ,qnd.e examinaram minuciosamente todos :os serviços a cargo da 

contadoria, onde lhes foram prestadas as informações ácerca da escriptu

ração sobre importação e exportação de mercadorias e outras de importancia 

capital. 

Os Drs. Affonso Penna e Miguel Calmou mostraram-se bastante satis

feitos com os resultados colhidos nessa visita. 

Em seguida esses titulares estiveram na officina de impressão de bilhetes, 

onde tiveram occasião de verificar a execução de um dos mais complicados 

serviços
1 

affectos á 3" divisão da Estrada. • 

As dependencias em que funccionam a intendencia, a thesouraria e 

pagadoria, secretaria, sub-directoria do trafego e inspectoria do telegrapho 

e illuminação, foram tambem detidamente visitadas por suas excellencias. 

Na thesouraria o Dr. Affonso .Penna teve occasião de penetrar na casa 

forte ui timamente construida, verificando a solidez respectiva. 

Os visitantes estiveram ainda na plataforma F e ahi examinaram a 

machina « Baldwin» n. 251 importada recentemente para o serviço de trans

porte de passageiros para o interior. 

Falleceu repentinamente nesta Capital, a 5 de agosto, o distincto Enge

nheiro Jorge Rademaker Grunewald, na idade de 73 annos, dos quaes grande 

parte foi dedicada a esta Estrada c:Jm assignalados serviços como chefe em 

diversas divisões. Ao seu funeral compareceram a Directoria, chefes de 

serviço e grande numero de pessoal da Estrada. 

A Directoria, tendo reunido no dia 1 7 de agosto todos os chefes de 

serviço com o fim de assentar-.:>e sobre o modo condigno de commemorar o 

jubileu da inauguração do trafego da Estrada a 29 .de março de 1908, foram 

tomadas as seguintes deliberações : 

«, 1à. · Uma ' exposiçã~ rdr,)spectiv~ dos'. divér:>Ós trabalhos da · Estrada, 

deCSde 1858, que viri~ depois com ' o · concurso ·da Estrada á .grande Exp'osição 

Nâ~ionàf 'éÍue" o Governe( d~liber~ · effectuar :no .. '.proximo ,'anno · em cO'mme• 

mõr~Çãú" ~~ · Cente~ario dá àberÍ:iira ·aos pÔrtos . ·br~zileiros ao c6~mer6i~ ih·~ 

têrnaêiona'l.: 
(' 



· 2ª. Um Congresso · das- Estradas. de Ferro .nacionaes,. que promova a '. uni

formisação da estatística, da contabilidade e das tárifas da nossa -~riação fer:rea 

e estude outros assumptos' a ella referentes. · 
o 

3ª. Uma exhíbição á noite, ·durante o tempo da Exposição,. de: vistas 

animadas, pelo dnematographo; que deej:n ideia das -obras d'arte · ma:is -im

portantes desta Estrada e de alguns dos bellos panoramas que se descor

tinam á transposição das diversas serranias qae ella atravessa . . 

. ' ' : 

Maquette da estatua de C. B. Ottoni 

4ª.; A publicação, em volume, da Memoria l;Iistorica e .IHusti:ada da 

Est~ada, ·que, de . ha annos! está prganisançlo , ~ escrevendo o _seu secretario-. 

5ª· A erecção,,,em frent~ á .estação Central, d~ estarua do. ben.emeritõ 

brazilei.ro. Christiano Benedicto Ottoni, a c.uj~ .. · excepc~onal tenacidade .deve 

o Brazil a construcção da Estrada em época em que parecia: _ainda · te-



meridade tentar superar as extraordiriarias, difficuldades technicas . de seu 

adrn.iravel traçado atr.avez da Serra, do Mar; estatua para cuja acquisiçã o 

de~eja todo o seu pessoal concorrer por meio de uma subscripção geral a que cada 

qual contribua com a quota que seí.I sentimento ditar e sua situação per'

r:ni ttir , » 

Estas deliberações, submettidas ao Ministerio·, foram approvadas por aviso 

n. 1 1 o de 2 7 do dito mez. 

As commissões para levar a effeito estas deliberações ficaram assim 

constituídas: 

Commissão central- Drs. Aarão Reis, José Joaquim de Sá Freire, José 

Joaquim da Silva Freire, Alberto de Andrade Pinto e J. J. de S. Paulo. 

Memoria liz"storica - Sr. Manuel Fernandes Figueira, Dr. João José de 

S. Paulo, Dr. Carlos Euler e Dr. José Ascanio Burlamaqui . 

Erecção da estatua - Dr. Arthur de Alencar Araripe, Dr. Antonio Inno

cencio da Silva Pinto, Dr. José Ferraz de Vasconcellos, Antoni9 Joaquim 
o ' 

de Siqueira Bravo e Miguel de Oliveira · Salazar. 

Exposz"ção - Drs. José de Andrade Pinto, José Joaquim da Silva Freire~ 

Antonio Vieira Cortez, José C. F. do Nascimento, A. Magno de Carvalho, 

Eduardo · Cícero de Faria, Paulo P .- Freitas de Sá, Lyzanias de Siqueira 

Leite e major Francisco Muniz Freire. 

Projecções luminosas - Drs .. Lysanias de Siqueira . Leite, Heitor Lyr a 

da Silva e Eduardo Cícero de Faria. 

Bases para o Congresso - Drs .-. José Joaquim de Sá Freire, Alberto de 

Andrade Pinto, José de Assis Ribeiro, Humberto Saraiva Antunes, Antonio 

Carlos ' de-- Andrade;~ Carlos Euler, José Ascanio· 13-urlainaqúi, João José 

de S. Paulo, Heitor Lyra da Silva e capitão Annibal Pedro dos Santos. 

Commissão dos festejos - Dr. Benja~in Fr~nklin de Araujo Lima, coronel 

Paulino Soares Ribeiro, Joã.o Borges de Carvalho, major Antonio Francisco 
~ · ~ 

Lopes e Adalberto Guimarães. 

, A 18 de setembro ficou inaugu~ado o serviço ~e transporte de minerio de 
a 1 _ ~. • 

manganez pela bitol~ larga, não só até a Usina no kilometro 501, ramal de Ouro 
. , . . ' .. 

Preto, como até a installação da Companhia Morro_ da . Mina,ª . 7 kilometros de 

Lafayette. 

Teve logar com grande brilhantismo a solemnidade da inauguração, no 

dia r 2 de outubro, da linha elevada entre as estações de S. Diogo e S. Chris

tovam e da nova estação _Lauro Müller, collocada a ineio da dita elevação, em 
\ ' . .. ' - . 

substituição da estação Praia Formosa. 
IS'> 



Vinte <m:inutbs· depois ' dó ·rriéío<dià 0 Sr . .. presidente éla Republica chegéiu' à: 

estaÇão Çentral, acompa:nhado do-êhefe da:-·suá ·cás·a militar, coronel Feliciah·o de· 
Moraes, · ajudan~es .de ordens capitão-t~rterite _ Penid:o Filho: e Áffonso · Montdro; 

e·officiat de gabin~te; coronel Alvàres da Fohseé{ · r· •• •. , 

Vinham com o Dr. Affonso Penna suas filhas e filhos, os Srs. l\'Iinisti:ôs dá 

Viâção .edaJustiça ·e · P-refeito. :· ~ · · ~~. n:· ''.; .-. 

O Sr. Presidenté foi recebido pelos Srs. Ministro da· Guert.a, GugU-elm(i)" 

F.errero·, chefé. de poli'cia, 'cómmandantes. da:·F orça Policial e do· torpo de Bom-

Linba elf?,l>ada_ comprehendendo. ires·. pontes_ e um-a_ . estação' 

béiros, ·de'pÚtado' Sabiho: Bárrosó,'_ ·D;s: Gr~Ça 'Àra.iiha, . M;ri~ .Bulcã;, ;Antonio 
." ~ - ' • ... ." J. ~- < ( ,- • J ' • t ! ~ D~ :...__ 

Olyntho, Osorio de Alm-eidà; Oliveira: Menezes, Aa'rão Rei&e.'mais' nieinbrós da 
~ '7 ' • ~ 

~ - ~ ·" [ . Directoria e outros funccionarios da Central. · · 

· Tro~ados os cmrtprimento~ : ·b 'Sr : Pr~sÚ:Í~nte 'da· Republi~a e comitiva foram 

conduzido~ pelo. Dr. Aarão Reis ·.J. embarcàr no lu~uÔso . carro de Ú1specçã.o~ collo~ 
cado a fre~~~ da machiná n.' 'i 5 .I ~ . guiada pelo rh~chirÜst~ de '. 1 ª ; class~ Àlfred~ 
Nogueira. 

Ü 'resto .do .especial ~~à. - CO~poÚo · d~- t~~S · carr~s· Ü~ Iª élas~e, ,.repletos de 
. • o' - ,. . ' • • , 1\ . .. 

convidados· e funcciónarios da Estrada : ' '· · ·· 
. ... ,. . 

o especial s~guiu v~g~r-Üs'aniente·, afim d~ realisàr a inauguração~ . parando . 
- ' 

S. Diogo, na entrada da linha elevâda. 1 em .. ( : .. -. ,. ~' 



O Dr. Miguel Calmon convidou, então, o Sr. Présidente da Republica a 

desatar o laço de fita das côres nacionaes que vedava a passagem. Estava assim . . . 
inaugurada a linha de subida ~os suburbios. 

Calorosos vivas fizeram-se então ouvir aos Drs. Affonso Penna, Lauro 

Müller, Miguel Calmon, Aarão Reis, Osorio de" Almeida, An'drade Pinto e a . . 

outros Engenheiros, secundados por . prolongadas salvélçs de 
0

palmas. 

-
Toda a margem da linha estava coalhada de povo que saudava os viajantes, 

9emonstrando a sua alegria pela inauguração de tão util 'e importante obra. 

Das casas que .davam fundos para as novas linhas as familias secundaram 

a manifestação, dando palmas e agitando os lenços. 

· Na estação Dr. Lauro Müller parou .o especial, cuja chegada foi saudada por 

uma salva de morteiros, espoucando centenas de fogu etes, casando-se a esse 

estrepito festivo os vivas da multidão e as ~otas gloriosas do hymno nacional, 

executado ·pela banda do· Corp9~ de Bombeiros. 
,[) o 

Essa banda embarcou depois nó especial, que continu·ou a sua marcha va-

garosa, entre acclamações dos populares, para parar novamente na estação de 

S • Christovam. 

Ahi o Sr. Pre~i~ente da Republica e comitiva desembarcaram, seguindo 

para o escriptorio. da . rª residencia, onde o Dr. A arão Reis offereceu ao 

Dr. Affonso Penna uma taça de champagne e pronunciou nessa occasião o se

guinte discurso: .. 

. 
(, 

e< Exm. Sr. Presidente çl.a Republica, Exm. Si . Ministro da Viação 
-,- -A: bdla e impcmante obra d'arte cuja utilisação acabam VV. EExs . de 
inaugurar, representa o resultado da feliz convergencia de v.arias forças 
opportunamente bem applicadas. 
. - De um lad~,- primeiro, a alta clarividencia 'de uin moço illustre que 
em tre~ lustros apenas de vida publica, logrou elevar-se de simples tenente 
de ~ngenheiros a um dos mais prestigiosos estadistas da nossa terra, graças 
a uma intelligencia systematicamente esclarecida, posta ao serviço de uma 
te~acidade fria e ductil como o aço mais bem temperado das mais aper· 
feiçoadas officinas metallurgicas çl.a industria moderna - e em segundo logar 
a competencia de um profissional laureado, que não duvidou dar a sua re
sponsabilidade dirigente á execução de obra de tamanho vulto, inteiramente 
nova na sua ousadia e ·nos seus processos em o nosso paiz. 

De outro lado, a incansavel ,operação de um Engenheiro que consagrou 
com amor e carinho a .sua existencia inteira a essa Estrada, indo no sacrifi
cio ao publico serviço até ao ponto de pôr er:n risco serio e grave sua ro
busta constituição physica . e, o que peior é t_alvez, uma vida preciosa aos 
seus e ao paiz . 

Operosidade directora essa que teve a fortuna de encontrar para au
xiliares dignos um velho companheiro sempre dedicado e sempre diligente, 
de muitas e esforçadas campanhas anteriores, e um moço que veio iniciar 
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a sua carreira tão bellamente .promissora, revelando qualidades 'de tra
balho intelligente e methodico e de tão ardoroso devotamento, que o indica~ 
desde já para a realisação no nosso paiz de grandes emprehendimentos. 

Do outro, ainda a .capacidade technic~' de um profiss:onal que· fáz honra 
á sua classe e · a seu paiz, e a faria de certo a qualquer outro;dos mais ci~ 
vilisados do mundo, tal o escrupulo com que põe um talento de primor 
ao serviço da mais meticulosa competencia, no p'rojecto de obras como estas . . 

De outro, finalmente; um operariado disciplinado e intelligentemente· 
apparelhado, offerecendo a· mais admiravel adaptação á factura das· obras 
importantes, por processo.> novos e ainda náo generalisados entre nós, ope~ 
rariado que age modestamente na penumbra, mas que é sempre o · solido 
pedestal de todas as glorias e de todos os successos. 

E o desta obra, que honra tanto a Engenharia e o operariado nacionaes, 
q~anto as classes dirigentes da. Republica, é o rp.elhor attestado do quanto. 
póde o Governo Federal confiar em seus auxiliares para dar a esta mais im~ 
portante via de transporte do paiz o apparelhamento que ainda lhe falta para. 
ser~ com proficuidade, o principal propulsor do engrandecimento nacional. 

Todos quantos servimos á Republica, consagrando labores, preoccupações 
a esta Estrada, confiamos~ por nossa parte, que durante o actua1 período go.;.. 
vernamental ella terá 9.e receber Ímpulso decisivo na vont.iPde energica 
do preclaro Chefe supremo da Nação, cujas iniciativas de commando podem 
contar~se como realidades de successos, graças á collaboração intellígertte, 
dedicada e operosa da mais brilhante mocidade, que já empunhou no Brazil 
a manivella directora do caminho do progresso. 

Uma estrada de ferro que pára, é l:lma estrada de ferro que morre. E' 
preciso, pois, que a Estrada de Ferro Central do Brazil se transforme de 
anno para anno, adaptando os seus meios de acção ao rapido e progres~ivo 
desenvolvimento do paiz, não só transpondo ousadament~ )o S: Francisco, 
caminho do deserto que é mister conquisM~ para a civilisação e para a vída 
moderna, quebrando a_ solução de continuidade entre esta Capital e a de 
S .. Paulo, e abrindo braços . amigos para todos ·as . grandes valles, onde 
mora a fertilidade da nossa terra, mas tambem ampliando a . sua secção de 

. vasão, se me é permittido o termo, pela elec~rificação dos trens sl:lburbanos, 
co~o inicio da granqe e inestimavel transformação, ql:le vem de longe se 
impondo pela reconstrucção de sua estação inicial, portico hoje de tres dos 
mais importantes Estados brazileiros, pel.a i~troducção . de machínas, cada vez 
mais possantes, para venc!!r as difficuidades do txaçado, atravez de nossas 
alterosas montanhas, pela correcção gradual desse traçado,· onde possível, 
pelo melhorame1Úo das officinas, que se resentem ainda da falta de alguns 
apparelhos aperfeiçoados, de maxima utilidade pratica, não para reduzir ô 
pessoal existente, rrias para que possa elle attender a tempo ás necessidades 
urgentes e inadiaveis .do serviço, etc. etc. 

Que a todas essas necessidades procurar~ · cuidado.>amente attender . o 
Governo, não podem deixar de ter certeza ·quantos reconhecem o elevado 
pat~io~ismo ·d.o' e~ine~te Sr. Presidente da Republica é· o ·veem auxiliado 
no seu arduo trabalho . governamental pelo !U9ÇO illustre que não póde 
deixar de conquistar o futuro com a iµesma facilidade 'com que conquistol:l 
a sympaihia e a confiança de toçlos. . · · 

E esses são os v~tos e_ e~sas as esperanças dos que nesta Estrada servem 
sob as minhas orden~- á · Rept,i~lica~ e prindpalmente ao paiz., 



O Sr. Presidente, em rapido improviso de agrad ecimento, felicitou a Nação 

por aquelle grande melhoramento, que não só veio contribuir para a prosp e

ridade da nossa primeira fe~fO·via, co,mo tambem para demonstrar o gra nde 

merecimento da Engenharia indígena. 

O discurso do Chefe do Estado, como o do Dr. Aarão Reis , foi muito 

apreciado, sendo este e os Engenheiros presentes felicitados. 

Em seguida o Dr. Aarão Reis leu a seguinte acta de inauguração : 

o 

«Aos 12 dias do mez de outubro de 1907, 19º anno da proclamação 

da Republica dos Estados Unidos do Brazil, presentes os E xms. Srs. 

Dr. Atlonso Augusto Moreira Pen na, Presidente da Republica; Dr. Miguel 
Calmon du Pin e Almeida, Niinistro da Industria, Viação e Obras Publicas ; 

general Francisco Marcellino de Souza Aguiar, Prefeito do Districto 

Federal, e outros altos funccionarios da Republica e demais pessoas que este 

firmam, foi inaugurada pelo Exm. Sr. Presidente da Republica a cir
culação dos trens da Estrada pela linha elevada, entre a pedreira de S. Di_ogo 

e a estação de S. Christovam, cuia construcção foi iniciada por ordem do 

Exm. Sr. Dr. Lauro Müller, Ministro da Industria, Viação ~ Obras Pu

blicas, çl.o Presidente Dr. Francisco de Paula Rodrigues Al ves, aos r8 

de maio de rgo5, sendo director da Estracla o Dr. Gabriel Osorio de Al .. 
meida, e sub-director da 5ª divisfo o Dr. José de Andrade Pinto, de con• 

formidade com o projecto organisado no escriptorio tecbnico pelo Dr. Carlos 

Euler e executado pelo pessoal da 1 ª residencia, sob a chefia do Dr. Alfredo 

Magno de Carvalho, auxiliado pelo Dr. Ma rio de Andrada Martins Costa, 
e ao mesmo tempo inaugurada a nova estação de suburbios, disposta nessa 

linha elevada, a que deu a Directoria a denomin'ação de Lauro Müller. 

E para constar lavrou-se a presente acta, em pergaminho, para ser 

archivada na secretaria da Estrada. ii 

Essa acta foi assignada pelos Srs. Presidente da Republica, Ministrós e 

demais pessoas presentes. 

Além de champagne, a Directoria da Estrada fez servir aos presentes 

sorvetes, café e licores. 

Terminada a ceremonia da leitura e assignatura da acta, o Sr. Presidente 

e comitiva deixaram o escriptorio da residencia, seguindo para a estação de 

S. Christo\•am, ond~ aguardaram o regresso do especial, que fôra até D. Clara, 

afim de fazer a manobra de regresso. 

A's 2 horas da tarde S. Ex. retomou o especial, com destino a Central. 

Pouco além da ponte sobre o rio da Joanna o trem parou e o Dr. Miguel 

Calmon, com a devida venia do Sr. Pre.;idente, convidou os __ Drs. Osorio de 

Almeida e Aarão Reis, este o actual director, e aquelle que o fôra durante 

a primeira parte da construcção, a desatar as fitas verde e amarella que ve

davam a passagem pela linha de descida do viaducto. 
5792 153 
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Estavam assim inauguradas officialmcnte as duas linhas de suburbios pela 

elevação. 

Proseguiu depois o especial sempre na sua ti;óta vagaro3a, recebendo as 

mesmas manifestações da ida e chegando á estação Central ás 2 1/ 2 horas da 

tarde. 

O Dr. Affons'.) Penna desembarcou, sendo acompanhado até a carruagem 

pelo Dr. Aarão Reis e seus auxiliares. 

A 9 desse mez a Directoria apresentou ao Ministerio, com a devida 

justificação, a planta geral indicativa, nã'.) só da tr~nsformação projectada 

na estação Central para dar logar i linha circular para os suburbios (tracção 

electrica), como tambem da zona a desapropriar para serem leva.das a ef

feito essas obras. Apresentou, igualmente, o r.espectivo orçamento. 

Na manhã do dia 26 de outubro todo o pessoal da Estrada foi dolo

rosamente surprehendido pela noticia da morte do sub-âirector' da 5ª di

. visão Dr. {José de Andrade Pinto, debaixo do trem 1 M I, no kilorfletro 1 2, 

da linha Auxiliar. 

O Dr. José de Andrade Pinto que enfermara ha mezes, e logo entregue aos 

cuidados de medicos . dos mais nota veis . desta ·.Capital, teve de afastar-se 

das funcções do cargo de sub-director da 5ª divisão, sob a perspectiva 

de uma viagem á Europa. 

Era esse o conselho dos medicos que o examinaram, antevendo desde 

logo padecimentos crueis, talvez mesmo incuraveis. 

Depois de muito meditar sobre a viagem que lhe aconselhavam, comq 
.. 

urgente medida de restabelecimento, resolveu não realisal-a, obtendo, .então, 
' uma licença para melhor poder entrar em rigoroso tratamento. 

De nada valera isto; a organisação que devia retemperar-se longe do tra

balho, ao contrario do que se esperava, foi-se aos poucos enfraquecendo de 

tal modo que já lhe perturbava· o cerebro a pertinaz enfermidade, que o 

acommettera . 

Foi nesta triste ~mergenc1a que a familia do estimado Engenheiro se 

encontrara, luctando, · todavia, contra à enfermidade, que ameaçava, dia a 

dia, roubar a existencia do ente que lhe era tão caro. 

Sua Exma. familia teve mesmo, com ·grande desgosto, de fazei-o in

ternar na Casa de Saude do Dr. Eiras •. onde esteve até oito dias pas

sados, quando resolveu o estimado funcciona:rio re·t.irar-se para a casa de 

residencia da sogra de seu irmão, na e.stação de Ramos. 

Durante o dia . 24 passara o enfermo um pouco apprehensivo, despertando, 
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por isso, maiores cuidados das pessoas que acompanhavam com interesse a 

marcha de sua enfermidade. 

Foi dessa casa, illudinclo a vigilancia dos enfermeiros e das demais 
• 

pessoas de sua familia, que o Dr. José de Andrade Pinto conseg uiu sahir. 

E' facil comprehencler a afflicção que se operou em todos de casa, 

quando notaram a falta do ente querido. 

Movimentaram-se todos para descobrir o paradeiro elo illustre Enge

nheiro, o que não foi possível conhecer senão pela manhã, depois de um 

labutar incessante. 

A's 5 r/2 horas da manhã o Dr. Andrade Pinto foi visto pelo ex

manobreiro da Central, Bernardo da Silva, atravessando a rua José dos 

Reis, tendo cm uma das mãos um papel. 

Esse Engenheiro tomou depois a linha Auxiliar e foi ahi no kilometro r 2 , 

onde muitas vezes fôra reclamada a sua presença, que se desenrolou o triste facto. 
~ - ~ 

Seu<O corpo, c,ai;i.sado . pelo .. p i: nos_o p1Zr<:urso que fizera, fôra cftting ido pela 

locomotiva do trem I M I, mas ele modo tal -que nem o machinista ponde 

evitar o triste acontecimento. 

O cadaver apresentava mutilações horríveis do tronco para baixo e, 

encerrado em um «rabecão», requisitado pela autoridade policial local , foi 

transportado para trem especial, vindo até a estação inicial da praça da 

Republica, acompanhado do Dr. Aarão Reis e demais ·pessoas que o seguiam. 

Na estação inicial foi o corpo recebido pelo pessoal de todos os es

criptorios e divisões, sendo collocado na dependencia em que funcciona o ar

chivo dessa estação. 

A' r hora da tarde foi o caixão envolvido no estandarte da Asso

ciação Geral de Auxílios Mutuas, para onde foi levado. 

Na Associação, em camara ardente, no salão de honra, ficou o corpo 

em exposição, conservando-se até a hora da sabida. 

O Dr. Aarão Reis, logo que recebeu communicação do fallecimento, 

transmittiu a todas as estações, paradas, escriptorios e divisões a seguinte 

circular telegraphica: 

« E' com a maior dor e o mais profundo sentimento que communico a 
todo o pessoai desta Estrada que hoje, pela manhã, falleccu o iilustre sub
director da linha, Dr. José de Andrade Pinto, que com zelo inexcedível e 
comprovada competencia consagrou uma vida inteira ao serviço da nossa 
Estrada, em cujo leito veio a morrer, victim·ado por um trem da linha Au
xiliar, que o apanhou no kilometro 12. 

O enterramento deverá realisar-se ás 5 horas da tarde de boje.» 
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O enterro sahiu a essa hora da referida sociedade para o cemiterio 

de S. João Baptista. 

Pegaram nas alças do caixão até fora do edificio da conhecida so-
' ciedade, de que era o finado Iº vice-presidente, os Drs. Miguel Calmon, 

Gabriel Osori_o de Almeida, Alfredo Maia, Aarão Reis, Alberto de Andrade 

Pinto e marechal reformado Jeronymei Rodrigues de Moraes Jardim. 

O corpo foi collocado em uma carreta do Arsenal de Guerra, passando 

pela frente da Caixa Auxiliar . do Movimento e Estrada de Ferro Central 

do Brazil, seguindo depois pelas ruas Marechal Floriano Peixoto e Uruguayana, 

largos da Carioca e Lapa. 

O cortejo chegou ao cemiterio ás 7 e -r 5 minutos da noite, ficando 

o corpo depositado no carneiro n. 392. 

A Directoria, considerando na conveniencia de deixar da pedreira de São 

Diogo um testemunho que, de futuro, atteste o imp::>rtante papel que desem

penhou na ~di6cação da cidade e nas suas mais valiosas construcçõliis, deter

minou, a 6 de novembro, á 5ª divisão, que, levantada a planta da situação actual 

dessa pedreira, fosse projectado um monolitho, que fique representando esse facto 

no proprio local de onde foi extrahido o granito. 

O monolitho deverá ser projectado .de modo a indicar a altura maxima. da 

pedreira, e, uma vez projectadó, a extracção da pedra deve ser feita, obedecendo 

á sua localisação e dimensões. 

Nesta mesma data foi submettido ao Ministerio q projecto da Revisão Geral 

das Tarifas, sendo: rª parte - Condições regulame'ntares; 2ª parte - Bases 

· das Tarifas, ou Pauta ou classificação geral: 

Este projecto foi approvado 'pelo seguinte 

.DECRETO. N. 67 47 - DE 2 I DE "NOVEMBRO DE 1907 

Approva as ·novas tarifas e condições regulamentares para a Estrada de Ferro Central 
do Brazil. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao 
que lhe expoz o Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, decreta : 

Artigo unico. Ficam apprdvadas as novas tarifas e çondições regulamentares 
para a Estrada de Ferro Central do Brazil, que com este baixam, assignadas pelo 
Ministro de Estado da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de ·1907, 1 9~ ~~ Republica. 

AFFONSO AUGUSTO Mo REIRA PENNA. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 



OBEL!SCO DE S. DIOGO 

Com o fim de perpetuar a lembrança da existencia do Monte de Granito, que forneceu pedra 

para innumeras construcções da cidade do Rio e sobretudo da E. F. Central do Brazil, confeccionou-se 

um projecto cuja ideia vê-se da maquette em gesso que esta descripção acompanba. 

:.L . é . Distinguem-se no mo

nolitho, nascente da propria 

rocha, tres partes : a agulha, o 

pedestal e as figuras decora

tivas, presidinifo ao seu deli

neamento geral o estylo gra

cioso e moderno denominado 

Art-Nom•eau. 

Terá esse obelisco cerca 

de 5om ,oo de altura: A agulha 

tem na base secção quadrada 

com 3m ,oo de lado : o pedestal 

com 6m ,oo de altura e de secção 

circular medindo 12m,oo de 
diametro, e termina inferior-

G 
mente com um diametro de 

cerca de 2om,oo. 

Em cada uma das faces, 

sobre consolos que eyoluem 

da base, veem-se os grupos de

corativos, em bronze, repre

sentando «A 

da polvora '"«O des

monte '" « O córte» e « O 

britamento da pedra ". 

No primeiro grupo 

figura o frade Bartho!d 

Schwarz, que em 

1334 descobriu 

a grande força 

expansiva prove

niente da explo

são da polvora, 

até então usada 

desde tempos im

memoriaes pelos 

chinezes, mas 

apenas em fogos 

de artificio. 

) 

É uma homenagem á 

sciencia por intermedio de 

um de seus ramos, « a Chi

mica ». 

Nos t r e s o utr os 

grupos acham-se as artes que 

se não podem representar em 

personagens historicos, e que 

o são pelos operarios em 

exercido nos seus officios res

pectivos. No grupo da face 

opposta á já considerada acha

se o britador, como homena

gem á Mecanica applicada,que 

veio li~rtar o operario de um 

trabalho inteiramente bruto 

e produzir fartamente esse ma

terial hoje tão importante na 

construcção moderna. Nos ou

tros dois, veem-se respectiva

mente a operação do desmonte 

representado por dois cavou

queiros, iniciando a. mina que 

deitará abaixo o bloco conve

niente ; e a operação do córte 

e lavra de pedra pelo can

teiro ,;manejando o macete 

e acompanhado dos instru

mentos de traçar 

e medir, d e 

accordo com as 

exigen cias da 

.,,_ .. , .... Stereotomia. 

Assim se

rão prestadas 

homenagens aos 

autores das in-

venções que per

mittem as obras 

as mais arrojadas da Engenharia, e os obreiros directos que realisam esses trabalhos grandiosos ou de utilidaliie 

social. 

Da parte inferior de cada uma das quatro arestas evolue um medalhão em que serão inscriptas com 

letras de bronze datas, ou esculpiliias figuras em baixo relevo. 

As faces poderão ser voltadas para os 4 pontos cardeaes ou subordinarem-se á direcção da Avenida do · 

<::anal do Mangue. 
Pag • . 6.l" -
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Medalha commemorathia do jubileu da Estrada de Ferro Central do Brazil, gravada pelo Prof essor 

Augusto Girardet e cunhada na Casa da Moeda. 
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S6 tendo sido publicado o citado decreto no D ian·o Officia l de 7 de janeiro 

de r 908, as tarifas entraram em vigor em março seguinte . 

A 9 de novembro foi designado o ajudante interino de ena enheiro res1-
~ b 

dente, Dr. Mario de Andrade Martins Costa, para acompanhar na Europa a 

fabricação da cobertura metallica para o novo deposito e officina do Norte, 

que deve ser . fornecida pela Socié!é A 1zon;11ne des A ciérz"es d' Angle1tr . 

Por acto da Directoria a estação de Guay6, do ramal de S . Paulo, passou, 

a r r de dezembro, a denominar-se Suzano, como publico testemunho de apreço 

aos esforços do engenheiro residente da 4ª residencia do ramal de S. Paulo 

Dr. Joaquim Augusto Suzano Brandão para, sem prejuizo algum dos serviços 

norinaes, ultimar, em prazo curto e bem, os trabalhos extraordinarios do alarga

mento do ramal. 

Por aviso n. 159 de 19 de dezembro, do Ministerio da Industria, Viação e 

Obras Publicas, foi a Directoria autorisada a receber do Governo do Estado de 

Minas G eraes o ramal de Sabara a Sant' Anna dos Ferros, nos term!is do accordo 

de 13 do mesmo mez, entre o Governo da União e o do Estado de Minas, pelo 

qual ficou contratada a compra do dito · ramal ferreo, comprehendidas todas as 

obras, serviços de construcção e todo o material, quer empregado quer ainda 

existente ao longo da linha e em deposito, bem assim os estudos do dito ramal e 

os terrenos pertencentes ao mesmo pelo preço de 3 . 000:00 0 $, que serão pag os 

depois de assignada a respectiva escriptura. 
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Só tendo sido publicado o citado decreto no Diario Officia l de 7 de janeiro 

de r 908, as tarifas entrara m em vig or em março seg uinte . 

A 9 de novembro foi designado o ajudante interino de eno-e nheiro res1-
, b 

dente, Dr. Maria de Andrade Martins Costa, para acompanhar na Europa a 

fabricação da cobertura metallica para o novo deposito e officin a do Norte, 

que deve ser . fornecida pela Société A nonyme des Aciéries d' Angleur . 

Por acto da Directoria a estação de Guayó, d o ramal de S . Paulo , passou, 

a r r de dezembro, a denominar-se Sitzano, como publico testemunho de apreço 

aos esforços do engenheiro residente da 4ª residencia do ramal de S. Paulo 

Dr. Joaquim Augusto Suzana Brandão para, sem prejuízo alg um dos serviços 

normaes, ultimar, em prazo curto e bem, os trabalhos extraordinarios do alarga

mento do ramal. 

Por aviso n . 159 de 19 de dezembro, do Ministerio da Industria, Viação e 

Obras Publicas, foi a Directoria autorisada a receber do Governo do Estado de 

Minas G eraes o ramal de Sabara a Sant' Anna dos Ferros, nos termbs do accordo 

de 13 do mesmo mez, entre o Governo da União e o do Estado ele Minas, pelo 

qual ficou contratada a compra do dito ramal ferreo, comprehendidas todas as 

obras, serviços de construcção e todo o material , quer empregado quer ainda 

existente ao longo da linha e em deposito, bem assim os estudos do dito ramal e 

os terrenos pertencentes ao mesmo pelo preço de 3. <:;>00:000$ , que serão pagos 

depois de assignada a respectiva escriptura . 

579' 
154 



· lnstrucções que · deverão ser observadas quanto ao uso dos uniformes e 

disfinctivos mandados adoptar para o pessoal das di11ersas divisões de 

serviço, pela circular da Directoria de 12 de abril de 1907 

o 

Art. 1º. Do dia 1 de setembro de 1907 . em diante nenhum dos 
funccionarios da E. F. Central do Brazil, co::istante das tabellas annexas, 
poderá apresentar-se a serviço sem estar devidamente uniformisado ou 
com o competente distinctivo, de accordo com as presentes instrucções. 

Art. 2~. Os uniformes serJo dos tres seguintes typos : 
1º, de panno azul ferrete; 
2°, ·de brim de algodáo de côr parda esverdeada; 
3°, de zuarte. 
Art. 3°. O zmijorme do 1º ifpO constará de : - bluza, calça3 e bonnet 

de panno azul ferrete, gravata e calçado pretos; 1nas, será tolerado o uso · 
de calças de brim branco. 

Art. '4º· O zmzjonue do 2° tfpO constará de: - do1r~an e calças de brim 
de algodão de côr parda esverdeada e bonnet com capa de igual fazenda, 
podendo o calçado ser, indifferentemente, preto ou amarello. 
e Art. 5°. O uniforme do 3° typo constará de: - dolman e calçao de zuarte 
e bonnct com capa de. igual fazenda, fOdendo o calçado ser, indiffe· 
rentemente, preto ou amarello. 

Art. 6°. Tanto a bluza do 1º uniforme corno os dolmans dos 2º e 
3° deveráo ser usados sempre abotoados, náo sendo co:1siderado devida· 
mente uniformisado o funccionario que deixar de attender a esta exigencia. 

Art. 7°. O Iº umfonne ( descripto no art. 3°) poderá ser usado, 
indistinctamente, por todo o pessoal que, de . accordo com as tabellas an• 
nexas, fôr obrigado a uniforme; o 3° ztKtfonne (descripto no art. 5°) será 
privativo do pessoal que trabalhar em lo~omotivas, automoveis, machinas 
fixas e officinas e, tambem, dos guarda-freros; e o 2º uni.forme (descripto 
no art. 4º) poderá ser usado pelos demais ' funccionarios obrigados a uni· 
forme. 

Art. 8°. O umforme geral será o 1 º; mas, õ · 2º -e o 3° poderão 
ser, respectivamente, usados sempre que a Açlministração náo exija, obri· 
gatoriam~nte, por qualquer motivo, o 1º uniforme. 

Art. 9°. Q3 continu::>s e servent~s dos d!versos~ eseriptorios, de todas 
as divisões de. servi·;o da Estrada, deverfo trazer, na gola d_a bluza ou 
na do dolman, · conforme ·o uniforme, a palavra continuo ou servente; 
e, no bonnet, a denominação d:t secçáb cm que servir (secretaria, movi· 
mento, tracção, contadori:z, etc)~ 

Art. 1 o. Cada funccionario mandará .fazer os seus zm~fonnes onde 
melhor lhe convier; deYendo,- porém, as fa1endas e accessonos ser per~ 
feitamente iguaes, em qualidade, cór e dz'mens5es, aos modelos que, com 
as presentes instrucçúes, sfo distribuídos ás diversas secções e nellas po· 
<lerão ser livremente examinados. 

Art. 1 1 . O pessoal de cada sccçáo fica, pelas tabellas annexas, 
distribuido em duas categorias p~ra · o uso .do uni{orme. 

Para os funccionarios inclLiidos na Jª caleB01·ia, os botües, ·estrellas, 
fiadcres, etc. seriío do111·ados; e para cs incluidos na 2• calegoria, esses 
accessorio.s serão p1·ateados . . 
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Art. I 2. Nos dias chuvosos será permirtido cobrir o bonnet com 
capa de oleado que deixe visível o floráo distinctivo; e, quando necessario, 
poderá o funccionario abrigar-se, da chuva ou do frio, usando sobretudo, 
de panno ou de b('fracha, mas sempre de mrngas e tendo na da direita 
as estrellas indicativas da graduação respectiva. 

Paragrapho unico. Não será tolerado o uso de ponche, cavour, manta ou 
outros abrigos semelhantes, quando uniformisado em serviço o funccionario. 

Art. 13. Os funccionarios inciuidos nas tabellas annexas, mas que 
estejam provi3oriamente em serviço em qU11quer dos escriptorios, não serão 
obrigados ao uso do uniforme ; não se extendendo, porém, e3sa tolerancia 
aos que estiverem destacados nas arrecada~Ó~3, deposito3, armazens e outras 
dependencias de serviço activo. 

Art. 14. O.; funccionarios nio incluidos nas tabellas annexas, mas 
que sirvam em trabalhos onde seja conveniente distinguil-os, usarão dos 
seguintes distinctivos: 

§ 1º. Os mestres de lillha deverão trazer, no braço direito da bluza, 
dolman, ou paletot, uma divisa a{1tl com tantas estrellas dom·adas quantas 
corresponderem, inversamente, á respectiva graduação; isto é: uma para os 
de 3ª classe, duas para os de 2ª classe e tres para os de la classe. 

§ 2º. 0:; feitores deverão tnzer, presa ao peito do paletot, oo da camisa 
do lado esquerdo, uma chapa elliptica, de metal amarello, de 60 m;"' por 
40 m/m de diametro, com a inscripção vasada sobre fundo azul: E. F. C. 
B. -Feitor - Linha (ou Electricidade). 

§ 3°. Os guardas-fio do serviço de electricidade e os trabalhadores da 
linha trarão, no chapéo, ,uma chapa elliptica, -ae metal amarello, de 
60 m/m por 40 m/m, .com a inscripção, vasada sobre fundo azul: E. F. C. 

B. - Linha (ou Electricidade). 
Art. 1 5. Ao> mestres, conlt·a·mestres e ope1·arios das officinas será 

facultativo o uso de uniforme, observadas as indicações da tabella VI. 

Secretaria da E. F. Central do Brazil, aos I 2 de abril de 1907. 

Approvadas 

12-4° -07 

Ü D!RECTOR 1 

Dr. Aarão Reis. 

TABELLA I 

0 SECRETARIO, 

lvl. F. Figueira. 

DESCRIPÇÃO DOS UNIFORMES 

PRIMEIRO UNIFORME (GERAL) 

Bo'.'INET - O bonnet será de panno azul ferrete, sem gaiões, tendo na 
frente um florão com 73 m/

111 
de largura por 68 de altura. Esse florão será 

constituído ·por duas ramagens lateraes, umà. de fumo e outra de café, de 
15 m/m de largura cada uma, encimadas por uma' e~tre.Jla de 1 l m; m .entre 
duas pontas contiguas. No centro do florão sera .md1cada, por mero de 



bordado, a categoria do empregado, excepção feita dos contínuos e ser~ 

ventes, em cujos bonnets ahi trarão indicadas as secções a que pertencerem. 
A pala será curva, medindo So '"/m na parte mais larga. Por baixo 

do florão, e por cima da pala, correrão doi& cordões de 4 mí m de diametro, 
presos a dois botóes de 1 r m/m de diametro, sobre os · quaes existirão, em 
relevo, duas ramagens lateraes encimadas por uma estrella, havendo no 
centro do botão as iniciaes - E. F. C. B. - em lettras maiusculas. Esses 
cordões terão as duas laçadas geralmente adoptadas. 

A capa e o floráo seráo presos de modo a poderem ser retirados 
quando fôr necessario adaptar as capas de algodão de côr parda esver- . 
deada, zuarte, ou oleado. 

BLUZA - A bluza terá a gola deitada e sobre ella bordado, de um 
lado e outro, em lettras de 1 3 m /m de altura e 2 de espessura, o nome da 
secção a que pertencer o empregado, escripto por extenso e em lettras de 
mão, excepção feita, porém, para os continuos e serventes, que ahi trarão 
indicadas as respectivas categorias. 

Os botões terão 20 m/m de diametro e trarão em relevo duas ramagens 
lateraes encimadas por uma estrella, sob a qual existirão as iniciaes - E. 
F. C. B. - em lettras maiusculas~ 

e Em cada um dos punhos existirão dois botões perfeitame{\te iguaes 
aos do bonnet. 

A ·graduação do empregado será indicada por meio de estrellas bor
dadas de 13 m/m entre duas pontas contiguas, collocadas uma ao lado das 
outras, em linha recta, inclinada, no alto do braço direito. 

A bluza terá tres bolsos, sendo um no peito, ao lado esquerdo, e os 
outros em baixo, collocados um de cada lado. 

CALÇAS-As calças serão de panno azul ferrete e não terão distinctivo 
algum. 

SEGUNDO UNIFORME 

BoNNET - Será o mesmo do primeiro uniforme, substituindo-se, porém, 
a capa de panno azul pela de brim de algodão de côr parda esverdeada. 

DoLMAN - O dolman terá a gola em pé, sobre _a qual será~bordado, 

como no primeiro uniforme, o nome da secção a que pertencer o empre" 
gado, sendo, porém, o bordado branco. O.> contínuos e serventes, porém, 
trarão na gola a designação da respectiva categoria. 

A graduação do empregado será indica~a, como ~o primeiro uniforme, 
sendo as estreitas de metal pr~sas por meio de ilhozes. O dolman t~rá quatro 
bolsos horizontaes, dois de um lado e.dois de outro, collocados um sobre o outro. 

Os botões serão iguaes aos do primeiro uniforme, não havendo, porém, 
botões nos punhos. 

CALÇAS - As calças serão de brim de algodão de côr parda esverdeada, 
sem distinctivo. 

TERCEIRO UNIFORME 

BoNNET - Será identico ao do · primeiro uniforme, substituindo.se a 
capa de panno azul pela de zuarte .. 

DoLMAN - Será de panno zuarte e perf!!itamente identico ao do se
gundo uniforme, em todos os detalhes, excepto para :os guarda-freios, con• 
forme consta da tabella III (movimento). 

CALÇAS - Serão de panno zuarte, sem distinctivo. 
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TABELLA II 

PESSOAL DAS ESTAÇÕES 
• 

t - DE 18 CATEGORIA, SEGU:-<DO O ART. I I 

Desigmçà.o Inscripça.o na gola Inscripçào no!l bonnet!J Numero c!.e estrellas 
da bl uza ou do dolrnan no braço dire ito 

Agente de estação especial Trafego Agente 6 
)) )) lª classe )) 5 
)) )) 2ª )) )) )l 4 
)) }) 3ª )) )) )l 3 
)\ )) 4ª )) )) 2 

)) )) 5ª )) )) " 
Ajudante de estação especial. )) Ajudante 4 

)) )) 1ª classe. )) )) 3 
Fiel de estação especial )) Fiel 3 
Bilheteiro Bilheteiro . 3 
Ajudante de fiel Fiel 2 

Fiel de estação do interior )l )) '.l 

Conferente de rª classe )l Conferente 3 
)) )) 2ª )) )) )) 2 • 
)) )) "ª )) )) .J 

Praticante )) 

li - DE 2ª CATEGORIA, SEGUNDO O ART. II 

Manobreiro, ajudante de manobreiro, compo
sitor, ajudante de compositor, encarregado 
de cabine, cabineiro, feitor, trabalhador, 
guarda geral, guarda-salão, g·uarda ron
dante, guardas de armazens, g uarda-portão, 
guarda-c)laves e guarda-cancella. 

Braço sem estrelJas ; no fl orão do bonnet a 
denominação (manobreiro, ou g·uarcla geral, 
etc. ) ; e, na gola do dolman ou bluza, a 
inscripção - Trafego. 

TABELLA III 

PESSOAL DOS TRENS 

l - DE 1 ª CA TEGOR!A 1 SEGUNDO O ART. 1 1 

Designaçao Inscripçao n1 goh da lnscriµç.'lo nos bonnets Numero de estreUas 

bluza ou do dolman no braço direi to 

Conductor de 1 a classe. Movimento Conductor de trem. 4 
)) )) 2ª li )) )) )) )) 3 
)) ' )) 

,.,, » .J 
)) )) )) )) 2 

)) )) 4ª )) )) )) )) )) 

Praticante . )) )) )) )) 

II - DE 2ª CATEGORIA, SEGUNDO O ART. II 

Designaçao I11scripção na gula da 

bluza ou d'> dolni;u1 

lnscripç:\o nos bonn,ts Numero de es treBas 

Bagageiro de 1 • classe Movimento 
)) )) )) 

)) 3~ )) )) 

addido )) 

·Bagageiro. 
)) 

no braço direito 

3 
2 

155 
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Designação 

Guarda-freios de 1• classe 
)) 

)) 

,, addido 
Guarda de carro-dormitorio 
Feitor . 
Trabalhador 

Inscripção na gola d:i 

bluza ou do dolman 

Movimento 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Inscripça.o nos bonnets 

Guarda-freios. 
)) 

( )) 

Guarda 
Feitor. 
Trabalhador . 

N umero de e•trellas 

no braço direito 

3 
2 

OBSERVAÇÃO - Nos bonnets dos guarda-freios o florão será substituido por uma chapa 
de metal amarello, elliptica, de 60 m / m por 40 m / m, na qual _ estará vasada, sobre fundo 
azul, a inscripç.fo : - Guarda-freios . 

T ABELLA IV 

PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE 

I - DE Iª CATEGORIA, SEGUNDO O ART. 1 I 

Designaçao Inseripção no gola da. Inscripção nos bonnets 

bl uza •ou do dolman 
( 

Telcgraphista de 1• classe. Electricidade Telegraphista. 
)) . )) 2ª )) )) )) 

)) )) 3ª )) )) )) 

)) )) 4ª )) )) )) 

Praticante )) )) 

Machinista ou motorista )) Machinista ou 
motorista 

Ajudante de machinista )) Machinista ou 
motorista 

II - DE 2ª CATEGORIA, SEGUN_DO O ART. I I 

' Desi11,na"çào Inseri pção _na gola da Inscripção' nos .bonne ts 

bl uza ou do dolman 

Foguista. Electricidade Fog·uista. 
)) addido )) )) 

Cabineiro de 1 • classe . )) Cabineiro 
)) )) 2ª )) )) )) 

,, )) 3ª )) )) )) 

)) addido )) )) 

Gazista )) Gazista 

T ABELLA V 

PESSOAL DA TRACÇÃO DOS TRENS 

I - DE 1 8 CATEGORIA, SEGUNDO O ART.· I l 

Designação Inseri pção na gola daº Inser lpç:lo nos bonncts 

hluza ou do dolman 

Machinista de I ª classe . Tracção Machinista 
)) )) 2ª )) )) )) 

)) )) 3ª )) )) )) 

Praticante )) I ª )) )) )) 

)) )) 2ª )) 1) ·" 

Numero de estrellas 
no braço direito 

(!) 

4 
3 
2 

2 

Numero de estrellas 

no ~aço di rei to 

2 

I 

3 
2 

1 

1 

Numero de estrellas 

no braço direito 

4 
3 
2· 



Designação 

Foguista de Iª 

)) )) 2ª 

Gra·xeiro. 

Designai;ao 

Mestre . 
Contra-mestre. 
Apontador. 

II - DE 2ª CATEGORIA, SEGUNDO O ART. 11 

Inscrip'iao na gola da Im1cripça.o nos bonnets 

• bluza ou do dolman 

classe Tracção Foguista 
)) )) )) 

)) Graxeiro 

TABELLA VI 

PESSOAL DAS OFFICINAS 

(USO FACULTATIVO) 

( - DE Iª CATEGORIA1 SEGUNDO O ART. I 1 

Inscripçâo na gola da 

bluza ou do dolrnan 

Officinas 
)) 

)) 

Inser ip!(ão nos bonnets 

Mestre 
Contra-mestre 
Apontador . 

II - DE 2ª CATEGORIA, SEGUNDO O ART. 1 l 

,, 

Numero de estre]h\s 

no braço direito 

2 

Numcru de estrellas 

no br::t.ço direito 

4 
3 
2 

ÜPERARIOS - Braço sem estrellas ; no florão do bonnet a ·denominaÇc'iO do respectivo 
officio (limador, torneiro, etc.); e, na gola da bluza ou do dolman, a inscripção 
- Officinas. 
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Bases das tarifas approvadas pelo decreto n. 6747, de 21 de 
no'Vembro de 190 7 

----
( 

TAXAS DE PERCURSO 

1- VIAJANTES 

TARIFA N. r 

EM TRENS DE.GRANDE VELOCIDADE 

POR VIAJANTE E ron. KILOMETRO 

rª classe 

/ Viagens Viagen!11~) 

Dimplen de ida e volta 

De 1 até 250 kilometros. 
De iS1 » Soó 
De So1 » 7So 
De 7S r em diante 

Preço mínimo 

De 1 até 250 kilometros. 
De 251 Soo 
De sor » 750 
De 7S 1 .em diante 

Preço minimo 

2ª classe 

~080 

$oGo 
$036 
$026 
$400 

$oso 
$o3o 
$or6 
$010 
$300 

De Deodoro 
ce-versa l 

Em 1 • classe 
até Realengo, ou vi · Ida e volta. 
(pela linh:l Auxiliar) Em 2ª cla:ise 

· · Ida e volta 

De S. Paulo a_té Penha, ou 
versa. 

· \ Em 1ª classe 
vice- Ida e volta 

Em 2ª classe 
l Ida e volta 

$120 
$090 
$054 
$039 

1$000 

~º7S 
$045 
$0'.14 
$o(s 
$soo 

$zoo 
$300 
~100 

. $zÕo 

$300 
$soo 
$200 
$300 

ÜB3ERVAÇÓES - J a. As passagens de ida e volta, tanto _de la como de 2ª 
classe, quer na tarifa n. 1, ql:1er na n. 1 A, e ainda na, por viajante e kilometro, 
n. 1 B, serão calculadas com abatirpento de 2s º/0 wbre o dobro das respe-
ctivas passagens simples. · 

2ª. Para viajantes menores de 1 2 e "maiores de 3 annos haverá meias 
passagem, calculadas com So º/0 de abatimento sobre as respectivas passagens 

• 1 

simples de todas as quatro t~rifas de viajantes. 
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3ª. Para viagens de passeio haverá, nas principaes estações, bilhetes de 
excursão que serão emittidos de conformidade com o que, a respeito, fôr 
estipulado. 

4ª. Para viagens! noite haverá nos trens respectivos carros-dormitorios, 
cujos leitos serão cedidos aos. viajantes de I ª classe que os requisitarem, medi
ante taxas fixadas pela Directoria da Estrada. · 

5ª. Para viagens repetidas, entre a estação Central e algumas proprias 
para veraneár, haverá, tambem, · bHhetes d'e as3ignatura, que serão emittidos 
de conformfdade com o que fôr estabelecido pela'Directoria. 

6ª. No càlculo dos preços das diversas passagens simples, quer de .1 ª,quer 
de 2ª classe, as fracções inferiores a loo réis . serão arredondadas para essa 
quantia; e, no calculo dos preços das passagens de ida e volta, as fracçóes 
inferiore~ a 500 réis serão arredondadas para 500 réis e as inferiores a 1$, mas 
superiores a 500 réis, serão arredondadas para 1$000. 

r. Para o calculo ·das passagens a distancia minima será de 5 kilometros. 
·3ª • Aos preços calculados pelas taxas das · tarifas ns. l e l A (viajantes 

para o interior) ·será addicionado o imposto de transito, sendo: de 200 por 
1$, em cada passagem de 1$ até 9$, e 2$ em cada passagem de mais de 

9$000. 
'• · 9ª. 'O imposto paulista - sendo applicado sómente ás passage&s de via· 

jantes cujas estações de partida e destino estiverem ambas em territorio do 
Estado de S. Paulo- só será cobrado pelas agencias das estações de «Queluz» 
a « S. Pauloll, sobre a·s passagens de uma para outra das estações situadas 
nesse trecho, e tambem sobre as que, em qualquer das estações do mesmo 
trecho, forem vendidas para as de aPerequé» e o:Tunnel», da Estrada de Ferro 

Minas e Rio·. 
loª. No trecho de Deodoro a Realengo, pela linha Auxiliar, não haverá 

meias pãssagens de 2ª classe. 

TARIFA N. l A 

EM TRENS DE PEQUENA YELOCIDADE 

POR VIAJANTE E POR KILOMETRO 

1ª classe 

Viãgens Viagen• 
oimplos de ida e volta 

De I até 250 kilometros . $060 $090 

De 251 ·» 500 )) $046 $069 

De 501 até 750 kilometros. $o3o $045 

Oe 751 em diante $020 $0.30 

Preço minimo . $30~ $500 

2• classe 

De l até 250 · kilometros $036 $054 

De 251 )) Soo Í> $026 $039 

De 501 )) 750 )} $010 $015 

De 751 em diante $006 $009 

Preço mínimo. $200 $Soo 
t56 
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. TARIFA N . . 1 B 

EM TRENS DE PEQUENO PERCURS°: . 
(DE C&:NTRAL ATÉ SA~TA CRUZ E ATÉ MAXAMBOMBA) . 

Por viajante : 
Em 1ª classe 
Ida e volta • De central . até Deodoro, ou 

vice-versa. Em 2ª classe 
·Ida e volta . 

Por viajante e por kilometto : 

$500 
$800 
$300 
$500 

· Viagem oimples 

Em 1ª classe 
Em 2ª » · 

$032 
$016 . 

De . Deodoro para as es~ 
t!\çÕes segHintes, ou vice~ Viag~ de Ida e volta 

versa. · Em 1ª classe 
Em 2ª » 

Preço minimo. • \ lª classe ·· 
/ 2ª » 

TARIFA N. 1 C 

EM TRENS DE SUBURBIOS 

Por viajante : · l Em lª classe .. 
De Central até D. Clara; Ida e volta· . 

ou vice-versa (pela linha E · • l 
de bitoll) larga). m 2 e asse. 

_ . Ida e volta . . . 

(Em lª classe. 
De Ce~tral até Deod<;>ro, ~ Ida e volta . 

ou ;r1.ce~versa (pela lmha(. E • l 
Auxiliar). _ . m 2 e asse. 

. Ida e volta . 
. . 

$04~ 
• ! $024 

. ; 

1

()) $300 
$200 

$300 
$500 
$zoo 
$300 

$300 
$500 
$zoo 
$300 

II- ENCOMMENDAS, PEQUENOS VOLUME-S E 
.BAGAGENS 

TARIFA N. 2 

EM TRENS DE VIAJANTES DE GRANDE VELOCIDADE 

POR TONELADA E -POR KILOMETRO 

. rª classe - Encommendas 

De l até 100 kilometros 
' 1$650 

De 101 1) 300 1) 1$200 
De 301 1) 600 J) .. $800 
De 6or em diante. $600 

Frete minimo. $~00 



) 

:Jª classe - Bagagens 

De 1 até i oo kilometros 
De IOI, » 300 
De 301 » 6~o 
De 601 em diante. 

Frete mini mo. 

)) 

TARIFA N. 2 A 

1$050 
$800 
$600 
$400 
$200 

EM TRENS DE VIAJANTES DE PEQUENA VELOCIDADE 

POR TONELADA E POR KILOMETRO 

. 1ª cfasse - Encommendas 

De 1 até i oo kilometros 
De 101 » 300 » 

De 301 » 600 » 

De 601 em diante. 
Frete mi11irno. 

2° classe - Bagagem;; 

De 1 até i ao kilometros 
De 101 » 300 » 

De 301 » 600 » 

De 601 eh1 diante. 
Frete minimo. 

TAR{fA N. 2 B 

$75º 
$600 
$40C·> 
$300 
$300 

$S50 
$soo 

$3ºº 
$200 
$200 

Especial para o transpõtte, em trens de viaiantes, de 
pequenos volumes, contendo : pequenos animaes em gaiolas, 
engradados ou cestos, araruta, cáças mortas, cangica e outros 
indicados na classificação geral da · pauta: 

EM TRENS DE GRANDE VELOCIDADE 

POR TONELADA ·El POR KILünIETRO 

1• classe 

De até roo kilometros . JOO 

De 101 l> 300 )) $300 

De 301 )) 600 )) $200 

De 6o1 em diante $180 

Frete minimo . .3oo 



EM TRENS DE- PEQUENA VELOCIDADE 

POR TONELADA E POR KILOMETRO 

De até I oo kilometros .. 
De 101 )) 300 » 

De 301 » 600 » 

De 601 em diante 
Frete minimo . 

TARIFA. N. z G 

$370 
$z10 

$140 
$120 
$zoo 

Especial para ? transport,e, em trens de via1antes, de 
pequenos volumes contendo : legumes, hortaliças, fructas 
frescas, .leite, _ovos, crême, de leite, - pão e outros generos 
ind·cados na classificação geral da pauta: 

EM TRENS DE GRANDE VELOCIDADE 

POR TONELADA E POR KILOME'fRO 

r• classe 

De até 100 kilometros . 
De 101 )) 300 )) 

De 301 l) 600 )) 

De 601 em diante 

· De 

Frete mínimo. 
1 

EM TRENS DE PEQUENA VELOCIDADE 
' \ 

' POR TONELADA E POR KILOMETRO 

. 2• classe 

até 1 oo ~kilometros . 
De .101 )) 300 )) 
De 301 » 600 » 

De Go r em diante 
Frete mínimo. 

TARIFA N·. z D 

$300 
$150 
$075 
$o5o 
$300 

$z10 

$100 

$o5o 
$040 
$zoo 

Especial para o transporte de pequenos volumes: 

EM TRENS DE PEQUENq PERCURSO 

NOS TRENS DE SUBURBIOS 

. rª classe 

De Central até D•: Qlara, ou vice.:.versa. . ) 
De Alfredo Maia kté Deodoro ou vice-versa tPor volume até 
D S ·p· 1. ,' · ' • · Í 3o kilos $Soo e . au o ate Penha, ou vice-versa. . i · 
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NOS TRENS PARA SANTA CRUZ E MAXAMBOMBA 

2 • classe 

~or volume até 3o kilos, de Central até Madu~ 
reita, na linha de bitola larga ; ou de Alfredo 
Maia a Deodoro, na de bitola estreita, ou 
vice-versa . $500 

Por volume até 3o kilos, de Madureira até Santa 
Cruz ou até Maxambomba, na linha de bitola 
larga ; ou de Deqdoro a Santa Cruz, na de bi-
tola estreita, ou vice-versa . $600 

Por volume até 3o kilos, e de qualquer estação 
áquem de Madureira, para qualquer além de 
Madureira, na linha de bitola larga, ou de 
qualquer estação áquem de Deodoro, para 
qualquer além de Deodoro, na linha de bitola 
estreita, ou vice-versa $7ºº 

Os volumes de peso excedente de 3o kilos serão taxados pelas classes das 
tarifas ns. 2, 2 A, 2 B e 2 C. 

III - MERCADORIAS EM GERAL 

TARIFA N. 3 

POR TONELADA E PO R KILOblETRO 

r• classe 

Objectos de luxo e phantasia, artigos de armarinho, bebidas alcoolicas, ex~ 
plosivos, crystaes e porcellanas finas, objeçtos prateados, paramentos de igreja, 

qµinquilharias, etc. : 

De l até 100 kilometros. $680 

De IOI D 300 )) $450 

De 301 )) 600 )) $270 

De 601 em diante $230 

2ª · classe 

Couros preparados ou envernizados, ar:tigos de charutaria, de cutelaria, 
de desenho, de pharmacia, aço em obra, aguas gazosas e mineraes estrangeiras, 

bengalas, drogas, tintas, especiarias, roupas, etc. : 

De até 1 oo kilometros . $500 

De 101 ) 300 )) $270 

De 301 )) 600 )) $135 

De 601 em diant~ $100 

3• classe 

Aguas gazosas artificiaes nacionaes, .desinfectantes, apparelhos de louça 
ordinaria, bronze bruto, cabos de linho, cobertores de alg0dão, mobilias de 

vime, pelles curtidas, ornatos de_ papelão, etc. : 

De até roo kilomctros . 

De 101 » 300 » 
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Dé · 3o l até 600 kilómetros 
De 601 em diante 

$090 
$060 

Comestiveis, artigos de confeitaria e de folha de Flandres, borracha em 
, · obra, cerveja nacional; leite condensado, lombo de porco em latas, man

gueiras para bombas, paína de flechas, etc. : 

f ,. 

De até 1 oo kilometros . $300 
De 101 ll 300 l) $150 
De 301 ) 600 ll $075 
De 601 em diante $o5o 

5ª êlasse 

. -
A.cidos para fins industriaes, aço em vergalhões, em barra, em chapa, etc., 

alcool nacional, ferramentas, apparelhos de· louça para esgoto, bombas. para 
agua, plantas m~dicin.aes, pontas de Paris, etc. : 

De até 100 kilometros $210 
{ J De 101 ) 300 ll $100 

·~ De 301 » 600 ]) $o5o 
De 601 em diante $040 

6ª classe 
~ 

Carne de porco, aveia, bacalhau, café moido, casas de madeira, ferro ou 
a~o, cereaes não classificados, rnachinas-ferramentas, matte, formicida, etc.: 

De até roo kilometros . $140 
De 101 ) 300 » . $060 
De 301 l) .600 ll . \ $040 
De 601 em diante $o3o 

7~ classe 

Alfafa, accessorios de trilhos, algodão em rama, alumin,a, amianto, amilina, 
aparas de papel; arroz, assucar não refinado, carne·secca,_ queijos nacionaes, 
rapaduras, xarque, etc.; -

De l até 1 oo idlometros • 
300 » 

]) 600 » 

De· 101 
De 301 
De 601 em diante 

8"' classe 

$055 
. $035 
$025 
$020 

Ca~calho, algodáo éth caroço, ca0:hamo em bruto, carváo vegetal, fubá, 
" lenha, palhas, palhões, plantas vivas, polvilho, videiras, etc. : 

De I até 
De 101 » 

De 301 l> 

De 6o1 em 

1 Óo kilometros . 
300 » 

600 » 

diante 

• . $045 
$028 
$020 
$016 



9• classe 

Adubos, agua potavel, alfafa nacional, argilla, areias, bruni dores de café, 
canna de• assuc1r, engenhos para lavoura, ervilhas, espargos verdes, fructas 
.frescas, mandioca, milho em espiga, moendas, ovos, palmitos, legumes frescos, 
etc.: 

De l até 100 kilometros. $035 
De lOl )) 300 ]) $020 
De 301 )) 600 )) $01 5 

De 601 em diante $01 2 

ÜBSERVAÇÃo-0 frete MINIMO de ::ada expedição de mercadorias, excluidas 
as taxas de aviso e inscripção, será de 1$500, em qualquer das nove classes. 

IV-VALORES 

TARIFA N. 4 

POR TONELADA E POR KILOMETRO 

De l até 1 oo kilometros , 
De io1 ll 300 » 

De 301 » 600 » 

De 601 em diante 
Frete minimo 

-,1 

1 ~000 

$800 
$600 
$400 

5$000 

ÜBSERVAÇÓES - 1ª. A esta<> taxas addiciona-se mais 1/2 º/0 sobre o valor 
official da pauta do Estado de procedencia para o ouro, a prata, o cobre, o 
nickel, a platina, as pedras preciosas e os artefactos de ourivesaria e relojoaria. 

2ª. O despacho do papel-moeda, apolices, estampilhas, acções de com
panhias, bilhe.tes de loteria, a correr ou premiados, e outros papeis de valor 
pagará somente a taxa de l 0 /o sobre o valor declarado. 

V - VEHICULOS 

TARIFA N. 5 

POR VEHICULO E POR RILOMETRO 

I ª çlr;isse 

Carruagens e automoveis de quatro rodas para viajantes : 

Taxa fixa. 5$000 

De até IOO kilom~tros, $400 

De " )) $300 
JOI )) ::>00 

De 301 l> 690 )) $zoo 

De 601 erp. diante $150 

Frete minimo 10$000 

• 



.,! 

2• classe 

Carruagens de duas rodas, carroças de duas ou quatro rodas e auto· 
moveis para cargas: ( 

( 

Taxa · fixa. 3$000 
De I até JOO kilometros. $250 
De lOI )) 300 » $150 
De 3or )) 600 » $100 
De 60 r ·em diante $060 

Frete min imo 7$000 

: · Carroças desarmadas destiüadas · á ' la voma . e ao . transporte de generos : 

Taxa fixa. 
De . l até 100 kilometros. 
De JOl j) 300 )) 

De 3or '() 600 » 
De 601 em diante 

Frete rriinimo 

VI-ANIMAES 

TARIFA N. ·6 

PO R CABEÇA . E POR !{!LOMETRO 

r• classe 

Gad'o cavallar e muar·: 

De até TOO kilometros. 
De TOI )) 

,., 
:JOO » 

De 301 » 600 » 

De 601. em diante 
Frete mini mo 

2ª classe 

Gado vaccum: 

De I até 100 kilometros. 
De lOI » 300 » 

De 301 » 600 » 

De 60 l em dianfe 
Frete minimo 

3• classe 

Cado suino, . caprino, lanigero e semelhantes: 

De até 100 kilometros.' -. . , . 
De 10 1 » - 300 ~ » ; 

De 301 » 600 » 

De 601 em diante 
Frete minimo • 

.. 

2$000 
$zoo 
$too 
$o8b 
$o5o 

5$000 (j) 

$075 
$070 
$065 
$060 

r$ooo 

$040 
$035 
$o3o 
$025 

1$000 

$012 
$008 
$006 
$003 
$400 



• 

TARIFA N. 6 A 

POR VAGÃO E POR KILOMETRO 

• r• classe 

Gado vaccum, cavallar e muar: 

De 1 até 1 oo kilometros 
De · 101 ]) 300 » 

De 301 » 600 
De 601 em diante 

Frete minimo. 

2 • classe 

Gado suino, caprino, lanigero e semelhantes: 

De 1 até rno kilometros. 
De IOI » 300 » 

De 301 » 600 » 

De 60 1 em diante . 
Frete mínimo . 

$320 
$i40 
$160 
$130 

15$000 

$600 
$400 
$zoo 

$150 
15$000 

ÜBSERVAÇÓES - 1 ª· Para os porcos a lotação será de 60 cabeçi!s, por vagão 
completo ; e, para os outros animaes da 2ª classe, a lotação será de 70 cabeças 
por vagão completo. 

2ª . Quando em uma expedição apresentada a despacho o numero de 
cabeças exceder apenas de uma até cinco o total necessario para a lotação 
completa de um ou mais vagões, esse excedente deverá ser expedido em vagão 
collector, pela tarifa n. 6; podendo, entretanto, seguir na mesma occasião, 
pagando meia lotação do vagão. Quando o excesso fôr até nove animaes de 
raça muar ou cavallar, ou oito bovinos, ou 15 bezerros, pagará meia lotação 
de 1ª classe da tarifa n. 6 A; e quando fôr até 3o porcos, ou até 35 car~ 

neiros ou outros pequenos animaes·, pagará meia lotação da 2ª classe da ta~ 

rifan. 6 A. 

VIJ - TRANSPORTES FUNEBRES 

TARIFA N. 7 

POR CADA VER E POR IULOM ETRO 

r• classe 

Taxa fixa. 
De 1 até 100 kilometros. 
De IOI D 300 » 

De 301 D 600 l) 

De 601 em diante 

2• classe 

Taxa fixa. · 
De 1 até 100 · kilometros 
De 101 » 300 
De 301 » Goo 

.ll 

De 60 1 em diante . 

5$000 
1$400 
$ ]00 
$350 
$300 

3~ooo 

$ ]00 
$350 
$170 
$150 

~ 

ÜBSERVAÇÃO - Nos trens do interior, o mínimo da 1 a classe será de 50$ 
e o da 2ª classe de 30$; nos de suburbios, o da 1 ª classe será de 20$ e o 

da 2ª de 10$000. 



VIII -TRANSPORTES ESPECIAES 

TARIFA N. 8 

CAFÉ o 

POR TONELADA E POR IULOMETRO 

r• classe 

Em gráo ou em casquinha : 

De r até IOO kilometros. 
De !OI D 300 
De 301 l) 600 
De 601 em diante 

2• classe 

Em côco ou cereja : 

De r até 100 kilometros. 

( ) 
De 101 » 300 » 

De 301 » 600 
De 60 1 em diante .. 

Frete minimo 

$z8o 
$130 
$065 
$060 

$190 
$0900 
$045 
$040 

1$500 

ÜBSERVAÇÃO - Estas bases são calculadas para o preço· official de 7$000 
cada arroba (de 15 kilos) de café, de accordo com a pauta da Camara 
Syndical dos .Corretores da Capital Federal. E, sempre que esse preço baixar 
os fretes gozaráo de um abatimento de 19 º / 0 por 1 $coo ou fracção de ~ $000 de 
diminuição nesse preço. Es3es abatimentos serão determ_inados, para os trans- · 
portes a effectuar em cada me~, de accordo ·" com o preço médio do mez ao-

- . •\ 

terior. , , 
TARIFA N. 9 

CAL 

POR VAGÃO COM LOTAÇÃO COMPLETA, DE 9 OU DE 18 TONELADAS · 

Base uniforme para vagão de g toneladas, por zona de 101 kilometros 
em diante: 

De 1 OI até 200 kifometros 34tooo por vagão de 9 toneladas. 
De 201 300 44$000 D l) D » D 

De 301 » 400 . o 54to<?o ». » l) » » 

De 401 ::JOO 64$000 » » l) l) D 

De 501 Goo 74tooo D » D » D 

De 601 D 700 84tooo D l) » » » 

De 701 )) 800 94tooo » l) )) li 

De 801 )) 900 1-04$000 D ~ » 

De gor )) 
1 ·ººº 11.4$000 » ~ ~ D »-

Para os vagões de 1 8 toneladas applicar-se -ha o dobro dessas taxas. 
O excedente das lotações acima pagará, por tonelada ou meia tonelada, taxa 
proporcional á base uniforme. 



TARIFA N. 10 

MANGANEZ 

• EM LOTAÇÃO COMPLETA DE VAGÃO 

a) Até 504 kilometros : 

Por tonelada, emquanto o cambio oscillar entre 
6 e 8 dinheiros por 1 $000 

Para cambio inferior, accrescimo de 1$000 por di
nheiro, ou fracçáo de dinheiro, de baixa da taxa cambial. 

Para cambio superior, reducção de Soo réis, por 
dinheiro, ou fracção de dinheiro, de alta da 
taxa cambial, até á taxa de 12 dinheiros por 
1 $000, correspondente ao limite mínimo de 

b) Além de 504 kilometros: 

Por tonelada kilometro, mais. 

6,., 1 
,) 

8 $ 000 

6 $ 000 

$ 010 



" 



• 

PARTE SEGUNDA 

CAPITULO IV 

ORG.llJVIS.llÇ.flO .llDJYlINISTR.llTIV .ll-Serr;iços 
' ' 

D/V/SOES DA ESTRADA 

1 a Divisão - )'\dministração Central 

2ª » - ~raf ego 

3ª » - Contabilidade 

4ª >> -cS:.ocomoção 

5ª » - Via permanent~ · e edifícios 
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· • 1 ª DIVISÃO :-- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Organisação regulamentar - Quadro synoptico da organis1ção administrativa da Estrada de l~ erro Central do 
Brazil - Directores · de 1865 a 1907 - Miuistros que desde 1858 teem occupado a pasta affecta á Estrada 
de Ferro Central do Brazil ..:_ Engenheiros militares que teem praticado na Estrada em virtude da 
disposição do art. 15 da lei de 30 de junho de 1892 - Quadro nominal do pessoal ti tulado e numerico 
geral da I ª di v"isão em 3 I de dez em b~O de I 907 . • 

I ª divisão, sob a immediata direcção do director, compre

hende a secretaria, a thesouraria e intendencia. Tem séde 

no edificio da e~tação Central. 

A secretaria, dirigida por um secretario, está encarregada 

· do· expediente official da Directoria, dos registros e arch ivo. 

· A thesourar1a está a cargo do theso~reiro, que, por inter~ 

medio de seus auxiliares, arrecada diariamente a receita ordi

naria, extraordinari.a e eventual da Estrada, faz entrega _de

dinheiro ao Thesouro Federal, alli recebe os fundos ne cessarios 

ao custeio, e procede ao pagamento mensal do pessoal e das despezas miudas. 
(, ' . . . : . 

. , .. A , intcn,denda tem por chefe o . intendente, auxiliado por um aju-. . . . 

dant:'e, e cab~;ll~e a p.cquisição e ·entrega as .<li.visões . do material necessario · 

ao c~~sumo . da '· Estrada, a carga, descarga ~ deposito do mesmo e do com-



bustivei ·e a direcção da officina autographica e typographic<t. onde são 

manipuladas as circulares, ordens de serviço e outros trabalhos da Estrada. 

A direcção da Estrada ~m trafego tem sido regida pelos seguintes regu

lamentos: 
(. 

Decreto n. 4372 de 20 de ma10 de 1869. 

» n. 4373 » 20 » » de 1869. 

» ri. 6238 A » 28 » junho de 1876. 

» n. 9882 » 29 )\ fevereiro de 1888. 

)) n. 406 » 17 )) maio de 1890. 

» n. 268 » 26 » dezembro de 1894. 

)) n. - 22 ~f7 » 26 )) março de 1896. 

» n. 2417 )) ' 28 » dezembro de 1896. 

A contar de r 897 as leis annuas, que . fixam a despeza da Republica, 

teem estabelecido o· pessoal e os vencimentos correspondentes. 

A organisação administrativa da Estrada desdobra·se no seguinte quadro 

synoptico: ( 

QUADRO SYNOPTÍCO DA ADMINISTRAÇÃO . D'A ESTRADA DE FERRO 
CENTRAL DO BRAZIL 

f i '. 

[ : . 
' ' . ' -

' 1 

DIRECTORIA - 1 DIRECTOR 
• 1' • 

Séde no edificio ·da estação Ceritr_al 

1ª DI;VIS:Ã.O - Administraçã.CD central 

THESOURARIA 

Séde no edificio junto á estação 
Central 

Recebedoria das rendás - Paga
doria do Pe.ssoal 

1 l:hesoureiro, fieis e pessoal 
de escriptorio 

SECRETARIA 

Séde no edificio da estação 
Central 

' Expediente geral - Archivo 
I .secretario, r official e pes

soal de escriptorio ., 

SUB-DIRECTORIAS 

INTENDENCIA 

Séde no edificio iunto á estação 
Central 

Acquisição-de material pai-a o con
sumo. Carga e descarga - De· 
posito - Officina autographica 

I intendente, r ajudante, fieis 
e pessoal de escriptorib . 

3ª DIVISÃ0- 5ª DIVISÃO - VIA PER- 6• DIVISÃO PRO VISO-2ª bIVISÃO - TRAFEGO GONTABILIDADE 4ª DIVISÃO-
' - MANENTE E EDIFICIOS RIA- CONSTRUCÇÃO 

S~de no edificio d1l estação Séde no edificio L o e o M o ç A o · 
-- ' Celitral - j.Únto á esta· Séde no Engenho de Séde na rua Senador Séde no prolonga-

ção Central, • Dentro . , Pompeu mento 

-------------- ______....____ ·----------------~ ~ 
! 
' r sitb-director r sitb-director • I 'sub-director 1 sub-director' I sub-direcfÓr 

I 'Official e pessoal <!!e eS- r• sec<;ão-Con~ 2 ajudantes. ' ' . 2 r ajudantes.'' No escriptorio te-
criptorio. fadaria I auxiliar technico, 1 official e pessoal chnico. 

· · I official e pessoal <!!e de escriptorio. I ajudante. 
6 inspectoi·ias Fiscalisação da escriptorio. · 18 residencias: I conductor de 1• 

. · -renda - , im- Tr c - Iª - ·Central aó kil. classe. · 
4 inspectores de districtos pressão de bi- - ª çao 22+200, rama: l da I· dito de 2.- classe. 

do trafego e 4 -sup-inspe- lbetes. __ ... 3 inspectorias:· Gambôaelinbacircular 2 desenhistas.' 
ctor~s e pessoal de escri- r · contador e 111 secção - Séde- Séde ~m S. Chris• 3 aníanuenses. 
ptono. pessoal de es- em ·S . Diogo. · tovam . I armazenista. 

criptorio. · 2ª - Kil. 22+'200 ao, · 1 

-



~rcentralá Boa Vista, in- CentralaEntreRioskil. 61+175 e ramal 1 continuo. 
:s) clusi-vc ·rama e·s de 2ª secção - e ramaesde Porto No- de Santa Cruz- Séde 
!! ) Santa Cruz, Paracam- Contabilidade vo do Cunha, Marítima, em Realeng·o . Na secção de con-
~ \. by e Gambõa. geral Santa Cruz, Paracam- 3~- Kil. 61+175 ao strucção 

. by e Linha Auxiliar . kil. 108 + 500 e ramal 
0 ~Alfredo ~aia a ~~ra- 1 g~~~da-hvros, 2 , secção-Séde em de Parac~mby- Séde 1 chefe dE'. secç;fo . 

-::; hyba (lmha aux1llar), ªJ';' ante~ of- Lafayette em Rodeio. r engenheiro de 1 ª 
'.E de Parahyba a Buar- ficial e l?esso~l ' · . ~ 4• - Kil. 108+500 classe. 
~ j que àe Macedo e ra- . de escnptono _Entre Rios ª Con_- ao kil. 198 - Séde 2 ditos de 2" classe. 
º .~ mal de Porto Novo tna e r~maes do Moi - em Desengano. 2 conductores de 
°" do Cunha. ro da Mma, O~iro Pre- 5ª- Kil. 228 ao J;il. t ª classe. 

to e Bel!o Honzonte. 338 - Séde em Mari- 2 ·ditos de 2ª classe. 
.:::lDo kilometro 458 até a 
.e estação terminal da 
~ linha do Centro e ra
:; · maes de Ouro Preto 
M e. Bello Horizonte. 

.S)De Vargem Alegre a 
-~ Norte, inclusive os 
~ ramaes de AngTa e 
::; de Lavras. 

Inspectoria do movimento 
1 inspector., 1 sub-i~spe

ctor e pessoal de escnpto
rio. 

Conductores de trem de 
I'',, 2ª, 3ª .e 4ª classes. a 

Bagageiros de 1 ", 2 . ~ 
3ª classes. · 

GuardaJreios. 
Agcnt~ de estações es

peciaes, de la, 2", 3\ 4ª e 
5• classe~ e postos t~leg~a

. phicos, ajudantes, fie1s, aju-
ôantes, bilheteiros, confe
rentes de i ", 2ª e 3• classes. 

Guardas, cabineiros dos 
signaes Saxby, trabalhado
res e serventes. Despachan-
tes . · 
Inspectoria do telegrap!w e 

illuminação 
1 inspect0!", 3 sub-i~spe

ctores e pessoal de escnpto· 
rio . · · . 

Telegraphistas de 1•, 2•, 
3• e 4ª classes, cabineiros 
dos signaes Block System, 
e officina telegraphica-luz 
electrica:, gaz Pintsch, cor
rente e acetyleno. Serviço 
chronometrico. 
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3" secção- Séde em ano Pro~opio. . 2 auxiliares . 
S. José dos Campos, 6' -Kil. 338 ao !ui. 
Barrado Pirahy a Nor- 463-Séde em Barba- Na secção de estudos 
te e ramaes da Penha cena. 
e de Barra Mansa. 7•-Kil. 498 ao kil. r chefe de secção. 

10 depositos de lo- 593 . e ramal de Bello r eng·enheiro de r ª 
Co Ot. s l~Ionzonte- Sede em classe . 

m iva . It b. . d' d ª 1 
Iº em s Diogo a 11a. . . 2 1tos e2 casse. 
2o ,, B: ©o Piraiiy. ~ 8• __:_ K11. 593 ao lu_L 3 conductores de 1 ª 
"º E t e R'o 103 - Séde em Pedro classe. 
·\ " Panlmr vi·:t 

1 
s · Leqpoldo". · . · 6 ditos de 2ª classe. 

4 » ' ' • ª JF l 7 O 1 1 ·1· 5º , Lafayette 9 - "-1 · 03 a '. l · 1 aux1 1ar. 
6º ;, N '.te. · 798-Séde em Cord1s-

0 
01 

. .• burgo. 
7, ,, Sete_ Lagoas. 10•-Kil. 798ao kil. 
8· » Bana Mansa. 8,.,

5 
+ ,, 1 _ C.:éde em 

9º )) Portell1!-. c'urvelkJ. V 

100 " Cachoeira. Ramal de S. Paulo: 
6 e~carregad~s de lª-- Kil. 103+2ooao 

del?os1tc:is elfect1vos e kil. 190 e ramaes de 
2 mtennos, -~endo 1 Ang-ra e Lavras-Séde 
em Sete Lagoas e o em Pinheiro . 
outro em J?arra Man- 2 ,. _ Kil. 190 ao kil. 
sa ; um aj~da~te de 275-Séde em Quelu~. 
mestr~ encarreg~do do 

3
• _ Kil. 275 ao ln!. 

depos_1to de _P01tel~a ~ 375_ Séde em Guara-
um hmado1 e1'.carre tinguetá: . 
g;ado d? deposito de 4,._Kil. 375 ao· ln!. 
Cachoeira. 496 e ramal da Penha 
Officinas dos depositas - Séde em Mogy das 

Ajudantes de mestre, Cruzes· 
1 i m a d 0 r e s tornei- Ramal do P o r t o 
ros ferreiros ;erralhei- Novo do Cunh~ : 
ros: fundido/es, p~drei- K!l. 198 ao kil. .2 2~ 
ros, carpinteiros, mo- da .. lmha do. Centro _j 
deladores, pintores, 0 ian_ial -- Sede em Sa ~ 
concert~d.oresdecarros puRcara. 1 de o iro Pre· · 
e machuustas de mo- ama L 

· to: 
tores· . Kil. 463 ao ldl. 498 
Officinas do Engenho da linha do Centro e o 
de Dentro- 2 chefes ramal- Séde em Ro-

.Mestres, ajudantes, drigo ?ilva . . . 
limadores torneiros Na hnha Auxiliar: 
carpinteiros, serralhei~ . lª -Kil. í +408 ao 
ros, serradores, cal- ln!. 84 .- Séde em 
deireiros, fundidores, Mang·ueir~. . 
ferreiros, pintores, mo- 2• - K1! . 84 ao_ lnl. 
deladores, correeiros, 167,-Séde ~~1 Est_rv~. 
pedreiros, guardas, Engenl~e11os 1es1-
concertadores de car- dentes, ajudantes~ au
ros e trabalhadores. xiliares, armazemstas 

1 escola para os de 1ª e:ª classes, mes-
filhos dOS OperariOS. tres de lmha de Ia' 2 ª 

e 3• classes, encarre
gado d e s i g n a e s 
Saxby, encarregados 
de canteiros, de car-. 
pinteiros, de pedrei
ros de caldeireiros, de 
cal~eteiros, de britaÇ<'iO 
de pedra, pintores, fer
reiros, malhadores, sol· 
dadores, se rv entes, · 
g-uardas, feitores e tra
balhadores de turmas, 
de ·cercas, de lastro,.

1 

etc. 

• 



Desde 1865, data em que foi encampada pelo Estado, tem a Estráda 

tido os seguintes directores : 

DECRETOS 
DE NOMEAÇÃO . 

D~TA DA POSSE· DATA DA EXONERAÇÃO NOMES 

Christiano Benedicto Ottoni 9 de dezembro de 1865. Já exercia interinamente. 15 de dezembro de 1865. 
Dr. Bento josé Ribeiro Sobragy. 14 de dezembro de 1865. 18 de dezembro de 1865. 13 de janeiro de r869. 

l l de abril· de 1873 . . 16 de abril de 1873 . . 12 de julho de 1876. 
Mariano Procopio Ferreira Lage . 13 de janeiro de 1869 . 14 de janeiro de 1869 . Falleceu em 14 de feve

reiro de 1872. 
Barão de Angra . 
Francisco Pereira Passos 

.. . 21 de fevereiro de 1872. 24 de fevereiro de 1872. l l de abril de 1873. 
. 31 de agosto de 1876 . 31 de agosto de 1876 . 22 de junho de 1880. · 

16 de setembro ~e 1897 • 17 de
1 
setembro de 1897. 4 de abril de 1899. 

Herculano Velloso Ferreira Penna. 23 de junho de 1880. . 6 de setembro de 1880. 26 de janeiro de r884. · 
Miguel Noel Nascentes Burnier . 26 de janeiro de 1884 . 22 de fevereiro de 1884. Falleceu em 29 de julho 

de 1884 . 
josé Eubank da Camara . 31 de outubro de 1884 . 19 de novembro.de 18!34. 3ci de novembro de 1889. _ 
Eugenia Adriaq.o Pereira da Cunha 

e Mello. 7 de dezembro de 1889. 
joão Chrockatt de Sá Pereira de 

Castro 4 de março de 1891. 
Antonio Geraldo de Souza Aguiar. 31 de dezembro de 1891. 
Vespaziano Gonçalves de Albu-

@ 

9 de dezembro de 1889. Aposentado em 25 de fe-
vereiro de 18'91. 

4 de março de 189r. . 31 de dezembro de 1891. 
1 de janeiro de 1892 . . 9 de março de 1893. 

querque e Silva 9 de março de 1893 . 20 de março de 1893.. . 30 de novembro de 1894. 
jeronymo Rodrigues de Moraes 

Jardim . • . 30 de novembro de 1894. l de dezembro de 1894. 23 de novembro de 1896. 
André Gustavo Paulo de Frontin. 24 de novembro de 1896. 24 de riovembro de 1896. 16 de setembro de 1897. 
Alfredo Eugenia de Almeida Maia. 4 de abril de 1899 . 4 de abril de· 1899 . . 27 de janeiro de 1900. 
Gustavo Adolpho da Silveira . 29 de janeiro de 1900 . 3b de jan~iro de 1900 . 15 '.~e maio de r903. 
Gab1iel Ozorio de Almeida. . 15 de maio de 1903. 15 de mai0 de 1903 . . 14 de .novembro de 1906. 
Aarão Reis • . 16 de novembro de 1906. 17 de novembro de 1906. 



o 

Ministros que desde r 8 5 8 teem occupado a pasta affecta á 

Fer:ro Central do Brazil : 
Estrada de 

--

MINISTROS 

SEGUNDO REINADO 

MINISTERIO DO IMPERIO 

r Marquez de Olinda. 
2 Sergio Teixeira de Macedo . 
3 João de Almeida Pereira Filho .• 
4 José Antonio Saraiva . 
5 José Ildefonso de Souza Ramos. 

DATA DA' NOMEAÇÃO 

~ MINIS!ERTO DA AGRIC UL TURA1 COMMERCIO 

µ, E OBRAS PUBLICAS 

6 Joaquim José Ignacio (Visconde de Inhaúma) 2 de março de 1861. 
7 Manoel Felizardo de Souza e Mello . . 21 de abril de 1861 
8 Ant~nio Coelho de Sá e Albuquerque. . 24 de maio de 1862 . 
9 João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú . 30 de maio de 1862 . 

· 10 Pedro de Alcantara Bellegárde . . 9 de fevereiro de 1863 . 
·:8 .r r Domiciano Leite Ribeiro (Visconde de 
· ~ Araxá). . 15 de janeiro de 1864 
El
o. 

12 João Pedro Dias Vieira . . 20 de julho de r864 . 
Ü
o . 

13 Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá . 31 de agosto de 1864 

14 Antonio Francisco de Paula e Souza 12 de maio de 1865 . 
15 Manoel Pinto de Souza Dantas . 3 de agosto de 1866. 
r6 Joaquim Antão Fernandes Leão. 16 de julho de 1868 . 
17 Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque 

(Visconde de Cavalcanti) . . 10 de janeiro de 1870. 
18 Jeronymo José. Teixeira Junior (Visconde 

do Cruzeiro) . . 29 de setembro de 1870. 
19 João Alfredo Corrêa de Oliveira . . 20 de novembro de 1870 
20 Theodo,ro Machado Freire Pereira da Silva 7 de março de 1871. 

...... 2 r Candido Borges Monteiro (Visconde de 
1---1 Itaúna). . . 20 Ele abril de 1872 ., 
2 
't:I 22 Francisco do Rego Barros Barreto. . 26 de agosto de 1872. 
(l) 

O.. 23 José Fernandes da Costa, Pereira Junior . 28 de janeiro de 1873 
o 24 Thomaz José Coelho de Almeida . . 25 de junho de 1875 . 
o 25 João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú . 5 de janeiro de 1878. !;; 
~ 26 Manoel Buarque de Macedo. . 28 de março de 1880. 
'l) 27 Pedro Luiz Pereira de Souza . 31 de ag·osto de r88r. 

't:) 

ro 28 ]os@ Antonio S~raiva. . 3 de novembro de 188r. 
] 29 .Manoel Alves de Araujo. . 21 de janeiro de 1882. 
~ 30 André Augusto de Padua Fleury . 3 de julho de 1882 . 

31 Lourenço Cavalcanti de Albuquerque . 16 de dezembro de 1882. 
32 Henrique Francisco d'Avila . . 7 de janeiro de 1883 
33 Affonso Augusto Moreira Penna . 24 de maio de 1883 . 
34 Ántoni9 Carneiro da Rocha . . 6 de junho de 1884 . 
35 João .Ferreira de Moura . . 6 de maio de 1885 . 
36 Antonio da Silva Prado . . 20 de agosto de 1885 
37 Rodrig·o Augusto da Silva . 10 çle maio de 1887 . 
38 Antonio da Silva Prado . . 27 de junho cle 1888 · 
39 Rodrigo Augusto da Silva 5 de janeiro de 1889 
40 Lourenço Cavalcanti de Albuquerque • . 7 de junho de 1889. 

DATA DA EXONERAÇÃO 

1858 
1859 
l86o 
1861 
r86r 

. 21 de abril de 1861. 

. 24 de maio de 1862 . 

. 30 de maio ie 1862. 
9 de fevereiro de 1863. 

· r 5 de janeiro de l 864. 

· 20 de julho de 1864. 
. 31 de ag·osto de 1864 . 

r 2 de maio de 1865 . 

3 de ag·osto de 1866 . 
16 de julho de 1868. 
10 de janeiro ele 1870. 

· 29 de setembro de 1870. 

. 20 de novembro de 1870 . 

. 7 de março de 1871. 
· 20 de abril de 1872 . 

· 26 de ag·osto de 1872. 
· 28 de janeiro de 1873. 
· 25 de junho de 1875 . 
· 5 de janeiro de 1878 . 
· 28 de março de 1880. 
· 31 de agosto de 1881. 
· 3 de novembro de 1881. · 
. 21 de janeiro de 1882. 

3 de julho de r 882 . 
. ró de dezembro de 1882 . 
. 7 de janeiro de 1883. 
. 24 de maio de l 883 . 
. 6 de junho de 1884. 
. 6 de maio de r 885 . 
. 20 de ag·osto d~ 1885 . 
. 10 de maio de 1887 . 
. 27 de junho de· 1888 . 

5 de janeiro de 1889 . 
7 de junho de 1889 . 

15 de novembro de 1889 . 



MINISTROS 

REPUBLICA 

1
41 Quintino Bocayuva. · . . 
42 Demetrio Nunes Ribeiro . 
43 Francisco Glycerio . . 
44 Henrique Pereira de Lucena. · 
45 João Barbalho Uchôa Cavalcanti 
46 Antão Gonçalves de Faria 

DATA DA NOMEAÇÃO 

15 de novembro de 1889 
. 17 de dezembro de 1889. 
. 31 de janeiro de 1890 
. 22 de janeiro de 1891 

4 de julho de 1891 
. 23 de novembro de l89i 

:-::l E MINISTERIÓ DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS 
;:Q PUBLICAS 
o 

"O 47 Innocencio Serzedello Corrêa . 23 de junho de 1892 . _ 
Ç;j . 
:... 48 Antonio Paulino Limpo de Abreu , . 17 de dezembro de 1892. <:; 
8 49 Antonio Francisco de Paula Souza. . 22 de abril de 1893 
0 50 João Felippe Pereira . 8 de setembro de 1893 . 
~ 5·1 Bibiano Sergio Macedo da Fqntoura Cos-

µ:,. 
<ll tallat. . . 24 de abril de 1894 
~ 52 Antonio,Olyntho dos Santos Pires . . 15 de novembro de 1894. 
-o 53 Joaquim Duarte Murtinho . 26 de novembro de 1896. 
~ 54 Dionisio Evangelista de Castro Cerqueira. l de outubro de 1897 

55 Sebastião Eurico Gonçalves de Lacer<ila . 13 de nove.inbro de 1897. 
56 Jeronymo Rodrig·ues de Moraes Jardim . ·27 de ju'nho de 1898. 
57 Severino dos Santos V.ieira . . 15 de novembro de 1898. 
58 Alfredo Eugenia de Almeida Maia . . 27 de janeiro de 1900 
59 Antonio· Augusto da Silva 8 de março de 1902. 
60 Lauro Severiano i\1üller . . 15 de novembro de 1902. 
61 Miguel Calmon du Pin e Almeida . ,15 de novembro de 1906. 

" ,, 
1 

DATA DA EXONERAÇÃO 

7 de dezembro de 1889. 
. 31 de janeiro de 1890 . 
. 22 de janeiro de 1891 . 

4 de julho de 1891 . 
• 23 'de novembro de 1891. 
. 23 de junho de 1892. 

17 de dezembro de 1892 . . 
. 22 de abril de 1893. 

8 de setembro de_ 1893 . 
. 24 de abril de 1894. 

. 15 de novembro de 1894. 

. 20 de novembro de i896. 
l de outubro d~ 1897. 

. 13 de novembro de. 1897. 

. 27 de junho de 1898 . 

. 15 de novembro de 1898. 

. 27 de janeiro de 1900. 
8 de março de l 902 . 

15 de n0vembro de 1902. 
15 'de novembro de 1906. 

Engenheiros militares que teem praticado na Estrada em virtude da dis-

posição do art. r 5 da lei de 30 de janeiro de 1892 1 e anteriormente em 1890 

e I 89 I : 

Agosti~ho Raymundo Gomes de Castro, tenente do corpo de ·estado

mator de ·Iª classe. 

João de Albuquerque Serejo, tenente elo corpo de estado-maior de rª 

classe .. 

Euclides Rodrigúes da Cunha (2), tenente do . corpo de estado-maior de 1ª 

classe. 

l Lei n. 39 A - de 30 de janeiro de 1892 - Fixa as forças d~ terra para o exerc1c10 de 1892 : 
« Art. l 5. O Governo ·mandará praticar pelo tempo de seis mezes a um annõ, nas estradas de ferro, 

telegrapbos e outros serviços de Engenharia do Estado ou .por este subvencionados, os alumnos das escolas 
militares que concluírem o curso de Engenharia.,, · 

(2) Este signal indica os que foram admittidos por duas vezes. 



Hastimphilo de Moura, tenente do 3º regimento de artilharia. 

Alípio Gama (2
), tenente do 4° regimento de artilharia. 

Antonio. Augusto c\e Moraes, tenente do 5° regimento de artilharia . 
• 

Francisco Caraciolo de Queiroga Rosa, tenente do 2 º batalhão de en-

genharia. 

Adolpho Lins (2), tenente do 1° regimento de artilharia. 

Abeylard de Queiroz, tenente do r 2º regimento de cavallaria . 

Alfredo Ribeiro da Costa, tenente do rº regimento de cavallaria . 

João Baptista Neiva de Figueiredo, tenente do 8° reg imento ele cavallaria . 

Manoel Ferreira das Neves Junior, major do corpo de es tado-maior de 

artilharia. 

Americo de Andradé Almada, capitão do corpo de es tado-maior de 

1ª classe. 

Odilon Benevólo, tenente do corpo de estado-maior de rª classe. 

Jos~ da Cunha Pires, capitão do corpo de estado-maior de rª .classe . 

Francisco Leite Galvão, 1° tenente do 2° batalhão de artilharia . 

João Gualberto de Mattos, tenente do corpo de estado-maior de rª 

classe. 

Pedro Botelho da Cunha, tenente do Exercito . 

Felinto Alcino Braga Cavalcanti, capitão éfo corpo de estado-maior de rª 

classe. 

Custodio de Senna Braga, tenente do corpo de estado-maior de rª classe . 

Alfredo Vidal, r º tenente. 

Antonio Augusto de Moura, 2º tenente. 

Alfredo Eduardo Nogueira, tenente do corpo do estado-maior ele 1ª 

classe. •· 
Arthur Pereira de Oliveira Durão, capitão do corpo de engenheiros . 

Adolpho Lins, tênente . do estado-maior de r ~ classe. 

Gustavo Adolpho de Vasconcellos e), tenente de cavallaria . 

Preludiano da Rocha, capitão do 2° regimento de artilharia ele campanha. 

Alfredo Oscar Fleury de Barros, Engenheiro · militar. 

(2) Este signal indica os que foram admittidos por duas vezes . 



: 

Alfredo. Soares do Nascimento, tenente do corpo de estado-maior de 

1ª classe. 

Manoel Xavier de Oliveira, capitão do 3º regimento de artilharia de .. 
campanha. e· 

Octavio Gonçalves da Silva (2), capitão do 2º regimento de artilharia de 

campanha. 

Alberto Cardoso de Aguiar, tenente do corpo de estado-~aior de I:i classe. 

José Joaquim Firmino, capitão do quadro extranumerario do Exercito. 

Domingos Alves Leite, tenente do cor pó de estado-maior de 1ª classe. 

João José de Campos Curado, idem idem. 

José da Silva Brag9-, capitão d0 4° batalhão de artilharia. 

Euclides Ródrigues da Cunha (2
), tenente do corpo de estado-maior de 

1 ~ classe. 

Aristides de Oliveira Goulart (2), capitão de artilharia. 

Augttsto Tasso Fragoso, tenente do corpo de estado-maior de 1ª classe. 
o 

Octavio Gonçalves da Silva O. capitão do 3° regimento de artilharia. 

Ali pio Gama (2), capitão. 

João José de Campos Curado, idem. 

Francisco Menezes d.e Moraes, capitão do corpo de estado-maior de 

artilharia . 
1 

Raphael Menezes, tenente do corpo de estado-maior de r ª classe. 

Domingos Ribeiro, idem idem. 

Fernando Gomes Feri-az, rº tenente. 

Alarico de Araujo Silva, tenente do corpo de ~stado-maior de 1ª classe. 

Quintiliano de Souza Mello, capitão de artilharia. -, 
Raphael Clemente Telles Pires, idem idem. 

Custodio Cabral de Mello, 1 º tenente de artilharia. 

Adolpho Pêna, capitão . do corpo de engenharia. 

Marciano de Oliveira A vila, tenente do E.xercito. 

Alfr~do J ulio dé Moraes Carneiro, 1º . tenente de artilharia. 

Ayres de Moraes Ancora, tenente de cavallaria. 

José Maria de Mesquita, capitão de artilharia. 

Innocencio de Barros Vasconcellos, capitão do · corpo de engenheiros. , ... 

Sebastião Lacerda de Almeida, 1º tenente'. 

(2) Este signaHndica os que foram admittidos por duas vezes. 



Salvador Barbalho Uchôa Cavalcanti Filho, tenente do rº batalhão de . . 
engenharia. 

José Fernandes Leite de Castro, 1° tenente de artilharia. 

José Americo de Mattos, capitão do corpo de estado-maior de artilharia. 

Adalberto Augusto dos R eis Petrazzi. capitão do corpo de engenheiros . 

Joaquim Bernardino de Andrade Vas concellos, tenente do corpo de es-

tado-maior de rª classe. 

Affonso Fernandes Monteiro, capitão do corp o de estado-maior de artilharia . 

Gustavo Adolpho de Vasconcellos (2
), tenente de cavallaria . 

1896 

Onofre Moreira de Magalhães, major do quadro do Exercito. 

Affoi\so Barrouin, capitão do 6º regimento de cavallaria. 

José de Assis Brazil, capitão do 2 ° regimento de artilharia. 

João Baptista de Oliveira Brandão Junior, rº tenente do 3° regimento . 

Alfredo Crescencio da Costa, rº teuente do 5° regimento. 

Bernàrdino Antonio do Amaral, rº tenente do 2º batalhão de artilharia. 

Emilio Braulio de Azeredo Leite, 1 º tenente do 2º batalhão de enge-

nharia. 

Candido José Marianno, tenente do r 8° batalhão de infantaria. 

Eduino Carlos Carpenter, idem idem. 

Francisco Raul de Estillac Leal, tenente do r 5° batalhão de infantaria. 

Pedro Maria Trompowsky Taulois, rº tenente. 

José Feliciano Lobo Vianna, capitão. 

José Silveira Villa Lobos Junio.r, tenente do corpo de estado-maior de 

Iª classe. 

Francisco Mendes da Silva, capitão do 2° regimento de cavallaria . . 

José Maria Moreira Guimarães, capitão de artilharia. 

Agostinho de Souza Neves Junior, tenente do corpo de estado-maior de 

1~ classe. 

João Theophilo Varella, capitão do 4° b~talhão de infantaria. 

(2) Este signal indica os que foram admittidos por duas vezes. 



João Baptista Monte, 1° tenente do 3° regi~1ento de artilharia. 

José Verissimo de Souza, tenente do 8° regionentó de cavallaria. 

Chrispim Ferreira, capitão do 7° batalhão de infantaria. 

Aureliano Barreto Lins, capitão do 5° regimento de artilharia. 

João Dionysio da Silva Pereira, 1° tenente do 4° batalhão de artilharia. 

João Lopes de Oliveira Lyrio, idem idem. 

Aristides de Oliveira Goulart (2
), capitão do corpo de estado-maior de 

artilharia. 

Alexandre Galvão Bueno, Engenheiro militar. 

( 

Renato Barbosa Rodrigues :Pereira, 2° tenente do Iº batalhão de artilharia. 

Herculano Antonio Pereira da Cunha Junior, 1º tenente do rº batalhão cle 

artilharia. 

Angelo de Souza Franco, alferes do 3° batalhão de infantaria. 

Horacio Felismina de Queiroz, alferes-alumno. 

Jayme Antonio Borba, idem. " 
1\ 

Miguel Archanjo Tenorio de Albuquerqu'e, tenente do 7° batalhão de 

infantaria. 

José Bento TJiomaz Gonçalves, alferes-alumno. 

Manoel Liberato Bittencourt, capitão. 

Perminio Carneiro Leão, alferes. 

Daniel de Souza Ramos, alferes-alumno. 

Antonio Mendes Teixeira, Engenheiro militar. 

Carmerio Gondim, 2 º tenente. 

Feliciano de AbreuSoclré Junior, idem. 

(2) Este signal indica os que foram admittid,os por d na> vezes. 



Quadro nominal do pessoal titulado e numerico geral da 1" divisão em 
3 1 de dezembro de 190 7 : 

Titulad9s. 

•• 

Jornaleiros 

Titulados. 

CATEGORIAS 

Director. 

Secretario 
Official . 

• 

r 0 • escri pturarios 

2°• ditos. 

3º' ditos. 

4°• ditos . 

Arcbivista 

Contínuos 

• 

\ Art>füac" d' "'dpta. 

1 
Guardas . 

Serventes 
1 

1 
The~oureiro. 
Escrivão . 

Ajudantes 

Fieis . 

Ajudantes . 

4°; escript urarios 

Contínuos 

Fiel pagador 

NOMES 

Directori:t 

. Dr. Aar<lo Reis . 

Secretaria 

. Manuel Fernandes Figueira 

. josé Ricardo de Albuquerque 
~ Francisco joão Vellez Perdigão . 
( Messias de Sena Cavalcanti 
) Procopio j osé Leite. 
( Arthur Fernandes de Souza 
r joão Ernesto Vieira de Aguiar 
) Geraldo Sommer . 
( joal Kahl Junior. 

~ 
Antonio Manoel da Nobrega. 
joão Pedro Maximo Cordeiro. 
Bernardo de i\Iello Castello Branco 

. Eduardo .Eug·enio Pacheco da Rocha. 
) Manoel de Barros Maciel vVanderley 
( josé Martins Ferreira . 

Benedicto de Mattos Freitas . 
Adoasto de Godoy . 
Jayme Victor Pereira Guimarães. 
Joiío Barbosa Ribeiro . 
Diogenes de Abreu Sodré . 
Paulino Gomes de Freitas . 

.( Antonio Fernandes Vieira. 
S Rubens Nelson da Rocha 
ê Francisco da Silva Leite 

T!iesoura.ria 

. Major, Miguel de Oliveira Salazar 

. josé Pereira dos Santos 
) Bernardo Coelho de Faria . 
/ Polybio Cesar Ribeiro . 
( Luiz Moreira de Souza. 
~ josé Valentim Pereira da Silva 
l Alvaro Pinto de Oliveira . 
( Fernando de Azevedo Araujo. 
) Carlos Porfi rio de Araujo Ramos . 
) Ma rio Lemos. 

Í 
joa:1uim de Carvalho· Bastos Junior 
Francisco Rodrigues da Costa 
Al\Jertu Fernandes de Smiza 
José Francisco de Azevedo 

( joão Lucas Serra 
. Mariano de Oliveira Guimarães 

( Lossio da Costa Pereira 
) Adolpho Mariano Corrêa . 
( Adherbal Borges Monteiro. 

) 

( 

~ 
' ( 
\ 
., 

< 
) 
' ( 
\ 
J 

NU MEROS 

PAHCI ARS 1 TOTAE9 

I. 

2 

2 

3 

2 

5 

. 2 

2 

3 

3 

3 

~ ' - 2 

) 

\ 3 
) 

19 ~--J 
163 



Titulados. 

jornaleiro 

Titulados. 

jornaleiros . 

Jornaleiros . 

CATEGORIAS NOMES 

o 
( P 

l 
1 
1 
1 Transporte. . . 

> Ajudantes ~ Olympio Catão Viriato Montez 

~ ( j ulio Mendes Pereira . . . 
1 º escripturario . · .Arnaldo josé Soares . Servente. 

Intendencia 
Intendente .. · rDr. Artlmr Alencar Araripe . . . 
Ajudante. · Dr. Antonio Vicente Calmon Vianna 
Escrivão. . ·!Romeu Augusto Guimarães . 

Ajudantes ~ IAffonso josé Romualdo . . . ~ joaquim josé Magioli Junior. -
Iº escripturario. · ,Arnaldo Braziliano Castello Branco 
2° dito · 'candido josé Faria da Costa . . 

3°• ditos . 
\ !João Justiniano da Silveira Salles. 

:1 ( 
( IAntonio Verissimo de Sá . . . 

ljoão da Silva Lessa. . 

1-tº' ditos. j i'Octavio Monteiro Bittencourt 

,, joão Elydio de Paiva 

Eugenia Nunes Pires . . . 
josé Candido da Rocha. 

Fieis. \ /Francisco Leonardo Gomes 
Í !Frederico Fonseca . . . 

Fiel do combustível . Raymundo do Carmo 
( jorge Augusto Schmidt. . . 

Ajudantes de fiel . J 1cicero Oscar de Faria Ramos . 
~ Leopoldo Augusto Pacheco da Rocha 
( Augusto Maria Ribeiro. . . . . 

Despachante. . . . .lüctavio Pereira Legey . : . 
Archivísta . . . . . Ernesto Augusto de Almeida Werneck. 
Encarregado da officina au- ' 

tographica. . Manoel da Silva Gonçalves . 
Continuo. 

Auxiliares de escripta . 

. Y.icente Ferreira Marques . 
Francisco Antonio da Fonseca Cunha 
josé Severiano Tavares 
Cesar de Castro Moreira . 
Alvaro de Albuquerque. . . . - . ; 1 

josé A_:ariJ2~_Çavalcan5i_ de. __ Albuq~;!~· 
Arthur de Oliveira Rodrigues. . . . 
Olympio de jesus Frai;ico . 
Octavio Vaz da Motta . 

1 Almerindo Affonso Ferreira 
Auxiliar de escripta extra-

ordinario . . Gastão Fonseca . 

Officina autographica . 

Impressor de 1ª classe . 
Dito de 2ª classe . 
Dito de 3ª classe 
Encarregado do motor. 
Typqgrapho. 
Ponsador. 

' 

NU MEROS 

PARCIAE9 

1 
TOTA.BB 

19 

1 

25 

2 
1 

I 

I 23 

1 

I 

1 I 

I 

2 

I 

I 

3 

/ @ 

4 

2 

4 

.1 

9 . 

5 



CATEGORIAS 

leiros. Jorna ./ 

-
1 

1) 

Jorn 
tr 

aleiros ex-
aordinarios 

I 

: 

• • 

Feitor 
Guardas de bordo 
Carpinteiro 
Rondantes 
Guardas de deposito 
Serventes 
Trabalhadores 

Serventes. 

Impressor 
Typographbs 
Marg·eador 
Encadernadores. 
Serventes 

Serventes 
Trabalhadores 

1 

NU MEROS 

NOMES 

PARCIARS 1 TOTA.HS 

T ransporte. 46 48 

I ª 
' 

2ª e 3• secções 

1 

2 
1 

3 
3 
4 

20 

Gabinete de ensaios 

3 

PESSOAL E XT RAORDI NARIO, PAGO 

PELA VERBA tt EVENT UAES ll 

Offiâna autographica • 
1 

2 

\ I 

2 

4 

I ", 2ª e 3• secções 
2 

24 ll9 

167 

1 
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2ª DIVISÃO - TRAFEGO 

Organisação regulamentar - Estações, suas distancias entre si, altitudes e posições Iocaes, etc. etc. - Pontos 
de entroncamentos ou estal<)es da Estrada de Ferro Central do Brazil donde partem os diversos ramaes 
da mesma Estrada ou outras vias rerreas - Numero de trens diarios em 3r de dezembro de 1907 -
Percurso dos trens, carros e vagões em _1902, 1903, 1904, 1905 e 1906 - Telegrapho e illuminaç;1o -
Estatística dos accidentes, de 1880 a 1906 - Quadro nominal do pessoal titulado e numerico geral da 
2ª divisão em 31 de dezembro de 1907. 

A 2ª divisão tem a seu cargo o serviço do trafego, comprehendend? 

o despacho e transporte de mercadorias e o movimento de passageiros. 

E' dirigida por um sub-director auxiliado por cinco inspectores. 

Tem sé de no edificio da estação Central. 

Tres inspectores, cada um auxiliado por um sub-inspector, são encar

regados da fiscalisação do movimento dos trens, do serviço das estações, 

nos seus respectivos districtos, a saber: 

1 º districto com séde na estação Central - da Central a Juiz de F óra 

e ramaé's de Santa Cruz, Macacos e Porto Novo do Cunha; • 
2° districto com séde em Taubaté - de Vargem Alegre .a Norte; 

3° districto com séde em L21fayette - de Mariano Pro copio a Si\ va Xa· 

vier e ramaes de Ouro Preto e de Minas. 

O inspector do movimento, cujo escriptorio tem séde na estação Central, 

fiscalisa a distribuição do pessoal necessario á circulação dos trens e do 

movimento· das estações e respectivo hora rio. 

O inspector do · telegrapho e illuminação, cujo escriptorio tem séde na 

estação Centré l, dirige os serviços telegraphicos do B lock Syste11z, da offi

cina telegraphica, da luz electrica, do gaz Pintsch, acetyleno e corrente, e 

do serviço chronometrico. 

As estações, segundo a importancia elo seu movimento, são classifi

cadas em especiaes, de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e Sª classes, paradas e postos telegraphicos. 

As especiaes são apenas -. . Central, S. Diogo e Marítima. 

O seguinte quadro indica o numero total das estações e paradas, as 

datas em que feiram inauguradas, distancias absolutas á Central e entre si, 

altitudes, posições locaes, posições territoriaes, extensão em kilometros da 

linha em trafego e o custo por secção e por kilometro, não incluindo o 

das estações, em 31 de dezembro de 1906. 



j. 

Quadro demonstrando as datas das inaugurações das estações e paradas, as distancias absolutas 
á Central, as distancias relativas entre as mesmas, altitudes , posições locaes, extensão em 
kilometros da linha em trafego e o custo por secçã<? e por kilon1etro, não incluido o das 
estações 

DATAS DAS INAUGURAÇÕES 

1858-Março 29 . 

)) )) )) 

1880-Março 20 . 
1896-Maio 15' 
1907-0utubro 12 
1858-Dezembro 2 
1885-Agosto 2 . 
1889- )) 10. 
1861-Maio 16 
1885-Dezembro 1 
1869-Fev~eiro 1 
1885-Julho 12 
1885-Dezembro 1 
1889-Maio 13 
1868-Dezembro 24. 

.,. 

~ 
P:i o 

~ 

1 

-

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
II 
12 

13 
14 

/ 

NOMES DAS ESTAÇÕES E 
PARADAS 

LINHA DO CENTRO 

Iª SECÇÃO 

Central a Belem 

1Central, Engenho Novo, Cas-
cadura, Maxambomba, Quei-
mados. 

Central. 

S. Diogo. 
Praia Formosa (extincta) . 
Lauro Müllet. 
S . Christovam 
Derby. 

., Mangueira 
"' 
~ S. Francisco Xavier 
Ê Rocha . • ::s 

"' Riachuelo . 
Sampaio 
Engenho Novo 
Meyer. 
Todos os Santos. 

-- k k 
J.646 J.646 
1 .920 0.274 

1 3.300 J.380 
4.217 o.9I7 
4 .872 0 .655 . 
5 .906 1.034 
6.488 0.582 
7.094 0.606 

7.747 0.653 
8.612 0.865 

9·47I 0.859 
10. 180 0.709 

POSIÇÕES LOCAES 

Municipiosl Estados 

EXTENSÃO DA LINHA 
EM KILOMETROS 

CUSTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
1906 

Por secção Por kilometro 

------1 ·-1 - 1----------1 

k 

4 "651\ 1 1 1 I~ 

2.9101 
3.685 ' 1 1 

I ' 
1 I ~ 

3 .100 

7 .785 

i i. l75 i'Federal. 

<5.8951 
13.9201 
14.7601 ~ 
I6.590 
I6.490 : 

22.370 1 
26.850 

O'\ 
U"I 
o 



1871-Novembro II. 15 . Engenho de Dentro . II .392 I.212 25 .65011 
1889-Abril 15 . 16 Encantado 12 .141 0 .749 27.425 
1873- )) 17 : Piedade . 13. 191 r.050 34 .620 
i886-Maio r. 18 

... Dr. Frontin . 14 .355 1. 164 40.060 .. 
"' ... 

Cascadura. 15 .418 l .063 1858-Março 29 . 19 "' 33.425 U> 

1890-Junho 15 . . 20 .Madureira. 16.666 r. 248 27 · 84°1 \Federal 
1897-Fevereiro 4 . •. 21 D. Clara . .I7. 184/ 518 25 .850 
1858-Novembro 8 - Queimados, Sapopemba e Belem 

1898-Abril 17 . 22 Rio das Pedras . 
:1 

18 . 106 0 .922 20.0041 \ 
1 1) 

k 

· 1858-Novembro 8 23 Deodoro (Sapopemba) 22.055 2.949 16 .300 
6r.69fl - 1 19.? !8:055$030/ 319:589$857 

1898-Fevereiro 25 . 24 Anchieta . 26.507 4·452 19.694 
1894-Março 3 25 jeronymo .Mesquita . 31 .967 5.460 17 .005 ./ li 1 1 .;. 

1858- )) 29 . 26 Maxambom ba. 35.344 3.377 25.702 

) Iguassú 
1897-Abril 13 27 Morro Agudo. 39.741 4·397 27.589 1 " 1 

1 "" 
1897-Setembro r5 28 Austin. 44 .478 4.737 42.048 

IR'g,t;a1•-1858-Março 29 . 29 Queimados 48.257 3.779 29 . 197 \ 1897-Abril 9. 30 Caramujos. 54.843 6.586 24 .647 
1858-Novembro 8 . . Jl Belem. 6r.69S 6.855 29.800 Vassouras 

2ª SECÇÃO 

Belem á Barra do Pirahr 

1861-Agosto 1 , - Belem á Bifurcação . 

1863-Julho 12 . - Bifurcaç.o'ío, Palmeiras e Rodeió. 

1864-Agosto 7 - Mendes, Sant'Anna e Barra do 
Pirahy . 

1863-julho 12 32 Bifurcação. - - 34 .78711. 
1897-Setembro 15 . . 33 Ellison. 68 .070 - 79.740 
1878-Junho 16 . 34 Oriente. 70 .942 2.872 132.699 
1878- )) 16 . 35 Serra . 75.378 4 .436 209.858 
1893- Abril 21 36 Scheid. 77 .8r9 2.441 "46 278 - · I{ Vassouras ! (R10 de ]:1-
1876- junho 5 : 37 Palmeiras . 82.048 4.229 3i9.86ol neiro 
1863-julho 12 . 38 Rodeio. 85.394 3.346 380.8o r 
1900-Fevereiro l 39 Tunnel grande 

:1 
89.683 4.289 744 .83•1[ 

1864- Agosto 7 . 40 Mendes 92.517 2. 8341 410 .909 1 11 " 1 1 I ~ 1 \ 
1897-Março 29 . . . 41 Engenheiro i\lorsin~-. · ' 96 . 0931-.-3~576 1 -.-~97: ºº '. 1 . I· J--· 61.698 A transportar. i 1 .1 . 



DATAS DAS l::\.\ UG,l;~AÇÕES 

186 . .r...:..A;;:osto 7 . 
1864- )) 7 . . 

1865-Abril 13 
1898-Janeiro. 
1865-Junho 18 
1865-Dezembro 17 . 
1879-Abril 12 ' . 
1866--Nov~mbro 29. 
1881-Setembro 29 . 
1867--Óutubro r. 
1898-Janeiro 12. 
1867-Maio 5 " 
1885--Junho 5 
1867-Agost0 II . 

1867-0utubro 13 

1898-Abril 23 . 
1874-Setembro 28 
1694-Novembro 8 
· r 87 4 7""Setem brn 28 . 
1875-0utubro 23 
1885-Novembro 5 . 

- --- - - -
Q 
o 
e:: 
o 
~ 
o 
o 
e:: 
w 
ê1 
Z , 

42 · 
1

s 
43 B 

44 
45 
46 

47 
48 

49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 

B 

r_ 
s 
V 
D 
e 
e 
A 
e 
e 
p 

B 
p 

E 

E: 

57 F 
58 s 
59 s 
60 p 
61 s 
62 B 

?\O:.:ES DAS ESTAÇÕES ' E 
PARADAS 

' 
-< <>-< 

...l"' 
"' ww 
d~ - :;;] p:; <>:: 

z f-< p:; "'f-< 
< p f-< -<' z 
f-< ...l z ~ ;:;..i 

;;E~ i "'o w 
~"' ü o o:i < > . 

< f-1 - ·. -~ ~ 

o 
---

' 

IOZ.212 6. II9 
ro8.o8o 5.868 

; 

I I·5 ·479 7.399 
T2I. 354 5.875 
128.557 7.203 
132.036 3.479 
142.525 J0.489 
146 .683 4· 158 
153.485 6. 802 

159 ,681 5.596 
165.636 6.555 
170.317 4.681 
r77.851 7·S34 
r87.287 9.436 

' 197.669 J0.382 

) 

204.510 6.841 
212. 182 7.672 

. 217 .050 4.868 

225.843 8.7931 
238.245 !2.402 
245 .300 7.055 

o 

1 

o 
< POSIÇÕES LOCAES ::;: o 
t)o 
< ..., 

1 
gj ~ ' n o.., 
PZ 
f-< i\ilunicipios Estados f:: ' ' ...l 
< 

·, 

' . . 
360.669 Vassouras Rio de Ja- ~ 

\ neiro 356.6II Pirahy . 

' ; 

! 
35'.:l. 560 ~- . ' 
347. 388 Vassouras 

344.270 ' 
338.920 Yalença 

3" 337 l . 318. 130 
· 322. 980 Vassouras JÜo deJa-

320. 173 neiro 

309.627 
29$..020 

·iParnhyba 292.207· 

277.330 
269.440 I 

336.712 ' 

1~'"'' ~-
304.640 . e 

304.725 J . d · u 1 z e 
335 · 400 Fora raes 
451 .851 
466.636 > 

EXTENSÃO DA LINHA 
EM K!LOMETROS 

1< 
6r.698 

46.382 -

k ' 

89.589 -

·' 

1 

1 

CUSTO E~1 3 I DE DEZEMBRO DE 
1906 

Por secção Por kilometro 

15.827:566$597 

5.601:487$589 8 

O\ 
CJl 
tv , 



18~~-:-c-Outubro~g.i..-; " : . Í53· Mathias·Bai-bo5a. ~ 252.907 7.6o7 474.778 ! l ~ · . ) 
~:· • 64· Cedbfeita . 256.520 3.613 515.2<)8 ' \ k 

'1t ~i. 87S--Dezembro30. J ·65 Retiro.· . 266.455 9.935 619.717 'Jui? , de _Minas Ge- 8o.o81 \ - 1 12.330:754$81!21 153:978$~ 
? 66 Juiz de Fóra. 275.369 8.914 675.5o6 Fora 1 raes 

1876,Novembro 20. • 67 Mariano Procopio_ 277.750 2.381 6n."J8o · ' 
0 

. 

5ª sECÇÃO 

Mariano Procopio' ª' • Lafayette 

1904- Março 8 ·. 68 Creosotagem . . . · 1 281 . z21 3. 97 l 679. 86o ' \ \ 
r 877-Fevereiro 1 69 B~~fica . :- 288. 7 45 7. 024 684. 630 • . 
r8<)4-Julho 31 . 70 Dias Tavares. · 293.947 5.202 ó93.500 ]'ui z d e 
"Jrr-Fev.,-oko' 7• Chapéo d'Uv>IB • 3º3-375 9.,,,S , zot.021 Fill'a 1 ' ' 0 

r890-üutubro 12 72 Ewbank da Camara. 3lº· 170 6.795 776.6oo ~· 
1871-Fevereiro l 73 Palmyra . • 3'.?4._175 14.005 837.443 \ 11 . 11 1 • 1 0 

1878-Junho 16 . 74 Mantiqueira 337.280 13.105 878.775 
1897-0utubro 12 75 Rocha Dias 344.405 7. 125 998.41·31: 
1878-Junho 16 . 76 João Ayres. .. 351.500 7.095 r.rr5.41.8 
1878-Março 21 . 77 Sitio . , . 363.390 u.890 1.039.248 
1895-Agosto 15· 78 Régistro . 368.240 4._850 1 .039.2481/Barbacenal\ I\. 8 k 
188o-Junbo 27 . 79 Barbacena. 37s. 425 10. 185 r.120.000 \ (Minas Ge-' 1 4.53o - 1 22 -o69:987$765j. u9:6o1$082 

1892-Dezembro 1 80 Sanatorio. 379.700 1.275 1.u4.383 raes 
1895 -Fevereiro. 81 Alfredo Vasconcellos. 389.340 9.640 1.052 .. 486 
1882-Abril12 82 Ressaquinha. '102.735 13.395 1.104.000 1 
18<)8-Março 2 83 Hermillo Alves . 410.080 7.345 1.147.453 1 

1881-0utubro 28 84 Carandahy. · 419.390 9.310 1.057.043 ~ 
1894-Agosto 9 85 Herculano Penna. 424 .439 5.049 1.1o6.303 S. Joãode . EI-Rey 11 11 1 1 ., 
1894-Maio 19 .. 86 Pedra do Sino . . 429.675 5.236 r.o62.8o3 

88 D b 
88 Buarque de Macedo. 449~867 II :476 978.543 lQ el . l 
87 Christian o Ottoni. 438. 391 8. 7 l 6 988 · 793 

1 3- ezem ro 15 . · ( u uz 
89 Kil. 458 . 457 .872 8.005 981.878 
90 Lafayette. 462.280 4.408 931.743 ~ 1 1 - 1, : ._ , .. ,, 1., : ., 1 

6ª SECÇÃO 

1899-Maio 6. . 91 Gagé . 473 .222 10 .942 908 .782 Queluz Minas Ge- , °' 
Laf ayette a Sete. Lagôas . 

1 

. , . 

~ 1899-Setembro 1 .\ 82 \Jubileu 479.491
1 

6.269 885.743 O. Preto } raes 1 , : n . : • • .1. 1, l . 1 ~ 
Transporte . . 1 . . 462. 28o 



.../' 

~ 
f<l o .....: 

· !>: "' o <"' ....i 
NOMES DAS ESTAÇÕES E t3 < < 

f<l z E-<!>: 
DATAS DAS· INA:UGURAÇÕES o PARADAS < p E-< 

o E'-< ....i z 
!>: "'o f<l 
f<l s gs o 
~ < p 
z 

· Trãnsporte . 
1886-Agosto 25. 93 Congonhas 

k . 482.702 
1897-Abril I l . 94 Bocaina · . · 49r.500 
1887-Julho 16 . 95 Miguel Burnier . 497.900 
1896-Dezembro 1 . 96 Engenheiro Correia . 509.400 
1887-Julho r6 . 97 Itabfra do Campo. 523.450 
1891-0utubro l. .. 98 Esperança. 526.690 
1898-Janeiro 3r. 99 Aguiar Moreira . 535.680 
1890·-Juiiho r.' IOO Rio Acima . .. 550.699 
1890- ·· » I • . IQI Honorio Bicalho . 56,0.738 
1891-Fevere~ro 13 . 102 Raposos . . . .. . .. , • 570.420 

; 

1891- )) 13 . 103 Sabará. . ~ . . . 582. 126 
1895- » Í. 104 General Carneiro. . . : • 589 .. 700 . 
1893-Abril 6. to5 Rio das Velh.as . . . • 609.6'.fi 
189~-1:•fovembro 6 . 

... ':.,.. 

Io6 Vespasiano .. 626·.8r2 
1898-Fevereiro 15 . 1_07 Dr. Lund (Horta Velha) .. 642.504 
1895-Junho I7" . 108 Pedro Leopoldo i 647.365 
1895-Agosto 31. 109 Mattosinhos . . . • 1 • 657.902 
1896-Setembro 12 . IIO Prudente de Morae.s. ?70.ÓOI 
1896- 12 . 

.. 
Sete Lagôas . 684.4II )) UI 

· , ·7 .. · SECÇÃO 

siiva .Xavier a Contria 

1899-Fevereiro 20 . 112 SilVa Xavier . 7o6.697 

\ I-13 Tabocas . . 714.248 
1903-Novembro 28 . º( II4 Aiaçá. . . 728. 195 

. u5 cOrd.isb:u.rg0 . 743.704 
1904-Agosto 6 . . II6 Maquiné . . 764. 154 

o ' ' . o 
< .... 
....i"' < !>: POSIÇÕES LOCAES f<l f<l ~< 
!>: !>: ü~ 

"'~ <o 
:S. r<l t "'o 
ü"' f<l ....i 
z< o f<l ·"\ 

<> P> 
Municipios Estados E-< .... E-< .... 

~E-< E=: z 
o ....i 

< 

. ' . . . 
k l< 

3.2I1 900.523 
8.798 I .016.425 
6.400 1.126.143 

; 

-
1r.500 957.303 Ouro Pre-

14.050 848. 143 to. 

3.240 840.586 

8.990 786. 136 

15.019 739.356 

ro.039 729.736 
<).682 715.536 

II .7o6 704.536 

7.574 694.536 Sabará . 

19 .921 680.536 
17. 191 680 . .736 Minas Ge" 
15.692 691 .695 ) raes 

4.861 698.034 

10.537 743.000 }S~ta Lu-
12.699 741 .736 zta 
13.810 771 .236 Sete La-

gôas 

22.286 768.43q s 
7.551 683.100 

13.947 702. roo >s~~:S La-

15.509 664.000 

20.450 67r.ooo 

" ' " 

EXTENSÃO DA LINHA 
El\I. KILO.METROS 

., 
' k 

462.28o 

. 

) 222.131 

; 
1 

1 

1 412.741 

1 

.. 
1 

1 

1 

CUSTO El\I 31 DE DEZEJ\IBRO D E 1 ,O\ 
Ui 
~ 1906 

Por secção Por kilometr ·o 

-

. ,.,, 

~ 

(*) 18.293:027$150 44:320$89 .8 

1 



1905-MarÇO l l 

1904-Agosto 6 

1904- )) 6 . 

1go6-Março 20 

19o6-0utnbrn 28 

1858-Março 29 • 
188o-Outubro 25 

1858-Novembro 8 . 
1878-Dezembro 2 
1890-Maio 1. 
1890-Novembro 23. 
1878- Dezembro 2 
1897-Maio 29 
1878- Dezembro 2 
1884- jaeniro 1 . 

1go6-Setembro 21 
1861- Agosto 1 . 

1903 

1864- Agosto 7 . 
1871- janeiro 20. 

117 
118 

rr9 

) 

120 
. 121 

122 

Mascarenhas (Pinclabyba) 
Gustavo da Silveira (Riach0 

Fundo). 
Cirrvello . . . 
Tamboril . 
Osorio (Cachopa). 
Curralinbo. 

123 · IContria. 

Ramal da Gamb6a 

o ICentral .. e Praia Formosa 
124 Maritima . 

Ramal de Santa Cruz 

o Deodoro 
125 Realengo . 
126 Bangú. 
127 Santissimo. 
128 Campo Grande 
129 Paciencia . 
130 Santa Cruz 
131 Matadouro. 

( .. ) Ramal de Paracambr 

o 'Lages . 
132 (Macacos) Paracamby 

· Ramal do jocker Club 

o !Entre Mangueira e jockey'Club 

Ramal de S. Paulo 

o 
133 

Barra do Pirahy . 
Vargem Alegre . 

769.761 

787.191 
797.6o1 
8!2.000 
829.632 
852.000 
875.021 

2.596 

22.055 
27.395 
3r.o89 
35.883 
41.381 
49.283 

:54·774 
·56.498 

67.984 

5.6o7 

17.430 
rn.4ro: 
14.399 
17.632 
22.368 
23.021 

2.5g6 

5.340 
3.6941 
4.794 
5.498 
7.902 
5.491 
r.724 

.70.0021 ;i .018 

108.oSo 
121.785 r3 .705 

640.-0661 

6o5.ooo! 

632 · 9oo!~ 'curvello'" 
580.820 
682.300 
6o7.371 
586.5o8,, 

) 

4 · 9651\Federal 
3.420 fi 

16.300 
32.500 

-'40 . 300 
47 .467llFederal 
25 .900 
20 .800 
8 .840 
9.059 

'I 
Minas Ge

raes 

,! 

\' 
} 

1 

\ 

l 
5 

- 1( Vassourasl}Rio ~e Ja-(} 
43.916 f. neiro 

Federal 

356. 61 ll}Pirahy 
364 .000 

}
Rio deja

•I neiro 

190.610 

k 

2.596 

k 

34.443 

k 
8 .304 

k 
1.307 

A transportar . .1 . . 1. . I. . 1. .1. .1 921.671 
(*) Não esta ainda contemplado o custo total da 7ª secç,'i.o. 

354:240$272 1 •136:456$229 

... 

l . 348:814$097 39: 16o$761 

193:051$365 23:247$996 

Com prehendido no custo da l" 
secçáo . 

(*") Este ramal (Macacos) foi construido por uma em preza, por contrato de 17 de setembro de 1860, contri_buinclo a Estrada com 61 :46o$157, imporlancia elo terreno, trilhos e estação. 
Por àecreto n. 3512 de 6 de setembro de 1865, passou para o clominio elo Estado, por cessão <::ie seus proprietarios . 

.( 

°' Ul 
Ul 
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~ cn 
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"'1-

NOMES DAS ESTAÇÕES E 
(.) .... ~ 

UATAS DAS INAUGURAÇÕES Q z p .... 
< ,...l z o PARADAS 
~ 5l t5 ~ Q~ 

~ < 
z 1 

--
Transporte . . 

k 
1871-Março 25 ; 134 Pinheiro . I30 .058 
1897-janeiro 21. I35 jorge Raàemaker.. . I38 .205 
l87r--Setembro I6 . 136 Volta Reàond·a . .. 144.347 
1871- )) 16 . 137 Barra Mansa . 153 .883 
1889-Maio 22 . I38 Saudaàe 156.350 
1874-Setembro 24 . 139 Pombal .. .. 164.851 
1872-Ag.osto rn. 149 Divisa. 172.768 
1897-0utubro 15 141 Oliyeir:,i Blilhões. 179 .803 
1877-0ut.ubro . 142 Suruby I88'.689 
1873-Fevereiro 8 143 Rezende . . . 190.598 
r898-Março 8 . 144 . Marechal jaràim. 197.6o8 
1873- Campo Bello . )) 23 . I45 203.543 
1874-Jan~irb 2 . 146 Itatiaya . . . . 210.890 
r873-Junho ·30 . 147 Engenheiro Passos . 

' 2I6.339 
1874-Julho -1°8 .. I48 'Queluz. L 227.846 
1897.-Março 29 . t49 Villa Queimada . . 236.575 
:874-0utubro 1.2 Lavrinhas. 150 245.700 
:878-Setembro 4 

./ 
15I Cruzeiro . .. 

1 
252.155 

:875-Julho 20 . ·• 152 Cachoeira . . . .. . 265.278 

) 
I53 Canoas. 272.693 

' Lorena. 280.38! I54 
89I-Abril II . I55 Gua~atingiretá 293.070 

IS6 Apparecida · . .. . . . 297.880 
I57 Roseira • . . 308.430 

888~Junho I5 . - . . I58 Moreira Cesar • , . 3I4 .685 
89I - Abrjl II I59 Pindam.onhangaba . . .. · t 325.700 
898-Ja1,1eii-o 3I . t6o 1Anàraàe Pill\tO . " : ~ -'. . . " 336 .. 077 . 

o 
' Q 
< ..... 

<~ ....i cn 
POSIÇÕES LOCAES lil lil ::;; < 

~~ ü::;: 
UJ .... < o ..:z Q 
ü lil UJ 

lil ....i z (/) Q lil < < P> .... > ......... Município~ Estados ~E=! E=:! z 
Q .., 

< 

.. 
k k 

8.273 365.585 }Pirahy 
8 . I47 373.766 
6.142 374.200 
9.536 376.600 

2.467 377.800 JB. Mansa ' 

8.50I 380 .600 

7.917 387 .000 ~ Rioàe ja-

7.035 397.890 neiro 

8.886 397.280 

!R-~ I .. 909 394,600 
' 

7 .01 0 399.230 1 

407.640 5 .935 
7 .347 446.000 

5.449 465 .872 

rw~ 470.870 
·. 

·I 1. 507 '. 

8.729 484.6I9 
' 507 .812 ' 9 · I25 

6.455 514. 0I2 Cruzeiro 

13 . I23 520.490 }Bocaina 
7 .415 . 527.590 

JS. Paulo \ 
S37 . 600 Lorena · ·7 .688 

r2.6g9 
5'7·= ( 

4 .8!0 SM·OOO Guaratin-
l0.550 544. o30 i guetá ê .' 

16.255 554.830 
11 .OI5 552. 230 ~ Pindamo-nhanga-
I0.377 564.830 ba 

EXTENSÃO.DA LINHA 
EM KILOMETROS 

,, 
921 ,67I 

l 

CUSTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
I<)OÓ 

Por secção Por kilometro 

l 

rfl t 

j ._ 

"' 

~ 

O\ 
Vi 
O\ 



~ ·161 !Taubaté . .. . 342.-a20 .. ,6_,243 
S
86

•
2
7" }raubaté l 11\ .,, 

' 162 Quiririm , . ~ . .. . 350.82(\ 8.500 
~~~:;~~ 1 1891-Abril II ~ . 163 Caçapava . 363.742 12 .. 922 
556 . 620 }çaçapa:va i "' . ·~ 164 Eugenia de Mell0 · .. 7.258 ... 371.000 "' .. 

: 165 S. José dqs Campos. 387 .626 16.626 594.270 s.~sé dos 
mpos 

1909- 0utubro 5. 166 Limoeiro . - 396 .000 8:374 $60:870 

!J=~Y 1891- Abril II 167 Jacarehy . . 404:334 8.334 562.270 
I<)oo-Fevereiro 1 168 BO!Jl Jesus. · . . . 412.800 8.466 560.070 
1891-Abril II 169 Guararema 423.290 . 10.490 564:970 

S . Paulo (· 
389. 145 _39.030:473$7791 100:298$0:!2 1893-J aneiro 1 . Sabaúna 434 .585 II .'295 72I .870 -170' 

171 Mogy das Cruzes. 447. 164 1·2 .579 733.870 · Es~á comprehendi-
172 Guayó . 459 .477 . 12.313 · 736.470 do o custo da E. 

·f'. S.PauloeRio 
173 Poá. 463.244 3.767 743 .870 Mogy das 

de Janeiro. Cruzes 
174 Lageado 471 .813 8.569 779.870 

189I- Abril II . . (j I75 Itaquera • , . , 478.003 6.I90 . 730.670 
176 Guayauna. . . 488.;348 . 10.345 725.370 

1 ··•·I· 1 1 11 1 ·: :".• '"""' 177 Ramal da Pen/ta . 

I78 \ Penha (ramal). : ' 489.573 1 .225 745.i_B,o }s. Paulo 
I79 Norte . 496.000 6.427 726.050 

Ramal do Porto Novo 
I867-0utµbro I3 : . o J;:ntre-Rios I,97.669 - 269.440 Parahyba Rio _de Ja-

neiro 
I869-Junho 27 . I8o Santa Fé . 205.666 7.997 259 .7I9 !Mac de (Minas Ge-

1 
J I887-junho 9 I8i Penha Longa . 212.480. 6 .8!4 301.436 I-Iespa- -· li 1 ! . . 1 ~~ - . : ' ·:' • 

I869- )) 27 . I82 Chiador 216.833 4.353 280 .. 0I7 nha \ raes 
J 

i875-Dezembro 2 I83 Anta 224·439 7.666 237.660 }sapucaia }Rio ~e Ja-j} 63.764 - 1 ~ 5.492:98I$7971 i 86:I45$502 
I87I ~janeiro 20. 184 Sapucaia 233.7Io 9 .271 209.490 ne1ro 
187r-Agdsto 2 . 185 Benjamin Constant 240 .793 7 .083 194.430 !s. J º'' 1897-Maio 13 I86 Teixeira Soares . 245. I82 4.389 I66.432 AlemPa- !Mfo" G' 1871-~gosto 2 . . 187 Conceição . 250.206 5.024 I63.48J rahyba .. raes j 1 .. . 1 . : " : ;: .:.;. : " ) 
1871- )) 2 . I88 Porto Novo do Cunha . 261.433 II.227 154.384 " 

Ramal de Ouro Preto - -·. -- · - · - 1 

·1 b 
1 

1887-julho 16 . !Miguel Burnier . . 497.900 - 1.I26 . I43i1o. Preto }Minas Ge-} _ r .O) -: 

... 1903-Dezembro 8 . 189 Usina (kilom. 50I) 3.100 I.I49 .3I8

1

J raes .. n ·~ · 50I .000 : .. . i . .. .. : : : .·o J;, ; ~" _, 
~ 

.1 :A transportar . . . . . . . . . . • . . ' J..374 .58o -- - ---' -- --- -- - - -- -------
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'· ~ . . < ... . 2 - . · 1 . .,· .. .- :' 1 1 ·-
- ~ ~ - · ....:i CfJ • < ~ -º ~ ....:i g:j g:j · ~ < . POSIÇÕES LOCAES CUSTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 

-~ . . o 00 < f-< Q ::;: ' 1906 
DATAS DAS INAUGURAÇÕES Q • NOMES DAS ESTAÇÕES E Z ~ ~ ~ Z < O 

O PARADAS ~;:o Z . t) l'l cn Q ~ CfJ ....:1 l'l z CfJ l'l ....:1 
íil s -Sl u ....: .< § f,l 
~ . ~ - ~ ~ -~e 
~ ~ gi , f-< E:: z . 

Q ....:1 

Por secção Por kilometro 

EXTENSÃO DA LINHA 
EM KILOMETROS , ... 

Municípios Estados 

--·- < i , ___ ..__ I 1 11-----

Transporte . . . . .. . . . . 
190 
191 

1898-julho 6 . .. .. 
1896-0utubro 1. . . . . 

1888--janeiro i . . 192 
. . . , , 193 1 891~Maio 1: . . 

1888-janeiro 1 • 1 194 

Kilometro 508 ·. 
Henrique .Hargreav@S .. 
Rodrigo Silva . . . . .. 
Tripuhy . . .. . . . . . . . . 
Ouro Preto . 

Ramal de Bello Horizonte 

1899-~ezembro, 13 (.incor-! 

o IGen~ral Carneiro. 

poraçao. . . _ 
' . . - . 

904- junho 3 (incorpo-1 
ração) . 

. 

. ·195 
l96 
i97 

o 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 

Marzagão . 
Freitas. 
Minas . 

Ramal de' Lavras 

Barra Mansa · . 
Glycerio . ! 
Quatis . ·-
Major Eugeriio 
joaquim Leite ·. 
Afra 

·Falcão. :. • 

Ce.dro. 

' . Ramal de Angra 

o 1 Barra Man8a . . . 
205 Ataulpho cle Paiva . . . . . . 

.1 

.. • 

507_.400 
514.920 
520 .. 890 
534.173 
540.346 

589.700 
592.561 
,596.731 
604.737 

6.400 
7. 520 
5.·970 

13 .. 283 
'is. 173 

2.861 
4.170 

, 8". oo6 

. - 1 --

l53.883 ·-
166.895 !t3".012 

\ 177.479 ~0.584 

179"!933 . 2.454 
185.203 5". 270 
187.509 2".3o6'i 

194".783 7.274' 
205_.883 u.050' 

• 1 

1,53 .. 883 - 1 
li 

~196 .. 3oi 12 .. 4~d 

k 

. 1 .374.580 

1 1 .255.646 

l>fi•~Ge-l 
... ' 1 , ... 

IÜITTO p,~ 
' . 

1.338, 338 
1.278 .556 42.446 - 1 4 .481 :97o$283I 105:592$288 
1 .071 .. 200 to ' raes , 

- . ! 

1.o60.885 . ' 

l ·· . . 

69'1-536 l 
IM G 1 726.000 15 .037 - 2.743:000$oool 18:241$670 - · mas e-~ 804.000 raes comprehende esta-

837.000 . . ções 

1 
( 

1 o 

376.600 

\ \ 
. , 1 <:> 285.000 

397.ooo 
2p 7 .700 
472.000 
514.300 
574.000 
737.400/ 

]r 
' · . 1 

376.600 
~35·000' •,.. " 1 ~ rr I> 

11
, ·O\ 

i ' ,~ 



1904-:-Junho 3 (incorpo· 11 2o6 rntonio Rocha . 169.3931 3·0901 468.2001 l~Rio ?e Ja-1 94.740 1Não se conhece ainda o custo. 
raçao). 207 Rio Claro. • . 196.673 27.28o 431.000 neJrO 

Linha Auxiliar 
1 

lój 
o Inicial (extincta) • · • . - - 3.200 

2o8 Alfredo Maia. . - - 3.8oo 
209 s. Christovam . . 1.030 1.030 4. 150 

:;,,. 
J 1210 Fructeiras . 2. 721 1.691 II.400 
: · !zu jockey Club 4.451 1.730 5.400 

. 212 Dei Castilho . · ~ .. 7.936 3.485 14
·
400

1(oistricto 
1 1 1 1 1 • 

213 Terra Nova 10.879 2.943 24.300 Federal 
214 Inharajá . 16. Il9 5.240 29.400 
215 Honorio Gurgel . . . . . 19.321 3.202 14.900 
216 Costa Barros . 23.159 3.838 20.400 
217 Thomazinho . 26 .531 3.372 19.300 
218 Andrade Araujo . 34· 171 7.640 11.400 
219 Ambahy . 39. 658 5.487 23.6oo 

«Jo5-Ag°'to 7. . . • ~ 220 Santa Rita 41. 751 2.093 34.400 

1903- junho 30 (incorpo-
221 S . J osé 43.531 1.780 26. 6oo 

ração) . 222 Carlos Sampaio 47 .787 4. 256 49.600 
223 Aljezur. 55. 171 2. 384 29 .500 
224 Theophilo Cunha. 60.451 5.280 37.500 
225 Ahiva. 67.705 7.254 30.400 
226 Paes Leme 80 .357 12.652 47.800 
227 Sertão . 86 .693 6. 336 61. 000 
228 Bom fim 92. 588 5.895 155 .500 
229 Vera Cruz. 102.262 9.674 397 .400 
230 Conrado Niemeyer ro6 .158 3.896 496.000 
·231 Governador Portella. 111.548 5.390 633. 500 
232 Barão de j avary . II 3.003 1.455 631 .700 
233 Estiva . 115. I OI 2.098 6o9.500 
234 Monte Alegre. II 9 .504 4.403 598 .500 
235 Bueno (Alferes) 122. 251 2.747 573· roo 

~ ~ .1 1 I~ 23·6 Arcozello. r25.418 3· 167 561. 900 

A transportar . . . . . - 1 . .s26.8o3 



:i;i • . • . • • • • • . • • • . ·g . . . I' 1 • :~.-.. 

;::J -< jdl <i:>:: -
i:>:: ~ ....i r.il r.il :i;! :S POSIÇOES LOCAES 
o .... "'< i:i:: i:i:: t3"" 

- J r.il - ºz<i:i:: "'E-< <o \ -DATAS DAS INAUGURAÇOES A NOMES DAS ESTAÇOES E ~ '5 E-< ;:S S:Í "' A . EXTENSAO DA LINHA 
o PARADAS ~ ....i S:Í ~ "' f::l ....i · 1 EM KILOMETROS 
i:i:: .... si o << ::::>~ 
~ A ~ ~ [:; t: z. Municipios estados 
p >-< r E-< z A ....l 

' < 

T ransporte . . 1526 .803 
237 Avellar 137 . 234 li .816 484 .700 ( I'> 

. 238 Taboões 

1905-Maio 20 . . \l 239 Caiapó. 

240 Andrade Costa 

241 Cavarú. 

242 Werneck. .. 
243 Parahyba . " 

142.784 5.550 452.800 

145.995 3 .211 421 .-160 

148 .477 2 .. 482 . 401 .200' ' 

150.851 2.,374 383 .400 
156 ,750 5. 899 331 .400 
165.620 8.-870 ' 277.330 

·· J\ Rio ~e j a-.. neiro 

,. 
I '. 

166.969 

Total . _1 1.693.772 

l 

1. 

-· :: ~ .. : •' '.-; 

!l[! 

) 
., ~ '. 

l ~USTO EM 31· DE DEZEMBRO DE: 
lgo6 

1 

Por secção Por kilom€;!trO 

9 · 544:00 l $967 
'Comprehemle esta-1 : 

ções , 

57: l 58$885 

~ 

~ 

" ) · ·;; ,··. :.,...·:; ~!! '. ~ ; 'Í) r:1,:.~'<J . 

e 
O\. 

º·' 
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Pontos de entroncamentos ou estações da E. F. · Central do Brazil 

donde partem os diversos ramaes da mesma Estrada ou outras vias ferreas : 

• • 
ENTRONCAMENTOS 

E. F. Central do Brazil: 

fülometro 840 e estação central. 

Alfredo Maia. 

Kilometro S x 420 

Sapopemba 

Belém. 

Barra do Pirahy 

Entre- Rios . 

Miguel Burnier. 

General Carneiro . 

Barra Mansa 

)) )) 

Norte. 

" E . F . Leopoldina: 

S . Francisco Xavier. 

)) )) )) 

Serraria . . 

Porto Novo do Cunha . 

E . F. Minas e Rio: 

Cruzeiro . 

E. F . Oeste de Minas: 

Sitio . 

E . F. Sapucahy: 

Sant'Anna . 

Barra do Pirahy. 

E. F . União Valenciana: 

Desengano. 

E. F. Rio das Flóres : 

Commercio. 

E. F . juiz de Fóra e Piatt: 

Juiz de Fóra. 

E . F . Rezende a Bocaina: 

Suruby . · 

E. F . Bananal : 

Saudade 

579~ 

RAMAES OU VIAS FERREAS 

Ramal da Gambôa. 

Linha Auxiliar. 

Ramal do Prado Jockey Club. 

)) de Santa Cruz . 

)) )) Paracamby . 

)) )) s. Paulo. 

)) )) Porto Novo do Cunha. 

l) )) Ouro Preto . 

)) )) Minas . 

l) )) Lavras. 

" )) Angra. 

)) da Penha . 

E. F . Grão-Pará, para Petropolis. 

E. F. do Norte, para a Penha. 

Ramal da antiga E . F. União Mineira. 

E. F. Leopoldina. 

E . F. Minas e Rio, no Ramal de S. Paulo. 

E. F. Oeste de l\linas, na linha do Centro. 

Ramal do Pirahy. 

E. F. Sapucahy. 

E. F. União Valenciana, na linha do Centro. 

E. F. Rio das Flôres, na linha do Centro. 

E. F. Juiz de Fóra e Piau, na linha do Centro. 

E. F. Rezende a Bocaina, no ramal de S . Paulo . 

E. F. Bananal, no ramal de S. Paulo . 
t 56 
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. . 
ENTRONCAM:ENTO • Il AMA ES OU VIAS FERREAS 

E. F. Paraope.ba : 

Jubileu . . E. F. Paraopeba, ena lin~a do Centro. 

A Estrada de Ferro Musambinho, linha _principal, entronc;;a com a Estrada de . Ferro Sapucahy na 

estação de Tres Corações desta via ferrea e o ramal da Campanha da- mesma estrada na estação de 

Freitas. 

A E. F. Central do Brazil mantem accordos de trafego mutuo de mercadorias com as seguintes . . 
vias ferreas: Leopoldina, Minas ~ Rio, ~este de Minas, Sapucahy, Musambinh~, União Valenciana, 

Rio das Flôres, juiz de Fóra e Pia~, e tambem para telegTammas com a Repartição Geral dos Telegraphos. 

TRENS - NUi\lERO DIARIO 

Circulam diariamente na Estrada, segundo os horarios -em vigor a 3 1 de 

dezembro · de 1907, 310 trens, sendo 272 de passageirosemixtose 38 de 

cargas ; a saber : 

77 de ida, de passageiro~ dos suburbios, entre Cen_tral, . D. Clara e Rea-

lengo, cofo a denominação de SU I a SU 13 (impare.;). e 

7 7 de volta, idem idem, entre D . . Clara, Reale_ngo e Central com a deno 

minação de SU 2. a SU I 54 (pçi.res). 

8 de ·ida, de passageiros e mixtos, entre Cerltral, Santa Cruz .e Matadouro, 

com a denominação de SS i a SS 1 j e MS · i. · 

8 de volta, idem idem, entre Matadouro, Sa:nta Cruz e Central, com a 

denominação· de SS 2 a SS 14 e MS 2. · · 

8 de ida, de passageiros de suburbios, entr,e Penha: e Norte·, em S. Paulo, 

com a denominaç·ão de SU I · a SU 1.5 . . 

8 de volta, idem idem, entre Norte e Penha, com a çlenomin~çã? · de SU 2 

a SU 16. 

6 de passageiros e mixtos, da Central para .o interior.,. linha do Centro, com 

a denominação de S1 -S3-S5- S7 -M1 - - M3. 

11, mixtos, de diversas estações ~la Fnha dC? Ce~tr_o .Pa_ra. ~ ititerior até 

Contria, com· a denominaçãodeM5-. M]-M9-_ M11-· .M13-. M15-M17 
• 1 ••• 

-M19-M21 -M.23-_ M25. 

1 7 de passageiros e mixtos de diversas estações da linha do Centro entre 

si . e para a Central, com a denominação de S~ - S4 - 56 - -S'8 - · M2 - M4 

-M6- M8 - Mio M12 - M14 -· ··Mr8 ·_:: M19...:..... Mzo-M22 .:.._ M24 

-M26. 

8 de passageiros- e mixtos, da Ce.O.tr-ál, Barra, .Rczênde, .Cachoeira e Jaca

rehy para Norte, com a denominação de SP t-. SP_3 -SP s·-· ·MP I -MP 3 

- . MP 5-MP 7-· MP9. 
' . 



. , 8 ,ditos · ditos, de Norte, Taubaté, 

com a denominação de SP 2 ·-SP 4 -

MP8-· MP ro. 
• 

Cachoeira, Rezende · ·para Central, 

SP 6 - MP 2 -MP 4 - ·Mp 6 

4 ditos ditps, de. Belem a Paracamby, com a denominação de MA 1 _ 

MA3 ·-MA5-MA 7. 

4 ditos ditos, de Paracamby a Belem, com a denominação de MA 2 -

MA 4-MA6-MA 8. 

3 · ditos ditos, de Central e Parahyba para Porfo Novo do Cunha, com á 
denominação · de SR 1 - · SR 3 - MR 1 . 

3 ditos ditos, do Porto Novo á Parahyba e Central, com a denominação 

de SR 2 - SR 4 e MR 2. 

2 ditos ditos, de Lafayette e Miguel Burnier para Ouro Preto, com a deno

minação de SO 1 -MO 1. 

2 ditos ditos, de Ouro Preto a Miguel Burnier e Lafayette, com a deno

minação <ie SO 2 - MO 2. 

5 ditos ditos, de General Carneiro a Bello Horizonte, com a denominação 

de SB 1-SB 3-MB l - MB 3-MB 5. 

5 ditos d,itos, de Bello Horizonte a General Carneiro, com a denominação 

de SB2-SB4-MB2-MB 4-MB6. 

2 ditos ditos (nas 2ao, 4ao e 6ª" feiras), de Barra Mansa a Falcão e vice-versa, 

com a denominação de LM l - ida e. LM 2 - volta. 

2 ditos ditos (nas 3ª", 5ª" e sabbados), de Barra Mansa a Rio Claro e v1ce

versa, com a denominação de AM l - ida, AM 2 - volta. 

2 ditos clitos, de Alfredo Maia para Parahyba, com a denominação de 

IM l -IM 3· 

2 ditos ditos, de Parahyba a Alfredo Maia, com a denominação de. IM 2 

-IM 4. 

I 2 trens de cargas de Central para o Interior, sob a denominação de c l-
c 3-C 5-C 7-C 13-C 15-C 17-. C 19-C 31-C 41-C 55 e C 59. 

1 2 ditos ditos. do Interior para a Central, sob a denominação de C 

2-· C 6-C 8-C 10-C 12-C 18-C 20-C 22-C 26-C 36-C 44 e 

c 66. 

2 ditos de carnes verdes, sob a denominação de: CV 1 e CV 2. 

4 ditos de cargas de B. do Pirahy, Cachoeira e Jacarehy para Norte, sob 

a denominação de CP 7-CP 13-CP 19 e CP 27. 

4 trens de cargas de Nort~, Jacarehy e Cachoeira para Barra do Pirahy, 

sob a denominação de CP 4-CP 12-CP 16 e CP 30. 



2 ditos idem de Central ao R. de Santa Cruz até Matadouro, sob a 

denominação de CS 5 S e CS 1 3 . 

2 ditos idem de Matadouro para a Central, sobe:. á denominação de CS 

'" 10 e CS I 2. 

Além desses trens circulam algumas vezes outros espec1aes de passa

geiros, de corridas · e festas, de inspecções da Administração e facultativos de 

cargas. 

Os trens dos suburbios são formados ordinariamente com. 4 carros de 

1ª classe, 4 de 2 ª classe e 2 de bagagem nas extremidades, e algumas vezes 

1 fone bre, o que lhes d;l um comprimento de cerca de 200 metros, inclusive 

a machina. O trem, que abaixo se vê, é composto de 1. I carros : 

A gravura abaixo mostra um trem do inJerior, circulando pela linha pro

visoria, entre S. Diogo e S. Christovam. Atrás do trem e em toda a sua ex-
. - ' 

tensão vê-se a estação A.lfredo Maia, parte inicial da linha Auxiliar. 
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• 

Trem de lastro cruzando com um de suburbios entre Riachuelo e 

·Sampaio. 

Trem de cargas para o interior. 
579~ 
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PERCURSO DOS TRENS 

A quantidade àe trens e r espectivo :; percurso3 nos ul timas cinco annos 

foram: 

1306 1305 

---·-
SER\ "IÇOS 

Q11anti- r"rcursos Qnnnti - Percursos 
d ade d ade 

- -- - --

Bito!a 'arg-a 

I Su'.'>ur :>io9 43 586 3,.,476 39.462 732.5,2 

Idem espe-
ciaes :;;55 4.05'3 •37 2 653 

Trens do Viajantes 1 0 .370 r.955.865 10 . 950 •.017 . 156 

Especiaes 5 04 58.893 309 •7 .943 

Mixtos ro. 178 947.158 9.860 730.570 

, Cargas . :08 .307 r.9B3.5x4 oS. 073 •. 125 .6 08 
- - - ---

Total • . Q3 .. 200 5 771 959 88 891 5.636.47• 
«; --- ---

Bito ya estrt!ita 

( '"""''""" . 
5 8~o 35.o lo 5 , 840 35 . 040 

Ide n espe-
c1aes • • • I2 - -

l~rens de . Viajantes 4.s:n 344.943 4 . 3• 470,690 

(b~~ .. 363 28 , 78I 306 27. 193 

Mixtos • 10, 057 870.964 9· 714 860.•9• 

Cnrg=ts 4.o86 294.070 3 .7 14 299.695 --- ---
Total. . :04. 869 r.573 .~ 10 03 . 902 r. 69>.9IO 

---
Total geral uS.069 7.345 . 769 II 2 , 813 7 , 329 . 382 

1104 

1 
Quanti-

Pôrc.u r :-1os 
Quanti 

datlc d ade 

-- --

36.866 607. I26 34. 798 

-255 3.081 2I O 

I~ 180 l 989 .,. 6.673 

273 35.731 502 

I :>.:.:16 708 408 11 . 02-

25.849 2.125.486 19,86'> 
--- ---
83 . 639 5 .489 .036 73 .075 
---- ---

5 .596 33 .576 5 . 206 

! 6 96 Il2 

4,39a 47•· 140 3.846 

258 22. 184 220 

8.36• 72i.3 17 7, 128 

4 .208 236.823 . 3 . 532 
--- ---
20.830 1. 536. 136 20.044 

- -- ---
l06.47x 7 025 ·';í2 93 . u9 

1 

1303 

Percurnog Quanti-
d ade 

--

754 . 634 3:2 .7 ro 

2 086 89 

I .6~3 . 710 4.438 

30 354 323 

868.886 n . 554 

2 .016.612 17 ·397 
---

5 .33I.2S2 66,51_1 
- --

31. 236 5.608 

672 93 

388 . 614 3 .6,50 

19 . 219 204 

552.499 5 . 964 

284.9S5 3,884_ 
- -

I . 277.225 t9 403 
---- ---

6,608 . 507 85.91~ 

1 

1902 

Percurtlos 

756 . 79 o 

1 .066 

l ,515 ,68 o 

26 r 7 o 

948,464 

I , 680 , 494 

Ci4.928.66 4 

33.35 

55 

436.63 

19.47 

452.90 

6 

8 

8 

5 

6 

295. 271 

1 .238. 20 

6.166.86 

O percurso geral d os trens, carros e vagões no mesm_o período foi: 

1906 1905 1901 1903 1902 

-
SERVIÇOS 

Q uanti- Percurs ,.s Quanti- Percursos Quanti- Percursos Quanti- Pcrcurnoe QU:orrti- Percu rsos <la de da de d:lde datle ·da de 

--- ·--- --- - - - .--

Pe rcurso dos t:en~ } . 7.345.769 7. 329 .380 7 .025. 172 6 . 6. 8.507 6 , 166.868 
T rcns-kilomet ro . 

,,~'"º .., ,.,.~ .... 1 
viaJantes. aorm1tor1os .. 
correio e chefe de 

37 . 409 . 039 3+ . 579. 162 34 , 316.831 . 3.061, 130-trens • . . • • . 35 . 413 , 419 . 
Carro!-kikmetro • , 

'"""~o "'' •'< õ~ l de bagagem, merc:i-
d o r i :1 s , animaes e 

87 ,39 .. 237 85.804.705 85 :439 -557 79,518 . 591 vazios • . . . • 92.719.222 

Vagões-kilomctro • • 
--- --- - -Total geral . . 13 .. 147.045 135 .462 , 023 . 1 127 .409 , 039 126. 364.895 • n8 . 946. 589 . 

1 
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TELEGRAPHO E ILLUMINAÇAO 

Reorganisados '8s se;viços da Estrada pelo decreto n. 214 7 de 2 6 de 

março ~e 1896, ficaram extinctos os lagares de ajudantes do~chefe do trafego·, 

creadas as inspectorias do trafego e do telegrapho e illuminação, cabendo a 

esta os serviços que incumbiam á 3ª secção do trafego (a cargo de um ajudante) 

e competindo-lhe: 

O estabelecimento, reparação e inspecção das linhas e apparelhos telegra

phicos, telephonicos, de b!ock-system, e de qualquer applicação da electrici

dade; 

A installação e conservação da illuminação das estações (:! dos trens; 

A fiscalisação do serviço chronometrico ; 

O processo das irregularidades que se derem no serviço de transmissão 

pelos apparelhos telegraphicos, electricos, recepção e entrega de telegrammas 
• d . • ,e quaesquer outras que se erem no serviço; 

A distribuição dos telegraphistas pelas estações, de conformidade com 

1
0 quadro approvado; 

Velar para que o quadro de telegraphistas nas estações esteja sempre 

_completo; 

Impôr, de accordo com o art. 88 § 2° do regulamento da Estrada, aos 

~ empregados seus subordinados as penas de advertencia, multa até tres dias e 

, suspensão até oito; assim como propôi; as que não forem de sua alçada; 

A proposta das nomeações dos empregados sob suas ordens para preen

chimento das vagas que se derem; 

A organisação da estatistica e de toda escripturação concernente ao ser-

.v1ço. 

No desempenho das funcções a seu cargo é o inspector auxiliado pelo pes

ioal de expediente designado no regulamento vigente, e por sub-inspectores que 

- teem exercido respectivamente em cada um dos districtos, em que está dividida 

a linha em trafego. 

Acompanhando de perto o desenvolvimento geral do serviço, não podia 

este departamento da Estrada deixar de ampliar-se. 

Foi necessario o prolongamento das linhas ns. 8 e l S, aquella até Ouro 

Preto e General Carneiro e esta acompanhando sempre a ·direcção da ponta 

dos trilhos. Foram construidas as de ns. ·14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, ser

vindo diversos trechos para alliviar ó trafego já denso de mais para o limitado 

..numero de linhas de que se dispunha. 
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Com o mesmo objectivo foram organisados diver.:;os horarios, garantindo 

assim o melhor rendimento possivel. E isto não basta, pelo que, sendo dispen
G 

· diosa a construcção de novas linhas, fez-se acquisiç'ão de apparelhos «duplex:., 

para a troca de communicações simultaneas entre estações collectoras. 

Adaptou-se com exito os apparelhos «phonopore» permittindo o trafego 

simultaneo do telegrapho e telephone no mesmo conductor, fallando-se da 

Central á Barra do Pirahy. Falla-se tambem directamente coni Entre Rios, utili

sando-se do conductor telegraphico da linha Auxiliar. · 

No serviço <la illuminação, igual, se não maior, foi o desenvolvimento. 

Estão, hoje, illuminadas á luz electrica as estações Central, suburbios até Cas- · 

cadura, S. Diogo e Marítima, Sapopemba, Belém, Barra, Juiz de Fóra, Mariano 

Procopio, Norte e Guaratinguetá. 

O acetyleno substitue as lampa<las · de kerozene em grande numero de ., 

estações. f • 
. (i> 

Nos trens foi experimentada a illum:nação electrica pelo systema «Stone> 

e está hoje se desenvolvendo a illuminação incandescente Pintsch, que allia á bel-

leza e fixidez da luz um razoavel preço de custeio. As baterias «Stone» são 

·então aproveitadas para a ventilação dos carros. 

O serviço de bloqueio electrico desenvolvendo-se tambem, tem ticl.o ap

. piicá.ção na Serra do Mar, com vantagem· para o rendimento do trafego e se

gurança da circulação. 

· O desenvolvimento do movimento telegraphico, nos _ultimos 16 annos, 

· consta do seguinte quadro: 

_QUADRO DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE TELEGRAMMAS.NOS ULTIMOS DEZESEIS 
. ANNOS 

"' - < rn ::;: DIFFERENÇAS < DJFFERENÇAS 
::;: P:: < > 

. ANNOS ~ < IMPORTANCIAS . '-' ....l .. 
li! Para mais Para menos < Para mais Para menos ....l "' . .... li! 
f-< - ·-- ' 

1 
' 2.623 :697 1891 566. 110 172.253 7.931.709 ... ' . 152 ·-276$570 

1892 . 878.237 312. 127 11.622. 155 3· 90.446 .... 708:320$0Ó<) 
1893 . - 653.426 224.811 8.048.471 3.573.084 716 : 32~ 
1894 . .. 549.027 104.399 8.295.454 246.983 . 745·715 
1895 . . 753.720 204.693 I0.772.07~ 2.476.611 . 934 6o6l341 
1896 . ., . 688.241 • ' 65.479 10.765.Sr 6.255 822:648 26r 
1897 . . 748.395 60. 154 . 13 .370.420 2.604.602 . 949:621$385 
1898 . . . 592.-448 185.947 : 7.513.17~ ... 5.857.249 1.146 989= -
1899 ·~· 4~4.476 127.972 6.696.141 ... 817.030 1 .057 742 792 
1900 . i· . , 4 3.491 49.015 7.464 . .699 . 768.5_s8 .. L 172 256 
l9b1 ' . , . . 494.735 1 !.244 7.841.072 376.373 l .263:012' '972 
1902 . 521 .407 26.072 • .· 8 .. 202.289 . . 361 .287 . . 1.537: 157, 242 
1903 .: ' 553.962 32,555 .. 8.661 .o89 : 458~800 "· · -. · -1 .475:356,)457· 
~904 . . 551_.425 2.543 7.89~.050 . ... 768. 048 I. 387: 7 25, ;ó68 
1905 . 549.753 . 1.672 9.59 .266 . 1 .705.216 . r.g53:979, ,73ó 
1906 . ·695.724 145.971 II. l ,17.473 r.519.207 . 1. 39:412, ;641 

., 



ESTATISTICA DOS ACCIDENTES QUE PRODUZIRAM AVARIAS NO MATERIAL RODANTE, 
FERIMENTOS E MORTES, DESDE I88o, ÉPOCA EM QUE PRINCIPIAM REGULAR
MENTE A CONSTAR pos RELA'.f,OR,ro;;, f.. T):'.; ,I90.6 .. 

MA~ERIAL ·RODAN- 1 
VIAJANTES EMPREGADOS Di\ J;i:S-

TE AVARIADO TRADA · ESTRANHOS TOTAES 

ANNOS 
<J) 

1 

, 
o o <J) <J) 

<J) <J) <J) <J) <J) <J) s rJJ '3 o o 2 o o o o o t; 'O 'O .µ . 
'O t; 'O o~ <:J ·;::: ,_ 

'E ,_ 
·5 ·;::: '-'·- :a o O) o o o 

"' 
º.µ ~ .,,.. 

~ ~ 
O) t:r.. ..:; CI.. . CI.. CI.. .....:i :> --- -- -- --- -- -- ----

I879 . . . - - 2 I'.l 6 30 II 2 19 44 I88o - - 8 33 10 I8 9 13 27 64 
I881 -- - 3 9 5 l4 6 1 q 24 
1882 . . - - l 4 13 2 2 18 5 32 31 
I883 . - - 3 5 5 19 7 8 15 32 
1884 . • . .• - - o 5 10 33 9 l '.l 19 50 
1885 . . - - o 5 I6 31 l '.l 13 28 49 I886 . . .. . ' 2 9 o 9 I9 27 IO 12 29 48 
1887 . . 2 5 2 5 6 27 10· 16 18 48 ' • 1888 .. 

10 9 l 6 11 41 17 12 29 59 
. . 

1889 . . 10 36 2 13 9 45 8 9 19 67 
1890 . . . I4 27 6 I6 14 64 16 24 36 104 
1891 . . . 23 35 15 20 29 79 23 35 67 134 
1892 . . : IJ 60 6 58 32 51 33 33 71 142 
1893 . ' . 29 35 4 · 8 31 71 23 . 31 58 110· . 
1894 17 45 5 13 31 71 29 23 6"' 107 . . . 

::> 
1895 . . 29 119 9 39 27 124 34 3-t 70 197 
1896 . . . . 47 83 2 9 16 84 16 16 34 109 
1897 . . 92 212 8 48 56 178 17 66 81 292 
1898 . . 99 216 . 8 26 28 110 27 31 63 167 
1899 . . .. 33 124 3 12 18 67 30 71 51 150 
1900 . . 20 80 I' I9 IO 55 31 Ó2 42 136 
I90I . . I9 63 2 I8 14 57 28 66 44 141 
1902 . . 29 53 3 25 -

7 79 24. 55 34 159 
1903 .. . . 17 49 2 22 9 78 36 51 47 151 
1904 . . . . 25 57 - 4 2l 13 I2l 36 54 53 196 
1905 . . · . • 20 88 8 sr I8 130 36 55 Ó2 236 
I90Ó . . . . 23 75 9 33 20 106 52 '88 81 227 

·-

RELAÇÃO DO PESSOAL TITULADO E NUMERICO GERAL DA 2ª DIVISÃO EM 3 l DE 
DEZEMBRO DE 1907 

CATEGORIAS 

Sub-director 
Official • • 

Chefes de secção • 

Primeiros escripturarios : • 
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ESCRIPTORIO CENTRAL 

NOMES 

Dr. José Joaquim de Sá Freire . 
Martiniano Duarte Pereira da Silva . • . 

• \Henrique Aug~st~ de Se~ulveda Ewerard . 
. Í Joaquim de Ohve1ra _Durao . . . · · 

: Candido Theodoro de. Macedo Paes Leme . 
:~ Jay~e Ramos da Fonseca . . . : . . · 

- j Antonio Gonza~a ~o Rosano Bnto . · · 
·( Esmeriiio de Ohve1ra Castro . . . · · 

Transporte. • • . 

NUJ\IEROS 
~ 
PARCI AES T OTAES 

2 

4 

8 
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CATEGORIAS 

Transporte 

s .egundos escripturarios . 

Terceiros escripturarios . 

Quartos escripturarios 
•• 

Archivista • 

Auxiliares de escripta • , . .· 

Contínuos • 

Serventes. 

NOMES 

" Luiz Augusto de Castro Miranda 
.João Augusto Gomes . 
Augusto Henrique Telles . 
Antonio joaquim de Moraes . 
Alberto .M.aximo de Almeid~ . 

Oscar Aug·usto Renato Lopes. 

( J osé Francísco da Silva Junior· . . . 

'(l • 

· ' Deocleciano Candido V asconce~los . . .t Americo Muniz Cordeiro . . . . . 
· Francisco Christ.ino de A.lmeida e Souza 

Manoel Alves Dias. · . . . . . . 

( 
Arthur Marques Gaspar . · . . . 
j osé Francisco Gomes . . . . . 

1 

Francisco Alfredo de Oliveira Pereira 
Cícero Ignacio de Souza Moura . . 
Frederiço Carlos de CamposJNunes . 

·1 Henrique Pereira ·d'Avila. 
Francisco Paes Leme . . 
Narciso Pereira "'da Silva . 
Leopoldo Viriato de Freitas 
Augusto Leal Schaffi.or. . 

.Diógenes j osé de, Medeiros 

1 
Oscar Costa. . , . . . . 
joão Ribeiro da Cunha Sobrinho 
Romualdo Carmo . . . . . 

·1 Hen~i~ue Campos de Oliveira 
Arm1mo de Moraes. . . .: 
Numa Martins Vasques . . 

. ) Ma~oe[. Martins Victorino Vianna 
1 Juhao j osé dos Santos .. . . . 

INSPECTORES D0 . TRAFEGO 

Inspectores ~o ...trafego, En~e- Benjamim Franklin de Albuqúerque Lima 
· l Antonio Carlos de Andrade . · . · . . , . 

.n.beires. Antonio Innocencio da Silva Pinto . • . 
j osé Carvalho de Souza . . . . 

Sub:inspectores do trafego . 

Segu.ndos escripturarios . 

Terceiros escripturarios . 

1 

1 
Augusto j osé Teixeira . , . 
j osé Ferraz de VascolÍ.cellos . 

· Lufa Carlos da Fonseca . . . 
Antonio josé Ferreira de Araujo. 

Í
Raul Valentim de Fig:ueiró . : 

. j oão Alves Almeida Pires . : . 
j oão Conraclo Silveira ·Niemeyeri 

~ joão Antonio de Miranda. . 
. ) Carlos de Souza Bastos . . 
'l j oão Machado Soares J unior . 

• ' 

1 

1 

\ 
1· 

:j 
j 
r 
:l 

. NUJ\1EROS 
,, -~ 

P~RCIARS -.oTABS 

8 

6 

5 

10 ,, 

. l 

6 

2 · 

5 

4 

4 

3 

3 

-- - -
q: 43 

., 



CATEGORIM 

Transporte . 

c~uartos escripturarios 

Auxiliares de escripta 

Auxiliares extranumerarios. 

Serventes. 

• 

Inspector 
Sub-inspector. 
Chefe de secção 
Desenhista. 
Primeiro escripturario 
'Terceiro escripturario 
Quarto escripturario. 

Auxiliares de escripta 

Servente. 

Conductores de 1ª classe 

•• 

NOMES 

,. 

l José Vicente Cordeiro, Affonso 
. Augusto Raphael Moreira . 

Alcêo de Oliveira Pinto . . 

( Attila Manoel Lisboa. 
) Raul Manso. . . . 

· I Antonio Lourival da Silva. . 
\ Deoclides Baptista de Carvalho 

Antonio Souza Barros. 
Carlos Placido 'Teixeira 
Alvaro Ribeiro. 
Gil de Góes . 

·1 Leonel Medina Ribeiro . 
Eurico Fontenelle Ferreira 
Diogenes de Abreu Sodré 
Candido Caetano Alves . 
Carlos Maximo de Almeida 

INSPECTORIA DO MOVIME NTO 

Engenheiro Lysaniàs de Cerqueira Leite 
,, Paulo Freitas de Sá . 

Francisco Moreira Soares. 
Martinhq Gonçalves Cavalcante Albuquerque . 
Esmerino de Oliveira Castro. 
Bento Rodrigues Moreira Soares 
Samuel Roock . 

) 

José Ribeiro. . . . . . . . 
Silvino Antonio Rodrigues . . . 

. Candido Miranda Nobrega Andrade. 
Albano de Almeida Cordeiro. . . 
Alfredo · Guimarães da Rosa. 

Antonio Gomes Santarém. 
Antonio Leal'da 1Silva e Souza 
Antonio Pereira Campos • 
Antonio da · Silva Pedreira 
Alfredo Alves de Castilho. 
Augusto Elisiario Cordeiro 
Augusto José de Araujo Briggs. 
Augµsto · de Mattos Marcial 
Carlos Floriano da Costa Barreto 
Carlos Evaristo de Carvalho . 
Domingos de Gouvêa Correia 

, Estevam José de Carvalho 
Francisco Mendes Campos 
Francisco dos Santos Silveira 
Gaspar Dias. 
Geraldo da Motta Lagden 
Guilherme Braulio Lassance . 
Guilherme Ferreira de Faria, 
Heleodoro José de Moraes 
Hilario de Assis Ribeiro . 

. , ·1 

. l 

• j 
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NUMi:ROS 
~ 

PARCIA.nS TOTAB~ 

43 

3 

4 

9 

4 34 .-

5 

13 77 
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CATEGORIAS NOMES NUMEROS 
~ 
PABCIABS TOTABS 

Transporte 1,3 77 ,. 
Jeronymo Alpoim Silva Menezes () . \ 

Jeronymo Teixeira dos Santos 
João Pereira Campos . 
João Ramos da Silva Barbas. 
João da Silveira Brum. 
José Antonio de Andrade. . ' 
José Egypto de Andrade Rosa 
José Antonio de Abreu 
José de Oliveira Marques. 

Conductores de 1ª classe Julio Fontino de Souza 
Justiniano Rodrigues Chaves . 
Juvenal Ferreira dos Santos Pacobahyba 
Manoel da Costa Franco. 
Manoel de Gouvêa Corrêa Junior . 
Manoel Mendes da Silva 
Paulino Ramos Barbas. 
Pedro de Alcantara Anjos Espozél 
Francisco Fernandes Ennes Sobrinho 

( 
João da Costa Faria 

o 
Manoel Pinto Fernandes . 40 

Targine Francisco Pinto . 
Antonio José Franco . 
Antonio José Victor de Senna 

· Antonio Rodrigues Kõpke 
Augusto Alves Bittencourt 
Flausino Pereira Ramos 
João Meirelles Garcia . 

· Manoel Gaspar Dias . 
Alberto da Rocha Vianna. 
Alfredo Augusto de Castro Silva \· . 
:Arthur Castanheira. 

1 

' 
Arthur da Silva Mont' Alverne .. -; 

Armindo de Freitas Albuquerque 
Antonio Borges do Couto. ·'• .-

Antonio Francisco Cazaes. 
Antonio José de Oliveira . 

Conductores de 2ª classe Antonio de ,Lemos. . -. . 
Antonio de Souza Coelho . 

. Bernardino Chdstino da Luz. 
Carlos Gomes Estéves. I 

Carlos Pereira .de Souza 
Christovam .Thiago cle Brito . . 
Cicero Dias T orres. • 1 . 
Eduardo Pereira cla Silva 'e 'Souza 
Heitor da Costa Meirelles. 
Henrique Ernesto da Silva Chaves. ,. 

Henrique . José Soares. 
João de Andrade . Vai. 
João. Francisco Alves. 
João José Vellozo . 
João de Sá Hollanda Cavalcante. 
João Severiano Pimentel. . ; . 
João Pedro Eulalio Menezes Castro. 
José Basilio da Silva . 

.. 
53 77 



CATEGORIAS 

Transporte 

Conductores de 2• classe. 

Conductores de 3ª classe 

NOMES 

. . . . . , .. 
josé Rodrigues Alves. 
josé Tiburcio Gonçalves Carirnr . 
Josué Macedo Cordeiro . 
Manoel Antonio do Monte 
Manoel Ernesto de Araujo. 
Manoel José Teh:eira Junior. 
Marçal Antonio Campos Lima 
Mario Cardoso Nunes Pires . 
Miguel joão Duque Estrada Meyer. 
Octavio Guilherme J>ereira . 
Octavio Ormindo Luiz de Souza. 
Paulino Augusto Vieira 

1 Adolpho Nobre da Si!Ya . . 

1 
Alberico de Barros Figueira . 
Alberto Castai1heira . . . 
Alberto Leandro de Lima. 
Alfredo de Castro Leal 
Alfredo ] ulio Coelho de Almeida 
Alfredt> deJMello Almeida . 

. Alfredo Pinto Sampaio 
Alipio Servulo de Ascenção 
Alvaro de Almeida Figueiredo 
Alvaro Martins de Carvalho 
Anacleto da Silva Caldas. 
Angelo dos. Santos Silva. 
Annibal Alves de Azevedo 
Antonio Francisco Vieira. 
Antonio josé Teixeira Guimarães 
Antonio Luiz Marinho. 
Antonio Pedro Martins . 
Antonio da Rocha Porto . 
Antonio Toscano dé Brito 
Armando Augusto Peixoto 
Arthur Anastacio Bento Ferreira 
Arthur Antonio Monteiro. 
Arthur Augusto Fernandes . 
Arthur Daina8o Tourinho. 
Astrogildo Xavier dos Santos 
Augusto AI varo de Oliveira Bastos. 
Augusto Barreto Coelho . 
Augusto de Olivéira Faria 
Aug·usto Raymundo Ferreira . 

· Aurelio Ferreira de Moraes . 
Affonso Fiel;Ferreira . 
Bernardino de Almeida Valente. 
Ca!'los Pereira Pinto . 
Carlos Adriano Camara 
Carlos josé de Freitas. 
Carlos Pessoa da Silva. 
Custodio dos Santos Villar 
Domingos Urbano Rothier Duarte 
Domingos Gonçalves Vieira 

. Domingos josé Fontoura. 

· · NUMEROS 
.--~, 

J>ARCJARS 'rOTA!.i:!I 

53 77 

77 
1 69 
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CAT.D:CORIAS NOMES NUMEROS 
~ 
PARCIABS TOTABS 

Traooporte 
~ 99 -77 

Fernando Rodrigues Paes Leme 
( " 

Firmino Nunes Muniz. 
Firmino Pereira Campos 
Florentino Garcia de Azevedo Continho 
Francisco Alves da Silva Prado . 
Francisco Caetano da Silva 
Francisco Dias de Oliveira ; Medronho 
Francisco Marques de Souza . 

• Frederico Rodrigues de Carvalho 
Francisco Fernandes Barata 
Godofredo Coelho da Silva 
Gustavo Adelino Ferrari . 
Gustavo~Bracet Elos Santos Moreira. 
Hermes Barboza'de Castilho e Souza 
Henrique Sancier . 
Honorio josé Vianna . 
Innocencio Vital dos 7,Anjos 
joaquim Ferreira Ramos . 

• josé Marques Mecena . ( \ 

joão Alves Pinto . 
j oão Boaventura Marques 
João Barbosa Ribeiro Vianna 
João Nolasco de Carvalho 
joão Pedro Castanheira 
j oão Pereira Dias . 
] oão Regino Maria 
joão Rodrigues de Mattos J unior 

Conda,::tores de '!' classe joão de Souza Pereira Guimarães . 
joaquim Antonio de Assumpção. 
joaquim Fernandes Barata 
Joaquim Rodrigues da Cruz . 
José Antonio Gomes Ribeiro. 
João Garcia Fontes 
JoSé Dias da Silva. '-
José Emilio da Silva Franco . 
José Gomes de Magalhães. 
José Luiz Pereira . 
José Martins de Castro 
José Natividade de Araujo 
José Pinto Bastos . 
José Rezende da-;Motta 
josé Ribeiro da Rocha 
Joilé Simas Souto . 
julio Antonio Sampaio 
julio Azevedo Leal e Souza . 
Julio Roiilolpho da Cunha. 
J ustiniano Chagas . 
Lauro Augusto dos Reis Nobrega 
Laurenio Pinheiro da Nobrega . 

1 Levy Christiniano Dezouzart. r ,. 
Luiz Alfredo de Oliveira ·Peixoto ! . 
Luiz Epiphanio da Silva Velloso 
Lysandro dos Santos Pacobahyba . , . 

\ • Manoel Ferreira Patricio . 
Manoel da Silva Cordeiro. 

99 _77 
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CA TBG01ll-AS NOMES Nm1EROS 
~ 
~ftC.IABS T O'l'Al!S 

Transporte . 99 77 
Manoel da Silva Marques. :[ :Manoel ~ Macedo Costa . 
Mario Fonseca . 
Martinho Bernardo dos Santos 
Olympio Martins de Araujo . 

Conductores de 3ª classe 
Oscar Adolpho de Araujo Bastos 
Pedro Garcia de Azevedo Coutinho . 
Raul da Silva Caparica 
Sebastião Victorino de Souza 
Tacito de Cerqueira Esmeriz . 
Victorino Moreira Cerqueda Junior. 
Viriato de Noronha Feital 108 

Altivo de Oliveira Castro . 
Alfredo Pinto dos Santos . 
Alfredo Ramos Ferreira . 
Americo Neves Gonzaga. 
Antonio Augusto Ribeiro. 
Antonio Ferreira Franco ·. 
Antonio josé Ursulino de Sá . 

) Antonio Vicente Pereira . 
Alberto de Souza Alvim . 
Alfredo Augusto de Mendonça 
Aristides Maria Moreira Guimarães . 
Balthazar Pintu de Almeida 
Benedicto Oscar Rodrigues de Andrade 
Carlos Pacheco da Cunha. 
Carlos 'Corres Rangel Junior. 
Dan Corrêa dos Santos 

r , Diogenes de Lima e Silva ... 
Ermelino Mendes Lopes . 
Eurico_Leoncio da;Silva . 
Firmino Corrêa de Araujo 

Conductores de 4ª classe Francisco Teixeira Braga 
Gabriel Moraes de Souza Costa . 
Gastão Dado Guimarães 
Horacio de Araujo Lima 
joão Baptista Tavares. 
jorge Vogeler . 
josé Alexandre Cirne . 
jeronymo Pereira Nunes . 
josé de Castro c'aminha : 
josé Pinto Barbedo 
josé Soares Barbosa Junior 
Julio da Silva Cordeiro 
josé Cancio Barrozo Junior 
Luiz Felippe Pinto de Sá. 
Lauro Campos . 
Manoel Gonçalves 'Ferraz. 
Manoel Pereira Reis 
Manoel Vieira Baião . 
Maria Frederico de Lima . 
Octaviano Augusto Manoel da Costa 
Octavio Godofredo Machado . 

1 Oscar Moreira de Almeida 

20'/ 77 



GATEGC'IUAS 

. Transporte 

Conducto1:es de 4• classe 

• 

Bagageiros de 1 • classe 
Ditos de 2ª classe 
Ditos de 3ª classe . 
Guarda-freios . 
Criados de trens nocturnos 
Feitores . 
Trabalhadores . 

Inspector. 

Sub-inspectores 

Chefe de secçfü;. 
Primeiro escripturario . 
Segundo escripturario . 
Terceiro cscripturario. 

Quartos escripturarios • 

Auxiliares .de escripta . 

Con.tinuo . 
Servente . 

NOMES 

.. .. .. .. 
Oscar Ferreira Campello . 
Paulino Pereira de Barros. 
Pedro Rodrigues de Mattos 
Ranulpho dos Santos Vianna 
Romão da Silva Villaça 
Raul Soares. 
Renato Ribeiro. 
Rogerio Ayres de Oliveira 
Seraphim Ernesto de Souza 
Silvio Pinto Monteiro . . 
Theophilo Marques Soares 
Wigber~o Soares Brazil . 
\!Valdemar Americo Mariz Oliveira . 
Zoroastro Ferreira de Amorim 
João Carlos da Costa Carvalho 
Manoel Alves Guimarães . 

. Antonio Teixeira Campos 
Olavo do Egypto Rosa . 
Feliciano Meirelles Alves Moreira 

\

João ·Cancio Barrozo Junior . 
Albino Sant' Anna Rosa Junior 
Samuel Mamede Pires. . . 

' • ' • 

' · 
,. . ·. 

TELEGRAPHO E ILLUM!NAÇÃe> 

• - Dr. Humberto Saraiva Antunes. 

) Joaquim Cordeira Mendes . 
. l Lindolpho Maria Migon . . 
( Dr. Eduardo Cícero de Faria 

. ~ Francisco Moreira Pacheco 

. - João Jacintho de Almeida 
• - Alfredo Rodrigues Gravato 
. -Alfredo Coelho da Silva • 

S Antonio José da Silva. . . . 
·2 Alvaro Augusto Nunes de Souza 

l 
Alvaró Lopes Ferraz . · . . 
Assonipo de Sarandy Raposo 

· Noé de Souza Abalo . . . 
Huberto Martinho de Moraes. 

. - Manoel Bezerra de Araujo 

( 

·. 

: ~ 
\ . ) 

. . 

: ~ 

• ; .. · ' NUMEROS 
~ 
PARCIÃES TOTAES 

207 77 

( •• 

64 

35 
20 

22 

335 
12 

4 
62 761 

838 

3 

2 

4 



CATEGORIAS . NOMES 

Transporte · 

josé Manoel de Faria. 
· • Rica1do Rodrigues Abrantes . 

Telegraphistas de 1 ª classe . 

Telegraphistas de 2ª classe .. 

Telegraphistas de 3ª classe .. 

Paulino josé da Silva . 
Satyro Lopes Alcantara Bilhar 
Manoel de Oliveira Freitas . 
Arthur Coelho da Silva Sobrinho 
Jeronymo Baptista Camacho. 
Francisco Xavier Agnello Ribeiro. 
Arthur Napoleão Paes Leme. 
Alfredo Pereira de Oliveira . 

. Leopoldo Alves de Azevedo. 
Manoel Lopes do Couto . 
Horacio Dias de Moraes . 

\ 

Francisco Ferreira da Silva . . 
Annibal Renato Cesar Burlamaqui 

\ josé Alves de Assis Azevedo. 

Eufrosina josé~dos Sa11tos . 
Jacíntho Augusto M. Paes Leme Junior 
Antonio joaquim da Silva . 
joão Pereira de Mello . 
Geraldo Pires Ferreira Leal. 
Carlos da Silva Bastos. . 
joão Chrisostomo da C. Guimarães . 
Jeronymo josé de Freitas 
Sizinio da Penha Junqueira 
Henrique Durães Pacheco. 
Felisberto Bueno Soares . 
Alfredo Coelho de Faria . 
Auxibio Victor Teixeira Lopes 
Francisco de Oliveira Rosa . 
Augusto Gonçalves de Oliveira . 
Antonio Rodrigues P. de Mello . 
Emílio Nepomuceno Corrêa . 
Philadelpho Edmundo Munster 
Antonio de Souza Antunes . 
Americo Galvãó Ferreira. 
josé Gomes Ayres da Gama. 
Antonio Manoel da Silveira Sampaio 
Alberto Fernandes Torres • 
Alberto Fernandes Gomes • 
Antonio Maia da Silveira Mattoso 
José Maria 1Bello Lisboa . 
josé Augusto da Silva. 
Adolpho Christiano Dezouzart Junior . 
Viçente Clarensor . 
josé Carlos Cabral. 

Julio Francisco de Assis Moraes. 
José Francisco Corrêa. · . 
Ezequiel de Assis Rocha . 
Luiz Pereira de Souza Guimarães 
João Nepomuceno Lopes Figueira 
João da Cruz Azevedo e Souza . 

NU MEROS 
~ 
PARCIAES 'l'OTAilS 

16 

16 

170 



CATEGORIAS NOMES 

Transporte , ..... · ·-; ... . -, 

• 

Lycurgo Gomes da Silva. 
Alvaro josé Mendes 
jos~ Baptista Moreno. 
Francisço Simões Machado 
Flavio do Amaral Vasconcellos 
Arthur Candido Machado . 
Quintino Rodovalho Pereira Reis 
Ildefonso da Cunha Pinto. 
Angelo Barboza Bettamio. 
joão Marcondes de Oliveira 
Marciano Norberto dos Prazeres . 
Carlos josé do Rosario 
joão Marques . 
Annibal Ribeiro da Silva. 
joão Gomes .Machado Junior . 

.., joão Moreira de Souza 
]os~ Benedicto de Siqueira 
Pio Rangel . 
Christiano Ferreira do Nascimento . 
Henrique de Góes e Siqpeira. 
Antonio CespedE:s Barboza Sobrinho 
Tiburtino Gomes Ferreira Leite. 
josé Rodrigues Pinto . 
Quintino Paschoal da Silva 
Norberto de Moura Maia . 
Paschoal Alves de Carvalho 

Telegraphistas de 3• classe. 
joão Julio Gustavo Schultz 
Venancio Flores 
Luiz AraujG. 
Jacintho Ferreira Muniz . 
joaquim Satyro Marques da Silva 
Carlos Xavier de Siqueira Bravo. 
Vicente Farani . 
Qlyn1pio Pereira 
Carlos~ Luiz da .Motta . 
Joaquim Ferreira:de Moraes. 
Alfredo Rodrigues Fortes 
B.enedicto das Chagas Salgado 
Aurelio Barbosa Moreira. 
Arlindo Nwonba 
Manoel Moutinho · Maia 

· Manoel Freire · jucá . 
Oscar da Silva Flores. 
Lafayette Soares _ . 
Tiburcio Augusto Braga. 
Oscar Teixeira. 
J uvenal .Alves .. Barbo_sa 
Tertuliano Mendes do Nascimento 
Francisco josé de Oliveira 
josé Henrig_ue Soares . 
João Evangelista Leal Pachéco. 
Alberto Candido Lacombe. 
Pedro de Góes e Siqueira. 
joão Gomes Mafra Junior 
josé Lourenço Pereira Junior 

•.. 

e· 

NU MEROS 
~ 
PARCIA.BS TOTABS 

62 

( . 
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CAJFEGORIAS NOMES NU MEROS 
~ 

PARCIA.ns TOTAI!S 

Transporte . .. 62 838 
Waitrude C. de Noronha e Silva 
Olympio de Miranda e Silva. 
Manoel João da Rosa . 
Godofredo de Souza Meirelles 
Silvino José Rabello . · . 
João Lopes Brazil . 
Do.mingos Pereira Ramos. 
Olegario José Rangel. 
Octavio da Costa B. Mascarenhas 
Basílio Batalha . 
José Randolpho Lorena 
Alípio 'dos Santos Castro . 
Alfredo Ferreira Coutinho 
Bazilisso Nelson Florião de .M.oura . 
Ag·ostihho Rodrigues do Prado . 
Randolpho Paiva . 
José Galdino de Castro Junior 
Adelino Guedes Lomba 
Antonio Pereira da Silva. 
Ildefonso José Corrêa . 
Virgilio Hor,acio Leal Pacheco 
José Epaminondas Pires Ferreira 
Antonio Nazario de Gouveia. 

Getulio Benjamin da C. Lisboa . 
João José do Valle. 
Joaquim Ferreira de Oliveira. 
Plínio Alves da Luz 

Telegraphistas de 3• clMSe. José Peixoto Dias Vilhena 
Julio Valentim Gutierrez . 
Simeão Francisco Gonçalves . 
Americo Cesar Carrilho 
Heraclito çie Lima e Silva. 
Carlos Sebastião de Andrade. 
João Luiz de Faria. 
Alípio Gomes de Oliveira. 
Jorge Tanner de Abreu 
João Gonçalves da Silva . 
Benigno José Teixeira. 
Antonio Arthur de Athayde 
José Antonio do Amaral Junior . 
Antonio da Silva Ramos . 
Americo Fig·ueiredo Pinto Coelho 

João José da Silvl\l · 
Arthur Benedicto de Oliveira Porto. 
Arthur Jacome de.Lima . 
Francisco· Gomes Martins Junior. 
José Joaquim da Costa Campos Junior. 
Antonio Rezende cla T Silva 
José Bueno Figueira 
Antonio Gome(de Castro Mourilhe. 
Antonio Candido Leal Pacheco 
Booz Pinheiro Ribeiro. 
Antenor Lourenço Pereira 
Aurelio Chrispiniano da Costa 
Luiz Gonzaga Pacheco. 

62 ,838 
'' ' 



C'.A.TEGORIAS 

Transporte. 

Telegraphistas de 3• classe. 

Telegraphistas de 4• class~. 

NOMES 

Euzebio da Silva Reis. . \ 
Fernando Cavalcante Barreto de Almeida Albuquer-

que. 
José Caetano de Souza. 
Oscar Ribeiro dos Santos. 
Roclolpho Pereira de Carvalho 
Ceciliano Gomes de Oliveira . 
Antonio Pedro da Silva Deiró 
Manoel Cordeiro dos ·Santos . 
Manoel Pinto Moreira. 
Rodrigo Teixeira de Magalhães. 
Nestor João da Fonseca Leite 
Macario da Silva Barboza. 
Gastão de Mello Cordeiro Gitahy 
Leopoldo Vargas Fagundes . 
José Franco de Andrade . 
Fraterno de Freitas Guimarães 
Alvaro Martins Teixeira . 
Ezequiel de Oliveira Cherem. 
Oscar Egydio de Carvalho . • 
José Domingues de Andrade. 
Francisco da Conceição Amorim . 
Pacifico josé da Silva. 
Francisco Argollo . 
Bellannino Antonio de Souza. 
Pedro J:,uiz de Oliveira Monteiro. 
Marcello Alves . 
José Bento Cerqueira Corrêa. 
Arthur Niobey Cirne Kopke . 
Samuel de Azevedo. 
Gastino J0sé de Oliveira Coutinho . _ 
Gabriel Pinheiro de Almeida. 
Francisco Pires Ferreira Leal. 
Antonio Bento Coelho. 
Antonio Ferreira dos .santos Reis 
Pedro Alves Louzada . 
Joaquim de Souza Meirelles 
Sydney Augusto Bicalho . 
Antonio Pereira de Souza. 
Abilio Christiano Machado 
Jacintho Hygino da Cr:uz. 

João Vieira de Andrade. 
Eugenio Silva 
José Robertb da Silva Oliveira 

. Eleuterio M. Fortes Bustamante Sá. 
Manoel Gonçalves Maranduba 
Octavio Pires · Domingues. 
,João Henrique Leobi:ms 
Luiz Antonio de Menezes. 

, Carlos Ribeiro da Silva 
GeraldinQ de Carvalho e Silva . 
Theodorico Teixeira Cardoso 
Fernando Galdino da Silva Ramos 
João da Silva Ribeiro Junior. 

: 

·>-~----
PARCIABS T O'IARS 

838 



CA:·TEGORIAS NOi\!ES 

Transporte : , : • 

Telegraphistas de 4ª classe • . 

Cabineiros 

Mestre. • • 
Armazenista • 
Pessoal jornaleiro • 

Feitores • 
Guarda-fiios • 

Machinistas • • 
Encarregados • 
Ajudantes de machinistas • 
Foguistas. • 
Carvoeiros • 
Guarda-fios • 

579" 

lt 

· Ernesto José Leite de Araujo. • 
Sebastião Antonio Carlos. 
'Elisiario Pereira ·da Fonseca ; 
·.Manoel José da Cunha. • 
'Anniadab Jansen Tavares~ 
Leonidio Candido de Barros . • 
Annibal de Sá Freire . 

·Vicente Ferreira Sampaio; 
José Rubim. 
Obed Pinheiro Ribeiro. • • 
João da Rocha Pariz . 
·Ataliba da Rocha Pariz 
· Aleibiades Pereira de Figueiredo 
· Isaias de Souza.. , . 
Theodoro Augusto de Almeida • 
João Coelho de Avellar . 
Manoel Rodrigues Dias de Souza 
Eloy dos Santos Rosa. . 
Francisco José dos Reis Oliveira Junior • 
Djalma Argollo Ferrão • 
Octavio Vieira de Souza . 
Leandro Bourget da M. Guimarães. 
João Caboclo . 

' AChilles Cesàr Burlamaqui 
· João de Carvalho . 
· Maria Jutio tios Santos • 
· josino Teixeira · Duarte • 
· Miguel Fernandes Lopes . 
· Benedicto Monteiro da Silva . 
. Jo~é I,,ott.i i • 

.Jo~é ~ahl · • 

. Antenor Ayres de Moura. 

. OFFICINA TELEGRAPHICA 

. Antonio Pachec-0 àa Silva 

·. ·. 

~0;'1.5ERVAÇÃO DE LINHAS E APPARELHOS 

LUZ EtECTRICA 

681 

NUi\!EROS 
~ 
P ARCIAES TOTAE S 

218 

45 

B9 

1 

16 

8 
79 

3 
2 

7 .. 
;:) 

3 
6 

352 838 
171 



Mestre • 
. Gazistas • 
Forneiros. 

Tran.sporte .. 

Gazistas • • • • ~ 

Agentes especiaes. 

• 

Agentes de lª classe. 

Agentes de 2• classe. 

Agentes de 3ª daSSe . 

NOMES 

. GAZ PINTSCHC 

··GAZ CORRENTE 

, AGENCIAS 

! 
Anton,io Fraµci~co Lopes. ·• • 

. João Çarlos de Castro Lemos. 
José Qrt4 Ferreira., ~ • • 

Laurinda Antonio da Silva 
Jaimario ·Pinto dos Reis • 
Joaquim Barbosa de Moraes ·• 
Antoriio Alves de Souza • 

: Bento Luiz Feiix da Silva. • 
Alfredo de Arauj0, Rangel. • 

· Priamo Cavalcante Sobral Pinto. 
· Liberato José Cordeiro Gomide • 

e 

·-. . 

. . 
. . .. ' . 

Francisco Bíi.rbósa ·Pinto • .. • • • • • 
Manoel da Silva Paschoal Junior • • • • 
Francisco Corrêa de Mello • 
José Purvis de Oliveira. .. .. • 

· Alfredo JuliÓ Alves Pereira • . . . 
Lafayette Cesar Fernandes • • • • • 

Elpidio Mattos Guimarães • · .. • 
Antonio Dias Paes Leme Sobrinho • 1 

• . 

· Antonio Martiniano Efe Oliveira Fran~, 
Fernando de Paula e Silva .• ,. • • 
Joaquim Paes Ribeiro de Nàvarro • 
Joaquim de Castro Oliveira Portugal • 
Francisco Luiz da Nobr.ega Junior 
Benedicto Rodrigues Kopke . 
Jovial).o J'e~eira Coelho • 
Francisco Nunes Muniz • 
Francisco Antonio de Almeida Ba8tos . 
Alvaro Silveira de Freitas. • .. 
Antonio Luiz Soares . 
Antonio· Roberto da Silva Oliveira 

•. 

-. 

Guilherme josé àa Si!va . • .• ... • • ·• • ~ 

Sebastião Vieira de. Souza. • • • 
Antonio RE>cha dos Santos 
Manoel da Silva Borges · • 
Joaquim Ribeiro da Costa 

• Joaquim Manoel da Silveira.. . 
. Dario João Nogueira . · •1 ·.• . 
Eduarào Henrique de Carvalho . ._ 
João Gomes Barroso . 
Lindolpho da Silva Monteiro. 
Manoel Francisco Cardoso • 

. .. ·: .... 

• . 

i. NUMEROS 

.( 

,,--.......__---.... 
PARCIAES TOTARS 

352 

8 

3 

7 

3 . 

e 

14 

14 

502 

31 1.340 



683 

CATEGORIAS NOMES NU MEROS 
~ 
PARCL\RS TOTABS 

Tran~po~te • •• ._ . 31 r.340 
\t 

José Luiz de Freitas 
Pedro Athanagildo Castello Branco . 
Narciso da Silva Dias. 
Francisco Eduardo da Costa e Sá 
Alfredo Carlos Ribeiro 
Edmundo Dantas Victoria . 

Agentes de 3• classe • Manoel Dutra Rodrigues. .. 
João Gomes Vianna Junior • 
Aurelio Garcindo Fernanàes de Sá • . 

· Marcolino Pereira do Nascimento . 
Manoel Maria Duarte Nabuco de Araujo 
Manoel de Oliveira Castro Vianna • . 
Antonio Carlos de Oliveira 
Antonio joaquim Pereira Cardoso 25 

' . 
· Lucas de Souza Azevedo . . ' 
João Gomes de Oliveira . 
João José da Costa e Sá . 
Joaquim Egypto de Andrade Rosa . 
Miguel Diniz Santhiago . 
josé Simec'i.o .. Pereira da Silva . 
Mànocl da Costa. Azevedo . 
Olympio Saraiva de Carvalho 
Bernardino Luiz Ribeiro. 
J ulio Colombo Paulo Barros. • - . 
Alvaro Pereira de Figueiredo . 
J oão Soares da Silva . 
J osé de Castro Fernandes Leão • . . . 
Arthur Vasconcellos Bittencourt. . . . . . 
Silverio Telles da Silva . . . . .. . . . 
Luiz Augusto Esteves da Costa. 
Jorge Guaycurú de Oliveira . 

Agentes de 4ª classe . . José da Silva Lomba . 35 
Manoel Victorino de Souza ~ . . . . 
Manoel josé Corrê<l 
Braulio Targine das Chagas . 
joaquim de Araujo Cintra VidaL 
Benedicto Mello Figueiredo • 
Antonio de Oliveira Lima . 
Julio Corrêa das Neves . . 
j oão Carlos''Lacombe . 
Antonio Herculano Carneiro. 
Ildefonso Pinheiro das Chagas . . . 
Pedro joaquim de Almeida . 
Lindoipho Augusto de Oliveira Mattos. 
Marcioniilo Ferraz Durão. 
Homero âe Oliveira Gmmarães 
Getulio Gon<;alves Ramos. 
Alberto José Rangel . ·1 Lucidio da Costa Lobo .. 

1 Alfredo Augusto Revermar de Armeid~ 

:1 Agentes de 5• elas.se. 
~ Antonio Alves de Moura . . • • • 

• ~ Leopoldo Dutra da Silva. 
João Lucio Marins . . . •, 

91 r.340 



CA T_EGORIAS 

Transporte. ' 

Agentes de 5ª classe. 

NOMES 

Francisco de Paula Lorena 
Benedicto Lemos Coura • 
Raul Vieira.· 
Pedro -Ribeiro Vianna: Junior 
·Augusto Nunes Berger 
josé Tofani. • 
Arthur•cta-Costa Santarém 
Adolpho de Araujo Rangel 
Roberto Fernandes Lopes 
-Vatentim Fernandes Pereira.. 
João Olympio Barbosa • 
Alfredo da Costa Prado . . 
Hyppdlito' dos Reis Hallais 
josé Euclydes Pacheco 
José Pinto Lobo 

, , .Zeferino Alves Pereira . 
joaquim Antonio Corrêa Netto: • 
Leopoldo Sant'Anna 
-Reynaldo Pinto de Oliveira. 
Onofre· Antonio França . 
João Pereira da Rocha Pitta. 
Chrispiniano Felix C_ordeiro de Souza 
·Francisco ·Pinto Ferreira Morado 
::A.nanias :r-.'ilo -Machado 
·Aprigio Alves .. 
Luiz Pinheiro Paes Leme Junior. 
"Alft'edo deis Santos Cardoso 
'Dotvat Francisco da Costa 
·Let>po1do Fernandes . 
·Hormindo Tofahi . _. 
· Eduartfo Lopes. 
' José Rodrigues Freire. 
'Luiz Gomes tia Silva Coelho. 
·José Tlburcib de Sá Freire • 
'Luiz José Férreira : . 

' · Arthut Càbral . 
·urysses Baptista de Oliveira. 
'José Sant"Arína da Silva • . 
-Arnertb Barb'bsa Leite. 
·urbarío Freire de Almeida 
joão Francisco i:le Andrade • 
l\1ario Pereira de Vasconcellos 
'je8é i.\i1ariano de Souza Coutinho 
'Eui:ipedes· josé Torres • 
Norberto Rodolpho de Souza • 
An'tonio Bertholdo Alves. 
Justo Martins . 
'Hiveràldo Henrique da Silva. 
João GonÇalves de Queiroz • · 
Alberto josé de Castro . . 
Alfredo Gomes de Fig·ueiredo 
Alberico Manoel de Araujo ., • 
)o~quÍm Francisco da Silva Sobrinho 

1 João de Oliveira Castro Vianna. ,, 

N.UMEROS 
~ .... 

l'ARCIABS TOTAES 

91 r.340 

,, • tt • i'l . 

( ) J 

t..- . ~ . • • 

-1'49 
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CATEGORI AS NOMES NU MEROS 
~" P.\RCIAJIS 'l'OTABS 

Transporte . 149 1. 340 
joão da Silva Torres. 
~andol[}ho Cesar Fernandes . 

Ajudantes especiaes Luiz Augusto Tinoco de Lacerda 
6 João Baptista Ortiz 

Alberto Bernardino da Cunha Menezes. 
\ Arthur Victorino Coelho . 

Salathiel Marques Pinto . 
Manoel Constantino de Almeida . 
José Vieira Campello. 
Delphino Bittencourt . 
Gualberto Gomes . 
Carlos Teixeira de Oliveira Braga 

Ajudantes de rª classe . . Lindorf Augusto Ferreira. 

.I 
13 

Anisio Thompson de Paula Leite 
Francisco Olympio Regis. 
João de Souza Spinola 
Pedro Pereira Rangel. 

:J 
J\fanahem Tavares da Costa Miranda 
Sebastião Ribeiro Fontes. 

1 João Luiz Martins. ·\ .} 
~ Luiz· Medella da Silva. . . . 

Fieis recebedores. . Eduardo José Monteiro Torres. '( 
5 f Theotonio Verissimo de Sá. . :) \ Antonio Xavier Rabello . 

José Magheli \ 

Luiz Joaqmm Dias. 
. \ 

Fieis de armazem . 
João Baptista Freitas Silva :( 

6 Raymundo Paes Ribeiro 'Tavares . 

:j João de Oliveira Avena 
Alvaro Antonio Ferreira .Franco 

{Antonio Joaquim de Aguiar 

:J Ajudantes de fiel. José Torquato . Guerra . . 
· ) Cicero Ferreira Sadoch Souza . ~ 4 

" \ Julio Antonio Pereira da Rocha. 

Arthur Rozendo Mattoso . 
Jayme Alvaro Cabral. 
Satyro José de Mendonça Junior 
Arthur José Soares 
João Damasceno Garcia 
Felippe Luiz Delduque 
João Candido Novaes . 
Alberto Hygino de Oliveira Martins 
lzidro Francisco da Costa 

Fieis do intenor . 
Alipio Noya Soares 
Clodoaldo dos Santos Rodrigues 
Heleodoro Francisco dos Santos Souza 
José Cardoso dos ·santos. 
Cordolino Fernandes Lima Lindey . 
Pedro Rodrigues Paes Leme. 
Manoel da Silveira Fortes 
Francisco da Silveira Gomes . 
Luiz da Silveira Rosa. 
Paulino Affom,;o Pereira Nunes. 
Climerio de Oliveira Reis. 

183 r.340 

579~ 
17• 



686 

CATEGORIAS 

Transporte . 

Fieis do interior . 

Bilheteiros. 

Conterentes de:1• classe. 

Conferentes de 2ª classe. 

NOMES 

Abeilard de Araujo Rangel. 
Octavio Lobo Vianna. 
Cercio Fonseca. 
Cicero josé de Azevedo. 
Servulo Fernandes Povoas 
Antonio Ferreira Salle;s 

jesuino Antonio Horta 
Ladislau Cancio de Pontes 
Affonso de Lima Nogueira • 
Augusto do Carmo Bittencourt. 
Francisco de Souza Mafra 
Antonio Ccsar Lopes de Andrade. · 
Alexandre Eugenio Bernardes Miguel. 
joão Guilherme Almeida. 
Alfredo Avelino Pinto Guimarães 
Oscar Peixoto 
Bernardo Rodrigues Gomes. 
Mathias Pereira da Silva Guimarães 
Augusto Braziliano Teixeira Lopes. 

Arnaldo Manoel Fernandes 
josé joaquim Fonseca Cunha Junior 
Domingos Mattarana 
Eladio Adolpho Souza Pitanga. 
joaquim Felippe Franco Rosa 
Francisco Martins Corrêa. 
Francisco de Assis Barros • 
joão Augusto da Silva Nunes 
Corbeniano Consilio da Rocha 
joão de Macedo Costa 
Alvaro Ferreira Mayrink. 
Saint-Clair Euchario Peixoto. 
Carlos joaquim Pires. 
Francisco Ernesto do Souto. 
Raul Ennes da Cruz 
Victorino jcsé de Carvalho Lima 
Arthur Augusto Ribeiro. 
Agricio Bethlcm 
Octavio Ferreirn Barbosa 

joaquim Augusto!!Souza Babello. 
Domingos Gaspa(Bastos . · . 
Antonioi Huet Bacellar Pinto Guedes. 
josé Cárlos Fortes Teixeira. 
josé Barbosa de Moraes 
Joaquim josé de Faria 
Arthur Fortuna da Nobreg-a. 

·1 Guilherme Henrique da Silva 
josé Tolentino Barbo.::a . . 
Antcnio Pereira Carauta. 
Antr.nio da i\lol'ta Junior. 

\ 

A wrusto de Souza Castro. 
jo::qt:im Ferreira Novaes. 

, PeL~ro ,'\dalt>erto Fernandes 

~I 
.1 
./ 
.1 

.\ 
1 

i 
. i 

\ 
· ( 

NU MEROS 
~--PARCIAB~ TOTAKS 

26 

13 

19 



CATEGORIAS 

Tran&porte. 

i) 

Conferentes de 2ª classe. 

NOMES 

· Candido Gonçalves Leite. 
ç>ctacilio Gomes de jesus. 
Manoel Ferreira de Souza Coimbra 
Ernani Antenor Silva Caldas. 
joão Baptista Alves Monteiro 
Pedro Constando Ferreira 
Eugenia Procopio da Cruz 
Oscar Augusto Teixeira. 
José Luiz do Espirita Santo. 
joão Gomes de Menezes. 
Antonino Ferreira Pinto . 
Antonio de Mattos. 
Octavio Gundcmaro do Espirita Santo. 
Ascenção Ignacio de Almeida. 
João Antonio de Menezes. 
Vitaliano Albuquerque Mello. 
Antonio Francisco Figueiredo Castro . 
José Henrique Lopes . 
Juvenal da Cunha Ribas. 
José Egydio da Costa Fortínho. 
Manoel Francisco Rollo . 
Thomaz Francisco de Almeida. 

I Perfeito de Carvalho Vasques 

1 Antonio Marques de Oliveira 
, Andrelô Henrique Pimentel. 
Augusto de Lacerda Teixeira. 
Manoel Duarte Moreira Sobrinho 
Florindo Augusto Figueiredo Rocha 
Affonso Nunes Muniz. 
Antonio de Souza Mangueira. 
joão Lopes Proença. 
Antonio Ferreira Muniz. 
Agostinho de Souza Coutir~ho 
Domingos Macedo da Silva. 
Luiz Pinto de Aguiar. 
Euclides Mendes Ferraz Camargo. 
Luiz Miguel Baronto. 
Victor Manoel Medeiros Mauricio. 
Oscar Lacé Brandão 
João dos Santos Neves 
Antonio Alves da Cunha Junior. 
Joaqúim Bueno. 
Manoel Alves Barboza. 
joão Braga. 
JoséPuga 
Carlos Baptista Mouvier. 
Martinho da Cunha Silva. 
Telemaco Plinio de Almeida. 
Nicolau Rozemback 
AdeFno Abilio Trigo de Loureiro 
Alfredo Vieira de Macedo. 
José da Silveira 
Guilherme Vogeler. 
Antonio josé de Magalhães. 
Arthur Pereira dos Santos 

687 

NmlEROS ....---.....___ .. .....___..,_.--
PARCJAR9 TOTABS 

1. 340 



688 

CATEGORIAS 

Transporte .. 

• 

Conferentes de ::i" classe 

NOMES 

' Ildefonso de Oliveira Mello 
Caetano José Rangel. e,. 

Antonio Lopes da Rocha. 
Alberto Alves Washington Soares de Souza. 
Ernestino Coelho 
Balduino Candido Lacombe. 
Agenor Urbino Souza Guimarães 
Perminio ·de Oliveira Bueno. 
Leonel de Souza Machado. 
Antonio da Rocha Machado. 
Leopoldo de Castilho Masson. 
Alipio de Souza Abalo. 
Victor Nervi Monteiro Salgado. 
Candido Corrêa de Moraes 
Carlos de Castro 
Mario Azevedo da Motta. 
Ignacio Mello . 
Alfredo Pedro de Alcantara. 
Octacio Corrêa dos Santos . 
João Antonio de Siqueira. 
Hildebrando Gonçalves Leite . 
Joaquim Gonçalves Vianna 
Amelio Pinto de Oliveira Lima. 
José Moreira Baptista Junior. 
Arthur Pacheco da Cunha. 
Francisco de Assis Simões Corrêa. 
David Mattos. 
Henrique Frederico Brauns. 
Bento Luiz Felix da Silva Junior 
Carlos Rodrigues. 
Guilherme Affonso ·wanderley. 
Arthur Pedro dos Santos. 
Manoel Augusto Rocbling 
Mig·uel Bernardo de Almeida 
José Raymundo Goulart Junior. 
Ernesto França Soares Junior 
Jayme de Souza Balthar. 
João Chrysostomo dos Reis. 
Januario Franklin Peixoto 
José.Vicente de Carvalho. 
Benjamin S~nthiago de Gouvêa. 
Cazemiro Thomaz dos Santos 
Astrogildo Marcondes. 
Manoel Custodio Cardoso. 
Augusto de Almeida Loureir.o 
Ascanio Monteiro Esteves. 
Vicente Ferrer de Castro Leal 
Francisco Borges Coelho Junior. 
João de Souza Mello . 
Diomar Lopes · Coelho. 
Lycurgo Antonio ·França. 
Luiz Caldas. ·. 
Pedro Pimenta Alcantara .Moraes 
Alberto Augusto Fernandes Lage 
Luiz Manoel Bastos 

.. ·-

. ; 

' NNMEROS 
~' PARCl.AES ·.r.·oTARc; 



CATEGORIAS 

Transporte. 

Conferentes de 2ª classe. 

NOMES 

. Arthur Aguiar Santos. 
aAntonio Rodrig·ues Moraes Jardim. 
! Franci~co Lima de Ornellas . . . 

josé da Costa Drummond Junior 
Carlos Lourenço de Siqueira Junior. 
Manoel Fernandes Pereira 
Oscar Claro. 
Geraldino Ozorio . 
Vital de Oliveira 
Alfredo Pinto Moreira. 
Antonio Peçanha dos Santos. 
Alfredo Cesar Soares Filho 
Mario Ventura Marinho . 
Antonio da Silveira Machado. 
Henrique Luiz Figueira 
Oscar Luiz Barbosa 
Benedicto Diogenes da Costa 
Samuel Vieira Ferreira Pinto 
Mario Stampa . 
Manoel Azevedo Leal de Souza . 
Domingos Pinto Lima. 
Alcides Indio do Brasil e Souza . 
Carlos Picanço da Costa . 
Duarte Baptista Guimarães 
Antonio Fernandes de j esus. 
Gustavo Baptista Nepomuceno 
João Baptista, Escobar. 
Octacilio Monteiro . 
João Victor. 
josé Augusto Castello Branco Tavares. 
Luiz Souto Assumpção 
J ulio de i\follo Mattos . 
Horacio da Silva Braga 
Pedro josé Lopes . 
Seraphim Barros 
João Alves de Souza Firmo Junior . 
Ludovico Fernandes Migou 
Agenor Nunes Muniz . 
Francisco de Mello. 
josé Augusto Pessoa . 
Francisco de Paula Leal 
Julio Emilio Corrêa 
Jacintho Ribeiro de Faria. 
Rhadamés Ribas 
Geraldo Ribas Junior. 
Manoel de Moura Souza 
Isaias àa Si! va Sapucaia 
Domiciano Ferreira Encarnação. 
Jacintho Pedro Gonçalves. 
Antonio Gonçalves Maranduba 
J\fanoel Ferr'eira Mynha . 
Heitor Ignacio Posaàa. 
Ernani Vieira de Rezenàe. 
João Gonçalves da Silveira 
Alvaro josé da Silva . 

· I 

. ( 

NU.MEROS 
~ 
PARCIAES TOTAHS 

1.340 
173 



690 

CATEGORIAS 

Transporte. 

Conferentes de 2ª classe. 

Conferentes de 3ª classe. 

NQ)IES 

Paulo Carvallw Pereira Cardoso. 
José Pereira Terra. 
Francisco Rodrigues Ribeiro 
Ulysses Silva 
Antonio Teixeira Felix da Silva. 
Alberto Frederico Beuttenmüller. 
Ricardo Navajas 
Ernesto Amaro Pereira 
Mario Barrozo da Silva 

'

; Franklin Augusto Silva Nunes 
José da Costa Nunes . . . 
Joaquim Gomes Pereira . 
Galdino da Costa Carvalho 
Lino Ezelino da Silva. 
Fernando Vieira Côrtes 
Ramiro Augusto de Oliveira. 
Alfredo Lima 
Honorio dos Santos Silveira. 
João Gomes da Silva . 
Francisco Pereira Pinto Galvão . 
Carlos da Costa Martins . 
João Carlos Alves Bittencourt 
Alcides Rocdrigues. 
Mario Clarck Moss. 
Felippe Santbiago Pereira 
Manoel Pedrosa de Araujo Caldas 
Agostinho Maximino Alves 
José Vieira Leite 
Antonio Lopes Frederico. 
Antonio Mendes de Castilho. 
Carlos Braga 

· · Augusto Ozorio da Fonseca 
Manoel Berardo Nunan 
Arthur Lopes Cardoso 
José Guimraães da Silva Vairão 
Romeu Januario Ci:trneiro 
Alfredo Cicero de Andrade Jambo. 
Arnaldo Manoel Fernandes Junior 
Randolpho de Araujo Lima . 
Lincoln Fefüx: . 
Agenor Ribeiro Cirne. 

· Rozendo de Almeida Garcia . 
João Alves Junior. 

· Pedro de Andrade Silvá . 
Artbur Gomes de Figueiredo 
Arnaldo Paes de Figueiredo. 
Firmino Gondim Cabral . 
Oscar Cavalleiro do Lago. 
Pedro Bacellar Costa . 
Isarias Soares Rodrigues. 
Herculano Carneiro. 

· Coriolano Marques de A breu: · 
Moysés Pinto 

· joão Darrrgue Faro 

(. 

NUMEROS 
~·
PARCIAB8 'fOTAB! 

188 



CATEGORIAS 

Transporte. 

Conferente.e; de 3ª classe. 

NOMES 

'• José 1ieliciano de Moraes Costa. 
Satyro Pereira Ribeiro 
Carlos Arantes Ramos. 
Nicanor Damaso da Costa 
Francisco Berrini Junior. 
Cicero de Carvalho. 
José da Cunha Pinto. 
Benedicto Pimenta Bueno. 
Otto Caldas. 
Ayres Gonçalves Barboza 
ElisiariQ Augusto Teixeira 
Godofredo Corrêa dos Santos 
Alfredo Alvares de Oliveira . 
Manoél Jacintho Cordeiro de Souza. 
José Joaquim de Oliveira. 
Christovão Tertuliano Meirelles. 
Francisco Placido de Mello P.'.les Leme. 
Antenor Dolor Pedro de Campos 
Dorval Pereira Ribeiro . 
Antonio Joaquim Vellozo Guimarães Junior . 
Romulo Flack Sampaio 
Aurelio Valporto de Sá 
Benedicto Ramos Ortiz 
Luiz Gonçalves Barboza . 
José Noronha Miragaia 
Estanislau Alves Cardoso . 
Jorge Cavalcante Barros Accioly 
Mario Gomes da Silva Porto. 
Francisco do Nascimento Tavares Filho 
Luiz Indig . 
Olivio Tasso de Oliveira Quintana. 
Gabriel Coelho dos Santos 
Luiz Augusto de Mendonça 
Sizenando Firmo Santhiago 
Pedro Thomaz de Aquino 
Jayme de Souza Carvalho 
Manoel Pereira. 
José Gonçalves Moreira Junior 
Tranquillino Pimenta de Oliveira. 
Pedro Celestino de Castro 
Nelson Lara. 
Affonso Faria 
Custodlo Gomes Ferreira. 
Joaquim Guimarães 
João Manoel Corrêa da Silva. 
Frederico João de Lauro. 
Manoel dos Santos Ferreira 
Francisco de Paula Xavier 
Antonio Braga . 
Arthur Napoleão da Silva. 
Lauro da Silveira Azevedo 
Francisco Fernandes Cesar Leite. 
Gordiano Gandara Martins 
Plinio Ramalho . 
Vivaldo Guimarães. 

NUMEROS 
~" p ARCJAllS TOT Ans 

429 I .340 

429 1 ·34'1 



CATEGORIAS 

Transporte . 

Conterentes de 3ª classe. 

• 

NOMES 

· Pedro Corrêa Pinto 
Alberto Garcia Bueno . 
Alberto de Castro Leite 
José Alves Pujo! . 
Joaquim Alves Ferreira da Gama Netto 
Francisco de Assis Velloso Filho. 
Raymundo Pinto de Freitas . 
Raul de Oliveira Dantas . 
Sebastião de Oliveira Nascimento 
José Antonio Ferreira. 
Joaquim Vieira da Silva . 
Herculano Cesar de Lima. 
Hermenegildo dos Santos. 
Euclydes Pinto Gonçalves 
Carlos Nogueira da Gama 
Antonio Borg·es de Freitas Sobrinho 

\ 

., 

l 

..: 

NUMEROS 
~' PARCIAES TOTABS 

429 1 .340 

116 545 

I .885 



3ª DIVISAO - CONTABILIDADE 

Org-anisação revllam3iltar - Capital empreg·ado na Estrada em 31 de dezembro de 1906 - Quadro da R e
ceita Geral e Despeza de.Custeio desde ·1858 a 1906 - QL1adro discriminando o transporte de viajantes 
de 1858 a 1906 - Quadro discrtininando o transporte de b.'lgagens e encommendas de 1858 a 1906 -
Quadro discriminando o transporte de mercadorias de 1858 a 1906 - Quadro geral abrangendo a 
renda geral da Estrada de 1858 a 1906 - Qnadro nominal do pesso1l titulado e numerico geral da 3• 
divisão em 31 de dezembro de 1907 . 

Esta divisão tem a seu cargo a fiscalisação e escripturação da r eceita e 

despeza da Estrada e o estudo das tarifas ou de suas modificações, e é diri

gida pelo respectivo sub-director. 

O serviço esta sub-dividido em doas secções: 1 ª , da receita exclusivamente 

a cargo de um contador, e 2ª, da despeza e contabilidade geral a cargo de um 

guarda-livros. 

A impressão dos bilhetes de passagens é feita pela 1 ª secção, que em 

grande escab. tambem suppre as Estradas em trafego mutuo, que requisitam 

taes folnecimentos. ·• 

Segl!lnclo a escripturação encerrada a 3 r de dezembro de I 906, e ra ele 

210.938:844$8 21 o capital empregado na E. F. Central elo Brazil, sendo : 

Linha em trafego : 

Bitola de 1m,60: 

579• 

I ª secção. 
2ª )) 

3ª )) 

4ª » 
5" )) 
Ramal de Santa Cruz . 

da Gambôa. » 

)) de Paracam by . 
» D S. Paulo .. 
» do Porto N o v o do 

Cunha . 
Ramal do Paty do Alferes (em 

estudos). 
Estações ·• 
Officinas do Engenho de Dentro 

Deposito de S. Diogo . 
D . da Barra do Pirahy 
» de Entre Rios. 
» » Palmyra 
D » Lafayette. 
» do Norte . 
» de Portella. 

A: transportar : . 

19.718:055$030 . 
15. 827:566$597 
5 . 601: t87$58;i 

12. 330:754$882 
22. 069:987$765 

I .348:814 097 
354:240$272 
I 93 :o5 r.. 365 

13, 587:493 ' I 55 

5 A92:98r $797 

l I :678.1"770 
I 5. 868:60 I S393 
5. 008:092 661 
r. 299:591 696 

92 r: ro9, 232 
376:357$208 
206:420$71 I 
196:682$4 I 5 
2 7 3 :602$78 7 

l: r96$646 



Transporte 

Deposito de Barra Mansa . 
» » Cachoeira . 

Casa de machinas em S. Julião 
Material rodante. 
Machinas diversas e utensilios. 
Mobilias . 
Proprios diversos 
Illuminação a gaz Pintsch . 

>> electrica 
Instrumentos e livros de Enge

nharia 
Usina de creosotagem 

Bitola de 1m,oo: 

6• secção. 

7ª » 
Ramai de_S. Paulo- (Jacarehy 

• á Norte) . 
.D de Bello Horisonte . 
» » Ouro Preto .-
» » Lavras e Angra . 

Linha Auxiliar 1 
• • 

Estações . 
Rotunda de Sete Lagôas 

Somma. 

r20.687:766$058 

280$000 
. 1 :64T$452 
3:278$4,24 

36. 483 :409$597 
790:034$'.>72 
283:081 467 

37:251$000 
l 59:837, 476 
349:396$598 

5:041$017 
12:534$985 

18 282 :084$484 
I 0:9 ~1-2$666 

I 5. 60}:980$6z4 
2: 743:000$000 
4.481 :970$283 

3:389$827 
9· 544:061$967 
I . 330:873$473 

I 24:988$85 l 52. 125:292$175 

2 I O. 938:844$821 

1 No total acima está indicada a quantia de 9.317:178$601 do custo da ex-Estrada de Ferro Melho
ramentos no Brazil. 



A receita geral da Estrada, bem como a despeza do custeio de r 8 58 

a 1906; a cha-se no seguinte quadro, acompanhadas na extensão méd ia em 

trafego em cada annq, e suas divisões por essas extensões em kilometros : 
• 

~ < 8 
w "l w f'l ~ 

"' < o o:: _, [;; < 
õ o o:: '""'<o q 

z o:: ü s 
13 w '-''""' "l w O' -w"l DESPEZA DO z ... r.. ~ RECEITA GERAL < '-' 8 ::i 
z o<3 CUSTEIO O<< < 1< ::i::; ..-4 z '""' "" ;3 cn E-4 ::::::: ~ w <=J z 

~ ~ "l ~ ~ c;j 
'""' w ~e:~ -=-~ w õ < --

1858 50,835 302:278$900 (' ) 205:589$638 96:689$26'.l 
1859 61,675 729:196$560 "6-18:271$030 110:925$510 
1860 61,675 931:297$7 8 630:849$360 310:448$408 
1861 65,144 l. 130:329$816 707: 7 l 2$676 422:617$140 
1862 70,002 l .093 :167$751 82r287$997 205:879$754 
1863 79,466 I .065 :82 1$895 865:963$950 199:857$945 
1864 99,397 l · 279: "4~$697 980: 127$772 299:'.l l 5$925 
1865 125,204 l .828:§0 $OI8 1. l ro:732$897 71 8:073$121 
1866 138,249 1 . 870:305$468 858:97 1$812 1 .011 :333$656 
1867 176,015 2 . 529:534$552 1. 11 2:795$680 1 .41 6:738$8~2 
1868 202,598 2 .819:8"1$1 78 1 .255:514$191 1 .564:31 6$9 7 
1869 212,366 4. 348: 1§4$222 l. 956: l 92$341 2.391:99 1$881 
1870 221,762 4.466:567~902 1. 919:477$369 2 · 54T09ü$533 
1871 > 275,118 5 .456:069 ·9§1 2 .462:543~299 2 .993:526$632 
1872 319,563 5 · 766A99$7 2 3.272:991 ·719 2 . 493: 508$06 3 
1873 .363,400 6.411:066$907 3. 542:024$477 2 . 869: 042$430 
1874 391,423 7 .6§6:418$230 3.456:897$151 4· 179:521$079 
1875 445,537 8. 1 4:258$2 17 3. 989:762$332 4· 194=495$885 
1876 501 ,525 8 .025=448$259 4 .392:032$440 3.633:415$859 
1877 546, 197 9 . 314:547$652 5. 408:783$276 3 . 905 ? 64$3 76 
1878 583,360 I0.022:525$424 5. 560:206$085 4.462:31~339 
1879 621,752 I l. 163:525$867 4. 766:20 1~802 6.397:32 ·065 
1880 633,725 1l .306:892$908 5.372:412. 081 5 . 934:480$827 
1881 648,332 13 II5:157$422 5. 684:7!0$166 7 .430:447$256 
1882 682,571 12. 478: 582$269 6.567:290$519 5.91r:291$750 
1883 682,571 l 1 .61r289~866 6 . 560:360$809 5. 056:929$057 
1884 724,908 II. 566:431 ·325 6. 591 :350$140 4. 975:081$185 . 
1885 724,908 12. 276:826$241 6. 342 :990$8 !O 5 . 933: 833~43 [ 
r886 735,570 11 . 568:77 $99g 6. 479:838$584 5.088:938 '422. 
1887 765,707 I0.316:949$96 . 6. 599:328$573 3.71r621~395 
1888 807,194 12. 593:§77$2 10 6 . 880:8I0$24§ 5.712:566 ·967 
1889 828,467 II . 9~0: 48$135 7. 708:201$96 4.262:646$167 
1890 855,363 12. 1 1:032$019 9.184:083$476 2. 996:948$543 
1891 1 .053,820 16 .444:127$295,7 12. 237:880$452 4 . 206:246$843, 7 
1892 I . 120,001 20 . J00: 156tít61 17. 123·525~251 2 .976:631$2!0 
1893 1. 133,290 24. 539:§04$ )06 24.012;414. 996 526:889$6!0 
1894 l · 155,633 25.965: 15$646,6 25.392 :o66$732 57ni S$914,6 

De c1 t 

1895 1. 179,774 28.096:111$792,8 29. 124:653$800 l .028:542$007,2 
1896 1.203,380 32. 716:781$989,6 32. 6no27$807 39:754$1 82,6 

Deficit 

1897 1 .222,396 30.378:734$r87 31 .756:247$344 1 .371: 513t157 
1898 l . 222 ,475 34· J06:6_s8$6 IO 31. 043:580$094 3.o63:078 ·516 
1899 I . 241 ,580 32 .495:951$390 28. 050:482$993 4·165 :468i397 
r900 1. 241 ,580 29.823:653$696 27.253719$168 2.5 9:934 ·528 
1901 1.257,714 31 . 920:349$826 26. 340: 140$458 5. 580:209 '368 
1902 1. 257,714 30.392:065$132 26.708:315$876 3.683=749$256 
1903 1 .263,070 30. 534:863$206 26 . 024:467$136 4 .5!0:396$070 
1904 l. 580,389 28. 223:686$529 27. 840:953$150 ~82:733$379 
1905 ('} 1 .627,294 28. 64 l A92t942 27. 823:789$591 17:703$351 
1906 1.663,1621 31. 140:011 ·782 30. 574:049$022 565:962$760 

8 o ~ o "l o- C!.l «J i::o 

'""' "' 
_, t'O'"t:j~ 

o < '"O i:;:: C\S 
ü o:: < o :at: <:"l 

'""' o e: '-' t;l 1 ~ ~ 6 q< ü = C!) 

º ~~ w 6 o qj 
1< 9 e: 01:-: "'0 (.)- z :::::: U) e\$ 

< "" ~2 .t] _, e: 

"" < o C!) e: o. 
- --

68,01 5:946$334 
84,78 ll :823$2 11 
66,66 15:1 00$085 
62 ,61 . 15:816$188 
75 ,67 i5:616$235 
81,24 13:41 2$300 
76,6 1 12:87 1$040 
60,?3 14:606$6 10 
45,92 13:528$528 
43,99 14:3í 1$130 
44>52 13:918$356 
44,98 2º =474$954 
42 ,97 20: 1 .. p $268 
45 ,1 3 1 9 : 83 1 ~:H4 
56,75 18:0-1-1$954 
55, 24 1r641$90 1 
45 ,26 19:509$375 
48,74 18 :369$-137 
54,72 16:002$e>90 
58,06 1ro53$658 
55,47 17:1 80$ 86 1 
42,7 1 17:955$7291 
47,5 1 l 7:841 $9541 
43,35 20:229$076 
52 ,62 18:28 1$735 
56,47 17:019$899 
56,98 15:955$723 
51,66 16:935$699 
56,01 15:727$635 
63,96 13:473r 56 
54,63 15:601. ·.125 
64,39 14:449$396 
75,39 14: 240$774 
74,42 15:604$303 
85, 19 17:857$266 
97,85 21:653$155 
97.79 22:468$911 

!03,66 
99,87 

23:814$825 
27:1 87$402 

!04,51 24:851$794 
91 ,01 27:899$677 
86,30 26: 173$062 
91,38 24:020$726 
82,52 25:379$656 
87,88 24:1 64$5 18 
85,23 24:175$ 11 5 
98,64 1r858$695 
97,1g 17:600$810 
98,1 18:723$785 

>< o 
~ .g -~o 

'"Q q; ~ 

< o i:i 1:: 
"" 1 ~~6 w 
;;; 6 = C!) 

w .Q I~ .g q ·::: ê C\S 

~ ~ ~ 
o. 

4:04-1$25 
10:026$66'.l 
10:06 $-16 

3 

7 
9 !0:863$8 1 

1 l : 8 1 8~06'.l 
10:897. "28 
9:860$737 
8:87 1$385 
0:213$222 
6:322$163 
6: 197$07 1 

8 

() :211 $419 
8:655$573 
8 : 950~862 

w :242. ·085 
9:746$904 
8 : 83 1 ~6 1 2 
8:95-1. ·951 
8 : 757~354 
9:902. "623 
9:531$346 
7:6b5$760 
8:477$5 13 
8:768$208 
9:62 1$403 
9:611 $250 
9 : 092~67 1 
8:750 ·063 
8:809$275 
8:618$608 
8:524$357 
9:304$175 

!0:737$059 
II :612$875 
15:288$848 
21: 188$235 
'.li : 980$65 1 

24:685$790 
2r 154$37 1 

25:973$782 
25:394$048 
22: 592~569 
21:950 '836 
20:942$869 
21 :235$595 
20:604$r36 
lr616$519 
1ro98$256 
18:383$085 

(1)Aextem1a.o tctal em trafego foi depois alterada pela Commi~são do Cadastro para 1.61 6 k,35~. ficani.o as!1inl outra a exten ~ãn 
média. 

A Receita Geral foi rectificac~J. do seguinte modo ; 
Da. renda Evt. atual foram exc!uidas as seguinteR parce!Jas susccptiveis de annullaça.o : lndemnisações ; 
Vendas em leilão de , ·arredu as de café e de objectos ::.bandonados ; 
Multas de empregaduR de 1891 em diante, que pas~tlr:l~ a p~rten~er á /,ss~ciaç~o Geral de Auxilies Mutuo~· 
Eliminai·am-se os fretes pertencentes á~ Estradas paulistas indevidamente Inc J111 dos: 

em 1893 - 539: 757$9-7 2 ; 
em 1894-160: 682$067 . 

Foram ~ncluidae as seguintes verbo.A de rendas: . . 
Percentagens na cobronça do imposto dos Es1ados de S . Paulo e de M~as ~erae!I~ ~na venda. de car vão Card1ff, etc. 
E as seguintes parceBas de rendas dos seguinte~ annos arrecad::tdas em Janerro se,.. uinte: 

e"' 1895 - 59 :766f365; 
em z896 43;945 079. 

(a) Comprehtndendo 28:417$950 de de•pezas de inauguração. 



No quadro abaixo estão considerados separadamente os transportes de viajantes effectuados pelo 
serviço dos suburbios e pelo serviço do interior 

~ 

VIAJANTES 

ANNOS SUBURBIOS INTERIOR 

la classe 2• classe 3ª classe Total Pro:lucto 1ª classe 2' classe 3ª classe Total Producto 

-----

1858 3.983 32.681 78.448 n5.112 157:593$230 

1859 .. ' 
. .. 25.663,5 86.924.5 76.338.5 188.926.5 289:376$994 

1860 . .. .. 42.707,5 91.807, 5 !OI .247 235.762 341 :995$620 

1861 .. 52.666,5 108.305 I18.409 279.380,5 383:923$426 

1862 .. 59.715 110. 901 99 .619 . 300.235 431:063$176 

1863 ... . . - 66 .248 97.437 141.171 304.856 399:640$265 
,. 

1864 • ' .. .. 60.877 69.496 223.323 353.696 421 :382$014 

1865 •. . . . . 56.395 54.282 261 .813,5 372.490.5 442:632$96e 
" 

186(5 . . 32.030 24.762 206.511 263.309 105:791.$'.)76 23.769 24.838 93.613 142.220 375:483$23é 

1867 42.460 ' 39.969 233 .942 316.311 113:842$932 28.980,5 26.7~8 108.300.5 164 .069 447:942$524 

1868 . . . 83.829.5 102.231,5 285.134.5 47r.195,5 148:287$945 38.668,5 32.865.5 138.619 138.619 ~89:696$79~ 

1869 
' 

85.803 156:515,5 305 ~ 425 547.744,5 165:981$720 46.480 31 ·472 152.846,5 230.798.5 686:754$33c 

1870 256.430 ··.: . 274.041 530.480 155:595$770 .. 22! .675 676:399$36c 

1871 249.437 . 333'.764 583.201 162:140$950 59.422 43.351 217.496 320.269 863:854$5oc 

1872 276.592 381 .524 658. II6 182:215$240 70.241 43.4r5 241.849 355.505 995:806$78c 

1873 346.803 140.403 787 .206 22 [ :608$380 84.218 42.079 268.225 394.522 l . 108:159$4oc 

1874 337· 189 448.224 785.4r3 186:657$670 IO~. 521 42.507 300.673 444.071 l · 277:793$00C 

1875 .. 445:503 601.840 r.047 ·343 202:754$750 143.971 64 .378 354.802 563.r51 1 .375:163$3oc 

1876 494.543 706.238 1 .200.781 227:935$840 179.599 61 .241 409.715 650.555 l .46t :552$ooc 

1877 625. 169 932.963 l .558. 132 314:881$600 207.086,51 479.959,5 687.046 l .721:890$3I< 

1878 572.598 901 .491 l .474.089 296:779$900 228. 132,5 491. 135.5 719.268 l · 766:9 l 5$73< 

O\ 

'° O\ 



18 79 . 618.379 1.015 .976 1.634.355 299:624$400 276.601 582,.999 859.600 2 .035:468$150 
!:; I 3o 393 .021 1. 187 .299 ' :1 •!

1
• 580. 320 259:318$700 302.640,5 686. 183 988 .823,5 2.022:578$9ro 

"' 
" I 31 . 500.092 1.343.878 1.852.970 307:458$200 279.798,5 622.718,5 902.517 2.038:627$970 

... 
"' 

32 532. rr6 l .332 .632 l .864.748 309:580$600 250.932,5 655 '447 915.379,5 I .939:622$170 

33 548 .292 1.404 .685 l .952.977 324:948$100 260.050 688 . 191 948.241 1. 956:893$950 

34 578 .345 l .591 .861 ,5 2. I 70. '.l06, 5 356:412$700 259.397,5 695.523 954.920,5 l .979:058$900 

35 .. 684.072 l .791 . 197 2.475.269 403: l 26$300 256.966 698 .028 ,5 954.994,5 2.014:1!4$290 

36 . ; . 82r. .753 2.003.213 2.823 .965 443:253$600 238.790 672. n9,5 910.909,5 1. 913:834$230 

37 I .085.8!9.5 2.489.094,5 3 .574.914 515 :888$610 253.699 708.669 962.368 l .904:586$950 
38 1.188 .765,5 2 .764 .897,5 3 .953.663 56 l : 383$450 256.556 921.269 l. 177 .825 . 2. 233:369$950 

39 1. rr7 .869 3 .075 .567 4· 193.436 585:205$860 296 .835 948.364 l .245. 199 2.36z:799$570 

90 l .612 .764 3 .961.636 5.304.400 676?74$250 573 .381 744. 107 1. 317 .488 2. 703 :878$480 

91 2 .715.671 5. 194.023 7.909.694 1 .06?=877$370 513.552,5 970.823 1.484 .375 ,5 3 .863:343$860 

92 3. 131 .034 5.478.418 8.609.452 1 .203?31$950 657.334,5 J.555 .963 2.213.297.5 5 .dl'.io:907$115 

93 3.462.028 6.016.862 9.478.890 l .422:662$210 634.935 1 .382.751 ,5 3.017 .686,5 6. 044:476$445 

94 3.894.048 6 . 112 .740,5 10.006.788,5 l. 528:249$260 655.811 J.4Il. 677 ,5 2.067.488,5 5. 816:733$445 'é 

95 3.975 .578 7.334.1 78 11.200.936 1 .727:784$905 642.506 1.539 .932 2. 182.438 6.213:008$155 

96 4.663.309 7.455. 144 12 . n 8 .453 1 .843:275$060 480.268 1.806 .598 2.286.866 6.565:106$205 

97 4 .366.057 8. 139.868 12.505 .925 2. 233:032$070 542. 812 l .706.457 3.249.269 6.746:953$385 

98 . ' . 2.443.691 7 .921.304 J0.364.995 2 · 774:639$roo 379.258 r.335.844 J. 715. !02 7 .756:742$030 

99 2.779 .378 7.906 .575 10.685 .953 2. 708: 125$060 381 .833,5 1.236.599,5 1.618.433 6.266:913$300 
00 3 .677 .563 8.803.263 12 .480.826 2. 700:770$680 384 .547 1.370.893,5 1.755.440,5 5.469:654$215 
OI 3.693 .932,5 8.9.p.779 12.636.711 ,5 3 . 611 :767$705 392.529 ,5 1.449.689 1.842.21 8,5 5.340:638$140 
02 4.016.364 9.335.796 13 .353 . 160 2. 766: 190$761 380.876,5 1.361.214 l .742.090, 5 5.169:318$723 

03 4.251 .702 9 .849.356,5 14.100,.958,5 2. 844:940$920 398.316 ,5 1.282.326,5 1.680. 643 5. 060: 1 47$952 

04 5.003.843,5 l I .084.109 . 16.087.952,5 3. 380:873$330 383 .608,5 1. 286.451 l . 670 · 059, 5 5. 305:561$995 
05 5 .537.594,5 12.202.662,5 17. 740 .257 3.58r771$310 372.363 I .389.003 · J· r. 761.366 5. 390: 542$056 
106 6. 122.726 13. n6 .5ro ,5 .. 19.239. 236, 5 3.882:532$830 378.673,5 1.460.023 

·1 
1. 838 .696, 5 5.4n:566$015 

O serviço· especial dos trens de suburbios foi inaugurado a 16 de março de 1861, mas só em 1866 os r elatorios discriminaram a estatistica dos dois serviços : suburbios 
e interior. "" 

De 1870 a 1876 foi supprimida a 2ª classe nos trens de suburbios, e de 1877 em diante foi esta restabelecida e adaptadas a !' e 2ª classes para todos os trens, e supprimida a 
3ª classe. O\ 

\,() 
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O transporte de bagagens e encommendas de 1858 a 1906 effectuado nos serviços dos suburbios e do interior acha-se 

discriminado no seguinte quadro, demonstrando as quantidades e respectivos productos : 

l 

18 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

58 

59 
5o 

51 
52 

53 
, , 
)4 
55 .. . 
56 

57 
58 

í9 . 

70 
71 
72 

'3 
'4 
15 

ANNOS 

; 

. .. 

·, 

.·. 

.' 

~ 

' 

1 
SUBURBIOS ' 

BAGAGEM 

Kilogrammas, 
arrobas e vol~- Producto 

mes 
-----

. ' . . / . . 

. " 

' 
• . 

@ € 
61 .569.9 . 

volume1J · 
10:346$590 

36.990· 3:699$000 . 
87.627 8: 762$70,0 . 

II l .066 II : 106$600 . 

135:436 13: 543$600 . 
16o.467 l 6: 046$700 . 
170.822 17: 082$200 . 

'"' BAGAGENS E ENCOMMENDAS 

.....l INTERIOR < 
E--t o 
E--t 

BAGAGEM ENCOMMENDAS o 
E--t 
ü 
::J 
o o 

Arrobas(*) Kilogrammas Producto Kilogrammas Producto ~ 
o. 

.. 

. . .. 

.. 
® e 

32:872$728 75 .099,7 * l. 103,177 32 :872$728 
68. 591 ,16 1 .007,58r 32:884$742 ·. 

~ 
32:884$742 

. 69.457,15 1 .020,302 30:901$678 30:901$678 

19. 151,3 l. lÓ2,697 36: 513$1 r6 36:513$116 

79.304,19 l. 164,952 42:218$962 I ~42:218$962 .. 

90.960,21 l.336,175 42:506$814 42:506$814 

108.967,13 l .600,687 50:494$630 50:494$630 

II6.625,5 1.713,176 56: 133$436 56: 133$436 

69. 172,9 l .016,113 60:042$260 60:042$26o 
. k 

2.089,477 65:477$810 65:477$810 

2.470,616 &: :539$940 8!:539$940 

2.437,237 92:048$290 92 :048$290 

3· 105,486 II 5: l 35$410 115: 135$410 

3.751,798 134:583$630 134:583$630 

4.799,117 149:813$350 l 49: 8r 3$350 

O\ 

"' 00 



r876 ' 
151.580 16:?24$800 5 .445,439 157:345$610 

r877 94 .568 18:913$600 3 .885,505 147 :818$410 
k 

1878 83.239 17 : 158$900 " 
l .255,021 97:915$0!0 

volumes 

1879 74 · 167 18:520$100 l .323,659 91 :374$750 

18:382$500 l .550,783 
<õl 

:880 ' 72.170 97:374$430 

1881 47 .017 IO: 133$180 2.503,575 83:856$770 
k 

r882 4 · 188. 595 26:806$580 [. 107,209 80: 164$4!0 

r883 4 .093.853 24:717$400 1 .247,888 65:336$020 

r884 2. 858 .995 24:318$200 e .892,5c8 69:6o5$720 

r885 4.893.911 30.442$480 982,496 6o:o91$400 

r886 5.324.J70 33:051$160 746,756 49:259$870 

1887 6.320 .054 35:030$580 629,833 42:6ro$890 

1888 7 .210.514 42:3Q4$290 730,850 se :9ro$860 

1889 : 7.289.534 44:407$430 1 . 298,555 51 :995$457 

1890 5.608.575 50:914$300 1.344,615 53:845$480 

1891 .. 7.202.680 64:816$700 2.370,643 109:423$600 

1892 17.796.605 160:919$770 4.401,638 293 :316$480 

1893 23.718.282 182:425$020 .. 4.640,015 43 [ : 552$950 

1894 27 .844.773 209: 856$710 3.082,750 395:654$000 

1895 28.252.646 247:907$930 . . 3.385,695 467:847$680 

1896 ~6 .287 .203 299 : 82.9$0801 . : 5.464,435 505:389$630 

1897 24.552 .485 362 : 626$0701 . 5 .277,063 460:063$770 

1898 lr.893.250 240:881$970 . 5.322,273 637: 163$405 

1899 18.375. 306 319 622$690
1 

. 2. 571,677 52 l : 528$775 

1900 24.223.426 375 : 102$!021 
. l .443,297 367 :473$535 

25.487.555 
1 

1 .655,227 33 1 : 045$4_67 1901 364: 291$135 . 
1902 25·922 ·799 380 :817$381 ! . l .498,203 307:465$564 
1903 22.312 .96r 285: 592$625 . 1 .183,745 287 : 412$497 
1904 23.306. 144 280 : j 70$800 . C • 17 l, 72 l, 5 280:232$237 
1905 .. 24 .405.432 299: 2 c6$940 . 1 . 203 ,484,5 276: 768$605 
1906 .. ' 33.317.497 35 1 : 243$800 . I .073,337,5 26~ c42$800 

1 

k ): 

(*) De 1861 a c869 ac:· a -se reduzido a kilogrammas o numero de arrobas e libras, á razão de @ = 14,688, ~ = 0,459 . 

. 
k 

2.858,706 90:758$r70 

5.489,011 166:028$31.0 

ó .854,296 199:447$070 

7 .548,780 > 234:595$890 

9.530,797 273 : 192$420 

7 .540,42$ 241 :527$990 
9.427,oc7 273:651$820 

l 1.435,87 c 290:388$560 

l l . 276,529 291 :621$400 

9.98c, 187 320:321$200 

10.768,097 326:641$840 

12 .730,367 362:299$5ro 

13.237,910 4c4:394$638 

18.085,560 456:803$421 

29. 158,356 839:473$230 

35.941,576 2. 2 ll : 085$080 

36.393,522 3 .008 :3c7$310 

41 .1 50,669 2 . 7 TO: 884$294 

53 .784,407 3.459:1r2$026 

41 . 372,015 2 . 879 : 263$r50 

37 .872,727 2.906:890$370 

31 . 50,862 2.352 :893$445 

28.511,451 l.857:995$453 

23 .708,8 15 1. 513: e 55$288 

24.899,253 1.422:361$230 

25.67 r,11 2 [ .432:247$475 
28.465,466 l . 443: 058$87 1 

38 .860,342,5 1 .544: 673$720 

37 .828,557 1 .594:623$985 

37.699,584,5 l . 668: 720$339 

157: 345$61 

257:490$1! 

. 281 : 102$2'. 

309:341$9'. 
350:352$8'. 
367: 182$3: 

348:498$91 
373:705$2, 
384:312$4! 
382: 155$2! 
~02:632$2: 

404:283$3 
w 456: 594$6( 

510:797$5'. 
561 :563$2C 

l .01 3 :713$6'. 
2.665:321$3E 
3.622:295$2E 
3.315:89.)$0C 
4· 174:967$62 
3.684 :481$8é 
3.729: 580$• [ 
3 .230:878$82 
2.699 :146$9 1 
2.255:730$92 
2 . J l 7 : 697$83 
2 . l 20 : 530$42 
2.026:o63$99 
2.105:076$75 
'.l. 170:639$53 
2.285: 106$93 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

5 

o 
o 

o 

'4 
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o 
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o 
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A quantidade de mercadorias exportadas e importadas de 1858 a 1906, bem como os productos relativos, e discriminada

mente o café transportado do interior para a Capital, constam do quadro seguinte: 

MERCADORI~S 

DA CAPITAL PARA O INTERIOR DO INTERIOR PARA A CAPITAL 1 

ANNOS 

. 1 

PRODUCTO 
CAFÉ DIVERSA.S TOTAL 

ARRO•M (') IK<WGR>MM". PRODUCTO 

Arrobas(*) Kilogrammas Producto Arrobas(*) Kilogrammasl Producto 

-
1858 . . . " . . . . . . . 13?:292$045 

'ãJ .E @ f; 

:859 . . . 853 . 46~ I2. 535 . ?09 . . . . ' . 426:292$415 

,860 . . . r.708.278- 2 25.097 .798 . . . 5no56$919 . 

861 . . . r.919. 176-14 28. 188.864 . l .777 .084-14 26. 120. 6461. 684:525$440 

.862 . ' 1.183 :783-22 r.775.871- 1 593:362$920 

l .. : 17.387.415 . 26. 086. 835 . 
863 . 

.. 
r.354.339- 9 18 .892. 536 . r.686.301-21 . 61 ~02 : 875$085 ~ . . . . . 24.77r.09 . 

864 . 
. Gil !: 

617.998-26 786:243$294 . 1 .382.417~29 . 20. 307. 1 ?6 1 273:256$078 I .664.658-14 24.455 .909 456:810$3rs 9.078. 155 56:176$901 
865 . . . . r. 513. 362-27 22.230.694 365:585$629 2.590.936-17 38.055.676 . 476.649-13 7 .oor. 789 945:320$052 I · 3~0:905$681 

866 . . 1 .754.229- 8 25.768.925 405:940$997 2.610.440-15 38.347. 150 . 506.640-31 7.442.353 909:540$230 I .315=481$227 

867 . . 2. 100. 552.- 8 30.856.272 474:346$433 3.963.882 -12 58.222.005 . 633c945-18 9.312.398 1 .4or620$846 r. 881 :967$279 
868 . . 2.238.662-27 32.885 .061 : 3 .736.434- o 54. 880. 793 . 637.380-29 9.362.870 . l .978:525$433 
869 . . . 

:.i: 
.. .. . . 6.313.599- I 92 .784.143 . 4.093.227-16 60.127 .874. 3. 35p60$564 

870 . 47.63?.783 987 : 350$807 . 85.698.440 . .. . 18. 122.662 2. 505:293$638 3.492:644$445 

:871 . . ' . 1. 53.132 .754 I . 141 : 704$860 . 89. 957. 956 . 22.834.391 3.107:512$920 4.249:217$780 
:872 . 1 59.420.203 l . 321 537$622 . 78.963 .682 . ~ 24.495.817 3. 040: 598$968 4. 362: 136$590 ... . . 
1873 . 1 

' 69.670 .050 r.642:434$214 .. 79.247.336 . 27.549.052 3. 169:922$036 4.812:356$250 ·1· .. 
1874 . ' 1• 77.672.048 r.838:595$647. 100. 760.611 . . . .. 3r.438.780 4.045:245$963 5. 883:841$610 

1875 . 
:1: 

88.25r. 194 r.925:247$966. I18 .272.605 . .. 38.670. 198 4. 304:685$457 6. 229:933$423 
1876 . 

; 

38.809.506 3.705:740$807 5. 984:733$440 ' 106 . 64;:í. 797 2. 278: 992$633 . !OI .350.300 . .. 

'l 
o 
o 



"' ~-.. 

.... .... 
"' 

~ 

'. 877 • . . . .. . · I 103.794 .509 2.476:434$940 . · 1 u4 . 240.025 . . .. 
878 • . . . . !06 .868.736 2.668:441$9!0. · 129 .548 .uo .. 
1879 • . • . . . !03 . 143 .722 2 .513:295$320 . . 151 .309.898 
á8o • ' • 125. 213 .1 78 3 . 288:692$590 . 

~ . . . 139.470.490 . . . 
. 881 • . ' . 133 .374 .266 '2 .835:597$480 . 187 .593 .092 . . . 
:882 . .. 127.423 .072 2.75r:254$650. 171 .491 .726 5. 960:163$450. 
18l33 . .. . . 131.125 .1 54 2 .653:788$270 . 163 .563 .799 4.994:032$440 . 
1 8~4 • .• 

.. . 
143.916.636 2 .756:201$580. 155.365.462 4.733:304$840 . . . . 

1$$5 . - • . . 147 .654.349 2 .864:380$640. 172 . 153 . 168 5.289:314$8!0 . 
!886 . .. 160 .832.034 3 .043:508$280. 142 .331 .668 4.395:625$330 . 
tf\87 . " . . . 96. 156. 153 2. 261 :279$960 . 90 .946 .012 2. 767:293$9!0 . 
t S~8 . . . !06.454 .099 2.525:679$580 . 140 .707 .538 4. 246:403$760 . 

j,J,.,· •.: 
t889 . .. 147. 543 .'930 ' 2.690:723$686. !03 .696.315 2.948:692$570 . 
IÍ390 . 269.590 . 188 3 .745:935$!02 . 82 .349.263 2.325:669$940 . 
1891 . , • . .. . . . 272 .672 . 175 3 .944:753$923 . 123.908.367 3 .503:337$540. 
1892 . . . 231.037.985 3.703:878$380. !06.245.086 3 . 700:476$620 . 
1893 . 324. 537.764 4 . 558:622$?28 . 97 .801.702 5. 539:362$060 . 
1894 . . 356 .493.o67 5. 154:222$793 . !08 . 585.074 6.399:541$880. 
1895 . 329.584 .665 5.867:707$3!0. 98.863.757 5. 852:292$483 . 
1896 . . . .. 379 .056.952 8 .903:374$796 . IOl .669 .472 5.915:540$150. 
1 ~97 .. · - . . . 346. 148.516 7 . 201 :645$890 . 139.201.648 4. 560:354$830 . 
18'98 . .. . . 280.893.157 7 . 929:759$290 . !02 . 265 . 167 5.632:o69$780. 
1899 . •. .. 283.087 .829 8.025:585$223 . !04.948.423 5 · 536:7rn$330 . 
1900 . . . 299.442 .630 7 .778:88r$349 . !04 .893 .517 4.667:214$437 . 
1901 . . . 275 .591 .246 7.48r:72s$u6 . 218.344.134 8.556:442$626 . 
1902 . .. 234 .412.757 7. 589:948$691 . 189.584.422 6.578:512$792. 
1903 . . . 279 .991.318 tj :9(>4:419$382 . 192.354.933 6.040:974$591 . 
1904 . .. 271 .933 .0'29 6.787:586$779 . 93.099 .460 3.140:719$752 . 
1905 . . . 279.248.689 6. 870:488$404 . 94 .483 .233 3.244:571$375. 
l90Ó . . . 303 .420.690 7 . 356:378$640 . .. 136.748.699 4. 768: 516$1 75 . . 

k k 
(*) Estão reduzidas as arrobas a kilogrammas, á razão de @ = 14,688 - ~ = 0,459. 
C:s claros são devidos á falta de discriminação nos l:cs'pe'ctívos relaforios. · 

. 54 .8o8.361 
52 .674 .069 
66 .512.075 
63.369.486 
67.070 . 184 
84 .578 .826 

1IO .388.779 
: 11 5.029 .756 

. . II 0 .079 . 163 
116. 884 .676 

. 184 .493. 120 
186.513.ooó 
249.260.764 
1::\1 . 745 .627 .. 

. 215 .879 .083 

" 254.501.645 
. 249 .709.057 
. 280.891 .455 

. . . 306.443 .689 
·. 358.964.427 

. ' .· . . 351 .842.680 
. 294.228.169 
. 350.673.554 
. 426.642.513 
. 372.782 .894 
. 456.277 .640 

· 549 · 'J60 · 764 
. 602.044.o89 
. 543.960.290 

. . . . 494 . 1 50. 467 

4 .347:590$809 
4.805:464$590 
5.773:872$300 
5. 118:095$480 
7 . 282:058$430 

883:822$4!0 
1. 022: 137$840 
1 .040:477$400 

972 :743$430 
980:421$820 

1 .861 :112$820 

1 · 785 :467$230 
I. 946: II 8$053 

997:739$691 
1 . 624:043$330 
2.024:043$6!0 
2 .415:591$28o 
2 .614:411$7!0 
3 .089:145$204 

-+ .472:813$160, 6 
4 .236:8!0$230 
4.954:081$934 
5.611:399$9 18 
5.226:897$623 
4 .403:164$1 IO 

4. 585:347$ 131 
6.027:431$692 
5 . 706:427$388 
5. 527:896$061 
5.316:552$387 

6 .824:025$7 
7 .473:906$5 
8. 287: 167$6 
8 . 406:788$0 

IO . JI8:555$9 
9.604:240$5 
8 .669:958$5 
8. 529:983$8 
9 · 126:438$8 
8.419:555$4 
6 . Br:l9: 686$6 
8 . 557: 550$5 
7.,s95:534$3· 
7.069:344$7, 
9.072:134$7< 
9. 428:398$6 

12. 513:576$0( 
14.168:176$31 
14 . 809: 144$9< 
19.291:728$H 
l5.998:8rn$9~ 
18 .515:911$0< 
19.113=695$41 
17 .672:993$4c 
20.441 :331$8~ 
18.753:809$61 
19 .032 :823$6t 
15.634:733$91 
15.642:955$84 
17 .44r:447$2c 
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O seguinte quadro indica o numerô e qu-antidade de-viaja-nte~; bagagens, 
1858 até 1906, bem como . os respectivos productos e os productos 

. . ' ' . ' . . . 
( 1 ,, 

REND A PROPRIA 

-
. 

V IAJ ANTES BAGAGEM E EN COM- MERCADORIAS MENDAS ANKOS .. . . 

.. 
NUMERO PRODUCTO lnLOGRAMMAS PRODUCTO KlLOGRAMMAS PRODUCTO 

. 1858 . 1 l5. II2 157:593$230 . - . • 137:292 045 
1859 . 188 .. 926,5_ 289:376$994 426:292 ·414 
1860 . 235.763 . 341 :995$620 .. 3:i.543.090 . 577:056 ,919· 
1861 279:380,5 383:923$426 r.ro3.177 32:872$728 5n87.064 . 684:525 ,440, 
1862 300,.235 43 1 :063$176 1.007.581 33:884$742 43.476.143 593:362, ·920 
1863 304.856 399:640$265 1.020.302 30 : 901~6?15 ·44 .665.799 602:875 085 
1864 35J.696 431 :382to14 r.162.697 36:513 ·116 39.148.888 . 786:243' 1)294 
1865 37:i.490,5 442 :632 ·968 1. 164.952 42:218$962 67. 2Ç)'.l .305 r.310:905· 1)681 
1866 lâ5.529 481:274$312 1.336.175 '42:506$814 7r.557.603 1·g15:481$227 
1867 0.380 561?85$456 I .600.687 50:494$630 98.528.731 I. 81~67~279 
1868 ' 668.668 737:984$739 I.71-3 .1 76 56:13§$436 97. 134.653 . 1 .978:525 ·433 
1869 778.543 852:736$050 1.920.332 70:38 $850 152.872 .119 3.357:26*64 
1870 79i.426 831:985$130 2.089.477 69:176$810 15r.457;885 3·.492:64 45 
1871 903.470 1 .025:995f450 '.l.470.616 90:3o:i$640 165.925 . ro1 · . 4,269:2J7 780 
1872 1.013.6:i 1 r.178:022 020 2-437-2§7 103: 154$890 162.879.702 4.3 2:136 ,590. 
1873 r.18r.728 1.329:768f280 3.105.4 6 128:679r10 176.466.438 4.812:§56 ,250 
1874 r. 239. 114 1 .464:450 °670 .. 3.751,798 150:630 330 208.87i.439 5.883: 41 ;610 
1875 I .610.496 . i.577:918$550 4·.799,117 166:895 ·550 245. 193.997 6.229:933 )423 . 
1876 i.85i'.33' I.689:487$340 . 5.445.439 174:270$410 244.805.603 5.984:733 440 
1877 . 2.245. 178 2.036:771$910 6.744.211 :in,:: 272.84'.l.895 . ~.824:025 749: 
1878 . 2. 193.357 2.963 :695$630 6.818.271 289.090.915 7.473:906 500 
1 8~9· . 2.493.955 2.3§5:092$550 8.177:955 . 309:341 '920 320.965 .695 8.287:167 620 
18 o . . 2.569·.143,5 2.2 1:897~610 · 9.099.563 . 3$0:3~2 ·820 328.053.154 . 8.406:788 '07Q 
1881' ·. 2.7§5,487 2,346:086 170 12.036"372 3bT I 2 370 388.037.542 O.II8:555 p9l0 
1882° . · ·2.7 0.127,5 2. 249: 202$770 12.83 .229 3t4ÇJ8 '980 383.493.624 . 19.604:240,p510 
1883'. . . : ,2.901·.218 2.281 :842$050 . 16-768.758 3 3:705 ·240 405.077. 732 . 8.669:9§8!D55q 
1884 3.125,.1 2_7 2.335:471$600 1 .187.384 384:312. 80 414.311 .854 8.529:9 3!0820 
1885 3.430.263,5 2.417:2tf590 17. 152.936 382:155$280 429'.816.680 . 9: 1 26:438!~880 _ 
1886 3.734.874,5 2:357:0 7 '830 16.051,313 402:6~2$230 420.048.378 . 8.419:555 ;430 
1887 4.537.282 2;420:475$560 17.717.984 404:2 3$g10 371 :.595.285 6.889:686 ,690 . 
-1888 5.13q88 2.794:753$400· 20.(>71.731 . 456:59~ 60 433.674.643 8.557:550 ,570 . 
1889 5.638.63§ . 2.953:005$430 21.82§·999 . 510:797 525 500.501 .009 7.585:53~ ·309 
1890 6. 21.88 3.380:652$730 2§ ·º3 .750 . 56,1 :563$201 683.685.078 : 7.069:34~ ,733 
1891 . 9.§94º.069,5 4.931 :221f230 3 .731.679 r.013:713$620 12A59.625 . 9.072: 13j: i(93 . 
1892 . 10. 22.749,5 6.864:639 065 59.1 39.819 '·''S'''J'º· 591 .784,716 9.428:398, 610 
1893 . 1 r.496.576,5 7 .467=1 §8$655 64.75 1.819 3.622:295 280 672 .068.523 12.513:576 'o68 -
1894 . 12.074.277 7.344:9 2$705,6 72 .086. 19'2 3.315 :895 004 745 .. 9 9.596 14.168:176' 383 
1895 ·. 13.392.374 7.940:793$b60 85.422 .748 4· 174:967 '636 734.892.1n · 14.809:14:M97 
1896 . 14.405.319 8:408:381r65 ·73. í23 .653 3.684:481 '860 839.690.851 . 19.29i:728$106 
1897 14·7§5· 194 . . 8.979:985 ·455 67 .702.275 3.729:580$210 837.192.844 1 §.998:810f950 
1898 12.0 0.097 10.531:381 ·130· 48.366-.385 . 3.230:878f820 677-386.493 1 .515:911 ·004 . 
1899 12.306,386 8.w5:038f§6º . 49.458-434 2.699:146 ·918 738. 709.8o6 19.1n:695$4n,6 
1900 14.23 .266,5 8.1 70:424 95 49.375.538 2.255 :73of925 830.978.660 17.672:993$~09 
19ot 14.478.930 7.952:405$845 . 52.042 .035 2. 117:697 '832 866.718.274 20.441 :"31$ 52 
1902 15.094.250,5 7.935:509$484 53.092. 114 .2.120:530$420 880.274.819 18. 753:~08$614 
1903 15.781 .601,5 ê .905:088$872 51.962 .072 2 .016:063f993 r.021.613.01§ 19.032:823$665 
1904 17.758.012 . 686:435f 325 . 63.338 . 108 2.105:076 757 967.076.57 15.634:733$919 
19og . 19.501 .603 8 . 978:3 1 §~60 63.437. 466,5 2.170:639f5301 917.692.219 15.642:955$860 
190 . 21.077 ·933 9 .360:09 . 45 72.090.418,5 2.285:106 9391 934.319.856 17 .441:447$202 

Até o anno de 1869 os. transportes eram cobrados por. pesagem qe @ e 'ffi; o peso até esse anno foi 

Só· de 1870 em diante vigorou o systema metrico. 
Nos productos de bag-ag-em até 1882 e mercadorias até 1877 estão incluid9s volumes que eram cobrados 

! • • • • 



encom roendas, animaes, v~h-iculos e mercado das transportados desde 
das demais rendas provenientes do trafego e o da renda eventual 

i , .. 
MENTE DO TRAFEGO 1 

; RENDA 
~---"-~~~--'-~~~~~~~~--.-~~~~~~~- EVEKTUAL 

ANIMAES YEHICULOS 

NUMERO - -P-RO_D_U_C_T __ º_I NUMERO PRODUCTO " 

.. 

15.039 1r405$84') 
20.434 1 9.: 1 1 2$640 
l'.l.317 1r719$922 
4 .627 14:077$344 

' 
-. 4.513 13:621$284 

4 .633 (t 12:448$052 56 43$700 
7 .755 15?64$506 tlo 837$200 

11 . 159 21:028$932 1:2~4$400 
17.272 28:7261600 162 2:6 0$320 
28.584 36:020 480 205 ::i:7~5$400 
38.275 t936~590 254 4:r 7$980 
47.224 1:557 °620 155 3.:320$500 
45.214 68:569$160 246 5: 028~000 
30.882 55:429$1!0 209 4:600 ·300· 
29 .478 54:226~120 ' 23§ 4:589$020 
37.622 72:!0 330 33 6:023$100 
38.377 ~8:938~650 . 401 7:976$070 
37.034 4:628 630 321 5:769$620 
39 .540 90:801$12oj 549 11:404$270 
46.376 86:598~230 . 506 9:713$540 
50.656 113:355 420 1 . 602 10:271$880 
72.621 109:644i3ºº 524 7:829$IOO 
69. 186 110:097 230 . 321 4i955$660 
67;721 115:687 820 609_ 7 : 83~400 
72.980 140:763$780 427 5:'827 ·040 
87.719 19g:246$6501 36?- 6:091$020 

137.992 
39 "41'º 407 6:047$080 

173.021 54g: 161 2§º1 3g3 5:u93$860 
166.612 55 :827 7 o 3 7 . 7:576$6!0 
189.217 664:672 795 359 5:406$870 
246 .094 813:792 790 - 6~4- 14:001$360 · 
264.594 482: 703$0401 7 9 13 :584$5!0 
232.280 365 :462$14º1 960 19:388$220 
248 . 1§9 450: 149$4rnl 961 20:160$700 
257 .6 9 377:44º!83º 1.451 30:5§0$080 
274.075 336:790 5701 1 :371 2~:6 2$600 
253 .994 421:666 '6901 1 .077 1 :045$070 
237.628 808:885r87 477 11 :284$0IO 
218.582 674:949 09~ 319 6:476$800 
246 .621 828:531 ·37 388 9:275~020 
216.647 754:21if712 356 r526 040 
231.926 852:o62 3601 307 6:991$450 
262.883 963:685$4o6 251 5:§96$850 
273 .364 r .01~:296t130 306 7 : 99$240 
30~ . 758 1 .07 : 27 $3!01 300 6:846$080 
29 . 251 1 . 202 : 1 79$5501 405 9:678$2!0 

convertido a kilogrammas. 

não a peso, mas por. taxa fixa e outro!l por medi<;'áo . 

TELE
GRAPHO 

PRODUCTO 

-
DIVERSAS 

RENDA 
DE PROPnIOS E 

OUTRAS 

l'roducto 

PRODUC.TO 
TOTAL 



QUADRO NOMINAL DO PESSOAL TITULADO E NUMERICO GERAL DA 3ª DIVISÃO, 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907 

ESCRIPTORIOS ti 

CATEGORIAS NOMES 

Sub-director, Engenheiro Alberto de Andrade Pinto 
Official, João Maria Lemos do Lago 
Terceiro escripturario, Antonio Joaquim Mariano da Costa. 
Quarto escripturnrio, José Luiz Dilermando da Silveira 
Continuo, Ignacio de Azevedo Lima 

Iª SECÇÃO 

Contador, Francisco Muniz Freire • 
Ajudante, Damaso Joaquim da Fonseca. 

Joaquim da Costa Barradas 
i Domingos de Paula Camargo. 

\

Oldem1r José Nabuco de Araujo Freitas. 
Joaquim Teixeira Leitáo . . _. . . 

. Alfredo Dutra da Silva . . : 
1°• escnptu-, . . . 

rarios. Joaqmm Olymp10 do Nascimento. ,.. . 
Carlos Frederico de Oliveira. 
Luiz Antonio dos Reis. 
José .!\faria da Costa Mattos. 
Pedro Celestino Leal. 

Luiz do Rego Lopes . 

. ' 

Antonio Marcellino Pinto Ribeiro Duarte . 
Augusto de Albuquerque. 
José Antonio Pereira de Barros. 
Alvaro Torres de Oliveira. 
João Duarte de Oliveira. 

. José da Costa Barro> de Bulhões Carvalho . 
2°• escnptu- .!\ 1 . 

rarios. fanoe de Carvalho França. 
Alfredo Pereira da Rocha. 
Joaquim de Azevedo Heller 
João Baptista de Freitas. 
Tancredo Theotonio Leal da Costa 
Luciano Alves-da Silva Netto. 
Americo Vespucio Mallio Carneiro. 

\

Leopoldo Pinto Ferreira Ramos. 
Manoel Joaquim Meyer de Paiva. 
Luiz Cesario Paes Leme. . . 

3°' ~scriptu~ João Franco . . . . . 
ranos. (Candido José de Araujo: . . _ 

Eurico Elesbão Teixeira Campos. 
Carlos Alberto Pereira Cardoso. 

•·. 

~· 

. ' 

NU MEROS 
~ 

PARCIABS TOTABS 

5 

10 



579'" 

CATEGORIAS NOMES 

Transporte. 
) 

Manoel A~gusto da Costa Junior. 
Americo de Araujo e Silva. 
Camillo da Silva Ferraz . 
José Dias Ferraz da Luz. 

30• escriptu- Lazaro Ramos . 
rariós. Alfredo Torres ' de Oliveira . 

Luiz Xavier Martins. 
Luiz Eugenio Ayres dos Santos. 
Jeronymo Barbosa Pires • 

1 

Carlos Rodrigues de Moura. . . . 
Reynaldo Caetano Henriques • • • 
Adalberto Fernandes Moreira Guimarães 

1 José Salustiano Rodrigues Baptista. 

4°• escriptu
rarios. 

Joaquim de Oliveira Freitas. 
Rodr~go Lmz Parada. 
Antenor Alvares de Lima. 
Eurico de Moura Vallim . 
E'urico da Rocha Cordeiro. 
Luiz Mario Custodio Nunes. 
Raphael Alves Netto. 
Mario Augusto Gomes da Silva . 
Jànuario d'Assumpção Osorio. 
Carlos Alberto Guillon. 
Arthur de Albuquerque. 
Francisco de Queiroz Pereira. 
João Coutinho de Araujo Cunha. 
Antonio Netto da Silva . 
Vital Dilermando da Silveira. 
Affonso Herculano da Costa Brito Junior. 
João de Souza Lobo . 
Alfredo Dutra da Silva Junior. 
Pedro Torquato Xavier de Brito 
Rodolpho Teixeira Monteiro . 

Archivista, Agnello Mallio Carneiro 

Auxiliares ae{ de I a classe. 
escripta. de 2ª classe. 

Continuo, Manoel Monteiro da Silva . 
Impressor de . ~ilhetes, Joiío Baptista Valle 

1 
Orlando Brazil de Almeida 

Ajudantes. . João José Ferreira Tinoco 
Alberto Steimback. . • 

. ' 

. ' 

~ 1 

NU ME ROS 
~ 
l'ARCIABS TOTAllS 

26 5 

24 

2 0 

52 

3 

I44 5 



CA\l'EGORIAS 

Transporte. 

Carimbadores 
Serventes . 

NOMES 

2ª SECÇÃO 

Guarda-livros, Annibâl Pedrô dos Santos . 

Ajudantes. { 
Ignâcio · V: on _Do~lli~ger. . 
José . Maria dos Anjos Brazil 

/ 

·- ·-
. (!) • 

1 as escriptu:-a-) Camillq Séµéchial de Goffrndo. 
rios. ~ Aatonio Alíbiao ·de -.Siqu'eira Pinto. 

2º' ~scriptura-{' Gakiino Cava~caro.1ti Pereir.a ·cl'a Siilva. 
nos. Alfredo Garcia. . . . . . . 
~ 

.. 
~·· .. 

3º' escriptura-{ IBernardo Teixeira de Carvaloho .Bastos. .· ·} 
rios. José· da C0sta· Vafüm Netto. . . . 

4°• escriptura-) !Paulo José Pereira de Car;alho O. li~.eira .. } : 
rios. l 1Rau1 ·Augusto de Pinho. 

q • 

Auxiliares de{de I ª class·e · 
escripta. •de 2ª classe • .. . 

.. 
Continuo, [smael fel~x da Silva 

Pessoal extra-i Carimba<!l.©res supplentes. 
numerario.( Serventes supplentes. . 

e: . 

. \ 

;NUMEROS ·: • 
~ 
PARCIABS TOTAR9 

144 

IO 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

7 . 
3 

5 
2 

5 

16z 

: "\ , 

29 

196 



4ª- DIVISÃO --LGCOMOÇÃO 

) 

Organisação regulamentar. - Material )rodante. - Locomotivas, carros e vagões . - Percurso dos vehiculos e 
consumo de combustivel e lubrificantes. - Officinas do Engenho de Dentro e depositas. - Escola pri

. maria dos filhos dos operarias e Escola pratica dos aprendizes. - Quadro nominal do pessoal titulado e 
numerico geral. 

A 4ª divisão é dirig~~a por um sub-director que superintende · a todos 

.os serviç9s, su~4ivididos por 1,lm escriptorio central e tres secções: da tracção, 
de officinas . de machinas e de officinas de carros . O sub-director é auxi-

~ ~ ft •• •• • • ' 

liado por dois .ajHdantes ; · um da tracção e-- outro - a quem incumbe o tra-
balh~ . das officinas de ~a'chihas e material de ·transporte, auxiliado por doís. 
respectivos chefes. e .. auxil~ar_es. 

MA. TERIAL RONDANTE -,- LOCOMOTIVAS, CARROS E VAGÕES 

) 

o MATERIAL DE TRACÇÃO 

O serviço·· d"e tracçãO da Central tomou o incremento que a expansão

_ge!_~l do~ serviços_ de transporte foi de anno em anno exigindo e determi

nando. 

Durante grande nu~ero de anno_s, e-emquanto t~ão foi transposta a Manti

queira, resumia-se o serviço da Estrada ao transporte pelo valle dos rios Para

hyba e Parahybuna e a . sua ligação com o porto do Rio de Janeiro pela rampa 

da Serra do Mar. 

O material de tracção tinha apenas a s~tisfazer a um trafego limitado e por 

isso as locomotivas desse periodo eram de pouca força se .compararmos o seu 

esforço de tracção ao das nossas modernas machinas. 
~ . , . 

Succedeu na Central o que _. em geral t~m su~cedido por toda parte : as 

locomotivás _ adquiridas foram de ·anno ~ara ~nno augmentando de peso e de 

força. Basta comparar a velha locomotiva de passageiros n. I oo (antigo 56), 

ainda e~ serviço, com ~ ultirrto typo de Ten-wheêl a superaquecedor (ns. 2 50-

e · 251)". Pesa aquel1a -locomotiva 27 toneladas, ao passo que a Ten-wheel at-. 
'tirige a 7 5 toneladas ·. Desenvoivendo uma força de tracção de 8 . 600 libras,. 

-'reboca ·a · Iocomotivà n ~ too, · na Serrá do Mar, cerca d e r ro toneladas, ao 

passo que a de n. 2 5 I, . desenvolvendo Um esforço de cerca de I 8 · 000 lib~as,. 

tem à 'lotação 'de 256 toneladas nesse trecho . 

. Os quàd'rós seguintes mostram o stcck geral das locomotivas das bitolas 

de Im,60 e Im,oo · rros dois u}tfinos anriOS de 1 go6 e I 907 ;· 



O total das locomotivas nas duas bitolas era' de 304 em 31 de dezembro de 

1906, como no quadro seguin~e: 

Locomotivas existentes em 1906: ( ) 

QUANTIDADES 
CLASSES BITOLAS 

- SERVIÇOS TYPOS F ABRIGANTES PROCEDENCIAS 
Classificação 

«Wbite's system» I,moo I ,~60 
1:· 

-- - -
o. 4.0 . . Mariobras . 5 - Construcção . . Baidwin . E . Unidos 
o . 4 .0 )) . . I Mach-tender . • Cockerill . Belgica · 
o. 6.o )) . . 2 Inglez. . . -· Stephenson Inglaterra 
o. 6.o )) . I . . Six-wheel. . Balªwin . . E. Unidos 
o. 6.2 . )) . . . . 2 Double ender . )) . )) 

2. 4.0 . . . Passageiros 2 . . Four coupled. )) . . . )) 

2. 6.o . )) . . 25 Mogul. . . • Brooks. . )) 

2. 6.o . Mixtos. 7 I7 )) . . . Baldwin )) 

2. 8.o . . Çargas . . I9 56 Consolidation . )) )) 

2.10.0 )) . . I Decapod . )) . )) 
{ . 

4 . 4 .0 . Passageiros . 24 82 Americano . )) »º 
4· 4.0 )) . 5 . )) . . • Brooks. . )) 

4. 6.o . . . )) . IO I5 T en-wheel . . Baldwin. . )) 

4· 8.o . . . Cargas. . . I5 I5 Mastodonte . • Brooks. . . )) 

----
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Considerando-se as locomotivas relativamente aos serv1ç.os a que são des· 

tinadas , póde-se representar o quadro acima pelo seguinte: 

LOCOMOTIVAS' 

QUANTIDADBS 

Bitola. 

~ 
SERVIÇOS . TOTABS 

Manobras. 6 5 1 1 
Passageiros 41 -· 122 163 
Mixtos. 7 17 24 
Cargas .. 34 72 106 

Totaes 88 21 6 304 

No correr do anno de !'907 tiveram baixa do serviço do trafego 5 locomo

tivas da bitola de 1m,60; sendo : tres de manobras dos fabricantes Stephenson e 

Cockerill, uma de trens mixtos (Brooks, ex-submbana) e uma de cai:gas typo 

«Decapod», e foram recebidas da E. F . Sorocabana oito locomotivas da bit6la 

de I m ,oo que haviam sido cedidas á mesma . Estrada pela Central. Destas 

oito locomotivas, cinco são do typo «Mogul» e tres do· typo «Consolidation>>. 

Durante o anno fizeram-se contratos para a .. compra de 1 7 · locomotivas, 

sendo 1 1 de cargas, quatro de passageiros e duas· de ·man0bras. 



As de cargas são: tres do typo Consolidation identicas ás adquiridas em 

1897, e seis do mesmo typo, identicas ás de 1905, das quaes duas teem super· 
J 

aquecedor do typo Baldwin ; ~ duas do typo Ma!let da American Locomotz"ve 

Works Company; as de passageiros são duas de expansão simples, com super

aquecedor do typo Ten-wheel, e duas do mesmo typo e de dupla expansão 

Four cylinder balanced Compound, e as de manobras iguaes á<> adquiridas em 

1902, do typ~ Double·ender. 

Todas estas machinas, excepto as Matlet, são da The Baldwin Locomotives 

Works, de Philadelphia. 

Com a entrada destas locomotivas citadas e ma.is uma do typo Mallet, 

que é cedida á Central pela Companhia de Manganez Morro da Mina, o stock 

geral das locomotivas deve elevar-se ao representado no quadro abaixo: 

~ !J 
cn 1 'i.'J..:E SERVIÇOS 
:3 ~> 
ü Cl:l?" 

ºéil 

~ 

. Manobras 

:1 :: 
. Cargas . . 
IP . . assage1ros . 

0.4.0 . 
o.6.o 
0.6.2 
o.6.6.o 
2.4 .0 
2.6.0 
2.6 .0 
2.8.0 

· •
1Mixta.:i 

4-4-º 
4+º 
4.6 .0 
4.8.0 

·I ,, .. 
. Cargas . . 
• 1 Passageiros . 

:1 

· 1 ~'~:ta., 

)) 

)) 

1 
QUA'.\ITIDADES 1 

-- 1 

13itolas 1 TY POS FABRICANTES 

lm,oo l'", 60 \ 
---------1 . 

5 _ Construcção . 
1 - Six -wheel 

2 

4 Double-ender 

3 .Mallet . 
- Four-coupled 

- 24 Mogul 
12 17 )) 

22 65 Conso!idation 

24 821 Americano . 
5 - )) . 

10 19 Ten-wheel . 
1 15 15 

1
Mastodonte. __ I 

1 
96 229 1 

·I 

. 13aldwin 

·1 )) . )} . 
. A. Loc. w orks . 
•

1Baldwin 
•

113rooks. 
. IBaldwin 

)) 

)) 

. 13rooks. 

. Baldwin · 1 

. Brooks. 

OBSERVAÇÕES 

As mixtas (ex -
cn suburbanas) o 
:9 estão em ser-e:: 
::i viço de pas-

~ sageiros. 

Em relação aos serviços as locomotivas acima se grupam como indica o 

seguinte quadro:· 

SERVIÇOS 

Manobras • 
Passageiros . 
Mixtas • 
Cargas . 

Totaes • 
579" 

LOCOMOTIVAS 

QUANTIDADES 

Bitolas 

6 4 
41 !OI 

12 41 
37 83 

gti-_. 22.9-

TOTAES 

IO 

137 
58 

120 

OBSERVAÇÕES 

As locomotivas Brooks suburba~ 
nas passaram a ser verdadeiras 
Mogul por lhes ter sido tirado 
o tender com que vieram. 
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Convem n':>tar que o stod acima de 96 locomotivas da bitola de Im ,oo 

acha-se desfalcado de 5 que foram cedidas: 2 de passageiros á E. F. Lorena 
f!! 

a Bemfica, 2 do typo l /tfogul á E. de F. Rio . do(>) Ouro e I tambem Mogul á 

E. F. Oeste de Minas . 

A totalidade da força de tracção disponivel das locomotivas da bitola de 

1m,60 acima mencionadas, e tambem a respectiva capacidade liquida (excluído 

o pe<>o das machinas e tenders) em recta de nível e na Iª e 2ª . secções da 

Estrada acham-se calculadas no quadro seguinte: 

~ 
. Ul o:: CAPACIDADE LIQUIDA < o:: 

:> o 
i:: ü 

g o w 
1 

1 
Ul o kl! f-< < • w u-Z ~ Q ü ü w f-< 

1~ < 1 o 
' < º ü ..:i ... 7: .... w w o"' w o:: z o:: :> Ü- ._:i ... lê3..o ~ w f-< o 

< Z ü < .. 
Cl "" gJ o:: fj w Ul ~º< w Cl ~w f-< w 

('.": Q z i:Q Ul < ... Cl < ~ ~ o:: .. < '..)- ..:i w • o:: w CJ Cl 

"' ::s ~ t~ w ..:i i:: . o < Ul w 
z ~ w z i:Q 

~ - - - -
& Libras !T oneladas T oneladas Toneladas 

1 - -

Loco1!1otivas para trens· de p:tssagciros. 10 ! r. 255 . 2'('2 . 194 . 150 29.06u 14. 800 
·Media por locomotiva . I l '.:L428 1 .922 . 288 147 
Locomotivas p.lra t.rens mixtos 41 635.670 98 .572 15. 782 8. 154 
Media por locomotiva . . . . • ' l 15.504 2.404 385 198 
Locomotivas ·pa~a trens de cargas 83 2.288.o:i7 357.925 61 .396 32.842 
Medi.l por locomotiva . .• 1 27.570 4. 312 740 396 

1 • 

As locomotivas da bitola de 1m ,60 são do typo de cylindro singelo, á ex

cepção de duas Ten-wheel de ns. 280 e 281 que · são do typo moderno 

Compo z.tnd a quatro cylindros equilibrados. Fo '),r cylinder balrtnced com

pound. 

O dispositivo Vauclain com quatro cylindros foi substituído ·pelo systema. 

singelo em algumas locomotivas . em que aquelle dispositivo tinha sido intro

duzido. 

Não somente no intuito de satisfazer ás ex1genctas do trafego de mais em 

mais accrescido, mórmente no serviço da Serra do Mar, na 1ª e 2ª secções, 

como tambem para attender á reducçã() de tempo de percurso e de economia 

de pessoal e de combustível , foram os trens da . Central augmentando de lo

tação como parallelamente foram augment~dos ·os pesos das locomotivas. 

Para avaliar das melhores condições em que·· se fazem hoje os serviços 

na bitola de 1m,60 basta comparar o anno de · 1880 com o de 1906, isto 

é, um espaço de 2 6 annos. 
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. Em 1880 trabal~avam 102 locomotivas que percorreram 2. 129. 229 kilo

metros e fizeram um transpDrte correspondente a 75.160.303 toneladas 

kilometro de peso rea~ e util, o que da 35,3 toneladas por locomotiva 

kilometro; emquanto que erJ 1906 para um total de 206 locomotiva~ empre

gadas em diversos serviços da Estrada houve um percurso de 7.560.700 

kilometros e executou-se um serviço de 321.886.022 toneladas de peso util e 

real transportadas a um kilometro, o que da 42,6 toneladas para um kilometro 

de percurso das locomotivas. 

Dahi se . infere que o accrescimo verifiCJ.do no anno de 1880 para o de 

1906 foi de 104 relativo ao numero de locomotivas, de 5. 43 r . 47 l kilometros 

correspondentes aos respectivos percursos e finalmente de 246.7 2 5. 7 r 9 na 

tonelagem kilometrica. 

Uma das ires primeiras locomotivas Mallet adquiridas pela Estrada em 1907 
' 

Comparações analogas e apresentando sempre a mesm'.l tendencia se 

obteem com os outros annos. 

As locomotivas do typo adquirido em 1897 (administração Passos) devem 

ser utilisadas em todos os trechos da linha em que não haja conveniencia 

em empregar as de typos mais fortes creados em 1902, 1905, 1906 e 1907. 

As machinas destes ultimas typos poderão trafegar em breve em todo o ramal 

de S. Paulo, c~rno ja . trafegam da C~ntral a Belém. 

As locomoti'vas do typo )vfatlet ultimamente adquiridas devem trafegar 

na Serra do .Mar especialmente, e poderão tambem prestar serviços na Serra 

da Mantiqueira, rebocando trens de mineri0 do peso de 500 toneladas. 

Elementos principaes de tracção desta locomotiva: 

Locomotiva Mallet 

Classe . . • . • 
Cylindros, diametros 17 l/z" 28", - curso do embolo 

o.6.6.o 
26" 
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Rodas motrizes - · d!ametro. 
Caldeira - diametro 64", pressão em lb 
Tubos-Numeros de tubos 234-diametro 2

11
, 

comprimento. 
Base das rodas motrizes 

» total da locomotiva 
» » » » [ e tender 

V 

50" 
200 

18' 
:;/.o" e 9'. o'' 

27'8" 
55'2" '!+ 

Peso da locomotiva e tende,. em servi·ço 

Sobre rodas motrizes. 
Total da machina 

» do tender. 
» da locomotiva e tender . 

Directo. 
Indirecto 

Total. 

A'rea da grelha 

.· 

_Typo 8 wheeld 
C~pacidade . de agüa • 

» li carvão 

Supe1:fide de aquecimento 

Tende1· 

• . 

206.000 libras 
206.000 ) 

98.300 » 

301.300 » 

r 2 r • 5 pés quadrados 
2. 195.2 J) J) 

{) 

2.316.7 J) J) 

41 pé~ quadrados 

8 rodas 
j 7. ooo litros 
8.ooo kilos 

O seu esforço de tracção disponivel é de cerca de 3_6.209 libras, e a capaci

dade liquida de trac·ção, incluido o peso da locomotiva e do . tender, é de: 
5. 6 50 toneladas em linha recta de . nivel. 

960 

510 

» 

)) 

no trecho da Central a Belém. · 

de Belém a Mendes (Serra db Mar). 

Assim esta locomotiva deverá rebo~ar um trem composto de 60 carros da 

·serie Q completamente lotados na rª secção (Central a Belém) e 32 nas 

mesmas condições na Serra do Mar. 

Em 1894 foram adquiridas 40 locomotivas da bitola 'de 1m,60 da fabrica 

norte-americana Brooks Locomotive . Works e 20 da mesma fabrica para bi

tola de 1m,oo. 

Das machinas da bitola de 1 m,ôo: I 5 são de cargas typo Mastodonte de 

ns. 351 a 365, antigos 225 a 239, e 20 · para p~ssageiros (ex-suburbana e 

:actualmente typo Mog-ul) de ns. 400 a 424, antigos 200 a 224. 



As da bitola estreita são 5 de passageiros typo Americano e 15 do typo 

Mastodonte. 

A locomotiva Suburbana tenJo soffrido modificação pela retirada do tender 
• 

com que veio da fabrica, t que foi substituído por outro independente da 

machina, perdeu o caracteristico do seu typo e passou a ser Mogut. 

Em seguida apresentamos alguns dados destas locomotivas, acompa

nhados de suas gravuras e calculados o seu esforço de tracção, capacidade, 

-etc. 

~7Q• 

Locomotiva Brooks ex-suburbana 1894. 

Fabrica-Broo.h Locomotive Works U. S. A. 

Classe . 

Para trens 111ixtos e de passagdros 

2.6.0 

24" Cylindro - diametro 1811
• Curso do embo1o. 

Caldeira - pressão de regímen . 170 libras 

Roda motriz - diametro. 
Base das rodas motrizes. 

» tÇ>tal da machina 

Brooks suburbana 

62" 
14'.o" 
21'.9" 

Tubos-numero 252, diametro 2", compri
mento. · 1

1
1

11 3/s 

Supetjzcze de aquecimento 

Directo. 156 pés 

Indirecto l .466 J) 

Total. 1 .622 l> 

A 'rea da grelha. 25.7 J) 

quadrados 
l> 

l> 

l> 

179 
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Peso da ·locomotzv.i e tender em servi'ço 

Peso sobre rodas motrizes. r r o. ooo libras 
:D :D · ]) do truck. 16.000 » 

D total da machina. .(, 126.000 ]) 

do tender. 
(C) 

]) 72.000 )) 

D total da machina e tender 198.000 J) 

Tende1· 

Numero de rodas -8, .diametro. 33" 
Capacidade de agua 13.600 litros 

)) de carvão . 5.ooo kilos 

Esta locomotiva desenvolve um esforço de tracção <le 16. ooo libras, e 

com a velocidade média de 40 kilometros pó de reboca:r a carga de 3 70 tone-

Brook.s Mastodon(e 

fadas liquidas (excluído só o peso da machina e do tender) na r ª secção-Central

ª Belém e de 180 na 2 ª secção - Serra do Mar". Sua capacidade de tracção 
em recta e nível sobe a 2. 470 toneladas. 

Locomotiva B rooks Mastodonte, 1894. 

Fabrica - Brooks Works, Locomotive, Estados Unidos : 

Para trens de cargas 

Classe 
Cylindro - diametro 21" - curso do embolo . 
Caldeira - pressfo de regimen. . 
Roda motriz, diamctro. 
Base das rodas motrizes. 

» total das rodas. 
Tubos - numero 248, diametro 2" 1 

/ 4 - wm
primento 

Directo . 
Indirecto. 

Total. 

A 'rea da grelha. 

Supe1jicze de aquecimento 

•' 

4.8 . 0 

26
11 

170 ·libras 
54" 

151,611 

25 11 .3 

13' .1011 1/2 

209 pés quadrados 
1 .991 l> l> 

3o.5 » 



Peso da locomozi'va e tender em marcha 

Peso sobre rodas fnotriz-s . 
» » » do truclc . 
» total da machina 
» do tender 

» total da machina e tender. 

Numero de rodas, 8 - diametro 
Capacidade de agua . 

» de carvão 

Te11det· 

14.2. OOC> libras 
28.000 J) 

170.000 )) 

82.000 J) 

252.000 ]) 

3o" 
15. 15o litros 

7 .700 kilos 

715 

A força de tracção da locomotiva é de 28. 880 libras, e com a velocidade 

média de 2 5 kilometros por hora rebocará : 

760 toneladas na 1ª secção (Central a Belém) e 400 na 2ª secção (Serra do· 

Mar) . . 
~ ) 

Locomotiva para trens de passageiros, typo Americano 

Em recta e nível sua capacidade é de 4. 500 toneladas. 

Sendo geralmente acceita, e que redunda em grande economia para a Es

trada de Ferro, a limitação do numero de typos de locomotivas, reduzindo-se· 

por isso o stock de sobresalentes e facilitando-se o prompto fornecimento dos 

mesmos, nota-se actualmcnte uma tendencia nos serviços da Locomoção da 

Central de só adquirir, de ora em diante e emquanto não fôr augmentado de 

modo consideravel o serviço do Trafego, os seguintes typos de locomotivas. 

para a bitola de 1 m,60: 

Para trens de passageiros- typo «American» de 1897. 

» » 

» )) 

)} » 

» » 

» )> «Ten-wheel» de 1902. 

» » » » de l 907. 

» cargas - typo «Consolidation» de 1897. 

» » ) «Consolidation» de 1905. 

» » » » » « Mallet» de r 90 7 . 

» manobras - typos «Switch» (Double ender) de 1902. 



Mantendo a Central a praxe de annualmente adquirir de ro a IS loco

motivas dentro dos sete typos acima mencionados e dando baixa em outras 
(, 

l 

tantas locomotivas que trafegam ha mais de 30 annos, poder-se-ha prever que 

em cinco annos o material de tra cção da Estrada será aquelle que melhor sa

tisfizer as necessidades do seu trafego crescente e importante e cuja reparação 

se fará com m 3.xima presteza e economia. · 

Dos typos citados acima seguem as gravuras de cada uma das loco

motivas, e os pnnc1paes elementos de tracção e calculadas a sua força e 

capacidade de carga. 

Locomotiva typo Amerz'can, 1891. 

Fabrica-T/ze Baldwin Locomotive Works, Philadelphz'a. 

Para trens de passagei1_:os 

Classe 8 -30 C (4.4.0). Bitola de. 
(1 

() 

Existem no serviço da Estrada algumas locomotivas deste typo adquiridas 

em 1891 e a machina de n. l lo, cuja gravura se vê aqui, faz parte de um grupo· 

<le i4 locomotivas de ns. 133 a 146. 

Os principaes elementos de tracção dessa machina são os seguintes : 

Cylindro-diametro 1811
, curso do embolo 

Rodas motrizes (4), diametro. 
. Rodas do truck (4), diamctro . 

B \ das rodas motrizes . ase. 
/total da machina. 

Caldeirn typo Wagrm-top 

Pressão de regímen 140 libras ou 
Tubos - n. 2 r 9, diametro 2", comprimento 

Directo (fornalha) . 
Indirecto (tubos) . 

Total 

A'rea da grelha 

Sup~r.ficze de aquecimeritu 

24" . 
b6" 

3011 

816" 
23'oi/~ 

g@,85 
11

16" 

l 30,2 pés qüadrados 
1 .3or ,8 » » 

I .432,0 ll ll 

lg,8 ll 

Peso da locomotiva e te11de1· em serviço 

Peso sobre as rodas motrizes. 
» » » » do truck. 

Total da machina 
Peso do tender. 

» to:al da machina e tender. 

•. 58.ooo libras 
35.ooo » 

g3.ooo 
60.000 

153.ooo 



Numero.de rodas, 8- diametro. 
Capacidade de a~ua . . •. 

» de carvão 

Tender 

Esta locomotiva desenvolve uma força de : 

. I r. 5 5 o · librâs e pó de rebocar uma carga de : 

r.780 toneladas em recta e nivel. . 

36" 
11 . 356 litros 
4 .535 kilos 

)) na 1 ª secção, Central a Belém. 

na Serra do Mar, Belém a Mendes . 

Posteriormente a 189 r tem a Estrada feito acquisição de locomotivas 

deste typo acima descripto, mas de maior peso e maior poder de tracção, e 

entre estas contam-se 8 de ns. 156 a 163, adquiridas em 1897, na administ'ra

ção do .Dr .. Passos, e cujo diagramma juntamos aqui. 

Teem estas machinas como elementos de tracção os seguintes : 
• 

I 

Cylindro-diametro l 811
, curso do embolo 

Rodas motrizes (4), diametro ·. 
» do truck (4), diametro 

Base das rodas motrizes. 
:i> total da machina 

Caldeira ty po Wagon-top 

24 
67'' 
3o" 1 

/ , 

8'6" 

23',o" 1
/,, 

Pressão de regímen, 180 libras, ou .12'65 

Tubos - n, 219, diametro 211
, comprimento l 1

1

6" 

Super ficie de aquecimento 

Directo (fornalha) 
Indirecto (tubos). 

Total . 

A 'rea da grelha . 

Numero de rodas, '8 - diametro 

Capacidade de agua . 
» de carvão 

Tender 

l 37 pés quadrados 
1.306 )) J) 

1.443 )) 

1 9~8 pés quadrados 

36" 1
/, 

l 1.356 litros . 
4.535 kilos . 

Peso da locomotiva e tende,. em serviço 

Peso sobre as rodas motrizes 
» » » » do truck 

» total da machina . 
:i> do tencl,er carregado 

J> total da" machina e tender. 

' '( 

63. 640 libras 
36 . IOO li 

99 ·74º 
60 .000 



Tendo esta locomotiva uma força de tracção disponivel de 14.600 libras, 

poderá ella rebocar 2.270 toneladas em recta e nível, e, com uma velocidade 
l • 

média de 40 kilometros, . terá uma capacidade dé tracção de: 

340 toneladas na 1ª secção, Central a Belém e 

190 » » Serra do Mar, Belém a Mendes. 

Deste typo e identicas á precedentemente descripta, foram em 1go8 ad-

quiridas seis locomotivas. • 

Locomotivas typo Ten-wheel de I 902 . 

Locomotiva typo Ten-vheel. Expansão simples 

Fabrica - Baldwin Locomotive Works, Philadelphia'. 

Para trens de passageiros, bitola 1m160: 

Classe. 
Cylindro-diametro 19" - curso do em-

bolo. .. 
Caldeira - pressão de regimen. 
Roda motriz - diametro 
Base das rodas motrizes. 

l) total das rodas . 
Tubos - numero 268 - diametro 2 '' - com

primento 

4.6.0 

2611 

180 libras 
6811 

l 1
1 .8~ 

22'.8" 

13'.21'.3/4 

_ Super jicie de aqueâmento 

Directo . 
lndirecto. 

128 pés quadrados 

Total. 

A 'rea da grelha • 

1.840 JI , 

1 .968 , 

23', 5 ]) 

l) 

, 

Peso da locomotiva e tender em serviço 

Peso sobre as rodas motrizes • 
> J> l) J> do truck 

]) 

l) 

]) 

total da machina • 
do tender . 

total da machina e tender. 

l o3 . ooo libras 
32.000 ]) 

135.ooo , 
- 60.000 ]) 

195.ooo 1> 

• 



' · 

Numero de rodas, 8-diametro 
Capacidade de agua . 

» de carvão . .. 

Te11de1· 

36', 1/2 
r r . 400 litros 
4 .Soo kilos 

, 
A força de tracção desta locomotiva é de r 7 . 4 00 libras e ella poderá 

rebocar urn 1 trem com o peso de : 

400 toneladas na rª secção, (Central a Belém). 

2 ro » » Serra do Mar, (Belém a Mendes), e de 

» em uma linha reçta e de nivel. 

. ·) 

Locomotiva typo 7 en-wheel Compound 

Four cylz'nder balanced Compound. 

Fabrica Ba!dwin Locomotive ·works. 

Para trens de passzi.geiros. Bitola de rm160. 

Classe 

Cylindros - diametros e cursos do embolo 

Caldeira - pressão de regimeri. 
Roda motriz - diametro 
Base das rodas motrizes 

P total das rodas . 
Tubos - num~ro 272 - diametro 2" - com

primento 

Super ficie de aquecimento 

4 .6 .0 
\1 6"x26" 
/26" x28" 

200 libras 
68" 

111,811 

251,911 

161
, 1

11 

) 

Directo . 
Indirecto. 

r 36 pés quadrados 

Total. 

A'rea da grelha . 

2 . 290 » 

2.426 l> 

3o » 

Peso da locomotiva e tender em se1·viço 

Peso sobre as rodas motrizes . 118. 630 libras 

J) J) J) ]) do truck 49 · [ 10 J) 

]) da machina . 167 .740 J) 

D · do tender. 60.000 ' 
D da machina e tender. 227.740 D 

l> 

l> 



' 

Tender 

Numero de rodas, 8 - diametro • 
Capacidade de agua. 

» de carváo . ( l 

, 

36" 1/'J 
.. l l • 360 litros 

6. SSo kilos 

Locqmotiva lyP,o-, Consolidation. de 1-89 7 

F~brica - Baldwin Locomotz.ve Works, Philadelphia ._ 

Para trens de cargas. Bitola de 1 m,60. 

Classe 
Cylindro - diametro 21 11 

- curso do em~ 

bolo. 
Caldeira - pressão de regímen 
Roda motriz - diametro 
Base das rodas motrizes 

l> total das rodas. 
Tubos - numero 243 - diametro 2

11 
- com-

primento . . . . · 

' Super .fide de aquecime11to 

2.8.0 

24" 
180 libras 

5011 1/2 
141

0
11 

21
1811 

13'3" 

Directo . 
lndirecto. 

q.9 pés quadrados 
l .672 l> 

.Total. l .821 "· » 

A'rea da grelha. 28, 4 ]) 

Peso da locomotiva. e tender em servi'ço 

Peso sobre as rodas motrizes 
» » » » do truck 

» total da machina 
» do tender . 

» total da machina e tender. 

Numero de rodas, 8-~diametro 

Capacidade de agua. 
» de carvão . 

Te11.de1· 

r 

117.600 libras 
17.500 ]) 

135.100 ]) 

72.000 ]) 

207. 100 l>. 

33" 1
/ • 2 

1 3 . 600 litros 
5. QOO kiloS, 

]) 

]) 

]) 



A força de tracção é de 30. 180 libras; e assim poderá esta locomotiva 

rebocar uma carga de: 

820 toneladas na f ·secção (Central a Belém). 
' ) 

440 toneladas na Serra do Mar (Belém a Mendes) e 

4.730 » em linha recta e de nível. 

Locomotiva typo Consolidation ae 1905 
·) 

Fabrica Balwin Locomotz'va Works, Philadelphia: 

Para trens de cargas - Bitola de lm,60. 
Classe 2.8.0 
CyUndro - diametro 2 l "-curso do embolo 
Caldeira - pressão de regímen. 
Roda motriz - diametro. 
Base das rodas motrizes 
Base total das rodas 

' 2611 

180 libras 
5311 

15'. 311 

23' . 111 

Tubos- numero- 287 - diametro 2
11

• t/4 - comprimento 14'. 311 t/, 

Supe1)icie de aquecimento 

Directo . 
Indirecto 

Total. 
A'rea da grelha 

Peso da locornotiva e tender 

Peso sobre as rodas motrizes 
» J> J> • » do truck 

» total da machina 
» do tender 

» total da machina e tender 

Namero de · rodas, 8 - diametro 
Capacidade de agua 

J> de carvão 

Tender 

188 pés 
2.415 j) 

2.603 j) 

35.5 )) 

ern serviço 

1 37. 700 libras 
18.500 J) 

156.200 ll 

90.750 ll 

246.950 J) 

'l'lll 
JJ 

l 7 . ooo litros 
7.200 kilos 

quadrados 
j) 

ll 

ll 



A força de tracção é repre~entada f>Or 3 1 • I 50 libras, sendo a sua ca· 

pacidade de tracção (excluido o peso da machina ·e tender) de: 

830 toneladas na 1ª Secção (Central a Belem). 
(! 

na Serra do Mar (Belem <t Mendes). » 

» em linha recta de nível. 

( 

Locomotiva typo Swich, para manobras 

Fabrica - The Baldwin Locomotive Wcwks, Philadelphia. 

Machina tender --:- Double-ender - 1902. 

Classe o.6. 2 

Cylindro -diametro 16
11

- curso do emboio 22" 

Caldeira - pressão de regimen • I 60 libras 
Roda motriz - diametro . 44" 
Base das !'Odas motrizes 91

• 8'1 

» total das rodas . 1 7' . 2" 

Tubos-numero 114- diametro 2 11
- comprimento 12

1
• 2

11 

Super .ficie de aqueâmento 

-
Directo . 
lndirecto. 

· 86 pés quadrados 

Total 
Área da grelha. 

Peso · da locomotiva 

Sobre as rodas motrizes . 
» D » do truck . 

Peso total . . . 
Capacidade de agua 

» de carvão . 

717 l> 

803 l> 

13.6 l> 

82 . ooo libras 
10.000 ]) 

92.000 .» 

4. 550 litros 
2 .3oo kilos 

l> 

ll 

]) 

Esta machina, com um esforço de· tracção regulando. 16. 400 libras, po· 
-· 

<lerá rebocar um trem do peso de 2 . 5,70 toneladas em uma linha recta e 

de nível. 



CARROS E VAGÕES 

Em 3 I de deze~bro de I 906 o numero total de vehiculos em geral ,, 
nas linhas das duas bitolas era de 3. 255, sendo de 736 o da bitola de 1m,oo 

e de 2.519 na de 1m,60. 

O total de 736 representa ô numero de 137 carros e 599 vagões; e o 

total de 2. 5 I 9 se .divide em 3 5 I carros e 2. 168 vagões; perfazendo um 

stock de 488 carros e 2. 767 vagões diversos nas duas bitolas, como se verifica 

nos quadros abaixo: 

DESIGNAÇÃO 

Carros de Estado. 
J> especiaes . 
» "de\t passageiros 
)) dormitorios 
)) de bagagem, correio, 

etç. 
D diversos (enfermos, fü-

nebres, etc.) 

Totaes. 

DESIGNAÇÃO 

Vagões para animaes 
)) abertos para materiaes 
J fechados para merca-

dorias 
D diversos 

Totaes . 

CARROS 

QUANTIDADES TOTAES 
Bitolas 
~ 

lm,oo Im,60 
2 

13 3 16 
IOI 270 371 

22 22 

16 43 59 

6 '. 12 18 

137 351 488 

VAGÕES 

QUANTIDADES TOTAES 

Bitolas ,..________..., 
Im,oo lm,60 

56 305 ::\61 
259 578 837 

283 l. 272 1. 555 
13 14 

599 2. T68 2.767 

PROCEDENCIA DO MATERIAL 

Estados Unidos, Belgica e m
dustria nacional. 

PROCEDENCIA DO MATERIAL 

Estados Unidos, Belgica e m
dustria nacional. 

Estes dois quadros podem resumir -se no seguinte: 

CARROS E VAGÕES 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADES TOTAES PROCEDENCIA DO MATERIAL 

Bitolas 
~ Im,oo l , O 

Carros :37 351 488 Estados Unidos, Belgica em-

Vagões • 599 2.168 2.767 dustria nacional. 

Totaes 736 2.519 3.255 



Convem notar que no numero dos vagões abertos para transporte de mate· 

riaes figuram muitos que são destinados exclusivamente á conducção de minereos. 

Esses vagões são de grande lotação, tendo na lbitolct- estreita da linha do 

Centro alguns ,de capacidade de 40 toneladas de carga, e . regulando os da 

bitola de lm,60 terem uma lotação para 30 e 40 toneladas de minerio de 

manganez. 

Ainda no anno de 1907 foram idquiridos mais 100 ·vagões de aço, do 

peso morto de 14. ooo kilos, da fabrica norte-americana «American F oundry 

Car Company», de capacidade para o transporte de 30 toneladas de minerio. 

Em relação á lotação disponível do mater.ial rodante em serviço de tra

fego, o quadro seguinte indica não só a totalidade âa lotàção como a média 

relativa ao vehiculo em l 906. 

DESIGNAÇÃO LOTAÇÃO TOTAL E POR VEHICULO NAS DUAS BITOLAS 

( Im,oo Im,60 ~· 
' ' ·~ Carros de passageiros e dor-

dormitorio 4.542 lg.63o 45 67 
T T T 

Carros . de bagagem, etc. 82 354 5,1 8,2 
Vagões para animaes . 833 5. 170 15 17 

J) abertos para mate-
T T 

riaes . 3.o83 13.203 i2 23 
J) fechados para mer-

T 

cadorias 3.232 18.756 II I5 

PERCURSO DOS VEHICULOS E CONSUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 

Comparando.-se o percurso dos carros e vagões no atino- de l 880 ao do 

anno de 1906 na bitola de lm,60, nota-se que naqoelle ariho foi esse percurso 

de 2 3 . 212 . 042 kilometros, ao passo que neste attingiu a 104. 989. 5.71 kilo

metros, tendo havido, pois, um augmento de 8 l. 777. 529 kilometros, ou 

de cerca de 3 5 2 p0r cento. 

O consumo correspondente a esses annos e nessa bitola em · serviço de 

trafego propriamente dito foi de 23. 218 toneladas em 1880 e de 103. 169 em 

1906, o que dá uma differença para mais° de 79. 9 5 1 toneladas, ou cerca de 

344 por cento. 

Para os lubrificantes gastos nesses mesmos annos · nas locomotivas e nos 

carros e vagões, temos no anno de 1880 um consumo representado P.ºr 7 5.343 

litros de oleo e 132 .937 kilos de graxa, sendo. que em 1906 o consumo foi 

de 80.870 kilos de graxa e 800.526 litros de oleo. 



Dahi se conclue que para o anno de r 906 houve uma diminuicão de con-, 
sumo de graxa no total de 5 2. 06 7 kilos, ao passo que h ouve um accrescimo 

de oleos rrue attingiu a 712 5. r 8 3 litros . Nestes ultimas annos tem baixado 

muito o consumo da graxa, que esta sendo substituída com vantaO"em de eco-
º 

nom1a e lubrificacão do material rodante e de traccão , , . 

OFFICINAS DO ENGENHO DE DENTRO E DEPÓSITOS 

A reparação e a montagem das locomotivas da Central fazem-se nas 

grandes officinas do Engenho de Dentro para o material ele bitola larga 

e em S .- · Paulo para o material ele bitola estreita. 

As reparações correntes fazem-se, porém, além disso nos depositas 

de S. Diogo, Barra do Pirahy, Entre Rios, Palmyra, Sete Lagôas, Barra 

Mansa e Cachoeira. 

Nístes depositas a importancia da utilhagem é proporciona•t ao serviço 

corrente da~ locomotivas escaladas. O dep os ito elo Norte , em vista do 

alargamento · da bitola n'.:l . ramal de S. Paulo, acha-se em via d e radical 

· t.ransformação. 

Novas cobertas metallicas de _systema aperfeiço3.do receberão as ma

chinas· ferramentas em via de montagem, assim como os guindastes pos

santes que deverão faCilitar o trabalho nas elitas · officinas. 

Um possante torno de rodas de locomotiva, torneando de 5 a 7 eixos 

montados por dia. satisfara · as necessidades do material do ramal e as 

dos demais depositas de Serra acima, alliviando desse encargo as offi

cinas do Engenho de Dentro, · já muito sobrecarregadas com as grandes re

parações de machinas e carros . Toda q. nova utilhagem será movida por 

. electricidade, empregando se a C8rrente continua de 2 2 O volts, excepto 

nas officinas em que se trabalha a madeira, onde a corrente alternativa 

terá preferencia, tel}do~se em vista evitar os effeitos elas centelhas electricas. 

Ao lado das novas officinas acha-se em construcção o novo abrigo de 

machinas do deposito, com valias em numero sufficiente. 

A falta de espaço obrigou a adaptar-se para o abrigo a fórma rectan

gular, 0 que importou em substituir o girador de manobras por um car

retão, bastante possante para receber uma carga de r 50 toneladas. 

Outras construcções, como a casa dos transformadores e do quadro 

de distribuição ·e o deposito de materiaes, completarão as installações do 

novo deposito do . Norte, calculado para reparar, além das locomotivas 
i 82 



do ramal, todas as demais que 03 outros depo3ito3 ou as officinas do 

Engenho de Dentro não possam to:nar a si a um momento dado. 

O deposito do Norte fica igualmente destinado ~ receber os carros " . 
de passageiros, precisando de leves reparações, particularmente no que in- · 

teressa a trucks e eixos montado:>, para o que f>::Jssue um torno de Niles 

Bement Pond, capaz . de tornear as duas rod3.s de um eixo em uma hora. 

Uma vez organisado o serviço, podera um carro trocar de trucks e 

receber rodas novas em temp::J muito curto, voltando a estaçã::J no mesmo 

dia que della tenha sido remettido ao deposito. 

As officinas do Norte são cortadas por uma linha transversal em que 

se desloca um grande carretão ele'ctrico, que distribue. para um lado, as 

locomotivas a reparar e, para o outro, os carros e vagões. 

Novos edificios dos escriptorios de locomoção no Engenho de Dentro · 

O deposito de Lafayette não tem tido ultimamente desenvolvimento 

compativel com o serviço da bitola estreita da linha do Centro a que é 

chamado a satisfazer. 

O local do deposito é de todo improprio e não permitte serem nelle 

introduzidos melhoramentos de valor real. 

O alargamento da bitola na direcção de Bello Horizonte faz prever 

a proxima necessidade de transformar esse deposito em simples posto 
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de machinas de bitola larga, ao mesmo tempo que se terá de dar maior 

desenvolvimento ao depo~ito novo de Sete-Lagôas, então incumbido de 

prever as necessidades da linha da bitola estreita . 
• 

Quanto as officinas do 'tngenho de Dentro, hoj e modernisadas ri.entro 

dos seus m old es antigos, a ellas cumpre manter em bom estado de con · 

servação e asseio o material rodante da linha de bitola larD"a tanto no 
b ' 

que diz respeito ás locomotivas, como aos carros e vagões. 

Com os ultimos melhoramentos introduzidos acham-se perreita men te 

apparelhadas essas officinas, resentindo-se no em tanto dos inconvenientes. 

inherentes as officinas em que a força a vapor é distribuida por arvores 

ou veios longitudinaes, que levam á aproximação excessiva das diversas 

machinas-ferramentas. 

O emprego da electricidade é ainda parei.ai. por trabalharem os motores 

a vapor com carga maxima, não sendo por isso possível por emquanto au

gmentar "ª producção de corrente electrica além da fornecida por dois. dynamos. 

Desde que se tenha conseguido distribuir a força electrica a preço 

razoavel na Capital da Republica, importantes · transformações deverão 

soffrer as officinas do Engenho de · Dentro no sentido de retirar-se melhor 

rendimento da actividade e competencia do pessoal actualmen te empregado 

e que · é insufficiente para os grandes serviços de reparação e construcção. 

As officinas do Engenho de Dentro foram cónstruidas em 1869. na 

v1genc1a da então .Estrada de Ferro D. Pedro II , sob as immediatas vistas 

do Engenheiro José Carlos de Bulhões:· Ribeiro, tendo a inauguràção das 

obras tido logar a r 7 de novembro desse anno. 

Occupam os terrenos das officinas uma área pentagonal murada de r 74 .000 

metros quadrados, dos quaes 5 r.ooo occupados pelas officinas e seus annexos. 

Em duas D"randes seccões se dividem os trabalhos das officinas : o trabalho 
b ' 

concernente a locomotivas e o trabalho interessando ao material rondante : carros 

e vagões. 

A primeira secção occupa cerca de 700 operarias e ajudantes e a segunda 

cerca de 400 pessoas . . 

A fundição fornece mensalmente cerca de 45 toneladas de ferro em obra, 

sendo dada grande applicação ao ferro da usina Esperança. 

A fundição de b~onze entrega cerca de 5 toneladas e difficilmente satisfaz 

as exigencias do serviço . 

A officina de ferreiros dispõe de 2 4 forjas e a de caldeireiros de I 3. 

Na officina de torneiros nota-se, além das machinas de uso corrente, bons 



exemplares de fraises, introduzidos pelo ex-sub-director; Engenheiro Claudio 

da Silva, e as modernas machinas movidas por electricidade : torno~ de rodas 

e de mangas de eixos, machinas de furar e brocar centros, e aros · de rodas ., 
de carros e de locomotivas, sendo esta ultifua uma belld. peça de tra-

balho muito economico. 

O servico de- retirar e co1locar aros em rodas de carros e locomotivas, 
. ' 

assim como a eixar e deseixar rodas, occupa desde o arino passado uma nova 

officina, na qual se introduziram os ultimos melhoramentos no sentido de se re

duzir o tempo dessas operações, assim como o. serviço braçal. 

O serviço é feito por meio de duas pren~as hydraulicas accionadas por mo

tores electricos, sendo a menor aproveita~a da arttig~ installação a movimento 

de correia e a maior em poss<!-nte e aperfeiçoado exemplar da conhecida casa 

Schissel. 

Os aros são aquecidos por meio de uma corôa de chammas .de gaz compri

mido em t.•ma pequena bomba movida por um motor electrico ; dispo~tivo que 

serve tanto para aquecer e dilatar os aros novos, como .os que devem ser retirados 

das r odas. 

A suspensão e manobras dos eixos montados, dos quacs alguns sobem a 

cinco toneladas . de peso, são feitas por intermedio de um guindaste de eixo fixo 

e movimento radical, sendo '.3- manobra do gato de S?Spensão feita por um piston 

de ar comprimido. · Tanto o ar comprimido empregado nesta officina como o 

da extensa rêde de canalisação ·que distribue po'\ todas as cifficinas esse elemento 

de f,)rça, provém do no"."_º compressor da «Chicago Pn.eumatic Tool Co .. )) 

Esta installação foi terminada ha poucos mezes. 

o ar comprimido é empregado não sómente no serviço_ de brocar, rebitar, 

etc., como tambem para mover o novo elevador d~ carga dos fornos da fun

dição e os pequenos guindastes moveis di stribuidos pelas officinas. 

o ramal que se distribue pelas officinas de carros e ·vagões . serve para ac

cionar ferramentas portateis e pôr em prova as canalisações e apparelhos dos 

freios de ar dos carros em reparação_. 

Entre os melhoramentos introduzidos de recente data nas officinas do En

genho de Dentro sobresahe a installação de força elcctrica, inaugurada em 1902, 

especialmente creada para substituir as penosas manobras á mão, de carros ·e 

locomotivas. 

Existia então 'em todas as officinas ap~na~ um velho guindaste á mão, a 

eixo fixo, movimento radical de manobra, difficil e lenta, assim como um guindaste 

á mão ua officina de torneiros. 
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A nova: installação tem a sua força electr_ica motora . originada em dois 

. dynamos de Kuts, accionados por . uma machina fixa a dois cylindros compound, 

da força nominal de 80 cavallos • 
•• 

De um quadro de distHbuição, de marmore branco, partem os cabos que 

levam a corrente (continua de 220 volts) aos motores dos seguintes aparelhos : 

ponte-guindaste com capacidade para suspender 63 toneladas . 

Este .guindaste é provido de dois guinchos moveis com gatos de suspensão 

movidos por corrente de Gall; além do motor de suspensão possue cada guincho 

um outro motor pé;tra movimento de translação . A movimentação da ponte-guin

daste ao longo da officina de montagem tem logar por intermedio de um quinto 

motor electrico. 

Este importante apparelho representa uma bella peça mecanica por meio da 

qual é susp~nsa em poucos minuto.s a mais pesada locomotiva da Central, ope

ração essa que, com o auxilio de macacos, como era anteriormente feita, absorvia 

quas1 um dia de trabalho e numeroso pessoal de manobra • 
• 

Sem esse guindaste difficilim,a teria sido a montagem das novas e pos-

santes machinas de passageiros, adquiridas pela Estrada em r 907 , em vista 

do consideravel peso e volume de seus cylindros. 

A este guindaste seg-ue-se em importancia o grande carretão electrico 

com motor, destinado a distribuir comvenientemente pelas vallas das officinas 

as machinas vindas para reparação. 

A operação hoje feita de . sua cabine por um simples operano ex1g1a 

o esforço conjunto de mais de 60 homens manobrando grossos cabos e 

polias, e isso durante horas. 

Na officina de reparação de vagões foi introduzido um novo carretão 

de manobras com motor. 

Motores identicos foram adoptados, sem int~rrupção de serviço, nos aq~ 

tigos carretões que s~rvem ás officinas de serrari~, c~rpintaria e pintura.., 

O excedente de corrente electrica disponível . fo~i · empregado_ a movi~ 

mentar as machinas-ferramentas e apparelhos já descriptos, assim como a 

carga de uma bateria de accumuladores . de 12 2 elementos; destinada a es

tabelecer a illuminação das officinas, tanto quanto necessar10 para guarda e 

vigia nocturno. 
Este inicio de installação electrica . só poderá ter seu desenvolvimento 

natural quando, como .já foi dito, puder a Central adq.uirir força electrica a 

preço modico. Cabe aq~i fa~er notar que a offic~~-à dê nionfagerri , .em qu~ 
trabalha 0 guindaste de 63 toneladas ' é uma· mocl:ernâ constrúéÇão com 

' ~3 
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êollum'.nas,: vigamentos e· tesoútas ·metallicas com ·· c:)bertura --de - telha' e vidro, 

terido·: de·-éorhprimento 70 ·metros· e : de -largura , .. 20 :. metros. 

As columnas do edificio repousam sobre- grandes -blo·cõs · de ' concreto 
( 

comprimido, poços -de.1secção rectangular esgotadg{ a ·bomba de·' mão, em 

vista ~ -de subir o lençof d'agua - a u:n metro a·báixo'' do ; chão· da officina; o 

que motivou adoptar-se -pequena profundidade para as · respectivas · vallas. 

lgúal -proeessõ de :fundação :tiveram a:s calumnas do novo edificio" central 

efu:~·que se ãcham installados ·os -dynamos e accumuladores, ·pois · que neste 
l 

ponto-- foi o sole>. natural, em -que · se notaram ·troncos de · madeira decepada, 

apenas -encontradós" a -tres metros abaixo de uma ·· camada de aterro. -

ESCOLA ANNEXA ÁS .OFFICINAS E ESCOLA PRATICA DOS APREN,DIZES 

' Desde o anrio ·de -188 2 furícciona uma - escola primaria em edificio pro

prio- anne.xo ás officinas do Engenho · de Dentro destinada á instrucção. das 

filhos dos of>erarios. · e 

· Esta: escola' é - regidi · por uma professora diplonrada que faz parte do 

quadro do· pessoa:l ·do· escrii)torio 'da locomoção, e tem tido annualmente uma 

frequencia regular, contand·o·no anno 'de 1907 um numero de 60 alumnos, sendo 

33 ·do sexo· masculino 'e 27 do feminino. 

--_ · Aléni destá existe uma E icofa -Pratz'ca -dos Aprendizes que foi · creada: em 

agosto de 1897 com o numero então limitado a qúatro aprendizes, tendo por 

.fiin ministrar o -- ensinó de ·desenho geometrico e ,de peças de machinas. 

;-,Em· 1go1· passo'U ·a :ser de 70 ·0 numero -de afumnos~ ampliando-se asmate

rias do ensino que eram então arithmetica, geometria e _desenho. 

' ' · Em maio· de ·1906 o actual sub-direct:)r da locom~ção, I)r. J. J. da · Silva 

Freire, deu nova organisação á escola, cuja admissã~- é "'pre.éedida de um exame 

prelimrnar de leitura, ·escripta, contas e co::ihecimr;:_nt:)s de cousas de uso commum, 

é-ampliou as ·materias . d·e ensiriJ, di'vidrndo o cnr.;o em: Prelim:i~ar-e 1° e 2° 

annos, assim distribnidos · 
. ' . 
v 

PRELIMINAR 

:;,_ Portuguez, \arithmetica,' desenho · geómetrico. 

1° ANNO 

, D~se~~o de machi?ª~'- ?roj~ctiv:J e escalas. , Arithmet~ca, ~ alg~br~ .. 
~ria_yla~~ _e; no e~paço. Conhecimentos geré'.es s:)bre madeira~. 

geome-
. " 
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2° ANNO 

Desenho de machinas , mecanica p'ratica, physica e chimica (noções 

geraes) . 
·• ·-• 

A frequencia em 190 7 foi de 34 aprendizes. 

RELAÇAO NOMINAL DO PESSOAL TITULADO E NUMERICO GERAL DA 4ª DIVISAO - EM 
31 DE DEZEMBRO DE 1907 

CATEGORIAS NOMES J;'UMEROS 
---......;,,,._ ....__...,.- ·-.. 

PARCI..\ll! TOTARS 

Escriptorio : 

Sub·director, Engenheiro . . josé joaquim da Silva Freire 

Ajudantes. 
~Engenheiros joaquim de Assis Ribeiro . • • . ~ 

• ,, josé Custodio Fernandes do Nascimento 2 

Auxiliar technico. )) Theophilo Coelho Dias 
Official . Augusto josé Leite Guimarães . 

Encarregado do depo~ito Hilario Peçanha da Silva. 

Ajudante )) )) joaquim Candido Martins Kallut 

• 
\ Francisco de Assis Gonçalves 

: t Luiz Vieira de Paula Arêas . 

1°• escripturarios. . 11°" Cancio d• Fo""'' C<»~ 

: ' 
5 

Lucio Napoleão Lupernes . . 
Carlos Senechal de Goffrefo . 

~ Leopoldo Ribeiro do Vai. 

J 2°• escripturarios. 
Alberto Magalhães Couto. 

4 . 
• ( Henrique Francisco Brochado Paulmam 

Augusto Mello Cordeiro Gitahy . . . 

) Franci= Jo•é Sil•cirn A'""'º· . : l Julio August~ de An~rade Camisão . 

3•• escripturarios. 
Alberto Pereira Ela Silva . . . . 6 

• James josé do Carvalhal . . . . 

: j josé Gadelha . . . . . . . 
1 Alfredo josé do Carvalhal . . . 

/ jovelino Vaz Figueira . \ 
Gregorio Francisco Nazareth 
Ernesto Thomaz de Cantuaria 
Delfino Antonio da Costa. 

4°5 escripturarios. Paulino Claro Bueno de Faria 10 

Carlos · Alberto de Paiva . 
Americo Eugenia da Fonseca Costa 
j oão Ranulpho Nascimento Menezes 
Antonio Peixoto ·Leite. 

• 1 Oscar Bravo dos Santos, interino 

joão Barbosa Sandim . . :i Randolpho Cezar Fernan:ies Junior. 

Auxiliares de escripta Heitor Benedicto de. Assis. 6 
J oaquim Caetano de Oliveira . J Francisco de Almeida. 
Nestor Antenor Paula Arê:i.s. 38 -

38 
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CATEGORIAS 

Transporte. 

Armazenistas • • .. 

Desenhistas de Ia classe. . 

Desenhistas de 2ª classe 

Desenhistas de 3ª classe. • 

NOMES 

\ 

josé Pedro da Silva Camacho 
Ernesto Nicolau da Costa. . 

• josé joaquim Amancio . . 

1 
Guilherme de Mello Howard . 
Azarias Vaz Ferreira . . . . 
Ignacio Gonçalves dos Santos 

~ ~Franci&o_Simões Cravo . 
~ Arthur Prentznauer . . 

\Carlos Albérico de Souza Lobo . 
· ~ Felix Augusto de Oliveira . . 

poaquim josé Ramos Maia. 
· ~ Pedro de Alcantara Miranda . 

(, . ~, . 

.· 

Continuos. 
) Tertuliano Telles dos Reis . . . . . . 

· l Antonio Francisco Rangel Azeredo Coutinho. 

. . ~ Oscar Sancho de Andrade . 
Chefes dedepos1to1 Engenheiros 1 J é A . B . J . · 

1 os ntomo arre1ros umor 

( . 

Tracção 

Inspectores, Engenheiros • 
) Alfredo Lopes da Costa Moreira • 

• 1João de Carvalho Araujo. • • • 
(joaquim Augusto Ribeiro Almeida. 

Encarr~ados 
genherros. 

· ~ Eustaquio Bittencoui:t Sampaio • 
Henrique de Campos Goulart • 

d d
. . E Francisco Fiuza V. az de Lima • 

e epos1to n- . 
' ~ julio Rasberge Soares · 

Eugenio Azevedo Feio 
Alexandre Roubaud . . 

Arnold Gustavo Bion . 
Henrique Moerbeck . 
joão Ferreira das Chagas 
Manoel j0sé de Araujo 
Luiz josé de Abreu . 
Manoel Borge~ . . 
Alfredo Francisco Nogueira . 
Manoel d.e Freitas Brandão . · 
Francisco Pereira Dantas. 
joão josé Pires . . . 
Alfredo Peres Barbosa . 
Manoel de Carvalho Bastos 
Theodoro Luiz da Silva • 
Eustaquio Selmam de Mattos 
Antonio Pinto de Magalhães • 
Fernando josé de Azevedo 
Manoel Francisco Matheus 
Antonio Candido Botelho. 
joaquim Oliveira ·Branco. 
Torquato Lopes da -Silva .. · 
Caetano joaquim Gonçalves . · 

·-

: ~ 

: ~ 

: t 

:l 

NU MEROS 
~ 

PARCJABS TOTABS 

6 

2 

2 

2 

2 

16 

3 

6 

9 54 



CATEGORIAS 

Transporte , 

Machinistas de 1 • classe 

.. 

Machinistas de 2ª classe 

5702 

N0~1ES .... 
/ j\fancil Francklin da Cunha . 

Sebastião de Oliveira Pires 
Feliciano José da Cruz . 
Guilherme José de Andrade • 
José ·Pereira Nogueira. • 
Manoel José Montalvão • 
Manoel Nunes Branco. 
Francisco Joaquim Machado. 
Diniz Moreira Lopes • • 
Antonio de Souza~Barbosa • 
Manoel Monteiro • • 
Manoel Francisco de Carvalho 
Boaventura José Rodrigues . 

, Miguel Anastacio de Souza • 
1 José Gomes. 

Manoel Rodrig·ues Lage . 
Francisco da Silva Gomes 
IVlanoel Fernandes Souto . 
Antonio Julio Tavares 
Manoel José da Silva . 
Be_nto José Antunes • 
Procopio Rodrigues 
Francisco Marcondes do Amaral. • 
Bernardino Borges. 
Manoel Barboza • 
João Gonçalves Leonardo • 
Norival Pinto Linhares • 

1 Abel Guedes Lopes 
\ Manoel Pedra . 

I 
Manoel Antonio da Silva. • 
Sebastião José Lisboa. • . 
Francisco Maximo da Fonseca 
Cicero Martins Corrêa. 
Francisco Rodrigues de · Almeida 
Arthur José Rodrigues . 
Manoel José Gaudencio 
Domingos Valentim Coelho 
Antonio Francisco da Rocha. 
Francisco Simões Reis • 
Gregorio José Teixeira Soares 
José da Silva Caldas Sobrinho 
Manoel José de Andrade . • 
Artidoro Aug·usto Reddo. 
Hermogenes Fernandes Povoas. 
Manoel Teixeira 
Manoel Francisco de Souza . 

Manoel Vieira Rosas . 
!saias José Martins. 
João Francisco da Costa Junior. 
Manoel Bruno Bittencourt. 
Ignacio Antunes Pires. 
Augusto Fernandes Pinto. 
Francisco Martins Pereira. 
Viriato Santiago 

. . 
: 1 
., 
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NUM EROS 
~~ 
PARCIAES TOTAilS 

9 54 

50 

59 54 
184 



ºCf. TEGORIAS NOMES 

Tran&pOI:te . .. 

.Machinistas de 2ª classe. 

• 

Machinistas de 3• classe. 

. Ai;thu.r .Eug:enio de Oliveira . 
Antonio Gonçalves Ennes Junior 
.Manoel de Freitas Porto . 
. Antonio Egydio 
,Antonio Francis.co de Assis 
. Ernesto Barbosa 
Innocencio José Ribeiro . 

' .Aureliano Machado Campos 
.Egydio Augusto Paulino . 
, Thomaz Ignacio Souza Guimarães 
.João Theodoro de Souza . 
·Manoel Ferreira dos Santos 
.Balthazar Botelho de Mello 
Manoel Ferreira Drumond 

·Manoel Carlos Gomes, .. 
.josé Henrique da Silva 
· Vietol' Vilella de Carvalho 
·Ernesto Silvestre Conceição . 
·João Rodrigues Ferreira . 
·José Pereira SergiO'. 
Querino de Gliveira 

. ·Trefino Coelh.o de A vellar . 
·José àe Moraes . 
'Sebastião"Ferreira cla 8osta 
"Antonio Joaquim IJopes . 
João do Vaile . 
josé Moreira Ramos . 

' 'João José de Oliveira. 
·Antonio dos · Santos 
Pedro de Souza Mello . 
Francisco Antonio de Paula 
·Ma~cili_o GonC;alves Pereira 
:\ngel~ G~briel dos ·santos . 

. Jos~ C?st?di~ de M?raes . 

Antonio Alvaro da Motta. 
Alterio ·Ferreira. · . 
Albino Henrique Marques. 
Albino -Bonhet . 
Bernard.o de Siqueira . 
Francisco Vieira de Lima Junior. 
Henrique Narciso Ferreira 
joão d1? Silveira Avila:. 
Julio Tupinambá · . 
Manoel de Souza Barboza. 
Manoel -Leoca©io de Souza 
Manoel -Pinto da Silva. 
Manoel Joaquim Lag.e. 
Manoel Rodrigues Ferreira . 
Manoel Pereirà .de Sa)lt' Anna. 
Octa,viano Xavier. de Siquefra. ·· 
P.edro Jorás • . . . , . . 
Antonin de Sá e Almeida. 
P.edro Paulo Theodoro 
Sebastião d.e Oliveira. Coock 

NUMEROS .......---.-.___.....__ , 
PARCIABS TOTABS 

( 59 54 

( 

• 1 

: J 59 

. ( 
u8 54 



CATEGORIAS 
NOMES 

Transporte . . • 

Machinistas de 3~ classe 

• 

\ ,· 

• . ' jpã~ da. Si\va }lei.s. 
jpsé .M<\rqqes ,Çla .Costa 
Qominic.anq da. Cqsta . 
Euze,bio. Puchino . . 
,M:an9el .Cr~scencio Guimarães. 
Antqnio. Evangelista de Mattos 
C,anqido. jolJé qos Anjos 
Jpão. Mí,lria. Il'lf!rtips 
P.edrp jpsé_ da .Silva 
Carlos FraQcisco Gama 
Alfredo ..Alves j:la Silva. 
Antonio Felisberto Botelho 
Sergio Hel).rique .da Silva. 
S,eba.stião Ferreira da Silva 
Qar~ia Rodrigues Paes Leme. 
Milit;ío Pei;eira de Sant'Anna. 
josé, Rabello Fortes . 
Bald.uino Pinto Band~ira 
Bento dps $antas . 
João Borges c!a Cruz . 
Germano Soar.es Vieira 
joão Marques . 

• Fernando de Ilaula . . . 
Alvim Fernandes dos Santos . 
Henrique _Teixeira • 
Avelino Carlos do Nascimento 

· jc:ião ~achado . 
·Albano Faustino do Valle . 
Theopbiio de Oliveira Povôas 
josé Pereira. 
Maxfmiàno "da "silva 
joão Eloy Cardoso. 
Antonio Pedro . 

. Francisco Antonio Ferreira 

Praticantes de machinista, foguistas, graxeiros, carvoeiros, manobreiros, accende
dores, limpadores, guardas e trabalhadores. 

Mestres ajudantes 

Reparação do material rodante e depositas 

1 Henrique Rodrigus da Costa jumbeba . 
Alexandre Luiz Tinoco de Almeida. 
Urbano Burnier. 
Carlos dos Santos Vida! 
Arthur Roubaud . 

. . 

josé Botelho de Mello. 
Francisco Nycldeson Perdigão 
Eduardo Felippe Nery. 
Manoel Carlos do Nascimento • I 

Limadores, ferreiros e ajudantes, caldeireiros e ajudantes, torneiros e ajudantes, fun · 
<lidares e aJudantes, carpinteiros, serralheiros, modeladores, concertadores de carros, 
pintores, foguistas da machina fixa, pedreiros e encarregados de freios 

Chefes. 

Ojficiizas do Engenho de Dentro 

\joaquim Bdrges de Carvalho. ·• 
· ~Engenheiro Gil Pinheiro Guedes. 

Nm!EROS 
~ 
P ARCIARS 'l'O'l'ABS 

II8 54 

9 

I .012 I.021 

2 



CATEGORIAS 

Transporte • 

Mestres 

Ajudantes. 

( 

Professora. 

NOMES 

·. ·. ·. '. 
Constando José Ferreira . 
Manoel Antonio Arêas. 
Fernando José da· Costa . 
Bellarmino ·Gurgel Cunha Amaral 
Joaquim Antonio Siqueira Bran • 

. Alfredo Esteves dos Santos • · 1 Antonio Caetano ·de Oliveira. 
Paulo Antonio Pereira. • . 
Augusto Domingos Bastos • 
Joaquim Fernandes de Aguiar 
Antonio Lopes Ferraz. • .• 

• 1 Francisco Souza Camillo . 
Manoel joaquim da Rocha 

· Pedro Ignacio Andrade e Silva 
José -Bernardino Pereira da Silva . 

. 

1 

Jesuino Gomes de Carvalho 
José Oliveira e Silva . • 

. Romeu Sabino de Carvalho 
· Baylão José Tinoco • • 

1 Octaviano Cesar da Silva . 

. Maria Amelia Jacobina • 

. . ~ ' • 1 • 

e . ( 

Limadores e ajudantes, torneiros e ajudantes, carpinteiros, serralheir9s, serradores e 
ajudantes, caldeireiros e ajudantes, fundidores e ajudantes, ferreiros e ajudantes, pin
tores, modeladores, correieros, pedreiros; guardas, encarregados de freios, concer
tadores de carros e trabalhadores • 

Total. • 

NU MEROS 
~ 

PARCIARS TOTAES 

- 2 

II 

9 

~) 

r.217 
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Sª DIVISÃO - VIA PERMANENTE E EDIFICIOS 

brgani.s~ção administi:ativa - Gabinete de Ensaios - Cadastro - T raçado, obras d'arte, tunneis, pontes e 
viaduçtos - Tn~hos9; descri9)ção e considerações sobre os typos desde a construcção primitiva até 
o presente gabarito - Dormentes de madeira : bistorico, ing·ecção - Ex tensão kilometrica da Estrada 
em trafego em 31 de dezembro de r906 - Quadro nominal e categorico do pessoal. 

Está a cargo de um sub-director a superintendencia da sll. divisão, 

auxilia~o , por dois ajudantes : um no serviço relativo á conservação, repa

ração e melhoramentos da via permanente e execução das obras novas, 
, , 
outro no serviço technico e' administrativo. 

de 

A via perm'1.nente é . subdividida em districtos de residencia, a cargo 

residentes, com escriptorios e depositos nas respectivas engenheiros 

sécl.es. 

No escriptorio central, que, removido da ala esquerda do edificio fron

teiro ao deposito de locomotivas de S. Diogo, funcciona actualmente no 
~ 1 

predio especialmente construido para esse fim, estão installados, além das 

secções de expediente e de desenho, um gabinete de ensáios e uma officina 

photograI_>hica. 
GABINETE DE ENSAIOS 

O gabinete de ensaios da 5• divisão da Estrada de Ferro . Central 

do Brazil teve a seguinte origem : 

· Re.conhecendo o Dr. José de Andrade _Pinto, então sub-director da refe

rida divisão, que alguns materiaes nella empregados pareciam ser de pessima 

qualidade, porquanto eram escolhidos sem criterio algum que presidisse sua 
. .. . ~ ' 

escolha rêlativamente a este ponto, e querendo pôr termo a esta irregularidade, 

teye a feliz idéa de montar um pequeno laboratorio, onde os artigos forne

.cidos fossem previamente examinados. 

lnst:;i.lladO que foi o pequeno gabinete de ensaios, começou-se a submetter 

os materiaes a ligeiras experiencias que pe~mittia o seu estado, sendo to,davia 

rev.eladas fraudes, as mais escandalosas, mostrando quanto os fornecedores 

pouco escrupulosos abusavam das condições em que faziam seus fornecimentos. 

P~ra exemplo basta citar que em certos productos, como no oxyclo de zinco, 

foram encontradas ma.terias estranhas na elevada proporção de 80 º/o! 

Os cimentos então em uso tip.ham uma resistencia, em mé~ia, de 2okg por 
' -

Cm2 para a · tracção, e de IOOkg por cm2 á comp_ressão, sendo que O cimento usado 

. actu_almente, em experiencias feitas nas mesmas condições, tesiste á tracção a 

tmais d,e 4okç.p01'; cm~ e compressão a mais de 400
1
•g por cm2

• Patenteando-se assim 
xBs 
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a necessidade de um- laboratorio mais -completo, foi elle-sendo a pouco e pouco 

ampliado com a acquisição de apparelhos, utensílios, reactivos, etc., de sorte que 

hoje, · se bem que não esteja ainda perfeitamente appare-lhado, já possue o 
e 

indispensavel para analyses completas como as que são feitas actualill:ente. 

Com o apparecimento do gabinete de ensaios, começaram os fornece

dores a apresentar melhores productos, sem que, comtudo, fossem de 111. qua

lidade, pois estes só foram sendo fornecidos com os melhoramentos do gabi · 

nete e consequente rigor das analyses ; pode-se dizer que o seu funccionamento 

regular data de 190 3, tornando-se, desde então, terrível inimigo dos com

.merciantes deshonestos, que veem seus artigos constantemente recusados. 

O grande proveito que tem tido a 5ª divisão, e algumas outras depen· . . 

dencias da Estrada, que se servem do gabinete de ensaios, com a sua exis-

tencia, é attestado pela superior qualidade de todos os seus materiaes, que são 

escolhidos do seguinte modo : por occasião das concurrencias, os varias concor

rentes apresehtam suas propo3tas acompanhadas das respectivás amostr~s do 

artigo a fornecer; estas amostras são rigorosamente analysadas, e escolhidas 

de accordo com o resultado da analyse; o concurrente preferido faz entrega á · 

intendencia da quantidade de material de que ~sta necessita para distribuição 

ás residencias, deste são retiradas amostras e enviadas novamente ao gabi

nete de ~nsaios para verificação, sendo acceito, é elle distribuido e nenhuma 

residencia o emprega sem enviai-o de no.vo ao gabinete. Como se vê, 

cada producto antes de ser empregado é a~alysad? tres vezes, havendo fisca

lisação completa e impossibilidad; de falsificações. 

Os artigos mais usados na Estrada e, portanto, mais frequentemente analy

sados, são : cimentos, oleos mineraes, vegetaes e animaes, tintas, productos

êetattJ.icos, cal, creosoto, graxa, etc. 

O gabinete de ensaios se_ compõe de tres- se~ções: uma qe physica,_, 

uma de chimica e uma de resistencia de materiaes, possuindo actualmente os 

·seguintes apparelhos e machinas: 

O oleo refractometro de Amagat et Jean; úm bútyró-refractometro 

(Zez'ss); apparelhos para _ determinação de ·ponto de fulgor, sendo um de 

Penshy Martin para oleos, um de Gray, aperfeiçoado, tambem para oleos, e 

tres para petroleo (Abel); duas balanças sensíveis, com as respectivas colle- _ 

cções de pesos ; o calorímetro de Dub~scg; o . calorímetro de .Maller ; o sac

charímetro de Laurent; o polarimetro de 1>"enumbras de Schmidt Hensch ; 

b~lança hydrostaticá para determinação de pesos específicos (Reitnànn); o vísco

h1€tro de Boverton Redwood; lim conjuncto de petrechos de chimica, denô-
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minado Necessario de Barly ,· um photometro; dois gazometros (Max I<ohl); 

um microscopia (Robert Muenke); fornos diversos· (de reverbero, etc.); um 

alambique (systema •Duo!); uma balança romana de 1.oookg ; uma bomba hy

draulica para ensaios de tubos, com manometro e registrador ; uma machina de 

Moh1~ para experiencia de resistencia de materiaes, com uma collecção ele peças, 

que permit_tem adaptai-a para ensaios de compressão, tracção, flexão e torção; 

, urp.a machina para experiencias de tracção em cimentos (Fairbanks) ; uma 

balança corpmum (de Roberval); uma machina para ensaios di torção de arame ; 

thermoi:netros, areometros, densimetros, alcoometros, retortas, balões, etc, etc. 

Annexa ao gabinete ha uma secção de photographia com todos os 

petrechos e uma bo1 camara escura, sendo todas as obras d'arte mais 

importantes da Estrada photographadas nas diversas phases da construcção. 

Existe tambem no Gabinete uma importante co1lecção de madeiras. 

E' de grande e incontestavel alcance, esta secção da 5ª divisão, mor
" mente quando, longe de ser uma causa de despezas, lhe constitue fonte de 

rendas pelas analyses particulares que nella são tambem feitas. O numero 

de ensaios feitos durante um .anno regula em média 4$º. 

CADASTRO 

O serviço do levantamento da planta cadastral é confiado a uma com

missão composta de um engenheiro chefe e dois engenheiros ajudantes 

niveladores que deverão dispor do numero necessario de trabalhadores. A 

direcção technica de todo o serviço compete ao engenheiro chefe. 

Servirá de base á determinação do eixo da linha uma polygonal, CUJOS 

alinhamentos deverão ser dados pelo mencionado chefe. A polygonal deve 

ser estaqueada de 20 em 20 metros nos alinhamentos rectos e curvos, CUJO 

gráo é inferior a 3°45' • 
As curvas d~ gráo superior serão estaqueadas de 1 o em 1 o metros. As 

deflexões serão dadas por meio de theodolito e as medições feitas por meio 

da fita de aço . Cada hectometro será assignalado por uma esta,ca de 

' 0m. 25 xom. o8 x 0m. 08 com tacha de cobre no topo e enterrada om,05 abaixo 

dos dormentes e deverá ser indicada por duas test~munhas lateraes. 

Fincada a estaca hectometrica,. serão verificados a deflexão e o azimuth 

magnetico. 
'fanto quanto possivel o operador visará . á ré uma ou mais estacas hecto-

metricas e lançará na caderneta o respectivo azimuth magnetico, tomando dire

etamen.te .ou por meio de triangulação a distancia .respectrva da estação actual. 
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- . 
As estacas hectometricas servirão de estação para o levantamento dos 

detaÍhes, á - saber: obras d' arte, . estações, edificios, C<:(rcas, passagens de 
' "f: 

nível ou superiores, cursos d'agu~, culturas confrontant<=:s ou margrnaes, 

estradas de ferro. ou de rodagem, lagôas, pantànos, brejos, etc. etc. 

As operações constarão das disposiç?es seguintes: 

1°, collocado o instrumento na estação, v}sar-se-ha a primeira estação 

hect~metrica á ré e em segui~a apontará o operado_r sua luneta para todos 

os pontos do detalhe a levantar, jamais se esquecendo de visar alguns 

'pontos do detalhe anterior da estação de ré, já levantada, para verificações 

necessanas em trabalhos dessa natureza; 

2°, no levantamento dos detalhes poderão ser empregados o transito e 

a fita de panho ou cadeia metallica, sem o menor inconveniente para o per

feito exito do levantamento. 

Todas a~ estações devetão ser niveladas por um operador e verifuadas 

(ou ' contra-niveladas) por outro, utilisando-se d~ c~dernetas differentes. 

As altitudes accusadas pelos dois niveladores terão uma tolerancia de 

om,005 no maxinio. 

De 500 em 500 metros deverão set nivelados com rigorosa precisão os R. N. 

As caderµe~as são dispostas do modo seguinte: 
- ' 

.I) _ alinhamentos da polygonal ; 

2) nivelamento; 

3) contra,-nivelamento ; 

4) detalhes das estações:; 

5) nivelamento ,dos detalhes. 

E' expressamente vedado aos engenheiros o emprego -da borracha em 
- . ' 

suas cadernetas; nos casos de equivoco, deverão- riscar a pagina _ co.m traços 
.. •; - 1 

~m X e, rectificados os erros, continuar na pagi_na seguinte. Na operação do 

nivelamento ~ão é .admittido o supplemento para as miras, sempi;e que forem 
., ; • - { • . • t 

feitas as mudanças de instrurµento, isto é, os pontos lançados nas cadernetas 
,·· J • ( \. Q 

· cç>m, leituras+ e - não poderão ser visados com alturas maiores que 4m,205, 
'i 

comprimento da mira. 

: TRAÇABO, OBRAS D'ARTE, TVN~EIS, PONTE~ E VIADUCTOS 

O . trecho entre Central e Belém, de 6 i-\ 698, percorre uma · zona baixa, 

' cujos accidenteS natl1ré1es não proporcionaram OQràS d' arte dignas de menção. _ 

· A .. Ünha apresent~ extensas tangentes em nível ou ~m ramp_a:s s~aves, permit.tindó, 

·sem perigo, velocidades até 80 kilometros aos trens expressos do interior. t·fo 
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intuito de facilítar o transito das ruas Figueira de Mello, Praia Formosa e S. Chris

tovam, attendendo ao _progressivo augmento de movimento de carruagens e 

pedestres, 2. Administraçãt encJrregou a secção technica de proj ectar a linha ele

vada de accordo com todos os preceitos da Engenharia moderna . A linha 

ele.vada <;!ntre.Praia Formosa e S. Christovam assenta em aterro sustentado por 

muros de gigantes de cimento armado; passa em elegante _viaducto com tres vãos 

sobre o Canal do Mangue em arcos sel!liparabolicos de aço. O arco do vão 

rt?ntral transpõe ~ . canal e os dois lateraes atravessam as avenidas marginaes, 

( Ô 
1

@ t • -. • . . . . " -ment~ dessa parte da Capital. 

~;; 
2 J 62-1 62 s2•1796 'i:: 1.m, a linha passa tambem sobre vi-. 

vefp 

• • L 

1m applicadas pela primeira vez no 

:os dos tres viaductos mencionados. 

', 382 e 326m,Sr 1 de differença de 

:a do Mar, atravessando r 6 tunneis, 
• 

de n. 1 z o iunnel grand!! , com 2.238 

tunnel, iniciada em junho de 1858, só 

Jram abertos tres poços proporcio

.i da~ duas extremas. A fro.ca potencia 

! ar proveniente das bombas de .com-

1ero de trabalhadores nas galerias de 

to e transporte, foram à. causa effi· 

er concluído o arrojado trabalho .. 

-., em 6 annos', dão 373 de perfuração 

.m avanço de sm diarios. Além dos 

ponte sobre . o rio Santa Anna e ex-

tensos _muros de arrimo para seg am;i:I. uvs cÓrtes e aterros que em considerarel 

quantidade são observados n'esse trecho. 

F or.am innui:-ieras as difficuldades que asso_berbaram os profissionaes para a 

construcção da~ obras mencionadas, que cqnstituem justo orgulho para nossa en

. genha;ia, destac~·ndo-s~ . com brilho os nomes de Christiano Ottoni, Ellison, 

Mo~sing ,' Passos e m,uito outros. 

De, Bar.(a(ro8k.o8om) a Entre Rios .(19J1' .669) t~m a extensão de 89m.589 

'E~~e , t~echo da Únha, que ~argeia sempre o rio Parahyba, distingue-se pelo 

grand~ numero de pontes. . . 
. -. , Destas a~ mais nota veis pel;i extensão dos vãos são as de De~engano, Paraíso 

e Boa Vista. Têm além .d'e~tas, mais 14 pontes, S viaductos e 38 pontilhões, 
186 
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As estacas hectometricas servirão de esta.ção para o levantamento dos 

detaÍhes, á saber: obras d' arte, . estações, edificios, ctt-rcas, passagens de 
. ·e: 

'nível ou superiores, cursos d'agua, culturas confrontante_s ou margmaes, 

estradas de ferro ou de rodagem, lagôas, pantanos, brejos, etc. etc. 

As operações constarão das disposiç?es seguintes: 

1º, collocado o instrumento na estação, v.isar-se-ha a primeira estação 

hect~metrica á ré e em segui~a apontará o operado_r sua luneta para todos 

os pontos do detalhe a levantar, jamais se esquécendo eh• "' "' ~- · ' 

'pontbs do detalhe anterior da estação Ô ~~ ~ . ' ,_ \ e ~J 
~ necessanas em trabalhos dessa naturez~ 

( ) 

2º, no levantamento dos detalhes l: 

a fita de panno ou cadeia metallica, sem 

feito exito do levantamento. 

Toâ.as a~ estações deverão ser nível 

(ou contra-niveladas) por outro, utilisando 

As altitudes accusadas pelos dois ni~ 

om,005 no maximo. 

De 500 em 500 metros deverão ser nive 
) 

As cadernetas são dispostas do mod\ 

.1) . ali?-hamentos da polygonal ; 

2) nivelamento; 

3) contr<!--nivelamento ; 

4) detalhes das estações:; 

5) nivelamento ,dos detalhes. 

E' expressamente vedado aos enger~1 . 

suas cadernetas ; nos casos de equivoco, de'. 

.ll 

- r -
l' 

\ 

( 

( ~ . (_; 
~ 'J 1 

~m X e ~ recti~cados os erros, continuar na p~gina seguinte. Na . operação do 

nivelamento .1?-ãO é .admittido o supplemento para as miras, sempre que forem 
~ . . ' - ' . . . . 

feitas as mudanças de instrurp.ento, isto é, os pontos lançados nas cadernetas 
• • (' \_ o ' 

c9m. leituras+ e - não poderão ser. visa1os com .alturas maiores que 4m,205, 

comprimento da mira. 

TRAÇABO, OBRAS D'ARTE, TUNNEIS, PONTES E VIADUCTOS 

O . trecho entre Central e Belém, . de 6 1\ 698, percorre uma · zo~a baixa, 
' ., • • u • .T' " ~ 

cujos accicÍentes naturaes não pr'.oporcionaram oh_ras ~·arte dignas de menção . . 

· A .. Ünha apresent~ extensas tangentes em nível ou ~m rampas suaves, permitdndo, 
' .. ~. 

·sem perigo, veloddades até 80 kilometros aos trens expressos do interior. N'o 

• 

) 
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intuito de facilítar o transito das ruas Figueira d~ Mello, Praia F ~rmosa e S. Chris

tovam, attendendo ao .progressivo augmento de movimento de carruagens e 

pedes~r.es, 2. Administraçã~ encJrregou a secção technica de projectar a linha ele

vada de. accordo côm todos os preceitos da Eno-enharia moderna. A linha 
' " . b 

. el(:!vada çntre Praia Formosa e S. Christovam assenta em aterro sustentado por 

muros de gigantes de cimento armado; pa.ssa em elegante viaducto com tres vãos 

sobre o Canal do Mangue em arcos sel!liparabolicos de aço. O arco do vão 

central transpõe o canal e os dois lateraes atravessam as avenidas maro-inaes 
. - ' ' ' - b ' 

produzindo magnifico _effeito para o embellezamento dessa parte da Capital. 

Sobr~ as ruas Figueira de Mello e S. Christovam, a linha passa tambem sobre vi-. 

aductos em arcos semiparabolicos de aço. Foram applicadas pela primeira vez no 

Brazil articulações por meio de rolete_s nos arcos dos tres viaductos mencionados. 

De Belém á Barra com uma extensão de 46k,382 e 326m,S r r de differença de 

nível, o traçado 'vence magestosamente a Serra do Mar', atravessando r 6 tunneis, 
j ' ' ) 

dos qÜae$ o ma~$ nQtavel pela _extensão é o de n. r 2 o tunnel grandg, com 2.238 

~etros de comprimento. A perfuração deste tunnel, iniciada em junho de 1858, só 

ficou concluida seis annos depois em 1864. Foram abertos tres poços proporcio

nando cada i:m duas boccas de ataque, além da~ duas extremas. A frc.ca potencia 

das perfura.trizes, a deficiente ·quantidade de ar proveniente das bombas de -com

pressão, não permitt~ndo -accr~scimo no numero de trabalhadores nas galerias de 

avanço, methodos primitivos de enrocamento e transporte, foram à. causa effi" 

ciente do longo decurso de 6 annos, . para ser conclui do o arrojado trabalho. 

Tendo o tunnel a .extensão de 2.238m,20, em 6 annos, dão 373 de perfuração 

annual, ou o avanço de 1m por dia. 

, . A,$ peFfuratrizes modernas produzem um avanço de 5m diarios. Além dos 

tu~n,eis, citaremos o viaducto do Rodeio, ponte sobre . o rio Santa Anna e ex

tensos .~uros de arrimo para segurança dos córtes e aterros que em considerarei 

quantidade são observados n'esse trecho. 

For.am innumeras as difficuldades que assoberbaram os profissionaes para a 
' ' 

construcção da~ obras mencionadas, que cqnstituem justo orgulho para nossa en-

, genha;ia, 'destacando-s~ . com .brilho os nomes de Christiano Ottoni, Ellison, 

Morsing, Passos e muito outros. 

_ De. Barra(108k.08om) a Entre Rios .(19J1'.669) tem a extensão de 89m.589 

. E~~e , t~echo da linha, que ~argeia sempre o rio Parahyba, distingue-se pelo 

gi:ande numero de po~tes. 

. . : Destas a~ mais nota veis pel?- extensão dos vãos são as de Desengano, Paraiso 

e Boa Vista. Têm além .d'e~tas, mais 14 pontes, S viaductos e 38 pontilhões, 
z86 
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grande numero de boeiros abertos e capeados, cuja s.ecção maxima de vasão 

mede om.60 e 1m.50. 

Só tem um tunnel de 16om.36 entre Alliança e Cisai. 
t 

Em ~ntre Rios entronca-se o ramal do Porto Novo que continúa acompa-

nhando a margem do Parahyba. Pela linha do centro, o traçado affasta-se d'es~e 

~io com rumo Noroeste seguindo a estrada de rodagem Uni~o e Indm;tri;;t, varias 

yezes atravessad~ pela Central em demanda do Parahybuna, cuja marge_~ é 

a,lcançada proximo á estação de Serraria. 

Atravessa pela primeira vez o P arahybuna na ·ponte do kilometro 2 1 o com 

194m ele extensão, em seguida no kilometro 226, na ponte de Paralzybuna-com 86m 

de extensão, galgando a margem esquerda do mencionado rio, já em territorio 

mineiro. Acompanha o Parahybuna, de Serraria até Chapéo d'Uvas. Entre Souza 

Aguiar e Parahybuna encontra-se o tunnel dos Micos no kilom. 220\800 e da · 

Cachoeira.do Inferno. As pontes de poço Manso, Espirita Santo, Bom Successo, 

Cayoaba' e duas sobre o rio Mathias Bàrb6sa são as mais importaº1tes d' esse 

trecho. E' verdadeiramente interessante o traçado nas proximidades d~ Retiro, 

atravessando o ri.beirão do mesmo nom~ em impo~ente viaducto, atravessa depois 

de grande desenvolvimento o tunnel dos Marmelos com uma extensão de 

543m, 50 no kilom. 271, attingindo ahi a cóta de 675m.358, passando em se

guida peb. florescente cidade de Juiz de Fóra, onde se vê uma das bellas estações 

do interior. O viaducto do Retiro merece especial referencia devido á sua impo-
, 

nencia ; apresenta 108 metros de vão, tend01 ,em cada encontro um arco de ac-
. . 

cesso e 5 arcos de 15m, 30 de trilhos Barlow, separados por pilares c_om trilhos 

d' esse typo apoiados em soccos de alvenaria capeadus ~e cantaria de p~imeira 

classe. 

E' uma das obras mais notaveis da Central e prende a attenção dos via· 

jantes pela sua elegancia e leveza .. Foi estudado e projectado, pelo Enge'nheiro 
• • • • J 

Jorge Rademacker em 1872. O grade do viaducto acha-se situado em rampa 

. d~ o . o I 2 e em curva de gráo · 3 , 

De Palmyra (324k.175m) a Lafayette (462k.28om) com uma extensão de 

1381t. 1o5.m vence uma differença de nível notavel entre Mantiqueira e João Ayres, 

desenvolvendo-se sinuosamente na Serra da Mantiqueira, galgando tres pata-

.mares .• 

Do patamar superior se descortina um bello _panorama na ferradura pro

xima a João Ayres. 

Ha imnumeros córtes e aterros com muros d~ sustentação. No kilometro 350 

entre Rocha Dias e João Ayres foram construidos· tunnels de cimento armado 
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com o fim de isolar efficazmente o leito da linha de enorme barreira, que 

constantemente interrompia a circulação dos trens . 
• 

As pesquizas feitas no de'correr da construccão dos tunneis de cimento 
' 

armado foram coroadas de exito, em que justa reminiscencia nos impõe a sau

dosa memoria do Dr. Andrade Pinto. 

Na garganta de João Ayres, no kilometro 351, foi reconhecida a existencia 

de perigosa vasa no extenso córte, obrigando i construcção de fortes muralhas de 

pedras, parallelamente situadas em cada lado do córte (em secção rectangular). 

De Lafayette a Silva Xavier com uma extensão de 243k. 131 111
, o trecho ja 

não offerece obras tão importantes como nos anteriores. Das pontes distin

gue-se a de Rapozos que tem até agora o maior vão livre na Central que é 

de 54m.oo. 

O ramal de Santa Cruz não offereceu difficuldades ao seu traçado, por

quanto atr'ivessa grandes planícies qne se extenclem até Itaguahy, de .que re

sultaram extensas tangentes quasi de nível. 

Entre Campo Grande e Santa Cruz existe uma tangente de 11 kilometros, 

a maior da Central. 

A extensão total do ramal é de 34k.090. 

Ó ramal de S. Paulo medindo 387k. 92om, cujo entroncamento com a linha 

do Centro é na Barra do Pirahy, acompanha até a estação de Guararema o 

valle do Parahyba, ora se aproximando, ora se affastando das margens desse rio. 

De Barra a Campo Bello a linha atravessa extensos chapadões, pas

sando em seguida para região mais montanhosa, onde avultam as obras 

d'arte. 

Com uma rampa de 0.009 vence a divisa das aguas do Rio Bonito e 

Saltó para de novo ganhar o Parahyba no kilometro 2 191:.269, por meio ·de ·uma 

ponte de treliça, cujas mesas são dispostas em caixão. Tem um vão de 4on'.oo 'a 

·parte ce.ntral de treliça e arcos de alvenaria para os accessos dos encontros. 

Seguem as p~ntes de Rio Bonito, de Lavrinhas, da Cachoeira. 

De Cachoeirà para cima a linha margeia o Parahyba sem atravessal-o até 

'Bom Jesus, corta diversos contrafortes da serra Quebra Cangalhas, atravessa 

em pequenas pontes os rios Cannas, Lorena, S. Gonçalo, Pirapitinga, Una etc. 

que são affluentes do Parahyba. De Caçapava a Jacarehy existem extensos 

chapadões, entre os quaes distingue-se o de S. José dos Campos, cercado de 

tremedal em que as sondagens ~ccusam 1 o metros de profundidade. 

Proximo á Guararema atravessa o rio Parahyba por meio de uma ponte 

americana cont uma extensão total de 166 metros. No kilometro 420, atra-
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vessa o ·morro da Itupeva com o tunnel das Piroleiras. Do valle do Guararema, 

que é atravessado pela linha 3 l vezes em pequenas pontes, passa-se para o 

do Tieté. Do kilometro 442 a 462 existe umé\..zonaealagé,tdiça c;lo Tieté que é 

transposto no kilometro 443, proximo á Mogy das Cruzes. 

De 470 a 484, em zona mais montanhosa, a linha atravessa grande numero 

de espigões em pirecção .obliqua ao eixo da estrada; formando os valles secun

darias do Tranquinho, Verde e Itaquéra. De Gtlayaúna a Norte ha uma tan

. iente de 6.880 metros de extensão . . 

O ramal do Porto Novo que parte de Entre Rios (19i'.669m) se extende 

até Porto Novo do ~unha (261 1<.433m) medindo 63k.764, margeia sempre o Pa

rahyba. No kilometro 204 atravessa o Para.hybuna com a ponte de Humayatá; 

. de 216 a 235, segue parallamente o eixo do rio, que é atravessado pelas 
. -

pontes de Anta e Sapucaia. A ponte de Anta no kilometro 222k.233 divide os 

Estados do Rio· e Minas, é formada de uma viga de ferro continua de 135m.oo . 
. ( . 

E' na sahida dessa ponte que ·se encontra o maior córte aberto e&. rocha na 

Central. 

A ponte de Sapucaia, ainda divisa dos dois Estados mencionados, no 

kilometro 2341'.012, é uma das maiores da .Central, compõe-se de duas partes: 

uma formada. de tres arcos e outra de uma viga em treliça com 97m.oo de 

comprimento . . 

A sua grande altura acima do rio e ~.agestosa posição á jusante de im

petuosa cachoeira proporcionam a um golpy de vista dos observadores uma 

,paisq.gem sumptuosa e imponente. 

Adeante do Chiador existe a bella ponte de S. Antonio, elegante obra 

çl'arte sobre o rio do mesmo nome. O trecho de Chiad~r para cima até Porto 

Novo vence n'uma zona mui montanhosa altos cortes e aterros que dão consi

: 9.cr;;i.vel volume de terraplenagem. 

O ramal de Ouro Preto comporta, além de um traçado .diffi<úl1 obras de 

consolidação notaveis. 

Parte da estação de Miguel Burnier (kil. 497k.900) e a 1 1126m.143 de al

. titude attinge seu ponto culminante na garganta do alta da Figueira com a 

. cóta de I.362m.400 acima do nive_l do mar e chega a Ouro Preto, seu ponto 

. terminal (54ok.346) e cóta l .o6om.~8 5 com uma extensão de 42k.446 de iinha na 

. bitola de Im.oo. 
·--

A p,artir de Miguel Burnier, a linha sobe com uma rampa de om.0253 até 

p kilometro 498k.280, dahi desenvolve··se atravessando a garganta de S. Julião, 

divisa entre as bacias de S . Francisco e Doce no kilometro 5ook.262 com a 
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altitude de r.155 .443. a linha dirige-se para a bacia do Paraope ba , subindo 

sempre até a garganta do Desbarrancado no kilometro 503 1< .o t6 e altitude de 

I. I 7 5·345, demand~ em ~eguida o valle elo rio das Velhas até o kilometro 5 1 o, 

atravessa a garganta do Papa Cobras, volta de novo para o Paraopeba, atra

vessando a garganta do Vira Saia, cahindo nas aguas do Rio Doce, que per

corre até á garganta da Pedra, de onde passa para a bacia do rio das Velhas 

até a Serra do Ouro Branco. O seu ponto culminante do Alto ela Figueira no 

kilometro 5 1 ?1'.640 é o mais alto de todas as estradas de ferro no Brazil e 

delle se descortina extensíssimo horisonte, onde ·se destaca o pico de Itabira. 

Do alto da Figueira para attingir o Rio Doce salienta-se o mais alto corte do 

ramal com 2om.oo de altura na garganta dos Topazios. 

No kilometro 534 em deante entra no valle do Tripuhy. Em r 50 metros 

de linha o Tripuhy é atravessado tres vezes por meio de pontes, as quaes 

succedem-se altos cortes de schisto quasi negro. • ·• As maiores difficuldades no ramal fora \n vencidas no trech o entre Tripuhy 

e Ouro Preto. 

O ramal de Bello Horizonte, parte de General Carneiro no kilometro 

5891<.700, desenvolve-se pela margem esquerda do Ribeirão dos Arrudas sem 

difficuldades de terreno até Minas, com uma extensão apenas de c41' .096, não 

possuindo em todo o seu percurso obras dignas de menção particular. 

Os trechos de bitola larga comportam a linha do Centro até Lafayette 

(e será brevemente até Itabira), os ramaes de Porto Novo e ele S. Paulo 

actualmente até Jacarehy (brevemente até Norte). 

São de bitola estreita 1m.oo a linha do centro de Itabyr.L para cima, os 

ramaes de Ouro Preto e Bello Horizonte. 

TRILHOS 

DESCRIPÇÃO E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TYPOS DESDE A CONSTRUCÇÃO PRIMIT1VA 

ATÉ O PRESENTE GABAlUTO 

Os trilhos primitivamente empregados foram os de ferro de Bartow, cuja 

substituição por trilhos Vignole se fez no decurso de r 8 73 a I 8 77. Segundo 

experiencias feit is na Europa e Estados Unidos nessa época, ficaram pro

vadas as vantagens technicas e economicas dos trilhos de aço. Affirmaram 

doutas corporações n~s pesquiza.s da metallurgia ter o aço uma duração r 6 

vezes m tÍ·Jr do que o ferro nos trilhos para as estradas de ferro. 



Fundamentadas nestas razões, as Administrações anteriores cogitaram 

com vivo interesse na substituição completa de todos os trilhos de ferro, então 

existentes na nossa primeira via ferrea. ci 

O progressivo aug mento do trafego e àcquisição de machinas mais pesadas 

com o maximo rendimento da força de tracção em detrimento da conservação 

da via permanente obrigaram a adopção de gabaritos maiores. 

Assim é que os trilhos pesando anteriormente 33 kilos por metro, 

teem hoje no typo C 42 kilos por metro corrente. 

O aço empregado na fabric 'lção dos trilhos é o fundido segundo quaesquer 

d os processos B essemer, M arún , Siemens, etc. 

Entre as qualidades physicas . exigidas o aço deve ser . homogeneo, duro, 

tenaz, susceptivel de tempera, de grão fino e o mais denso possível e entre 

as mecanicas serão estipuladas as seguintes condições taxativas : 

rª. O limite-de elasticidade é de 38 kilos por millimetro quadrado; 
( 

2ª. A resistencia á ruptura é de 7 5 kilos por millimetro quadrado ; ti 

3ª. O alongamento proporcional é de ro º/o. 

O producto do a!ongamento proporcional pela carga (resistencia) de 

ruptura constitue o typo . chamado Tet1nayer , de tenacidade. 

Sendo a carga de ruptura 75 kilos e IO o alongamento proporcional, 

7 50 é o typo de tenacidade Tetmayer , que não deve ser ultrapassado. 

Se por exemplo 70 kilos fosse a carga de n~rtura, para que se mantenha 

constante o typo, é necessario que o alongamento exceda o fixado r o º/0 , 

seria I o, 7 º/o. 

O perfil adaptado é o modelo americano de Vignõ!e. Ha tres typos 

actualmente na Estrada para as bitolas estreita e larga. Os typos a, b e e 
. . 

são os da bitola de rm. oo e A, B e C para os dà- bitola de rm. 60. 

O typo C empregado hoje . em quasi toda ·a linha do Centrq, é o mais 

resistente á circulação das pesadas machinas Brooks suburbanas e todas 

as de carga como sejam os typos · Conso!ida!ion, Decapod e Mastodonte. 

Está sendo estudado um novo typo de trilho cuja secção será de 

om2.006.408, e o pesf) de 501dlos ,98 por metro corrente, os momentos de 

inercia lx = om1 .ooooi828 e ly = om 1 .00000412, v distancia da fibra mais 

deformada a neutra (que passa . pelo centro de . gravidade) é o~ . 077. 

A _ determinação directa do momento ·de inercia baseando-3e na formula: 

bh1 - ( b'h' 1 -1- 6" h" 1 -1- 6'" h"' : -1- -1- 6n tn) I= ~~~~~~~~~~~1~. ~~~~~~~~~-'-~ 

sena mui trabalh:::>sa na secção do trilho. 
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Os methodos graphico-estaticos são de uma solução prompta, elegante 

e satisfazem plenamente aos fins destinados. Consistem na subdivisão do 

gabarito do trilho em fig.iras ~lementares (rectangulares e trapezoidaes) e pelos 

centros respectivos de gravidade applicação de forças parallelas proporcionaes 

ás areas elementares. Construidos os polygonos dac; for.,:as, deduziremos os 

funiculares relativos aos eixos considerados. Multiplicando as areas dos funi· 

culares pela do trilho, teremos em potencias do quarto grao os momentos 

de inercia pedidos . Vê-se na pagina seguinte um quadro especificando o com

primento dos trilhos, areas de suas secções transversaes, pesos por metro 

corrente, distancias v das fibras mais deformadas as neutras, momentos de 

inercia Ix e Iy, modulos de inercia +.. deformações e flechas maxunas, tra

balho res istente R - ~ - por millimetro quadrado nos typos A, B e C. 

Ainda existem em grande parte da linha do Centro os trilhos typo B 

com mais <le 20 annos de duração, o que abona sobremaneira as usrnas que 

então os-forneceram a esta Estrada. 

comprimento do trilho . . 

Area da secção transversal . 

Peso por metro corrente. 

Distancia v. . . . . 

Momento de inercia Ix . 

Momento de inercia Iy . 

Modulo de inercia _!._ • 
. V 

Deformação- flecha - maxima 

Trabalho RI. 
V 

TYf'O - A TYPO - B 

m m m m m 

7.600 a 6.384 9. 143,8.534 e 7.314 
m• m2 

0. 00462781 0-00396626 
Ki ·o Kilo 

34,300 30,883 
m m 

0.061 0.0625 

m4 m4 
o.oowo86 13832 0.000007310256 

m4 m4 
O. OOQ:)Ol75864 o. 000001269 12 

m3 "'3 
0.00014121 0.000116960 

m m 

0.000053 0.000066 

metrcs metros 
Kilog. Kilog. 

4,5244 5,4615 

DORMENTES DE MADEIRA 

TYPO - C 

m m m 

10 .675,9. 150 e 8.235 
m• 
0.00538887 

Kilo 

42 ,173 
m2 
o.o64I 

m4 
0.000011 211 274 

m,i 

0.000002 1556 
m3 

0.0000174903 
m 

0.000043 
metros 
Kilog. 

3,6542 

Até 1 399 a· classificação das madeiras para dormentes era imperfeita, 

viciada de methodos empíricos. Da ordem emanada pelo Dr· Ewbank 

da Camara em 1 88 7 resultou base segura para a classificação dos dormen

tes, segundo o tempo maior ou menor de duração (em bom estado) das 

madeiras empregadas. Consistiu a ordem em marcar todos os dormentes 

com um prego de ferro zincado para observações e . experiencias · 

Foram classificados dormentes de 1ª todos os que em perfeito estado du-

raram 11 
annos na linha e de 2 a todos os que ficaram aquem daquelle limite. 



Estas duas classes de dormentes são relativamente ás madeiras de lei. 

As madeiras brancas, que não offerecem a mesma resistencia, só foram 

utilisadas com o emprego da injecção de creoroto ~m usina para esse fim 

destinada em Mariano Procopio. 

Foi o Dr. Pandiá Calogeras, mui illustre membro da Commissão de 

orçamento da Viação, em 1899, no Congresso Nacional, que fez passar 

uma emenda no orçamento, consignando uma verba de e 00:000$000 para 

a installação de uma usina de creo sotagem para injecção dos dormentes de 

madeira branca, profusamente encontrada nas mattas dos terrenos marginá.es 

de grande parte ·da linha do Centro. 

Sobre os dormentes de madeira de lei occorre o seguinte : 

Os dormentes segu'ndo sua e.osencia são considerados de primeira classe 

quando das especies seguintes: aroeira do sertão (reputadà o melhor); brazil; 

.canela capitão mór; canela sassa.fraz; guaraúna parda e preta; ipé tabaco; jaca-
• .crandá: rosa, tan, cabiuna e roxo; o!eo pardo e vermelho; peroba rosa, f1ão sendo 

esta das mattas do ramal de S. Paulo entre Cachoeira e Norte; piz'tna; 

sapucaia venne!ha; sobrazi!; sucupira amarella e preta; tapinhoan; i1-batan; itru

urana; canela prego e preta. 

São consideradas de seg[mda classe a;; seguintes especies: angeHm pedra; 

angic.o rajado; ar.tpoca amarel!a; araYibá . rosa; canela amarei/a e parda; 

.cangerana; capeba'Zo; garapa; grossahy a<:eite/ guarabú; ipeú1za; jato,bá roxo; 

manga!ô; massaranduba; merindibct ; oiti; oleo jata,hy ; peroba amarella; sapucahy 
1 

vermelho ; turuman . 

As de maior duração foram o oleo vermelho - e tapinhoan, I 2 annos; 

aroeira, ubatan, jacarandá rosa, urucurana, piuna, sucupir·a e sobrazil, 1 e annos. 

As de maior peso especifico são a aroeira do sertão rk. 2 r 9, jacarandá 

1
1'.196, ipé tabaco 11'.156 e canela sassafraz 11'.c35. 

As de rrienor são o arariba r-:>sa ok.705, canela capitão-mór 01'.792, 

mangalô o1'.8o8 e cangerana 01'.824. 

Sendo os pesos mencionaçlos os relati vos ao decimetro cubico, são os 

primeiros mais pes~dos que a agua e os segundos mais leves, porquanto rk é 

o peso do decimetro cu bico de agua. 

Ainda a aroeira é a que mais resiste ao esforço de compressão 1,005 

kilos por centímetro quadrado. 

O ipé tabaco e sucupira . resistiram -- 98 5 e 930 kÜos " por cm·. 

Os de menor resistencia são a canela c~pitão-m6r 402 ~, guaraúna 

40~\ canela parda 534\ cangerana 546K por centímetro quadrado. 

parda 
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Os dormentes deverão ter as seguintes dimensões para sua esquadria: 

!Comprimento 2m.60 a 2m.70 

Bitola larga .. Laitgura., . om. 20 a om. 30 

Altura . om. 14 a Om. I 5 

· iComprimento . 1m.80 a 1111. 90 

Bitola estreita Largu~a . om. 18 a 0111 . 20 

Altura . om. 13 a om. 14 

Os dormentes de madeira de lei são os mais convenientes para as curvas, 

rampas fortes, pJrquanto. manteem mais firme a pregação. 

Antes de sua collocação no leito da linha, são feitos entalhes abertos a 

enx6, onde são adapt~dos os patins dos trilhos. 

Máo grado as grandes vantagens destes dormentes, o seu alto preço 

consequente á deficiencia dos meios de transporte das nossas mattas do interior 

para &s centros consumidor-es, impoz o emprego das madeiras b'rai:-cas creo

sotadas, abundantes nas zonas marginaes da Central. De todos os antisepticos 

experimentados para a injecção de dormentes, foi o creosoto o que deu resul

tados màis vantajosos. 

O creosoto é obtido pela distillação dos resíduos da fabricação do gaz 

de illuminação . 

A usina de creosotagem installada em Mariano Procopio dispõe de ma

chinas pneumáticas, camara cylindrica para injecção, vagonetes para trans

porte dos dormentes, e grandes galpões para deposito e terrenos ao al' livre 

para evapo,ração lenta da seiva. 

Por estes terrenos, então gentilmente doados pelo Sr. Palleta, passa um 

corrego, cuja corrente é mui util para o expurgo completo da seiva. 

Foram escolhidos as dez seguintes qualidades: muricy vermelho, oleo copa

hyba, mangue, jeqitz'tibá rosa, bagre, angico, canelas.: vermelha, 'rosa, batalha e 
, 

morassim. 

A época· da derrubada, quando está paralysado o movimento da seiva, é 

a prefer'ida como condição importante para o bom exito da creosotagem. 

As experiencias que começaram em janeiro de 1902 prolongaram-se até 

junho, preparando-se dessa data em diante 3 7. ooo dormentes. 

As condições . p~escriptas para o cr~osoto são as seguintes : deve ser 

inteiramente liqui_ao a 40 gráos centígrados, ter a soe uma densidade nunca 

menor de r.015 kilos por métro cubico, ser soluvel na benzina e não 
188 

579~ 



deix~r 'efü 'de]:'l'0si:to :m<aJis rde .?2:"'5 "º/-o çde ilia";phtilimi >otJ. 0~1l'Pã :n-1~.telfia SO· 

lida na temperatura de 1 5° · centigrados. 

A oper:aça o corista da ·rarlfacÇão do ar nas · c-a:rnat·as cylindricas her-
<· 

meticamenfe feêhaêlas, onde são intr"oduiidos o~ ·flo·rrttell:tes ·;é·arr~gailos em 

vagonetes, rec~bend.o aqueUes com uma carga de o 'ª 1 2 atmospheras 

a penetta.~ã;o do trteósoto. A operação ctntr~leta: -se effec"tua em duas 

horas e -20 ·mi-nútos, 7COmprehendendo os ' tral'.ialh-ôs ·'S'"égritdtmr: ·:c11.tit"~g'a1hento 

de cinco ·-vagohetes ·toih 200 dormentes,- ®ce'Jr:arnetrro 1:fa camara, extracção · 

do ar para formar o vacuo, supprimento automaüco do creosoto pela 

press.ão ·atmosphe·rica ·e ' idjet<;àt> :â ptess:ão àe 5 ~k.ílos por centimetto qua

drado (S atmospher'as). ~O (l etutso de ":rs ·rriihútos :é o ·sltffiete111te '"pa·r:li 

completa ' irtjetÇao elo creosô.to -no ':teciêio ~lenhO"sb ao·s ~aarmerltes. 1\ àbso-rpção 

em cada dormente attinge . ·uma média rd.:e ,.6 a ·.7 ".:füros (to 'fo:sedídd.a. 

/Os tlo'rmerltes '.àe maêlei:rà. ·é:ie 1lei custãm 4$80"0 •e os_ creoscrtirnos 3"/f,976, 

'havênd.o :qàqüéÍle·s ·s<Jbre .estes um. 'exces·s·o .ae ·~8~4 réis. ~Càlcülan~·o qtte 

ras noss·as melho:res ma:ddtais ·:cre léi ~pà'sS'artl ·dutc.tr nove :.ann:os ~n.o ma

ximo ·e "as ·:m:acleiras bra·11c·as creosota'tl.a.s 15 "ahnos, .a ae·~pe~za eom ~a 

acquisiç'ã'é:> êle ddrmetites rta Cen:tràl se re·duiitâ êle '5ó 10
/ 0 , o '.que :riã-~ ,é 

para desprezar. 

A:ctúàlfnente não , s"ão -empregádos o's ·ti:tormentes de a:yo, ·;e:Xistiqdo 

ainda alguns trechos de linha com os .. dos fabricantes Haatmàrnn •:-e ::PonsarH. 

,Q Brazll ~Clispõe á:e ' tão extehsás matfas, '!q,u'e :p'6d:e ' V-a:rtt~jósártte'ti'te dis-,, 
"·pênsar o :em}Sr.~·go do -fet:t:o no's Clorm'erites, ' ' que :.ent'r:e 'óütr'os 1 incon:V'e~ 

nie'ntes não J!topbrdonam a 'necessaria · elaStlciilaCle . :'fªrª :cStia~ÍeSar b 'S ·.eff~i:tô'S 

dos choqués e vibrações na "pass~gem dos :tr<fns. 

Os ·(:totrhehtes · Flaarffi.:ann :e '. Pon.sa'.t .11 ffotam . ~ta:ttlbem . ·muito 'em.pregados 

para tapafnetitOS 'dOs Záter'rQS .nas pfatciJlbttri?-S dais es"ta,ç'ões :lio 1hfterio.r. 

Ós seus ··elev:atló's "peso·s àe ·:5:6k·,6;,:i. :pa:ra ··Gada .él.o"FIQ.ertte ~Haatmàhn e d:e 

6 7k para o .Pohsard ·encaYecem co:n:sideYàvelmente o seu transpo17te. 

··2ª ., .-'--:·"BeJem ~ Bal!'1;a .do iPitàl}y ' · 
-3ª » ··--. '· füi.rra do'Piráhy..:à''Enti::e Rios_~ 
4ª "'» -=-~Ênft,e·'R.ióst?a.Mã'.t.i!á'.nol;r-Me~'Pib 



Transporte • 

5ª Secção - Mariano Procopio a Lafayette e 
Galé. • • • 

Central á estação maritima da Gam
bôa. . . 

Praia Formosa á Estação Maritima da 
Gamboa. · 

Ramaes. Jockey Club 
Santa Cruz 
Paracamby. 
Porto N.ovo do Cunha 
S. Paulo (até Jacarehy) 

Bitola de Im ,oo: 

6ª Secção -Lafayette a Sete Lagôas . 
7ª ]) Silva Xavier a Contria . 

1 

Ouro Preto 
• Minas • • 

R 
S. Pau.lo (Jacarehy 

amaes.~ . d p· h ) mo ena 
Lavras 

Angra 

Linha Auxiliar 

·. 

a No:-te, inclu-

2,002 
l, 307 

34. 443 
8.304 

63.76+ 
296 .254 

222 . r3r 
190.6 10 

42.446 
l5.o37 

92. 891 
51 .950 
42.790 

166 .969 

Kilomctros 

868 .948 

• 

824 .824 

l .693 .772 

RELAÇÃO NOMINAL DO PESSOAL TITULADO E NUMERICO DA 5ª DIVISAO, 
EM .31 DE DEZEMBRO DE . 1907 

PESSOAL TITULADO 

CATEGORIAS NOMES 

Sub-director interino, Engenheiro Jofo José de S. Paulo 

. NUAIEROS 

---------------P ARt:l.\ Jo: S 'J OTAES 

. · · {Joãó José de ·s. Paulo. 
Ajudantes, Engenheiros C l E l . ,, ar os u er. . . . J 2 

Official. 

1º' escripturarios • 

2º' escripturarios • 

Justino Henrique Alves Jacutinga. 

1 

Pedro de Almeida Silva . : ·i 
. Evarist~ ~arquinio de Figueiredo 

Teixeira . . . . . . . 
José Justino Pereira de Faria . 

Luiz Mêge . . . . · · ·i 
Francisco Borges Linhares Sobrinho 
Lauro Bulcão. . . . . . . 
Francisco Lobo Vianna. . 

3 

4 

II 
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CATEGORIAS 

Transporte . 

3°' escripturarios. -

4° escripturarios. 

NOMES 

( < 

{ Frahcisrn Sall'es de Souz'a Castro. 
) João Ponciano Ferreira Tiburcio .
1 

Gabriel Costa Ferreira . . . 
José Paulo Nabuco Cirne 
Luiz Santiago· ·do· Silva ~ 

Aífonsq Cabral 
Victor Rosa_ Teixçira. 

Eug~t;iiq J:>er~ir~ J;7j~~p ./. 
Jaz~eL de Cerqueir~ L~ite 
Octavio da Rocha 
Alvaro de Menezes . 

( . 
OswaMo Pauperio . - . 
Bernardino Pereira de Carvalho 
Christiano Augusto Franco·:· 

1 • 

João Guilherme ·H'esse ·. :: 
José Francisco de Arruda Cjtmera. 
Luiz Gonçalves Villarinlio· ; 

. NUMEROS 
~ 
PARCIA.i .. s 'J o rAES 

1 I 

5 

12 

Desenhistas. de 1ª{ Antonio Adelino Ribeiro d.o ,V, __ aue_\ 2 
classe. Antonio Joaquim Pereira 1 

D-e.s·e·.nhistas ·de 2" 

classe. 

Desenhistas de 3ª 
classe. · 

Archivista 

Arthur· ~i1verio B~boza. 
_. . 

Ernesto Augusto Vianna de Al~ 

meida . , . 
Arthur Duar_te Ribeiro . . 
Raulino Antonio da.. SÜva Pessoa (*) 

(interino) 

Arth1:1r Orozimb.o · Xavier de Aze
vedo. 

Francisco de Sá . 
.Nestor de Barros Taveira_ (-- interino) 
Vago . • 

Guilherme Thomaz Thompson·. 

Continuos. 
' José ~lbino da Costa Mourão. ·.·} 
·~Tertuliano Barboza . . • . . 

. Engenheiros rési
dentes. 

Alfredo Magno de Carvalho 
· Bernardo de Mattds Trindade • 
Lucas Soares Neiva. 
Antonio Augusto da. Costa Lacerda 
Car~os Gued~s da Costa 
Childerico Parari.hos ·Pederneiras 

. -
"O desenhista etfectivo Alfredo Canongia acha-se em commissão no Acre. 

4 

4 

. 
( . 1 

. ' 
2 

41 

-. 
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CATEGORIAS 

Transporte . 

• 

NOMES 

•Antonio de Souza lVIello e Netto( 
Domingos Gabriel Fernandes Pe

reira . 
Simão Gustavo Tamm 
Antonio de Salles ·Nunes Berford. 

Eng e n h e i r o s resi- Octa vio Fernandes Torres . 
dentes. Arthur Eugcniano Dantas Barroca. 

João do Nascimento Navarro 
Antonio Francisco de Sá Freire 

753 

NU MEROS 
~ 
PABCIA ES TOTA.ES 

41 

Joaquim Augusto Suzano Brandão . 
Antonio Vieira Cortez . . . . / 16 

Ajudantes 
nheiros 

(Agostinho da Silva Oliveira. . ) 

d E 
) Julio Cesar Barboza Pinto . . t 

e nge-~ C . . ) 'd aetano Lopes J urnor . . . . . 
res1 entes J , A . B 1 . (. . ose scamo ur arnaq m mtermo) 

Engenheiros au-( José Anton;.o da Rosa . :} xiliares. t Affofüo ._de Castro Mello 

Paulino José Soares Ribeiro 
Alfredo Joaquim Pereira . 
Francisco Antonio Vieira . 

4 

2 

Armazenistas de i ª Antonio Irineu da Silva Castro 6 
classe. José Muscardeli . 

Antonio Pereira da Silva Paranhos 
.Filho. 

Francisco José de Paula , 1 

Sabino da Rocha 
Pedro Melchior Gonçalves de An

.c_ drada. 
Raul Hanriot . .. 
Manoel Franklin Bueno do Prado 

Armazenistas 
classe. 

de 2ª Manoel Luiz de Oliveira . 

Mestres de linha 
1• classe. 

Theophilo Benedicto Machado. 
Estacio Pereira Xavier . 
Alfredo Teixeira de Castro. 
Rufino Rocha dos Santos 
Virgiliho Jacintho de Paiva. 
José Caetano da Silva Filho 

\

Joaquim Rodrigues Ferreira . . 
Fortunato Albino da Cunha. . . 

de José Barboza da Silva Guimarães . 
f Joaquim Moreira Seabra . 
\ Honorio Alves . de Araujo . 

12 

81 
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CA T.EGORIAS 

Transporte 

Nmrns 

Antonio Pinto de Freitas 
Antonio Gomes de FigÚei~edo . 
Manoel Cordeiro do Amaral. . 
Anastaçio José Borges Peixoto. 

Mestres de ' linha de Lucio Gomes de Oliveira 
1ª classe. 

e 

Antonio Gonçalves · Vagos 
José da Costa Cardeira. 
Francisco Xavier Neves Pereira 

Vª
, ·o"' .. . -r • ..... ~~.,.,, . ..-.~· .. ,,...11 .. 11 • . g . . . . . . 

João José Rangel. 
Luiz Carvalho de Oliveira. 
Firmino Alves de Magalhães . 
Jorge Henrique Gerken. 
Luiz Alves 
José Antonio Pinto de Araujo 
Francisco · Horacio. : ... 

Cartuto Mendes .de. Lima 
Manoel Esteves . 
José Maria de Miranda. 
·Faustino Gaspar Gonçalves} 

: .. ~~ 
l>ARCJABS 'IOTA&I 

' 81 
(fl 

14 

() 

Mestres de linha de 2ª Antonio Joaquim Fernandes. 23 
classe. 'Domingos Pedro; 

Manoel da Silva Paes. ~ 

'Domingos José da C<?stà. 
-Pedro of)omingos. , \ . ''• 
0José .Domingues Pereira ·.~ 
Francisco de Souza. 
Manoel Vieira Macedo. 
Olegario Ferreira 
José Narcizo Ferreira. 
Cesàr Machado Sampaio - . 
Aquilino Vidal 

José G·omes ; 
Francisco .de Castro .Leite. 
Albino Gonçalves dos · Santos. 
José Gonçalves . 
José Alves Cordozo. 

Mestres de linha de 3ª Simão Gonçalves 'Roque 
classe. ( Paulino Ferraz de Oliveira 

José Bastos r ., 
Leopoldo Baptista Torres . 
Manoel Nunes de -Oliveira. 

·Elias Fernandes. 

118 



.. , CATEGORIAS NOMES 

Transporte . 

• Bernardino Cardozo . 
Alfredo Scheid . 
Manoel Rodrigues .da Cunha 
Manoel Pires. 
Joaquim Gomes Bacariça 
Horacio Carlos de Almeida . 
Joaquim Dantas . 

Mestres de linha de João Antonio da Costa . 

3ª classe. Antonio Pereira Lopes . 
Manoel Rodrigues Flôres 
Hermann Fleiuss. 
Manoel Esteves .?-º. _ 

Porfirio Samuel de Moraes 
· Vago 
Vago 
Vago 

., 

~ncarregado de signaes, Jorge Augusto Petiz. 

PESSOAL JORNALEIRO 

Serventes de escriptorio. 
Auxiliares de escriptorio 
Ferreiro . 
Limador _. 
Encarregado:de cant,eiros 

)) l> carpinteiros 
j) " » pedr eiros . ... 
» ]) cak\eireiros 
]) ]) calceteiros . 

, .. .. 

» » britação de pedra 
Carpinteiros 
Pedreiros, carpinteiros e cavouqueiros 
Caldeireiros 
Calçeteiros. 
Pintores . · 
Ferreiros. 
Malhadores 
Soldadores. 
Serventes. 
Feitores de turmas ordinarias . 
Trabalhadores de turmas ordinarias • 
Feitores de cercas . 
Trabalhadores de cercas 
Guardas . 
Feitores de lastro . 

. . . 

. .. 

• 
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• NUMEROS 
~ 
i' ARCJABS TOTARS 

II8 

4 
6 

15 
15 
2 

6 
90 

205 
8 
8 

29 
3o 
3o 
8 

238 
339 

I. 747 
19 

JI8 
102 

18 

3.041 146 



CATEGORIAS 

Transporte 
1 ' 

Trabalhadores de lastro 
Feitores de chaves • . • 
Trabalhadores 

de britação • 
Machinista~ de lastro . 
Foguistas~ 

Machinistas de britador. 
» » bomba. 

NOMES 

Encarregado da machina de ensaio • 
». » usina de creosotagem 

Machinista da usina de creosotagem . 
Foguista da usina de creosotagem . 
Trabalhadores da usina ·de creosotagem 
feitores de vallas . 
Trabalhadores de vallas 

• Total. 

.. ·. 
~ .. , ' 

. 

(' 

• 

( ., 

'\.•l,J \•

r ·•. 
• ,. . : ' .. t •. ~ 
"-' 

) 

( 1 

NUM EROS 
·~~ 

PARCIARS 

3.041 

262 
6 

So 

100 
17 
17 , 
4 
3 

zo 
z 

12 

1TOTAR9 

146 

3.538 

3.6~ 
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CONSTRUCÇÃO DO PROLONGAMENTO E RAMAES 

A$ pagtnas antecedentes ficou gradualmente mencionada a 

construcção da linha e ramaes desde a data do batimento ela 

Primeira estaca até as das successivas entreaas ao trafeao 
b b 

dos trechos que elevaram a sua extensão kilometrica. 

A exploração do traçado até vencer a Serra do Mar per

tence á época da installação ela Companhia da Estrada de 

Ferro D. Pedro II, e dahi por diante inclusive os ramaes 

convergentes, as explorações e estudos feitos pelos dele

gados do Governo, ora reunida, ora separada da parte em trafego a re

partição encarregada da construcção do prolongamento. 

Recapitulando a parte construida . pela Companhia, vemos que foram tnau

gura:dos os segui.ntes trechos de 18 58 a 1866 : 

1858-29 de março-Côrte a Queimados. 

1858- 8 de novembro-Queimados a Belém. 

186 1- 1 de agosto- Belém a Bifurcação. 

1861 - l de agosto -- Bifurcação a Ma.cacos. 

r 86 3- 1 2 de julho- Bifurcação a Rodeio. 

481\210 

l 3 ,465 

3 ,398 

20,321 



Transporte . 

1864- 9 de agosto-Mendes a Barra do 

Pirahy ,, 
1865-13 de abril-Barra do Pirahy fl Yp1-

ranga 

1865- 18 de junho-Ypiranga a Vassouras 

1865- Ii de dezembro-.Vassouras ri. Des· 

engano . 

Tunnel Grande 

Estação de Rodeio . 

18 '397 

7 ,399 

13 ,078 

3· 479 

4. 289 

136, 965 

Encampada a Estrada · pelo Governo, · contipuou a. dirigir a con

strucção, reunida á Directoria do trafego, como 1 ° engenheiro o Sr. William 

S. Ellison com o seguinte .pessoal technico. fixado pelo decreto n. 362 7 de 

i6 de março de 186q: 

Ajudante de Iª classe R. Haydin. 
~ 

)\ )> )) .)) Roberto . A. Habersham, 

)) )> » )) J. ;L, Ribei.ro . 

» )) )) )> J. R. Gambôa . 



Ajudante de 2a. · classe Julius Stanke. 

» » » » R.od.olpho A. Hehl. 

» » . »• » Geraldo da Gama Bentes. 
.) 

» » » >>" Luiz da Rocha Dias. 

! 
Carlos Alberto Morsing. 

Chefes de districto H . ·v. Ferreira Penna. 

John Whitaker. 

O Engenheiro H. V.. Ferreira Penha foi depois substituido pelo Enge

pheiro Honorio Bicalho·, e o Engenheiro J. Whitaker foi em maio do mesmo 

anno nomeado chefe da commissão de estudos para o prolongamento da 

Estrada. 

A 29 de novembro de 1866 entregou-se ao trafego o trecho de Des

engano a Com1?erci«:» na extensão de 14k,647. 
~ ) 

A 5 de _maio de 1867 o de Commercio a Ubá, com a de 23k,634. 

A 1 r dé agosto d0 Ínesmo anno o de Ubá a Parahyba; com a de 17\05 2 . 

A 13 de outubro o de Parahyba a Entre Rios, com a de 1ok1300. 
' 1 ' \ • 

O de<;reto n. 4326 de 28 dejaneiro de 1869,. alterando o de 16 de 

março d.é I 866_, fixou " o pessoal. technico e designou os vencimentos. 
' . . 

O respectivo quadro. er~: 

1· engenheiro chefe . 
. . 

1 · 1 º engenheiro. 

4 chefes de · secção '. . 

q aj_udantes :de 1à classe ~. - · 

5 
~ - t • 1 • 

» » 2ª » . 

. 6 corí.ductores de I~ Cfasse 

9 ». 

Com relação aos estqd.os .do traçaçlo, desde o alto da serra da Manti. 

queira até º· seu objectivo par~ ó ponto ·terminal do grande rio S. Fran

-~isco, confiados á coinmissão acima alludida, acham-se os seguintes esclare

·cimentos· rio· relatório · de 1869, do Ministerio da Agricultura, Commercio 

e · ôbf"1-S Püblic;is ·: · · ' J 

579" 

· o: ôs esiul:lôs de eocpioração do traço para o prolongamento da Estrada em 
démanda do rio S. Francisco suspensos pelo fallecimerito do chefe da respe

, · ctlvã' comniissão, o Engenheiro Whitáker, foram recomeçados sob a direcção 
do Engenh('.iro Francisco Pereira Passos. Mas, depois de alguns mezes de tra-

11Jr 



balho de campo, realisando-se a reforma do serviço technico da mesma Estrada, 
approvada pelo decreto n. 4326, de 28 de janeiro ultimo (annexo J), foi a com
missão dissolvida, ficando seus trabalhos a cargo da mesma Estrada, para a 
qual tambem passaram os Engenheiros que a corrwunh~n. 

Do relatorio (ann~xo K) que me apresentou o Engenheiro F. P. Passos, 
vê-se que limitados os trabalhos da commissão á parte da linha, que se extende 
do alto da~Mantiqueira ao valle do ParappebiJ., os resultados conseguidos foram 
ps que passo a expor em summa. 

A linha estudada abrange 132 milhas inglezas e 91'0 pés, passando por São 
José e S. João d 'El-Rei, ou 1 14 .milhas e. 4 .. 61 o pl s, sendo a sua direcção por 
Prados. · 

·. · A mencionaÍ'da ,extensão divide-se.em tres seccões: 
' • ,., ,,. 1 !• \' . f " 

1ª, do alto da Mantiqueira, na Garganta d~ João Ayres, descendo pelo ri-
' beirãó do B~hdeirlnha Íe · ter~inand~ na stia conftuencia com o rio das Mortes, 
com~l!O · milhas e 2. 100 pés de comprimento, sem nenhum tunnel, or.çada em 
559:012$080, ou 53: 766$ por milha; 

2", dessa conft'uencia, passando perto das cidades de S: José e S.IJoão d'El
Rei, ràc6mpanliando o valle do rio das 'Mortes até a barra do Carandahy, com 
74 milhas e 250 P.és, que ' ,terão ,de custar 5.789:498$420, ou. 78: 1.86$ por 
mfiba. Comprehende tres tunneis, o maior dos quaes com 640 pés de CqJUpri-
mento. 

( "'1 f • 

Ha outro traço que se afasta daquellas cidades para passar pelo arraial de 
Prados, á direita da serra de S. José, com a extensão de 56 milhas e 3.950 pés e 
precisando de um tunnel de 1.300 pés de comprimento, orçado em 
4.990:776$980; ou'87:946$'p_or milha; " . 

3ª, da Lagôa Dourada, na serra· das Vertentes, a S. Gonçalo da Ponte, no 
Paraopeba, com 47 milhas e 3.840 pés de desenvolvimento total, compre
hendendo ·as mais fortes rampas e curvas, 7 tunneis, .entre os quaes um de 
1.300 pés, sendo seu custo 6.301: 178$450, o.u 132 :.025$ por milha. 

A despe~a total, portanto, das 132 milhas e g10 pés será de 1J.85o:967$510, 
ou 103:166$ por milha, ou 423:112$ por legua. 

Estes orçamentos e calct;1los foram feitos com o mais escrupuloso çuÍdado 
em relação aos trabalhos de cortes, aterros, ·movimento de terras e transportes. 
Deverão ser empregados na via permanente trilhos Vignole de 60 libras por 
jarda linear e lastro avaliado em 2: 000$ por milha. 

Estando reconhecido que de Entre Rios á Garganta de · João Ayres a dis ·' 
tancia não excede de 22 H~ leguas, e sendo de 20 leguas a de S. Goncalo da 
Ponte á parte navegavel do rio das Velhas ou ~o Paraopeba, teremos perto de 
70 leguas para alcançar a navegação do rio . S .. Francisco. A 423:000$ por 
legua a despeza ' total egualará a 29.610:000$000. . 

Não é esta, poré·m, a unica direcção ; outras se offerecem ainda não suffi
cientemente estudadas. 

A que poderia disputar preferencia á examinada pela Commissão é· a que 
se encaminha dá Barra do Pirahy a Bom Jardim, dahj a S. João d'El-Rei 
á Lagôa Dourada, 'ponto este que em todas. as . hypotheses será~ o mais 
apropriado para transpor a serra das Vertentes; mªs apresenta;.. a] differença 
de tres leguas para mais sobre aquella e muitas · difficuldades, que elevam o 
custo da legua a perto de 1.ooo:000$000. Na hypothese mais favoravel,~porém 
inexequível, ainda custando sómente 423 : 112$ por legua, haveria o excesso 
de 1 :269 :000$000. 



.. 

Parece, pois, preferivel ·o'tra§~ i1nélicado:p~ia.' · commissão, e, feita a linha 
nessa conformidade, será facil a construcção de um.ramal· pelo valle do rio das 
Mortes até a sua conftuencia com o rio Grande e dahi até a barra do Ribeirão 
Vermelho, em ~ue CC'JTieçam· 3o 1/2 leguas de- l'ivre navegação desse rio. Este 
ramal, que terá pouco ·mais ou menos z3.- leguas, muito,t contribuirá para as 
communicações com a prov.incia de l\<latto Grosso , . 

São de intuição as vantagens qu~ resultarão do prolongamento da Estrada 
• • • 1 

de Ferro D. Pedro I 1. Mediante ·70. leguas de ferro-"carri:l, contadas de Entre 
Rios, despeza nunca superior a 39.00·0:000$ , attingirá ' o rio S. Francisco 
e franqueará mais 600 leguas de.navegação fluvial, em grande parte já de todo 
livre, assim naquelle rio como em seus principaes affiuentes, desde o Paraopeb::i. 
até o porto da villa da Boa Vista. 

Todo o terreno que demora além da Mantiqueira offerece preciosos ele" 
mentos _ de riqueza pela industria agrícola ou pela extractiva e será poderoso 
centro de attracção a immigrantes da Europa-ou dos Estados Unidos.» 

Em virtude dos decretos ns. 4372 e 43·73, de 20 de maio de 1869, 

foram reorganisados os serviços do trafego e da construcção, reunidos ainda 

á Directo1-ia da Estrada, ficando o pessoal technico (3ª divisão) assi~ consti

tuido: 

Engenheiro chefe, Antonio Maria qe Oliveira Bulhões. 

Primeiro engenheiro, 'William S. Ellison. 

· 1 Francisco Pereira Passos. 

_ . Jorge Rademaker Grunewald. 
Chefes de secçao 

1 
J _ G d V l 

Ajudantes 
1ª classe. 

oao ornes o a. 

Carlos Alberto Morsing·. 

( Luiz da Rocha Dias. 

de' Julius Stanke. 

l Henrique Joaquim da . Costa. 

Paulo Hermann . 

Adolpho Lindenberg. 

Ajudantes de Manoel Antonio da Silva Reis. 
2ª classe. 

Hermillo Can~ido da Costa Alves . 

João Bapt_ista de Carva~ho. 

Clemente de Novelleto Spetzler. 

Conductoresde 1ª 
Etienne Donat. 

classe. Julio Augusto Horta Barbosa. 

Marcellino Ramos da Silva. 



Conductores de 
2 • classe. 

Pedro Thomaz Y: Martin. : 

Guilherme Grenhalgh. 

Adolpho Dil~rmando 'de Aguiar. 
. . (; 

Herrnann N aeg.eli. · 

Henrique Scheid. 

Camillo d~ Gro0te. 

Ulysses Dauphin. 

Hyginci José dos. Santos. 

A 8 de abril de r 869 o director Mariano Procopio Ferreira Lage sujeitou 
.· ... . ) . 

á approvação do Ministro, que sanccionou, . as condições geraes, tabellas de 

preços e especificações confeccionadas pelo· engenheiro chefe, para regular 

as obras da 3ª secção (ramal de Porto Novo do Cunha) e posteriormente para 

as da 4 ª -(ramal de S. Paulo) é linhas seguintes: · 

A 27 ·de junho de 1869 foi ,inaugurado 6 trecho de Entre .Rios a · Chfad.or, 
~ . 

com a extensão de 19\ 1 64 . 0 

Em 1870 não foi entregue trecho algum ao trafegó. Tratava~se da constru

cção da 3ª secção e da exploração da 4ª e da linha. do Centro, para o que tinha 

sido admittido o seguinte pessoal. technico extraordinarió : 

) 

Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa:. . 

Aj~!~~~~ de r ~ Anton.io Augusto' Fe.rnan~es .. Pinheiro:.\ .. 

F ranc1s~ó José .Gomes Calaça '. _ , 

Praticantes auxi-

1 

Carlos : Del~m Simões. d·a Silva. _ 

· José Ribeiro da Silva Pirajá. . 

Eugenio Adriano Pereira da Cunha e Mello. 

José Simões de Oliveira. 

João José de S. Paulo. 

liares. Christovão Pereira Mascarenhas. 

Miguel Noel Nascentes B~rnier. 

José de Ayrosa Galvão. 

João da Cunha Beltrão .de Araujo Pereira. 

Luiz Cavalcanti de Campos Mello. 

A lei n. 19 5 3, de l 7 de julho· de I 8 7 l, abriu o credito de 2 0.000:000$ 

para as obras do prolongamento da Estrada e para o resgáte e prolongamento 

das do Recife e Bahia a S. Francisco. 

Das duas linhas estudadas para demandar as aguas navegaveis do rio 

das Velhas, a do Pirapetinga e a do Parahyuna, tendo ambas: por ponto obri-



gado a Lagôa Dourada, na serra das Vertentes; foi preferida a ultima, e a 1 7 

do mesmo _mez. de julho foram appr.ovados os respectivos estudos e os da 4ª 

secção, ordenando.se o começo dos trabalhos da construcção por conta do cre-

dito acima indicado! • 

·Em 1871 foram inaugurados os seguintes trechos .: 

3ª secção (ramal do Porto Novo do Cunha): 

20 de· janeiro-· Chiador a Sapucq.ia, 161c. 877 

2 de agosto - Sapucaia a Porto Novo do Cunha, 27k
1
723. 

Ponte de Santo Antonio, ·kil. 220+837 do ramal de Porto Novo do Cunha 

4ª. secção (ramal de S. Paulo)' ·: 

20 de janeiro - Barra do Pirahy a Vargem Alegre, J 3k,705. 

25 de · março- Vargem Alegre a Pinheiro, 8\273. 

16 de setembro - Pinheiro a Barra Mansa, 23\825. 

Em 10 de agosto de. 1872 foi inaugurado o trecho de Barra Mansa a 

Divisa, na extensão de 18k188 5. 

Os estudos da 4ª secção, entre Queluz e Cachoeira, foram approvados por 

decreto n. 5235 1 de 24 de março de 1873, sendo nesse anno entregues os se

guintes trechos da 4 ª secção : 

A 8 de fevereiro - de Divisa a Rezende, 17\83 o. 

A 23 de março - de Rezende a Campo Bello, 12k,945. 
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A 3'° de junho - de Campo Bello" ·a Boa Vista, 12\796. 
• . ;f 

Em 1873 ·era este o pessoal ·technico da cÓnstrucç·ão do prolonga-

menta: 
f) • 

Engenheiro chefe, Firmo José de Mel1o, desde 25 de , s~tembro de 

1872. 

l ! 

1 
~ j 1 

<' 

-. i 

i' 

. , 

Primeiro engenheiro, Antonio Augu.sto Fernandes Pinheiro . . , 

. (Francisco Pereira Passos, ·em commissão do· Go~~rno . 
Chefes de secção> l Carlos Alberto Morsing. 

Carlos Delphim Simões ela Silva. 

Etienne Donat. 

Engenheiros · de Newton Bennaton. 
r• classe . 

Eduardo dos Guimarães Bonjean. 

Francisco José Gomes Calaça. 

( José Simeão de Oliveira. · 

Eugenio Adriano Pereira da Cunha e Mcllo. 

Eugenia Augusto de Lemos. 

Raymundo de Souza Raposo. 
Engenheiros de 

2ª classe. João da Cunha Beltrão de Araujo Pereira . 

Miguel Noel Nascentes Burnier. 

· .Julio Augusto Horta Barbosa. 

JoséRibeiro da .Silva: Pirajá. 

. • 
\ 

\ 

\ 

· t Francisco de P. Marques Baptista de Leão. · 

Guilherm~ Benjamin W ei°íschenk.,. 

Conductores 
rª classe. 

1 

Christovão Pereira de 1\'Iascarnnhas. 

dei Luiz Çavalcanti. de Campos Me\}Q. 

Adolpho Besnier. . · . · 

1 
J0sé Ayrosa Galvão . 

\ Henrique de Azevedo. . . 

Carlos Arnaud. 

Francisco Delrriilhac. 
, 

Cond~ctores de Manoel Rodrigues Ba ptista. ' 
2 classe . i · . . 

_ Tris'~ã'o Frankli~ ~e Alencar Lima. 

Hygrno J ósé dos Santos. · 

e . 

.· 

. . 



Conductores de 
2ª classe 

Augusto Manoel Pralon. 

Fra11cisco de Borja Marques Lisboa. 
t 

Laurindo Feijó de Mello. 

Antonio Agostinho Horta Barbosa. 

Caetano Augusto Rodrigues. 

Augusto de Andrade Souza. 

Ulysses Dauphin. 

Emilio Autran. 

Julio Cesar Pinto Coelho . 

. Affonso Carneiro de Oliveira Soares. 

\

, Manoel Pinto Torres Neves. 

Joaquim Ribeiro da Veiga. 

Auxiliares· e praticantes: 
(t 

Desenhistas . 

Auxiliares 

Praticantes . 

l Camillo V edammi. 

Faustino Vallery. 

Manoel Baptista. 

José Rodrigues Mascarenhas A rouca. 

Julio Gonçalves de Meirelles. 

Alberto Farand. 

Fernando Carvalho de Souza. 

Luiz Carlos Barbosa de Oliveira. 

Miguel Paulo Meyer. 

/Antonio Kritzinger. 
1 

· '· 
'! João Paulo F crreira Dias. 

José Pinto Pereira Firmo e Ramos. 

Manoel Lopes de Figueiredo. 

José Piµto Lisboa. 

José Bazilio Magno de Carvalho. 

Aristide3 Arminio Guarana. 

\ Eduardo Thompson. · 

1 Joaquim Ribeiro da Veig:a. 

(' Alberto Macedo de Azámbuja. 

) José Carvalho de Souza. 

~ Emilio Ar~ando H. Schnoor. 



Praticantes . 

• 

Luiz Affonso Braga. 

• João Eugenia Barbosa Coelho. 

Eduardo Macedo de Azambuj·a. 

Augusto Wallerstein Pacca. 

Ludgero Ernesto Lassance Cunha. 

José Antonio Alves. 

T elemaco Pacheco. 

Bernardo Gavião Pereira Pinto . 

.J Balthazar Pinto dos Reis. 

Joaquim Nogueira Jaguaribe. 

Alberto E. de Andrade P. Horta. 

Jorge Benedicto Ottoni. 

(t 

Guilherme Candido Xavier de Brito Junior . 

Carlos Augusto de Avilez Barrão. 

l)yonisio da Costa e Silva. 

José Caetano Horta Barboza. 

José Antonio da Costa Gama Junior. 

Antonio Joaquim da Costa Couto Junior. 

Sobre os novos estudos para -o prolongamento .. da Estrada. dizia o dire

ctor Dr. Sobragy, no relatorio do anno de 1873: 

, Como tive a honra de informar a V .. Ex., estáo termina~os os es
tudos de reconhecimento autorisados por aviso de 3 r df! março do ann0 
proximo passado, para a determinação do prolongamento da linha- do Cen
tro -da Garganta de João Ayres até Macahubas, seguindo-se o planalto 
de Barbacena. · 

Acompanharam a· 'é~te u'iei.I ' officio a planta dos dois traçados que me
lhores condições · offerecem para o prolongamento da linha) cópia do ófficio 
que por essa occasião me dirigiu. o engenheiro chefe e do · relatorio geral 
organisado pelo chefe de uma das turmas encarregadas de tal reconhecimento. 

Podem-se resumir do seguinte modo as vantagens do traçado directo 
sobre o da Lagôa Dourada : · 

E' mais curto ; 
E' o que mais facilita o entroncamen~o de ramaes; 
E', em ultima analyse, menos .dispendioso, ~anto .em construcção como 

em custeio, se se attender a que o traçado dircc:o tém 94 ou 67 kilometros 
menos do que os outros dois passando por Prados ou S. João d'El-Rei. 

Tem além disso declives mais suaves, circum~tancia esta que concor
rerá para diminuir as despezas ·de tracção. · 

A linha por Taipas até Macahubas, . que terá 290,S kifometrns de ex
tensão, foi orçada em 17. 872: 000$ , o que dá para o custo kilometrico perto 
de 62:000$ 000. 



' Devo entretanto ponderar que para se levar a Estrada de Ferro a 
ponto francamente navegavel do rio das Velhas será necessaria a con
strucçáo de ihuitas.1 dezenas de kilometros além de Macahubas. 

O trafego provavel do prolongamento não dará, talvez por muito 
tempo, nem para as despezas elevadissimas do custeio. Como, entretanto , 
não é pelo lado financeiro que taes commettimentos teem entre nós sido 
considerados, ao Governo Imperial cabe, em sua sabedoria, apreciar as vanta
gens de ordem mais elevada inherentes á construcção do prolongamento 
que fez o objecto da ultima exploração; prolongamento que será apesar 
de tudo mais barato, como disse, do que o projectado por Lagôa Dourada. 

A actual serie de empreitadas, extendendo-se a 6 kilometros além da 
Garganta de João Ayres, é o alea jacta est para a marcha civilisadora da 
Estrada até as aguas do S. Francisco. Sem dissimular as difficuldades que 
a rodearam nos primeiros tempos, não se póde desconhecer que tal Es
trada virá a ser um tronco de viação importamissimo e digno de todas as 
attenções do illustrado Governo Imperial.» 

Em 1874 foram inaugurados os seguintes trechos: 

A l 8 de julho - de Boa Vista a Queluz . 

A l 2 de outubro - de Queluz a . Lavrinhas 

No ramal de S .. Paulo . 

A _28 -de-setembro - de Entre Rios a P arahy

buna, na linha do Centro;, 

E em .1875 -os seguintes:. 

A .20 de junho -de Lavrinhas -a Cachoeira, 

ponto terminal do ramal de S. Paulo 

Na. linha do Centro: .· 

a J 1 de -outubro - de Parahybuna a Espirita 

Santo . 

a 3 l de outubro - de Espírito Santo a 

Mathias Barboza. 

a 3.0. de dezembro 

a Cedofeita ._ 

de Mathias Barboza. 

a 30 de dezembro - de Cedofeita a Retiro 

a » » » - de Retiro a Juiz de F óra 

29k "6 I '.) 

14, 662 

O Engenh~iro Antonio Augusto Fernp.ndes Pinheiro, tendo sido nomeado 

eng~nheiro chefe do prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia, passou .º 
serviço a seu cargo a 22 de março de 1876 ao Engenheiro Eugenio Adriano 

Pereira da Cunha e Mello, que foi nomeado 1° engenheiro. 
193 
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O decreto n. 6238 f>:.., de 28 de junho de 1876, dando novo regulamento, 

separou o serviço do trafego do da construcção, 

chefe o Dr. Antonio Augusto Monteiro de Barro3 

José de Mello , nomeado a 3 l de agosto chefe da 

Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana·. 

sendo nomeado engenheiro 
fi 

~m substituição ao Dr. Firmo 

commissão dos trabalhos da 

O escriptorio da construcção do prolongamento passou a ter séde na 

cidade de Juiz de Fóra. 

A 20 de novembro de 1876 foi apenas entregue o trecho de Juiz de Fóra 

a Rio Novo, depois Mariano Procopio, na extensão ·de 2\38 l. 

Ponte da Serraria 

Por decreto n. 6670, de 28 de agost0 de 1877, foram approvados o.s 

~studos definitivos para o prolongamento da linha .do Centro pdo planalto de 

Barbacena e alto das Taipas; tendo sido por portaria d.o mesmo mez e anno 

approvadas as condições geraes, e'specificações .e tabellas- de preços para as 

empreitadas de , construc.ção das obras. 

Por decreto n. 67z'I, de 20 de outubro do me.smo ·anno, foram appro-
. ' 

vados os estudos definitivos para o ,prolongamento da linha do Centro, d~sde 

o valle do Carandahy até a cidade de Queluz. 



Em l de fevereiro de 1877 foi entregue o trecho de Mariano Procopio a 

João Gomes, na linha do Centro, na extensão de 46\425m. 

Em 1878 foram entregues os seguintes trechos: ,, 
a 2 l de março - de Jo~o Gomes a Sit!o, na linha ào Centro, na extensão 

'de 391>,220; 

a 2 de dezembro - o ramal de Santa Cruz, de Realengo a Santa Cruz, 
. 1 

·na extensão de 32k ,466. 

7 recho da ~ linha do Centro no kil. ' 267, depois da estação do Retiro 

Em l~ .. de fevereiro de 1879 foi entregue o trecho de Cascadura a Sapo

pemb~, na extensão de 11\524, em direcção ao ramal do Campinho. 
' " 

Os estudos definitivos para· prolongamento da linha do Centro, de Queluz 

a." Itabira do Campo, foram app,rovados por decreto n. 7793 de r 7 de agosto 

d.e 1880. 

A 2 7 'de junho desse anno foi entregue o trecho de Sitio a Barbacena, 

rsk,030; 

e a 2 .5 de outubro o ra~át da Ga~bô~, na li'nha em trafego, r k, r 2 3 . 

A lei ~. 2984 de ~o · de seterri'bro do mesmo ' anno abriu ao Ministerio da 

Agricultura o. credito supplementar e extraordinario de 405:000$ no exerCic'io 
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de 1880-.188 1, para ser applicado ao levantamento do leito do ramal de 

Santa Cruz e compra -do material rodante. Tratava-se então da transferencia 

do Matadouro para o campo da fazenda de Santa Cru~. 

O Engenheiro José -Ewbank dá Camara, n<1meacfo engenheiro chefe do 

Prolongamento, em substituição ao Dr. A. A. Monteiro de Barros, entrm1 .em 

exercicio do cargo .a iI de fevereiro de 188 b 

A 28 de outubro desse anno foi entregue o trecho de Barbacena- a Ca" 

randahy, 40\965. 

'Trecho da linha do Centro no kil. 342 (ferradu~a), serra da Mantiqaeira 

Em m'aio de 1881 assignaram contratos na Secretaria de Estado para 

a construcção das obras do prolongamento da Estrada de Carandahy a 

Itabira os seguintes empreiteiros: Engenheiro José de Castro Te,ixeira de 

Gouvêa; Pedro Bosisio e Francisco Augusto Pinto .. Peixoto, .da estaca final 

de empreitada Vasconcellos até o novo zer9, no :arraial de Carandahy, e 

deste .ponto até a estaca 300, fim do kilometro 6. 

-. Engenheiro .Tristão Franklin de Alencar Lima, do fim do kilometro 

'6.até .o kilometro · I 5 inclusive. 

' ' 



-.- Aguiar Cesar & Comp. e Antonio José Alves de Brito, tendo como 

preposto o Engenheiro Eduardo Mendes. Limoeiro, do fim do kilomctro r 5 

até o 2 3 inclusive. ., 
- Engenheiro NicoláO- Vergueiro Lecoq e Francisco das Chagas Pinto 

Salles, do kilometro 2 3 ao 3 o inclusive. 

- Tenente-coronel Gentil José de Castro, do kilometro 30 ao 40 inclu-

s1ve. 

-João José da Costa Rodrigues, tendo como prepostos os Engenheiros José 

Praxedes Rebello Bastos Filho e Julio Stanke, do kilometro 40 ao 48 in

clusive. 

T unnel no i(J[. 350 da linha do Centro 

- Engenheiro Ernesto Diniz Street, do kilometro 48 ao 56 inclusive. 

- Gustavo Meinik e Eduardo Meinik, do kilometro 56 ao 64 inclusive. 

- Engenheiro João . Feliciano Pedroso da Costa Ferreira, do kilometro 

64 ao 76,6oom inclusive. 

-· Bachareis Manoel Pinto Torres Neves e José Moreira da Costa Lima, 

do kilometro 70,600 ao 78 inclusive. 
579• 194 
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- Agostinho Adolpho de Souza Guimarães e Francisco Custodio Leite * 
do kilometro 78 ao 8.4,600 inclusive. 

- Guilherme José da Costa Vianna, tendo como ~reposto o Engenheiro 
(J 

Ernesto Mattoso Maia Forte, do kilometro 84,600 ao 91,2oom. 

-José Pinto de Oliveira, tendo como preposto o Engenheiro Augusto 

Ernesto de Figueiredo, do kilometro 91,2oom ao 97,806 inclusive. 

- Engenheiro Diogo Rodrigues de Vasconcellos, do kilometro 97 ,8oom 

ao 104,44_0 inclusive. 

Trabalharam outros diversos empreiteiros, como Paulo Guirlani, Manoel 

Luiz de Oliveira, Antonio_ Domingues Loureiro, George Stev_ens, Alfredo 

Augusto de Azevedo, Pascoal dei Giudice, Vicente Barreiros, etc. 

Por decreto n. 8551, de 27 de maio de 1882, foram approvados os es· 

tudos definitivos para o prolongamento da linha do Centro, desde Itabira até 

Sabará. 

A leicn. _3141, de 30 de outubro de 1882, que ·fixou a despeza ~eral do 

Imperio par~ os exercícios de 1882-1884, autorisou a construcção de um ramal . 

para-a cidade de Ouro Preto, Capital da província de Minas Geraes, incluindo 

para tal fim na tabella c ·o credito de 600:000$000. 

Por decreto de fevereiro de I 8 8 3 foi nomeado engenheiro chefe do 

prolongamento o Dr. Miguel Noel Nascentes Bi.irnier. 

Os estudos definitivos e o orçamento para a construcção do ram-al de -

Ouro Preto foram approvados por . decreto n. -9069, de 24 ·de no.vembro 

de 1883 ._ 

O decreto n. 9168, de 22 de março de 1884, ' approvou · as modificações 

feitas nos estudos definitivos e orçamento para o prolongamento da lfoha . do -· 

Centro, desde Itabira do Campo até Sabará. 

Em I 884 foram entregues os seguintes trechos : em 1 de janeiro - de 

Santa Cruz ao Matadouro, 1k 1624; 

Em 9 de janeiro - de Carandahy a Lafayette, · 42\890. 

Em março desse anno foram celebrados os respectivos contratos para 

construcção das obras do ram<;ll de Ouro Preto, por empreitadas _ parciaes 

com: 

Engenheiro Miguel de Teive e Argollo e Augus_to ~e Almeida Magalhães, 

da estaca oá 770, na extensão de 15\400; José da Costa, da 770 á 1,100, 

na extensão de 61< ,600; _Pedro Thomas y Martin e Domingos Alves de Oli

veira, da 1,100 á 2,266, na extensão de 23\320 inclusive. 

* Depois subs tituido ,por Thomaz Duflies. 



Pag, 774 -

'Ponte no kil. 536 (Burnier) 



., 

... ~ 

-.._k -·-··· 



775 

Por decreto de 15 de março do mesmo a.nno de 1884 ·foi nomeado enge

nheiro chefe do prolongamento o Dr. Francisco Lobo Leite Pereira, que 

entrou em exercício a
1 

16 Je abril seguinte. 

Por decreto n. 9520, de 2 e de novembro de 1885, sobre proposta do dito 

engenheiro chefe, determinou o Governo Imperial que a partir da estação c:e 

Lafayette, na cid:i.de de Queluz, provinda de Minas Geraes, a largura da 

linha . do prolongam1:!nto da Estrada fosse reduzida a 1 m,oo entre trilhos, 

alterando-se nesta conformidade os estudos já organisados para a construcção 

do trecho até Sabará. 

A séde da administração foi transferida para Queluz de Minas. 

O Dr. Leite Pereira, tendo entrado a 11 de novembro de 1886 no 

gozo de uma licença, foi substituído pelo 1° engenheiro Henrique Eduardo 

Hargreaves, até 28 de fevereiro de 1887. 

A 25 de agosto de 1886 ficou concluído o trecho de Lafayette a 
~ l . 

Congonhas, na extensão de 201\424, e a 16 de julho de 1887 foi entregue o 

trecho de Congonhas a Itabira do Campo, na extensão de 40\ 7 50. 

Em 8 d~ "m'.úço de I 888 o Dr. Leite Pereira t~rnou a passar o serviço a 

seu cargo ao 1° engenheiro Henrique Eduardo Hargreaves, por ter-se no

vamente reunido a direcção da Estrada em trafego á construcção do prolon

gamento, e::c-vi do regulamento que baixou com o decreto n. 988 2, de 2 9 de 

fevereiro desse anno. 

O pessoal da 6ª divisão, encarregado desse serviço, ficou assim com-

posto: 

Chefe da const.rucção -Engenheiro Henrique Eduardo Hargreaves. 

1 ª Residencia - Engenheiro Genesio de Souza Campos Barros. 

2ª » » Raymundo Furtado da Rocha Frota. 

» » 

» » 

» 

» » 

» 

» 

» » 

» » 

ajudante João Gonçalves Pereira Lima. 

Alberto de Andrade Pinto. 

ajudante Antonio Soares de Gouveia. 

José Francisco Martins Guimarães Filho. 

ajudante José Werneck Dickens. 

José Antonio da Costa Junior. 

Antonio Nogueira Penido. 

Manoel Francisco Correia Junior. 

8ª » » Antonio Augusto Saraiva. 

Ch.~fe de secção, Engenheiro Gabriel Osorio de Almeida, ajudante Ignacio 

Francisco de Oliveira. 



Tratava-se nesse momento da _construcção da secção de Itabira a SaQará, 

para a qual fôra celebrado o respectivo cqntrato na .S.ecretaria de Estado a 
' ' 

2 de setembro de 1887 com Francisco Antonio da Silva. 

A 1 de janeiro desse aqno tinha sido entregue o ramal de Ouro .Preto, 

com a extensão de 42\385. 

O escriptorio da 6ª divisão foi transferido de queluz para a cidade de 

Sabari a 2 de março de 1889. 

A 15 do mesmo mez foi celebrado com o empreiteiro do trecho de Itabira 

a Sabará Francis co Antonio da Silva o contrato para construcção das o.bras 

do prolongamento de Sabará a Santa Luzia. 

A cidade de Santa Luzia ficou ligada á Capital pelo telegrapho da Estrada 

a 7 de abril desse anno. 

Continuavam os estudos de exploração de Santa Luzia a Curvello, autori

sados por 'aviso de 2q de dezembro de 1888, e de Curvello a Pirapüf_,·a. 

Fizeram-se tambem os estudos definitivos do prolongamento do ramal de 

Ouro Preto até Itabira do Matto Dentro, autorisados por aviso de 13 de junho 

de 1889. 

Era o seguinte, em 1890, o pesso_al da co_nstrucção : 

6ª DIVISAO 

CONSTRUCÇÃO 

Escriptorío central 

Chefe da construcção, Henrique Eduardo Hargreaves. 

l Honorio Joaquim de Almeida. 
Engenheiros de 1• classe 

Joaquim Vieira Ferreira. 

Engenheiro de 2ª classe, Henrique Simão Tàmm. 

l José Maria Borges. 
Conductores de Iª classe 

Leopoldo Villares. 

Conductor de 2ª classe, José Viriato de Mesquita. 

Auxiliares effectivos ! 
Quintino Finp.ino !3orges. 

. Luiz Gregorio de Souza Calda-s . 

Antonio Olintho de Aguiar Pinto 

l Edgard Nascentes Coelho. 
Desenhistas de 1 • classe 

Bianor Silvano de Mendonça. 

Coelho. 



• 
Jtabira a Sabará 

Chefe de s.ecção, .,Alberto de Andrade Pinto. 
) 

Engenheiro de Iª dasse, Antonio Augusto Saraiva. 

José Antonio da Costa Junior. 

Augusto Cesar de Pinna. 

Antonio Nogueira Penido. 

Engenheiros de 2ª classe João Gonçalves Pereira Lima. 

Manoel Franklin Bueno do Prado. 

José W erneck Dickens. 

Antonio Soares de Gouvêa. 

Auxiliar extranumerario, Martiniano Augusto Costa. 

Sabard a Curve/lo 

li 

Chefe de secção, José Francisco Martins Guimarães Filho. 

. ~ Ignacio Francisco de Oliveira. 
Engenheiros de 2" class 
. Francisco Ribeiro Soares de Meirelles. 

Etervino Freitas de Sa. 

Conductores de lº classe Constantino da Cruz Cardoso. 

Pedro Severiano de Aguiar. 

Francisco Pio Pedro. 

Auxiliares extranumera- Domingos Rodrigues Lima de Ornellas. 
rios. 

José Claudio Salles. 

Curvello a Pirapora 

~
Luiz Machado Bittencourt. 

Eng~nheiros de l" class 
· Francisco Xavier Gomes ( extranumerario). 

Engenheiro de 2ª classe, Cypriano José de Carvalho. 

Conductores de l& class José Vieira Machado ,..da Cunha. ~ 
Manoel Victor de Aguiar. 

Guilherme Jacques Deschamps Godfroy. 

Luiz Faria Lemos . 

João Antonio de Araujo e Vasconcellos Junior. 
. Conductores de 2ª class . 

Manoel José Ferreira Martins. 

Antonio .Nogueira J aguaribe. 
5792 
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Desenhista de 2ª classe ," Arthur Thompson . 

Antonio Pedroso de Albuguerq1~e Brandão. ,, 
Joaquim Francisco Cruz. 

João Eduardo Copsey. 

F elix Figueiredo. 
Auxiliares extranumera · 

rios. Mó destino José Ferreira Horta. 

Mode5tino Carlos Gonçalves Moreira. 

Francisco Antunes da Silva Guimarães. 

Eduardo José da Silva Castro. 

Ouro Preto a ltabira do Matto Dentro 

Chefe de secção, Raymundo Furtado da Rocha Frota. 

Engenheiro de l ª classe, Simão Gustavo Tamm. 
ti . 

Conductores de 1ª classe 

Recemvindo Rodrigues Pereira. 

Adolpho Herbster Junior . 

Godofredo de Freitas Travassos. · 

Bernardo de Mattos Trindade. 

) Carlos Alberto Pereira Leitão. 
Conductorcs de 2ª classe ' . 

( Joaquim Egas Moniz Barreto de Arà'gão. 

Auxiliares effectivos. . 

Auxiliares extranumera· 

Lauro Baptista de Oliveira. 

Joaquim Augusto Ribeiro de Almeida. 

Juvenal de Sá e Silva. 

J esuino F elidssimo . . 

Antonio Tavares. 

Lindolpho de Mattos Freitas. 

Francisco Augusto de Freitas Peixoto. 

Firmino Ferreira da Costa Lima . 

Í 
José Alves Pereira. 

~ rios. Emílio Soares de Azevedo. 

Foi entregue um novo trecho de Itabira. a Gayà:, com a extensão de 

37k,228, a 12 de abril cie 1890. 

O engenheiro da construção Henrique Eduardo Hargreaves em fev-eréiro 

solicitou exoneração ·desse cargo, ficando interi~amente na direcçã~ dos serviços 
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da 6ª divisão o Engenheiro Honorio de Almeida, sendo depois nomeado effe

ctivo o Engenheiro Francisco de Pauia Bicalho . 

Tendo sido d6smP,mbrada a parte em trafego da da construcção do prolon-
-, 

gamento, ficou esta regulada _pelo decreto n. 7 r 3, . de 2 de s<etembro de r 890 

(transcripto no fim deste capitulo), e aquella pelo decreto n. 406, de I 7 de maio 

do dito anno. 

Para_ o cargo de engenheiro chefe nomeou o Governo o Dr. João da 

Cunha Beltrão de Araujo Pereira, que tomara posse a 23 de julho do mesmo 

anno, e conservou-se até março de 189 r, ficando então exercendo o cargo in

terinamente o Engenheiro .Honorio de Almeida. 

Por decreto n. 3 76, de 6 de junho de r 89 r, passou a construcção do pro

longamento novamente á Directoria da Estrada em trafego. 

Celebrou-se o contrato para construcção dos doze primeiros kilometros 

além de Santa Luzia com o Engenheiro Miran Latif, a 2 de setembro desse 

anno. 'º • 
A 13 de fevereiro entregou-se o trecho de Honorio Bicalho. a Sabará, e a 

11 de abril enc'orporou-se a esta Estrada a ex-Estrada de Ferro S. Paulo e 

Rio de Janeiro, encampada pelo Estado por decreto n. 701, de 30 de agosto 

de 1890, na extensão de 23 rk,ooo, de Cachoeira a Norte, e o ramal da Penha, 

na extensão de 1k,240. 

Era o seguinte o pessoal da construcção em 3 r de dezembro de r 89 r: 

1º engenheiro, Honorio Joaquim de Almeida. 

1 
Luiz Machado Bittencourt. 

Simão Gustavo Tamm. 

Chefes de secçãoJ Joaquim Vieira Ferreira. 

~Gaspar Nunes Ribeiro. 

Etervino Freitas de Sá. 

Manoel Franklim Bueno do Prado. 

Engenheiros de Constantino da Cruz Cardoso . 
1ª classe. 

Engenheiros 
2° classe. 

Recemvindo Rodrigues Pereira. 

, Adolpho Herbster Junior. 

J uvenal de Sá e .Silva. 

Ludgero W andick Dolabella. 

João Antonio de Araujo Vasconcellos Junior. 

Joaquim Augusto Ribeiro de Almeida. 



Engenheiros 
2ª classe. 

\ 

Eduardo de Figueira Saboia. 

Theophilo Benedicto Ottoni. 

de Octavio da Fonseca. 

/ 

Luiz Manoel ~onçalves. 
Adolpho Pereira. · 

Leopoldo Villares. 

.. 

Francisco Xavier de Azeredo Coutinho. 

Pedro Severiano de Aguiar. 
Conductores de , 

rª classe. Octavio Gonçalves da Silva. 

Alfredo Silva. 

Ephraim do Prado Seixas. 

Conductor de zª classe, José V erlangieri. 

Desenhista de 1ª classe, Edgard Nascimento Coelho. 
( ' 

Dito de 2ª classe, AI varo Ernesto de Abreu Ribeiro. 

Pagador, Antonio Olintho de Aguiar Pinto Coelho. 

Almoxarife,. José Americo Coutinho da Fonseca. 

Agente no Rio, João José de Sampaio Junior. 

Affonso Frederico de Alvarenga Peixoto. 

José Pedro Alves Horta. 

Luiz Cassiano Martins Pereira Junior. 

Auxiliares de rª João Eduardo Copsey. 
classe. 

Bernardino de Queiroz Cattoni. 

Henrique Augusto de Godoy Vasconcellos. 

Domingos Rodrigues Lima de Ornellas. 

Candido Saraiva N ogu.eira. 

Eduardo José da Silva Castro. 

Auxiliares de 2ª Antonio Gomes Horta. 
classe. 

Amanuenses. 

Continuo, 

João Horta. 

José Claudio de Salles. 

~ Antonio Luiz de Azevedo. 

"( Martiniano Augusto Costa. 

Alfredo Fróes. 



Para dar aos trabalhos a celeridade e economia precisas, abandonou-se 

a ideia da construcção das pontes de pedra, numa zona onde este mate

rial é . raro e exige iJgranqes despezas de transporte, e onde abundam as 

madeiras de primeira ordem, e adoptou-se para atravessar com a linha o 

grande numero de peg_uenos rios e corregos, o emprego de pontes de ma

deira, as quaes, construidas de accordo com as regras da arte, terão duração 

nunca menor de 2 5 annos; deixando-se para mais tarde, quando o trafego 

compensar ma10res despezas, a construcção das pontes definitivas. 

A 20 de dezembro estava concluida a ponte de Cascudos e, a 23, ligada 

a estação Silva Xavier á ponte, a locomotiva atravessava Cascudos. 

Continuaram os trabalhós a ser assim executados até 30 de junho 

de 1903, passando então para a 6ª divisão provisoria, creada por de

cre~o n. 48 7 l de , 2 3 do ·mesmo mez para os estudos e construcção do 

prolongamento até, a .margem do rio S. Francisco e ramaes da Estrada, 
0 

e estaBelecido o regulamento respectivo. 

Na mesma data foi nomeado sub-director da dita divisão o Engenheiro 

Joaquim Julio de Proença. 

A lei n. 1145 de · 31 de dezembro de 1903, que fixou a despeza 

·geral da Republica para o exercício de r 904, no art. 2 2 mandou applicar 

na vigencia da mesma lei, até a quantia de 6. 500:000$ .ria construcção de 

prolongam.entos, ramaes e melhoramentos das Estradas de Ferro ·de pro

priedade da · União, e consequentemente foi, por decreto executivo n. 5 l 99 

·de l 9. de• abril de 1904, aberto ao Ministerio da Industria o credito de 

l. 200:000$ para ser applicado · ás obras do prolongame.nto da linha do 

·Centro. 

À 28 de novembr°' desse anno foi inaugurado ao ·trafego o novo trecho 

de Silva Xavier a Cordisburgo, na extensão de 38k,223, comprehendendo as 

:estações de Taboca, Araçá e Cordisburgo. 

Os· estudos e o . o'rçamento no valor de 2.722:10t$ 779 para a con

strucção das obras do:> 60 primeiros kilometros que conc;tituem a l ª ·secção 

e~tre Curvello e a margem do rio S. Francisco, tinham sido approvados pelo 

decreto n. · 5084, de 22 de· dezembro de 1903, mas por decreto n. 5297 de 

30 de agosto de 1904 ficou approvada· a modificação desses estudos e alterado 

o traça:do da referida secção, reduzida a 2.218:918$959 a importancia do or-

1-ça.mento . · · 

" .. -.Usando da autorisação · contida ,no art. 22 da lei n. 1145 de 31 de 

dezembro ·de r 90 3, ·revigorada · ;lo art. · 1 5 da· lei · n . 1 3 16 de 3 1 de 



dezembro de 1904, o Governo abriu os creditas, de 600:000$ por decreto 

n. 5437 de 24 de janeiro de 1905 e de 200:000$ por decreto n. 5807 

de 2 2 de dezembro do mesmo anno, para sererp. ap)J'licados aos trabalhos 

do prolongamento da linha do Centro. 

Por decreto n. 5610 de 25 de julho foram approvados- os .estudos e 

orçamento - no valor de 2 .42 1: 3 5 1$5 7 1 para construcção das obras dos 6 3 

kilometros e 800 metros que constituem a 2ª secção, comprehendida entre 

Curvello e Pirapora. 

Em 1905 não foi entregue trecho algum ao trafego. 

E' de 9 de janeiro de 1906 sob n. 5838 o decreto que - approvou as 

plantas de terrena.s a desapropriar _ necessarios á -Iª secção do prolonga

mento além. da cidade de Curvello. 

Pela lei n. 1453 de 30 de dezembro de 1905, art. 17, continuou em vjgor 

a disposição da lei de orçamento de despeza anterior, · pela qual ficara o 

Poder Exe~utivó autorisado a abrir os _creditas necessarios para as abras do 

prolongamento da linha do Centro, sendo para isso concedidos os seguintes: 

Decreto n. _ 6009 de 2 de maio de 1906, 600:000$000. 

Decreto _ n. 6278 de 20 de dezembro de 1906, 250:000$000. 

Nesse anno foi entregue ao trafego o trecho entre Curvello e Contria, 

na exte~são de 77\59om,35, comprehendendo as estações Tamboril, Cachopa 

e Curralinho, inauguradas a 15 de março, e a de Contria a 2.8 de outubro. 

O estado -sanitario do pessoal empregado na , construcção da ponte 

sobre o no Bicudo, bem · como dos operari9s em S. Gonçalo, foi máa, 

durante os mezes de chuvas a.hundantes. Febres intermittentes, felizmente 

de caracter benigno, assolaram muito aquellas zonas, difficultando a marcha 

dos trabalhos pela sensível carencia de operarias. 

Continuando em vigor pelo art. 3 6 da lei n. 161 7, de 3 o de de· 

zembro de 1906, a autorisação conferida na_ lei ante~ior de orçamento, 

foram abertos os se_guintes creditas applicados as despezas com o prolonga

mento da linha do _ Centro: 

Decreto n. 6380 de 2 r de fevereiro de 1907, 600:000$000. 

Decreto .n ~ 6 5 89 de r de agpsto de I 907, r . 000:000$000_. 

Çontinúa a divisãp com séde em Sete Lagôas, ond~ epl edifi.cio Q.a Estrada 

Junccionam a secretaria e , o escriptorio t~chnico. Teve no_ correr do anno de 

1907, em trabalhos de campo, duas secções: uma de construcção- de «Contria», 

n,o kilometro 8 7 5.02 rm,35, a «Lassance» -; outra ~)ll exploração - de «Lassance», 

no kilometro -918.908, a _Pirapora, na margem do rio S. Francisco,. 



Na secção de construcção, ·de 43.886m,65, ficaram concluídos os serviços 

de terrà.plenagem e foram construidos sete pontes e alguns pontilhões de madeira 

e concluída uma, ser-tdo Oj vigamentos apoiados em cavalletes, ora montados 

em estacas batidas, ora em massiços de concreto. Das pontes, a concluída 

tem 45m de vão e é montada sobre o rio Bicudo, em condições de se prestar 

á montagem da ponte metallica; as outras foram construidas sobre a «Passagem 

/ '· .,. _, 
\ -,~. 

Ponte sobre o rio Lavado 

Velha»1 «Onça»·, «Bocca da Matta», <Sucuriu», «Lavado», « Buritys» e «Riacho 

Secco» e têm os vãos respectivos de 42, 24, 18, 18, 42, 26 e r8m , 

A ponte metallica do Bicudo está sendo cravada, é para vão livre de 45m e 

do systema Haire. Se apoiará em encontros de alvenaria ordinaria levantados 

so-bre concreto, fundad;o em schisto argilloso compacto, 2m abaixo do leito 

do rio. 

Na extensão de 43. 886m ,6 5 estão assentados trilhos e prepara-se o nivela

mento, calçamento e lastro da linha ·para ser entregue ao trafego. 

Depois de Contria estão .· construidas casas para turmas de conserva 

e .mestres de linha, as estações «Beltrão» e «Lassance» e casas para os respe-



ctivos agentes e armazens. Na ultima está em adiantado estado de constru

cção uma casa para o engenheiro residente da linha. A ~stação Beltrão fica 

no kilometro 894,288m,85 e é abastecida· de boa ag;ua, <!.iptada e derivada de 

abundante manancial, a 2 kilometros. 

(l 

Ponte sobre o rio Bicudo 

O material e111pregado na construcç·ão ~e]Il . s~do. fornecido pela intende.ncia 

da Estrada, quando não existente na zona. ; A , pedra é fornecida ás obras por 

uma pedreira de bom calcareo, proxima de Co,ntria: 1 

De madeira para pontes e .dormentes suppre-se" a construcção, mesmo na 

região que os trilhos vão atravessando ,. assirr{ como de pontes provisorias para 

a linha telegraphica. A~ braçadeiras para os postes s~o .. obtidas mesmo em 

Minas. A linha telegraphica, servindo provisoriamente ::rapparelho.s telephoni

cos collocados em pontos mais convenientes á boa marcha do serviço, está 

assentada até perto de Pirapora ; os postes de madeira. vão sehdo substituidos 

pelos de ferro á medida que avançam os· trilhos. · 



Modestino José Ferreira Horta. 

Francisco de Paula Barbosa Chaves. 

Anltonio., Hilario Filho. 

Aurelio Lobo. 

Coadjuvantes. · Delcidio Dolabella. 

José Antonio de Azevedo. 

Francisco Tiburcio. 

Alvaro de Lima · e Silva. 

José Xavier de Gouveia. 

A lei de 30 de dezembro de 1891, . que fixou a despeza da União para 

o exercido de 1892, no n. 16 separou novamente os serviços do trafego e 

os da construcção, sendo nomeado engenheiro chefe em fevereiro de 1892 

o Engenheiro Pedro Leopoldo da Silveira. 

Em março de 1893 foi entregue o trecho de linha de Sabar~ a Rio das 

Velhas (Santa Luzia), com a extensão de ~7k1495. 
Havendo fallecido repentinamente ás 1 o horas da noite de 9 de agosto 

de 1894 o Dr. Pedro Leopoldo da Silveira, assumiu o cargo interinamente 

de engenheiro chefe o 1° engenheiro Honorio Joaquim de Almeida até 4 de. 

outubro, data em que foi nomeado para o dito cargo o Engenheiro José Fran

cisco Martins Guimarães Filho. 

A 6 de novembro desse anno foi entregue o trecho de linha entre Rio 

das Velhas e V espasiano, com a extensão de 17k,191 . 

· Tendo sido licenciado em janeiro de r89s o engenheiro chefe José Fran· 

cisco Martins Guimarães Filho, ficou exercendo interinamente o cargo o 

1° engenheiro Honorio Joaquim de Almeida até março, em que foi no

. meado effectivo e entrou em ex:ercicio o Dr. Ernesto Antonio Lassance 

Cunha. 

Em junho desse anno foi entregue o trecho de linha entre Vespasian_o 

e Pedro Leopoldo, com a ·extensão de 2ok,553 e em setembro o de Pedro 

Leopoldo á Paz, depois Mattosinhos, com a extensão de I0\537. 

PESSOAL EM 189+ 

ESCRIPTORIO CENTRAL EM SABARÁ 

Engenheiro chefe, Ernésto Antonio Lassance Cunha. 

1º engenheiro, Honorio Joaquim de Almeida. 



Chefes de secção. 

Simão Gustavo Tamm. · 

Luiz Machado Bittencourt. 

J ulio da Silveira Vianria. 

Constantino da Cruz Cardoso . . 

t · 

Manoel Franklin Bueno do Prado . 

Etervino Freitas de Sá. 

Adolpho Herbster Junior. 
Engenheiros de 

rª classe. Juvenal de Sá e Silva. , 

(1 

Joaquim Augusto Ribeiro de Almeida. 

João Antonio de Araujo Vasconcellos Junior . 

. 
/ Theophilo Benedicto Ottoni. 

Alfredo Silva. 

Saint-Clair José de Miranda Carvalho. 

Engenheiros de Innocencio Holla,.nda de Lima. 
2 ª classe . 

Joaquim Egas Muniz Barreto de Aragão. 

João Blc:;y Filho . 

. Eduardo da Rocha Dias. 
1 

Leopoldo Villares. 

Pedro Severiano de Aguiar. 

Concductores de Manoel Victor de Aguiar. 
r• classe. 

Conductores 
2• classe. 

Francisco Xavier de Azeredo Coutinho. 

José Ascanio Burlamaqui. 

· t J osa phat 'Bello. · · 

1 
Sinval de Sá 'e Silva. 

de Alberto de Magalhães Gomes. 

(
José Verlangieri. 

João Marcellino ·Pinto. 

Secretario, João da Silva Rego. 

Pagador, Antonio Olyntho de Aguiar Pinto Coelho._ 

Almoxarife, José Americo Coutinho da Fonseca: · 

A r 2 de setembro de 1896 foi entregue o novo .. trecho de Matto-. . \ 

sinhos a Sete Lagôas, na extensão de 26\509, _comprehendendo a . estação 
,. 

Prudente de Moraes. 



A lei n. 360, _de 30 de dezembro de 1895, que fixou a despeza geral 

da Republica para o exercido de I 896, consignou no art. 6° § 17 o credito 

de 3 .,200:000$ para.• o wolongamento da Estrada, incluido o ramal de 

Ouro Preto a Marianna, mas no n. II estabeleceu as seguintes restricções : 

« § 5°. Até ulterior deliberação do Congresso ficam os estudos e con· 
strucção do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil limi
tados · á cidade do Curvello. 

§ 6°. O prolongamento do ramal de Ouro Preto é limitado á cidade 
de Marianna. 

§ 8°. E' vedado o estudo e construcção de novos ramaes nas Estradas 
da União.» 

.A lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896, que fixou a despeza 

geral para o exerc1c10 de 1897, não tendo contemplado os estudos e 

construcção do prolongamento da Estrada, foi este . considerado extincto. 

A0 lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, que fixou a despeza para 

1898, no art. 10 § 20 autorisou o Governo a despender até 2.100:000$ para 

terminação do prolongamento de Sete Lagôas a Cascudos e dahi a 

Curvello, de Ouro Preto a Marianna e alargamento da linha até Taubaté. 

Em consequencia foram pela Directoria da Estrada começados os tra

balhos respectivos em junho de 1898 e a 20 de fevereiro de 1899 inau

gurado o trecho entre Sete Lagôas e Silva Xavier (Cascudos), com o 

desenvolvimento de 22\286. 

A 13 de dezembro de 1899 foi recebido do Estado de Minas Geraes 

o ramal ferreo de Bello Horizonte, ex-Estrada de Ferro de Minas, adquirida 

pela União, cuja extensão é de 14 k, 096 . 

A lei n. 8 34, de 3 o de dezembro de 190 1, que fixou a despeza geral 

da Republica para o exercido de 1902, autorisou o Poder Executivo, no 

art. 18 - XI, a applicar da renda liquida produzida pela E. F. Central 

do Brazil, no exercido de 1901, até a quanti~ de 2. 500:000$ na con

strucção do prolongamento da linha do Centro, de Silva Xavier a Curvello, 

, ~ na conclusão do alargamento da bitola do ramal de S. Paulo, sendo 

I • 500:000$ na prlineira obra e 1 . 000:000$ na segunda. 

« § 1°. O respectivo credito será aberto no começo do exercicio, por 
conta do saldo a liquidar; 

§ 2º. A ~xecução das obras ' será subordinada á Directoria da E. .F. 
Central do Brazil, podendo ser constituída uma divisão provisoria para a 
construcção do prolongamento de Silva Xavier a Curvello. J> 



Mas foi só a 6 de novembro de 1902 que o Ministerio da Industria, 

Viação e Obras Publicas autorisou a Directoria a providenciar para que 

tivesse cumprimento aquella disposição da lei ; ~.~ndot no mesmo mez ,de 

novembro novamente iniciados os trabalhos nesse trecho, paralysados ha 

cerca de seis annos . 

A 14 do mesmo mez ficou nomeada a Commissão para dirigir os tra

balhos, composta de um engenheiro residente, quatro ajudantes de resi

dentes e o numero preciso de auxiliares, que encetou logo os trabalhos 

pelos serviços de revisão da locação e locação nos trechos onde não f ôra 

ainda feita. 

· Ponte sobre õ rio Cascudos 

O serviço de terraplenagem foi entregue, por_ peqúenos trechos, a ta

refeiros, de accordo com o plano adoptado e inicia~a a construcção da 

ponte sobre o rio Cascudos, a qual, atravessando á. linha P~?jectada a 425 111,00 

do eixo da éstação · Silva Xavier, imeedia o prosegúimerito do avançamento 

da linha. 



A secção tem uma bem montada serraria a vapor em Curralinho, onde são 

preparadas peças para as pontes e grande parte dos dormentes. Ao serviço · da 

construcção se acham duas machinas e oito pranchas e um carro da Admi
> 

nistração. 
J 

Nestas inachinas emprega-se quasi exclusivamente lenha como combustível. 

A secção de exploração terminou a exploração de Lassance a Pirapora, 

tendo corrido 9 r kilometros de linha estaqueada, nivelada e com secções 

transversaes de Som para cada lado do eixo. 

Est~ção de Confrin 

Pro;ecto de Lassmzce a Pirapora : 

579~ 

A linha projectada ficou com . 

sendo orçada em . 

desde o custo dos trabalhos technicos 

e administrativos, inclusive material 

o 

rodante e cêrcas, até a linha telegra

phica, dando .º custo kilometrico de . 

preparo do leito e obras d'arte, 

com as valletas de protecção, figuram 

no orçamento com a verba de 

sendo o custo kHometrico de 

90\ 084m, 70 

3. 8 [ 7:437$305 

939:36 ' $ ú'>o 

ro:427$ 533 



O traçado adoptado é pelo valle do rio das Velhas até a garganta do 

Repartimento, de que desce em aguas do S. Francisco até Pirapora. Segue 

Por extensos· contra-fortes que dividem os tributarios do rio das Velhas, dando 
() 

f) 

logar a grandes alinhamentos rectos e em raspagem; torna-se relativamente 

pesado, quanto ao serviço de terraplenagem e as condições technicas, nos 

pontos de transposição desses tributarios, visto como fica obrigado a curvas 

até de 9ºi4o'e as rampas que sobem a om,018 por metro. 

As terras são ferteis, tendo grandes extensões de campos de boa forragem 

nativa e a industria mineral parece que tera na -zona elementos varios para 

suas especulações. O volume a excavar-se por metro linear é de 3m ,636, em 

média. 

Tera 19 pontes de 7 a 42m de vão, em que empregar-se-ha a madeira, 

com especialidade a aroeira, e boeiros capeados, abertos e de bocca de córte, 

quas1 exclusivamente para escoamento de aguas pluviaes. 

o 
A rampa mínima empregada é de 

A rampa maxima é de . 

As curvac:; têm o raio mínimo de 

e o raio maximo de . 

Os alinhamentos rectos são em kilomets. 

ou em.-

Em curvas, estão, kilomets. 

ou. 

Em nivel tem o projecto, kilomets. 

ou. 

Em rampas e · contra-rampas, kilomets 

ou. 

o 
om,0012 

om,0180 

11800 ,68 

I. 718m,"88 

65.483.375,5 

72,69 º/o 

24.6or.342,5 

2 l•3 I º/o. 

35· 196.676 

39,07 º/ô 
54 888.024 . -

60,93 º/o 

O desenvolvimento virtual médio, entre os sentidos da importação e a 

exportação, é de 254.602. 141 kilometros. Estão pr.ojectadas tres estações de 5ª 

classe entre Lassance e Pirapora e uma de y classe nesta localidade. 

Os trabalhos de campo soffreram interrupção devido, principalmente, ao 

impaludismo que reinou na zona em construcção, em certa parte do anno. Esta 

causa, tendo um paradeiro pelas medidas hygi_enicas e preventivas adoptadas 

ultimamente, sem duvida não concorrerá pelo menos, ?orno até agora, para o 

entorpecimento da marcha com que deve ser attingida brevemente a margem 

do colosso de agua, que banha cinco ricos Estados da Onião, tão sabiamente 

chamado o camz'nho que anda. Dispostos como se acham os trabalhos, é de 
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esperar que o projecto seja realisado em curto prazo e então uma vasta e rica 

superficie do solo mineiro será tirada do desconhecido para a realidade de 

engrandecimento da Nação . 
.J 

Meios rapidos e fac~is de communicação determinarão o povoamento 

do solo ; o povoamento, cercado de providencias garantidoras do trabalho, é 

o golpe de morte com que um Governo patriota pó de ferir a crise e conomica 

que, de quando em vez, alça o collo em detrimento do progresso do torrão 

brazileiro . 

A estas incalculaveis vantagens do prolongamento da Central prendem-se 

condições de ordem política e estrategica que lhe vêm satisfazer. 

Pirapora, actualmente, o objectivo da Central, é o ponto do S. Fra ncisco 

a que chega a navegação franca que parte de Joazeiro no Estado da Bahia, 

navegação que se faz em centenas de kilometros. Ahi, quando se tenha de 

cortar o grande rio em procura dos campos e mattas que se estendem pelo 

centro do paiz, terá a Central a rocha, que della emerge formando a co-
o • 

nhecida cachoeira, para levant_ar a ponte de travessia. E esta grande arteria de 

nossa viação central dando ao comrpercio fluvial, sempre em augmento, e ás 

populações ribeirinhas, forte e poderoso impulso a seu progresso, irá, então, 

·desbravar novas terras e implantar a civilisação e a riqueza em outras 

vastas superficies do vastíssimo territorio da Republica dos Estados Unidos 

do Brazil. 

QUADRO NOMINAL DO PESSOAL TITULADO E NUMERICO GERAL DA 6ª DIVISÃO 
PROVISORIA EM 3c DE DEZEMBRO DE 1907 

CATEGOil!AS NOMES 

PESSOAL TIT ULADO 

NU MEROS 
,-·~ 

PARCIArtS TOTARS 

Sub-director 
Ajudante 

. Engenheiro Luiz Felippe Alves da Nobrega. 

Chefes de secção. ' ) 
'l 

Engenheiros de 1• classe) 

Engenheiros de 2" classe) 

» José de Carvalho Almeida 

)) 

D 

2 

Henrique Simão Tamm . . . 
Martim Din iz Carneiro l 
Theophilo Benedicto Ottoni (inte;ino) 

3 

Oscar da Costa Lacerda . . . . ! 
Jorge Washington Silviano Brandão. 

4 Paulo da Costa Azevedo. . . . 
Epaminondas Barreto (interino) . 

I I 
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CATEGORIAS 

Transporte 

querque. 6• o 
» Fausto de Brito. (

Engenheiro Manoel Pires de Carvalho Álbu- 1 

Conductores de 1 ª classe 1 » Manoel de Carvalho Madeira de Ley 
>> Arnaldo Octavio Lutz . 
» 

l> 

» 

Mario Lobo Leite Pereira 
Felippe Ribeiro Galváo (interino) . 

. 1\fario de Faria Bello. 
Joaquim Silverio de Castro Barboza 

Junior 

Conductores de 2ª classe » 

Abdias de Magalhães Gomes 
José de Oliveira Fonseca. 
Luiz de Oliveira Junior 

Desenhistas 

Auxiliares technicos 

Armazenistas . 

Amanuenses 

Continuo . 

Auxiliares seccionistas 
· » de escripta 

Apontadores . 
Administradores . 
Carpinteiros . 
Cavouqueiros 
Cravadores 
Depositario . 
Estafetas . 

l> . 

» 

» 

» 

» 

Pedro Dutra de Carvalho Filho 
Frànklin do Amaral Theberge · 
Lincoln Pàry de Almeida 
Enéas Moreira da Silva Lima (interino) 

J Manoel . ViCtor de Aguiar 
º l Mauricio Bernasconi. 

l 
João Izidro de Magalhães Drummond. 

, Francisco Amynthas de Carvalho Moura 
Magnus Sõl:ldahl (interino) . . . . 

. Augusto Ayres da l\latta Machado. 

l 
Balthazar Marques . 

. José Augusto Costa . 
Alberto José -reixeira 

Augusto Moreira Zebral. 

. PESSOAL JORNALEIRO 

Encarregados de diversos serviços . • l.. 

Ferreiros .. 
Fogl:listas 

NUM EROS -----PARCIA.BS TOT AES 

1 1 

6 

9 

2 , 

. 3 

3 

l . 36 

8 

9 
20 

3 

75 
91 

5' 

8 
23 

19 
6 

268 36 





(\ 
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CATEGORIAS NOME~ NU.MEROS 

---------~ PARCIAES TOTAES 

Transporte · 268 36 
Feitores. G9 
Guarda de depositô .. 
Guarda-freios 7 
Machinistas " ;) 

Marcador de madeiras 
Madeireiros 27 
Malhadores 1 1 

Mestres d~ obras . 1 1 

Pedreiros 8r 
Pintores 4 
Rondantes. 2 
Serventes 122 
Trabalhadores. 986 
Carroças e carroções. 146 1 .739 

() 

Total geral I .775 

DECRETO N. 713 - Dl:: 2 DE SETEMBRO DE 1890 

Dá novo regulamento á parte em construcção da Estrada de Ferro Central do Brazil 

O Generalíssimo Manoel Deodoro da Fons~ca, Cl1ef~ do . Governo Pro· 
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exer
cito e Armada, em nome da Nação, attendendo á n~ces3idade de reorga
nisar o serviço da administraçáo da parte em construcção da E->trada de 
Ferro Central do Brazil, resolve approvar o regulamento que com este 
baixa, assignado pelo General Francisco Glicerio, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o faça executar. 

Palacio do Governo Provisorio, 2 de setembro de 1890, 2° da Repu
blica. 

MANOEL D EODORO DA FONSECA. 

Francisco Gli'cerio. 

Regulamento a que se refere o decreto n. 713, de 2 de setembro de 1890 

CAPITULO I 

DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Art. 1 ° .. O prolongah1ento da ~'strada de Ferro Central do Brazil 
será dirigido por um engenheiro chefe, de livre escolha. do Governo, im· 
mediatamente subordinado ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

199 



Art. 2º. O serviço confiado ao engenheiro chefe coniprehende : a ex
ploração, projecto, locação, construcção e direcção de todos os trabalhos de 
prolongamento da Estrada e seus ramaes. 

Art. 3°. E' de exclusiva attribuicão do en~enheiro ·chefe : , . ( . 
§ 1 °. A direcção geral do serviço. 
§ 2°. A nomeação de todos os empregados do prolqngamento, que 

por este regulamento não competir ao Ministro. 
§ 3°. A organisaçáo e approvação dos regulamentos e instrucções para 

os diversos serviços do prolongamento. 
§ 4°. A imposição de pems aos _· empregados, de ,conformidade com 

as disposições deste regulamento. 
§ 5°. A organisação das explorações e estudos necessa-rios ao prolon-

gamento da Estrada e de seus ramaes e a construcção _de - novos ramaes. 
§ 6°. A organisação dos projectos de execução e . orçamento. das obras. 
§ 7º. A escolha dos lo:aes para as estações, paradas e mais edificios. 
§ 8°. A celebração dos necessarios . contratos 'para . acquisição de ma-

teriaes, com excepção de trilhos e seus accessorio3, pontes tnetallicas, ma
terial telegraphico e trem 

0

rodat1te que serão requisitados do Ministerio da 
Agricultura. 

§ 9°. A desapropriação dos terrenos que tiverem de ser 4,,occupados 
pelo leito da Estrada e suas dependencias, mandando inde.mnisar os pro
prietarios das bemfeitorias existentes nos mesmos terrenos. 

· ~ 1 o. A autorisaÇáo de todas as despezas do serviço a seu cargo, 
dentro da verba que para esse serviço . tiver sido consignada na respectiva 
lei de orçamento. 

§ II. A autorisação ao pagador para receber do Thesouro Nacional 
as ·consignações necessaria:s para occorrer 'ás despezas do serviço e para 
entregar a importancia cobrada- dos direitos, impostos e multas dos empre-

\ 

. gados e a proveniente de qualquer rénda eventual. · 
3. I z. A adopção, dentro de suas attribuições, de providencias proviso

rias, nos casos omissos do presente regulamento, quando _a urgencia do 
serviço a . exigir,. devendo · representar·- imniedi'átâmente ao Ministro para 

· que este providencie definitivamente. 

CAPITULO II 

PESSOAL E SUAS ATTRIBUIÇÕES 

.Art. 4°. O pessoal do prolongamento será o constante da tabella an
n'exa a este regulamento, fixando o engenheiro chefe sua quantidade, con
forme a extensão da linha em construcção ou em estudos, de accordo com 
as seguintes regras: 

§ 1º. Escriptorio central : I · primeiro engenheiro, 1. chefe de secção, 
' . 

I engenheiro de 1ª classe, 1 dito de 2ª classe, 1 .conductor de 1ª dasse, I 

dito de 2ª classe, 2 auxiliares de 1_ª classe, 2 ditos de 2ª classe, 1 secre
tario, 2 amanuenses, 1 · pagador, r almoxarife, 2 desenhistas de 1ª classe, 
2 ditos de 2ª classe e I continuo. 

" § 2°. Secções: para: cada trec:10 de 3o a 60 kilometros de · linha em 
. . ' 

construcção, ou de ôo. a ·120 em estudos, as · secções compor-se-hão de 1 

chefe de secção, 1 engenheiro de 1 ª da:s3e, 2 ditos de 2ª classe, 2 c01~du
ctores de 1ª classe, 1 dito de 2ª classe e 1 auxiliar de íª ou 2ª clas~e .. 
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§ 3º. Capital Federal: 1 agente encarregado <la recepção e cxpediçfo 
de, materiaes. 

§ 4°. O quadro acima só será preenchido á proporção que os trabalhos o 
exijam, ~evendo ser reduzido logo que as condições do serviço o permittam. 

Art. 5°. •A secretaria será dirigida pela secretario, a quem incumbe: 
§ i º. O expediente geral. , 
§ 2°. O lançamento dos contratos e ajustes, o assentamento dos em-

pregados e o registro de toda a correspondencia official do engenheiro chefe. 
§ 3°. O inventario dos proprios da Estrada. 
§ 4°. A guarda e conservação do archivo 'central. 
§ 5°. A organisação das folhas de pagamento do pessoal do escn

ptorio central. 
§, 6°. O pro:esso de todas as contas de fornecimentos, examinando se 

estão completamente documenÜldas e se as quantidades e preços conferem 
com os pedidos e contratos (quando os houver) ; e, finalmente, se o for
necimento foi devidamente autorisado pelo engenheiro chefe . 

§ ~ 0 • O processo de todas as folhas de pagamento do pessoal, veri
ficando se· os vencimentos e diarias conferem cot)1 os da tabella e ordens 
em vigor e as declarações constantes das mesmas folhas. 

§ 8°. A verificacão dos calculos e todos os documentos de despeza. , . 
§ 9°. A escripturação em dia, nos livros Diario, Razão e Auxiliares, de 

toda a receita e despeza da Estrada, na forma das instrucções e modelos 
exigidos pelo Thesouro Nacional. 

Art. 6°. A thesouraria ficará a cargo do pagador, que terá sob sua 
guarda a caixa, por cujos valores e operações é responsavel. 

Ao pagador compete: 
§ 1°. Receber do Thesouro Nacional, á vista · de requisição do enge

nheiro chefe, a importancia das prestações necessarias aos diversos serviços 
da Estrada. 

§ 2°. Entregar no Thesoúro, por ordem do engenheiro chefe, a impor- . 
tancia cobrada dos direitos, impostos, multas dos empregados e renda even
tual. 

§ 3°. Fazer todos os pagamentos da Estrada, excepto aquelles que, em 
virtude de contratos existentes ou que se fizerem, tenham de ser effectuados 

no Thesouro Nacional. 
§ 4º. Arrolar todos os documentos de receita e despeza que devam 

ser remettidos ao Thesouro, nà conformidade do decreto n. 10. 145, de 

5 de janeiro de 1889. 
Art. 7°. Compete ao almoxarife : 
§ i 0 . , A arrecadação e classificação do material existente, e do que fôr 

adquirido. 
§ 2º. A verificação da quantidade e qualidade do material no acto de ser 

recebido, observando-se nos exames as estipulações dos respectivos contratos ou 
especificações das encommendas e pedidos e as amostras ou modelos adoptados. 

§ 3°. A organisação de pedidos para acquisição do material necessario 

ao supprimento dos armazeris e depositos. . 
§ 4 °. A satisfação de pedidos de fornecimentos assignados pelos chefes 

de secção, i 0 engenheiro e secretario, e despachados pelo engenheiro chefe, 
bem como o acondicionamento e remessa do respectivo material ao seu 

destino. 
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§ 5°. A cscripturação da carga e descarga e movimento do material. 
§ 6°. Auxiliar, sem prejuízo do serviço a seu cargo, os trabalhos da 

secretaria . 
Art. 8°. E' do dever e competencia do [almoxari\ei 

· § 1°. Responder pela quantidade e qualidYí.de do material que estiver 
em deposito. 

§ 2º. Manter os a:rmazens e depositos em perfeita ordem de asseio, diri
gindo a arrumação e acondi~ionamento dos artigos sob sua responsabilidade, ze~ 
lando a s ~ia corn'jervação e limpeza, devendo, no caso de deterioração casual, 
dar immediatarnente parte ao engenheiro chefe, para este resolver a respeito. 

A falta de cumprimento destes deveres sujeita · o almoxarife á inde
mnisação do valor do material deteriorado. · 

§ 3°. Organisar e fazer · organisar os pedidos para acqms1çao do ma
terial, de modo que os armazens e depositas se conservem sempre providos 
dos artigos necessarios para o consumo ordinario. 

§ 4°. Assistir ao exame e verificação da qualidade, peso, ' quantidade e 
medida do material que tiver de ser recebido. 

§ 5°. Providenciar sobre os fornecimentos qué forem ordenados pelo 
engenheiro chefe e assistir á conferencia para a entrega ou remessa do 
Illt1terial, tendo em vista que este serviço seja executado com a maior from-
·ptidão e regularidade. . t 

§ 6°. · Mandar examinar e avaliar o material inservivel que existir ou 
fôr recolhido ao almoxarifado, requisitar concerto para o que estiver nos casos 
de poder ser depois novamente fornecido, e venda em leilão para o que 
fôr imprestavei ou não tiver applicação na Estrada. 

§ 7°. Assignar os termos e passar as declarações e reci~~s que devem 
constjtuir a sua responsabilidade. 

§ 8°. Apresentar ao engenheiro chefe, até .· ao dja I 5 de cada mez, um 
relatorio dos fornecimentos feitos ás diversas secções, tscriptorio technico 
e secretaria no mez anterior e, até ao fim de . fevereiro de cada anno, uma 
demonstração geral do movimento do material do anno anterior e_ um inven
tario geral do material em ser. 

Art. 9°. Ao 1° engenheiro incumbe a dfrecção imrnediata do esciiptorio 
technico. 

A cargo do referido escriptorio ficam: 
§ 1º. O delineamento do projecto definitivo .do prolongamento da Estrada. 

e s~us ramaes, á vista da planta e mais documentos do ~studo do terreno . . 
§ 2º. A organisação e desenho dos projectos de obras. _ · 
§ 3°. Os calculos de cubaÇão e . orçamento das obras projectadas. 
§ 4°. Os calculos d e cu bação e avaliação das obras feitas. 
§ 5°. A organisação do.> certificados provisorios e contas · fümes para 

pagamento das obras . . 
§ 6°. A organisação.dos elementos para a parte dos relatorim; do enge~ 

nheiro chefe, referentes á construcção e estudo. 
§ 7°. A escripturação technica,. 
Art. 1 o. Aos chefes das secções incumbe : 
§ 1°. Fücalisar a execução das obras e inais serviços de sua secção. 
§ 2º. Dar, de accordo com a.> indicaçóes do engenheiro chefe, as ordens 

do serviço que forem precisas para a boa execuçao e melhor marcha dos 
trabalhos confiados á sua fiscalisação . 
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§ 3°. Fazer as medições provi_sonas e finaes · das obras e mais serviços 
da secção. 

§ 4º. Apresentar ao engenheiro chefe, até ao dia r 5 de cada mez, um 
.relatorio re·~umid(j dos trabalhos da seccão durante o mez anterior e até ao 

, ' 
dia 3 r de janeiro de cada anno um relatorio circumstanciado do anno anterior. 

CAPITULO III 

EXPLORAÇÕES, ESTUDOS E CONSTRUCÇÃO 

Art. r r. As explorações e estudos comprehendem : 
§ rº. O exame das regiões por onde tiver de passar a linha projectada, 

tendo por fim especial determinar approximadamente os pontos de pas
sagem obrigcldos e obter os dados e informações diversas que sirvam para 
decidir da escolha dos valles que devem ser estudados. 

§ 2º. O traçado de uma linha de en~aio tão aproximada quanto pos
sivel da directriz definitiva, medindo-se as distancias com a maior exactidão, 
tomando-se os angulos de deflcxáo das linhas e o rumo magnetico de cada 
uma. 

· .~ 3°. O nivelamento longitudinal de todos os pontos da linha traçada. 
§ 4º. O levantamento de secções transversaes em numero e largura suffi

cientes para determinar a configuração e relevo do terreno em uma zona 
de 80 metros, pelo menos, para cada lado da linha estudada. 

§ 5°. A construcção da planta e p~rfil da linha estudada e a organi
sação do projecto, orçamento e memoria descriptiva e justificativa do mesmo. 

§ 6°. A determinação da latitude e longitude dos pontos mais nota veis, si
tuados na linha estudada ou em suas proximidades, dentro de seis kilometros 
para cada lado. 

· § 7º. Uma noticia das localidades e povoações que tiverem de ser 
atravessadas ou servidas pela Estrada, acompanhada de dados sobre sua ri

queza, população e producção. 
§ 8°. Notas sobre a confluencia de rios, sua navegabilidade e cheias, 

vias de communicação já existentes e quaesquer outras informações ou es
tudos exigidos pelo Ministro. 

Art. r 2. Terminados os estudos e explorações, o engenheiro chefe 
remetterá ao Ministro, para toda a iinha estudada ou para secções da 
mesma linha, .os seguintes documentos : 

§ 1°. A planta geral da linha ferrea na escala de r/ r.ooo metros em 
ql:le serão indicados os raios de curvatura, a configuração do terreno, re
·presentada por meio de curvas de nivel equidistantes de r metro e, bem 
assim, em uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada lado, os 
campos, mattas, rios, edificações, culturas, terrenos pedregosos e, se;:npre 
que fôr possível, as divisas de propriedades particulares, as terras devo
lutas e as minas. 

§ 2°. O perfil longitudinal1' na escala de r / 200 metros para as alturas e 
de r / 2. ooo, para a_s distancias ho~-izontaes, indicando as e~tensões e as in-
clinações dos declives. · 

§ ?º. Planos geraes dil:s obras mais im.po~tantes, na .escala de r / roo 
rnetr~s, incluindo os typos . a adaptar para as diver~as çlasses de estações, 
suas dependencias e abastecimento de agua ás locom.otivas. 



§ 4°. Relação das pontes, viaductos,. pontilhões, boeiros e quaesquer 
outras obras d'arte; com as principaes dimensões, posição na linha, sys~ 

tema de construcção e quantidade de obra . 
§ 5°. Tabella da quantidade de excavaçá(i parti executar ... se o projecto, 

do transporte médio p1ra o prod.ucto das excavações e a classificação pro· 
vavel destas. 

§ 6°. Tabella d~ alinhamentos e seus desenvolvimentos, raios de 
curva, inclinação e extensão das declividades. 

§ 7º . . Orçamento geral do custo da linha, com indicação das quanti· 
d::i.des de obra e dos preço:; de unidades, se este:; não estiverem deter ... 
minados e, bem assim, das despezas de exploração e estudos preliminares. 

§ 8°. Relatorio geral das vantagens e exito provavel da linha pro· 
jectada. 

Art. r3. Sómente depois de approvados pelo Ministro os documentos 
relativos aos estudos e explorações poderá ser autorisada a construcção 
das obras, que não terá começo emquanto nfo fôr expressamente ordenada 
pelo mesmo Ministro. 

Art. I4. As obras serão executadas por empreitadas e series de preços, 
mediante concurrencia em hasta publica. 
t As propostas serão recebidas na Secretaria da Agricultura e na c.;fo pro· 
longamento e terão por base os estudos feitos, que poderão ser exami· 
nados pelos concurrentes. 

Art. r 5.· A extensão de cada empreitada s~rá de · 6 kilometros, salvo 
tratando ... se de trechoh excessivamente leyes, a juizo do engenheiro chefe, 
onde. a extensão será elevada a r 2 kilometros. 

Art. r6. Serão feitas por administração ou contratadas separada ... 
mente das obras de preparação ·do leito e d'arte, ·e em novas concur ... -
rencias publicas, as da construcção de edificios, o assentamento da via 
permanente e da linha telegraphica e a armação e cravação das superstru ... 
cturas metallicas da& pontes e viàductos. 

Ar.t. 17. Recebidas as propostas, serão, depois de examinadas e devi ... 
damente informadas pelo engenheiro chefe, remettidas ao Ministro, que esco~ 
lherá o proponente que lhe parecer mais idoneo, lavrando-se o ~ontrato 
na Secretaria da Agricultura. . 

Art. r 8. Os contratos das obras terão por base os desenhos de 
·e:X:ecução que os _acompanharem, ou a ·· que se referirem, e as unidades de 
preÇos, especificações e condições geraes de execução que tenham sido or~ 

ganisadas pelo engenheiro . chefe e approvadas · pelo Ministro, as quaes 
serão revistas sempre que se tratar de novos contratos, . ~tte_ndendo ... se aos 
preços correntes, :facilidades e vantagens proporcionadas p~iô . ~-overno, dis ... 
tancias e local das obras. 

CAPITULO IV 

PAGAMENTO E PRESTAÇ:Ã'.O DE _ CONTAS 

Art. 1 g. O pagamento . do pessoal será feito . thensalmente, · nos logares 
do trabalho. 

Art. 20;. Os fornecimentos e as tontas serão p'agos no escriptorio 
J;entral ou excepcionalmeate, ·por -ordem do engenheiro chefe, --em qualquer 
outro ponto~ - · • 
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Art. 2 I. Nenhum pagamento será effectuado sem que ~ respectivo 
documento tenha sido previamente processado e conferido pelos empre· 
gados designados pelo engenheiro chefe ·e tenha o - pague-se - do mesmo 
engenhelro :t:hefe. 

·• Art. 22. As contas, folhas de pagamento e reclamações que náo 
forem satisfeitas até ao encerramento do respectivo exercicio, não o serão 
por conta do exercicio seguinte, mas enviadas ao Thesouro, para o com·· 
petente processo e liquidação. 

Art. 23. As folhas de pagamento, contas e outros papeis justifica
tivos da despeza serão organisados em duas vias. 

As segundas vias serão archi vadas na secretaria do prolongamento e 
as primeiras vias serão remettidas ao Thesouro, na conformidade do de · 
ereto n. 10. 145 de 5 de janeiro de 1889 . 

Art. 24. O pagador e o almoxarife prestarão no Thesouro Nacional 
fianças no valor de 15:000$ para aquelle e de 3:000$ para este, e serão 
responsa veis pelas quantias e materiaes que lhes forem confiados. O pa
gador prestará contas ao Thesouro Nacional, na fo rma do decreto n. 2458 
de 1 o. de março de 1860. 

Art. 25. Os pagamentos serão feitos aos proprios empregados, jorna
leiros e fornecedores ou a seus procuradores . O pagamento de.;" jornaleiros 
terá logar na presença dos chefes das respectivas secções ou na dos chefes 
de turma de exploração e locaçfo a engenheiros encarregados das resi
dencias ; será pelo menos fücalisado e attestado nas competentes folhas de 
pagamento. O pagador é responsavel pelo fiel cumprimento da primeira 
p9.rte deste artigo, qualquer que seja o motivo allegado para justificar-·se . 

Art. 26. O engenheiro chefe verificará, urna vez por mez e em dias 
indeterminados, a caixa e a escripturação central. 

CAPITULO V 

NOMEAÇÕES, SU!lSTITUIÇÕES E DEMISSÕES 

Art. 27. O cargo de engenheiro chefe só será confiado a engenheiro 
nacional, praticamente habilitado no serviço de construcçáo de vias ferreas, 
e que notoriamente se recommende pela sua experiencia e capacidade pro-

fis3ional. 
Art. 28. Só poderão ser nomeados para os lagares de chefes de 

secção engenheiros que, além de satisfazerem as condições da lei n. 300 r 

de g de outubro de. 1880, tenham, pelo menos, cinco annos de pratica em 

trabalhos de construcção de estradas de ferro. 
Art. 29. Seráo nomeados : p9r ·decreto, o engenheiro chefe ; por por-

. taria do Ministro, s9bre prop9sta do engenheiro chefe ·: o I º engenheiro, os 
chefes de secção, os engenheiros de l ª classe~ o secretario, o pagador e o 
almoxarife ; e por ácto do engenheiro chefe todos os demais empregados do 

prolongamento. . 
Art. 30 • O engenheiro ch'.!fe será substituielo., em suas faltas ou im · 

pedimentos temporarios, pelo l 0 engenheiro, cabendo ao .Minis~ro . de
signar o sub3tÍtuto interino, se o impedimento prolongar-se por mais de JO dias. 

Art. ·31. No impedimento dos demais empregados até oit:.> dias a sub

stituição far-se-ha na ordem hierarchica d.os cargos. 
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Quando o impedimento exceder de oito dias, o substituto será desi~ 
gnado pelo engenheiró chefe. 

§ lº. A substituição se 'fará, em geral, por interinidade; o substituto 
deixará o exercicio do seu cargo, perderá (.os s~s vencimentos e perce
berá os do empregado substituido, · quaesquer que sejam as vantagens que 
a ·este couberem, durante o seu impedimento. 

§ · 2º. Quando, pela natureza especial do serviço, a substituição só 
puder ter logar com accumulação de funcções, a juizo do engenheiro 
chefe, o empregado perceberá, além de seus vencimentos, a gratificação 
do su bstituido. 

Art. · 32. O empregado que exercer interinamente logar vago perce
. berá todos os vencimentos deste. 

Art. 33. O provimento dos logares que vagarem será por accesso nas 
respectivas classes, attendendo-se de preferencia· á aptidão e assiduidade. 
Poderão, porém, ser nomeados independente · de accesso, o i.º engenheiro, 
o chefe de secção, o pagador, o secretario, o almoxarife ' e ' o agente. 

Art. 34. · O empregado que faltar · ao serviço sem causa justificada 
perderá todos os vencimentos. 

Se justificar as faltas ser-lhe-ha descontada sómente a:~~gratificação cor
( respondente aos dias em que faltar, até ao maximo de oito dia~. 

Para sua justificação ·será sufficiente ·a simples allegação, por escripto, 
do empregado, quando o numero de faltas não exceder a fres. Se, porém, 
fôr superior a tres e inferior a nove, será necessario · apresentar attestado 
de medico. 

Além de oito faltas só será concedido abono, se o empregado ob- ' 
tiver licença. 

Os diversos . prazos enumerados · neste artigo abrangem quando as 
faltas não forem consecutivas, o periodo de um mez civil. 

Art. 3 5. O desconto por faltas interpoladas será correspondente 
aos dias em que ellas se derem; no caso de faltas consecutivas, serão descon
tados tambem os dias feriados cómprehendidos neste periodo. 

Art. 36. Sfo causas justificativas de faltas: 1°, molestifi: ~o empre
gado -; 2°, ·nojo; 3°, gala de · casamento. 

§ lº. Compete ao engenheiro chefe julgar da justificação· das · faltas. 
Art. · 37. O empregado que sem causa justificativa faltar seguida

mente mais de l 5 dias, será considerado demittido. 

CAPITULO VI 

FALTAS E PENAS 

· Art. 38. As faltas disciplinares commettidas por empregados, que não 
constituírem crime definido nà legislação vigente, serão punidas, segundo a 
sua· gravidade,· com as seguintes penas : 

lª, simples · advertencia ; . 
2a, reprehensfo ·em ordem de seryiço ; 
3ª ,' mult~, a.té ~m mez dos vencimeritos; 
4ª, suspensão até trinta dias; 
Sª, demissfo. 
§ l 0 • O engenheiro chefe · poderá impôr qualquer das penas desi

gnadas no artigo antecedente aos empregados de-· sua' nomeação, e as de 
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advertenc[a e suspensão até · quinze dias aos de nomcacão do Ministro, a 
' 1 quem dará conhecimento immediato. 

Art. 39. A suspensão, excepto . a preventi,·a, .para responsabilidade 
do empre~ado, ou a que resultar -de . despacho de pronuncia, determinará 
perda de todos ~s vencimentos. 

Na hypothese de suspensão preventiva, o empregado deixará de re
ceber a gratificação, e na de pronuncia ficará privado, além disso, de metade 
do ordenado, até ser afinal condemnado ou absolvido, nos termos dos 
arts. 165 · § 4° e 174 do codigo do processo criminal; restituindo-se a 
outra metade, dada · a absolvição. 

Art. 40. São considerados secretos todos os actos em elaboração, até 
que; completos, possam ser dados á publicidade. 

CAPITULO VII 

LICENÇAS E APOSENTADORIAS 

Art. 41 . As . licenças. a.os empregados serão concedidas até trinta dias, 
cj.entro de um anno civil, pelo engenheiro chefe e as de maior prazo pelo 

· Ministro, precedendo audiencia do engenheiro chefe e de accordo com 
'.) as disposições do decreto n ~ 44.8-t de 7 de março de l 870. • 

Art . . 42. As . licenças serão concedidas com ou sem ordenado, não 
se abonando em caso algum as . gratificações de exercício. 

§ · 1º. Só por motivo de molestia provada se concederá licença até um 
anno, sendo com ordenado inteiro até seis mezes, e de então em diante 
com metade do. ordenado. 

· § 2°. Por. qualquer outro motivo justificado, a !icença não excederá de 
·seis mezes ; e sendo com o . ordenado, ficará . sujeita ao seguinte desconto : 

Da quinta parte, : durante . os . dois primeiros mezes; 
Da terça parte, ,: pelo tempo excedente de dois mezes até quatro mezes; 
De duas terças partes, pelo tempo excedente de quatro mezes até 

, seis , mezes. 

Art. 43 .- O tempo das licenças concedidas com ordenado, suas re
formas e prorogações dentro de um. anno civil, será sommado para o fim de 
fazer-se o desconto . de que trata .o artigo antecedente . 

. Art. 44. , Nos casos, . porém, de licença . com ordenado, de que trata o 
art. · 42 . e seus paragraphos, . findo o prazo maximo de um anno, não 
será renovada ou prorogada nessas condições sem que o empregado volte 
ao effectivo exercício de seu cargo, e nelle permaneça por tempo, pelo 

, menos, igual ao da .ausencia determinada pelo gozo da licença ou licenças. 
Art .. 45. Ficará sem effeito a licença concedida, se o empregado 

que a tiver obtido nfio entrar no gozo della ·dentro do prazo de um mez, 
contado do dia em que o acto da concessão fôr publicado no Diario 
O.ffzâal, ou lh~ fôr communicado. 

Art. 46. O disposto nos artigos antecedentes terá applicação ao em
pregado que perceber simplesmente gratificação, considerando-se como or
denado duas terças partes de seus vencimentos. 

Art. 47. Não póde ·obter liéença o empregado que não tiver tomado 
posse e entràdo no exerci cio ·do seu· cargo. 

Art. 48. Nenhum vencimento será pago· ao empregado licenciado, sem 
que tenha registrado a licença na secretaria dá -Estrada, · com a declaração 

aoI 
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.do dia em que começou a· gozal-a ·e .sem que se achem satisfeitas as exi
gencias prescriptas nas lds fiscaes. . 

Art. 49. É concedida aposentadoria, ordinaria ou extraordinaria, aos 
empregados · do ·prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

( . 

Art. So. São condições . indispensaveist para obter . aposentadoria or-
dinaria: 1 ª, trinta annos de . serviço effectivo; 2ª, absoluta incapacidade 
physica ou moral · para continuar no exercício do emprego . 

.§ rº. Na contagem do tempo de serviço não seráo attendidos os dias 
de suspensão e de fa_ltqs não justificadas, nem as licenças por mais de 
sessenta dias em cada anno. 

§ 2°. A capacidade physica ou moral verifica-se pelo exame de tres 
facultativos e parecer fundamentado do engenheiro chefe. 

Art. 5 r . A aposentadoria extraordinaria póde ser concedida: 1°, ao em .. 
pregado que, contando 10 annos de serviço, se impossibilite de continuar 
no desempenho do emprego; 2º, ao empregado que, independentemente de 
qualquer outra condição, torne-se inhabil para o serviço por desastre resul
tante do exercício de suas funcções, por ferimento ou mutilação em lucta 
no desempenho do cargo, por molestia adquirida no serviço ou na pratica 
de algum acto humanitario ou de dedicação á causa publica. 

§ r 0 • As causas de impossibilidade previstas neste artigo são appli-
~aveis ás disposições do § 2° do art. So. "1 

§ 2°. Cessando a impossibilidade, e verificado que seja este facto pelo 
modo indicado no .§ 2° do art. So, o empregado poderá ser restituído á 
actividade do serviÇo no mesmo logar que exercia ou em outro equivalente, 
na primeira vaga que houver. 

Art. 5 2. Para os effeitos da aposentadoria só póde contar-se o tempo 
de Serviço na Estrada de fer:ro e em outros cargos publicas. 

Art. 53. Na aposentadoria ordinaria o emprega~o terá direito ao orde
nado do logar por elle occupado durante tres annos: 

ArL 54. No caso de aposentadoria extraordinaria, e na hyp9these do 
n: I do 'art. 5o, o empregado terá direito ao ordenado proporcional ao seu. 
tempo de serviço, contado nos termos do art. 5o, e na hypotllese do n. 2 

do art. 51 terá direito a todo o ordenado. 
· Art. 5 5 . A melhoria de vencimentos só aproveitará para a apo~enta.9.oria 

dois annos depois de torriar-se effectiva. 
Art. 56. O empregado, quando aposentado, poderá optar entre o venci

mento da aposentadoria pela Estrada de Ferro e o de outra aposentadoria 
ou reforma, nãó podendo, em caso algum, accumlilar vencimentos de duas 

' aposéntadorias. 
Art. 57. A aposentadoria póde ser dadâ a requerimento do interessado, 

ou por determinação do Governo, indeP.endentemente de solicitação . . 

CAPITULO VIII . 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

;A.rt. 58. O . escriptorio central do pro1ong~mento será estabelecido, 
sempre que fôr possível, a juizp do .engenheiro chefe, na !Qcalidade onde 
~e; ac)Jar situada a ultima. es.t~ão em -trafego da li.oba central ou do ramal 

. .. . , . d~ Ouro Preto. 
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Art. 59. A escripturacão e contabilidade das obra> serão feitas secrundo-, o 
as instrucções, livros e qiodclos organisados pelo engenheiro chefe. 

Os or~amentos, despezas occurrentes' e custo cífectivo das obras de con~ 
strucção e estude?.;,. serão escriptura:dos com methodo e clareza, por modo 
que de prompto se possa verificar a despeza real de cada especie de obra, 
o custo kilometrico de qualquer parte da Estrada estudada ou concluida 
e as causas que tenham motivádo excesso no orçamento da obra, quando. 
isto aconteça. 

Art. fo. O engenheiro chefe exp~dirá instrucções -especiaes que regulem 
o serviço sob sua direcçáo e. as relações dós empregados entre si. 

Art. 6r. A escripturação da receita e despeza far-se-ha por exerci
cios, sendo organisada · de accordo com as instru: ções e modelos forn ecidos 
pelo Thesouro Nacional. 

Art. 6z. Em cas8 algum o sy.st<!m1 de escripturaçfo e contabilidade 
central se afastará das regras prescriptas pela legislação de fazen da . 

Art. 63. O.s empregados, quando viajando em serviço na Estrada e os 
empreiteiros, na forma de seus contratos, terão passes livres na parte da 
Estrada entregue ao trafego. 

Art. 64. Os empregados, quando em viagem de recreio ou de interesse par
ticular, terão o abatimento de 75 °/0 sobre os p reços -das pa~sagens , nos 
carros de· rª ou 2ª classe, segundo sua categoria . 

Art. 65. Gozarão do beneficio dessa reducção de preço todas as pessoas 
da familia do empregado que residirem debaixo. do mesmo tecto . 

Art. 66. Os objecto3· de uso ou consumo do empregado e de sua 
familia gozarão do ·mesmo abatimento de 75 º/0 sobre os preç03 da tarifa 
em vigor. 

Art. 67. ·Nenhum empregado da Estrada poderá ser distrahido para com
missão ou serviço alheio ao da mesma Estrada. 

Art. 68. Par~ imposição das penas décretàdas no regulamento annexo 
ao decreto n. ·r 930, de ;G de abril de I 857, contra pe3soas' estranhas á 
administração dá Estrada, terá o engenheiro chefe, por seus empregados, a 
autoridade conferida naquelle regulamento aos . engenheiros fiscaes. • 

.Art. 69. Todo o · material fixo, rodante ou de consumo, fio telegraph ico, 
áppâre1hos ' e · que tenha de ser importado do estrang~iro, setá contratado . 
pelo Ministro, á v_ista de requisição do engenheiro chéfe, por intermedio 
do agente especial do Ministerio dá Agricultura; incumbido ~ da acquisição 
desse material na· Europa e Estado> Unidos, á vista de notas, de3enho3, 
especifi.caçõe~ e orçamento em duplicata. 
· Art. jo. · O ·engenheiro che_fe apre3entará ao Ministro relatorios tri-

mensaes, resumidos, sobre o e3tado das obras · em construcçáo e demais 
t"rabalhos sob sua direcção. · . 

Art. 7 I. Até o dia 31 de março o engenheiro chefe apresentará relato rio . 
geral do anno anterior, exp?ndó••'com desenvolvim~nto o · esta~o das obras. 

Este relatório será acompanhado: 1 º, do balan·;o geral; 2", do quadro · 
do pessoal; 3º, do o~çamcntO detalhad~ das despezas provàveis para o 
anno financeiro seguinte ; . 4º, firni.lII)ente, de quaesqucr outras informações . 
que possam aprov7itar-oÚ interessar' ao Governo: _ · · . 

· · Art. 72". Fazem parte deste regulamento a tábella ~ observaÇ'ões annexas. 
Art. 73. o' eng~nheiro chefe poderá requfait~r do dfrector df!_ Estrada em 

tr~fego ·o material rod'ante de que cárecer para a construcção das obras, o ~ 



qual ser-lhe-ha fornecido com.a possi vel presteza, e bem assim o necessano 
combustivel e lubrificantes. 

As locomotivas fornecidas . pelo dfrector ao . engenheiro chefe serão diri
gidas e guardadas pelo pessoal da locomoçã'.0( e{Uborac-sob as ordens do enge
nheiro chefe ou de quem por este ·fôr designàêlo. 

Todas as despezas provenientes do .uso ou .emprego desse material correrão 
por conta da construcção das obras, e.serão indemnisadas á Estrada em trafego. 

Art. 74. O engenheiro chefe requisitará do director o transporte do mate~ 
rial desti,nado á construcção das obras. 

O transporte far-se-ha co~o os ordinarios da Estrada em trafego, guardada 
a ordem de prioridade no despacho .. 

Se, porém, em casos de excepcional urgencia, a requisição do engenheiro 
chefe declarar que de preferencia a qualqu_er outro serviço se faça a remessa do 
material pedido, será esta. effectuada. pelo primeiro trem que possa ser expe
dido. Os transportes para as obras do prolongamento da Estrada serão levados á 
conta da respectiva construcção. 

Art. 75. Todas as requisições feitas pelo engenheiro chefe, quer para for~ 

necimentos pelo almoxarifado, se lhe fôr isto preferivel, quer . para concertos e 
fabrico de utensílios, machinas; pontes de ferro, cobertas, canos, bombas ou 

'quaesquer peças e trabalhos das officinas, serão.satisfeitas corn a possiu el bre
vidade, sem prejuízo do servi.ço da Estrada em trafego; deven~o tudo ser oppor-
tunamente indemnisado como despàas de constr:ucção. · 

Art. 76. Em caso algum, e sob qualquer pretexto, poderá o engenheiro 
chefe ou qualquer . de seus auxiliares fazer circular sobre a parte da Estrada em 

. trafego as machinas e vagões ou. carros que tiver ao s,erviço da construcção, 
salvo se houver recebido autorisação escripta ou telegramma do director, espe
cificando os pontos e tempo em que as referidas machinas e carros possam cir
cular. 

Em todo o caso serão rigorosamente obser~adas as instrucções e ordens de 
serviço relativas ao movimento dos trens nas estações e na linha. 

Art. 7,7. O director da Estrada em trafego e os seu.s auxiliares não poder~o 
fazer circular machinas ou trole;rs em qualquer parte da linh~ em construcção, 
sem prévio consentimento do engl!nheir<;> c!J.'i!fe,. e, quando lhe seja isto permit
tido, deverão ser acompanhados. pelo engenheiro ou cond.uctor de cada uma 
das partes da Estrada que tenham de percorrer. 

. Art. 78. Apenas concluida uma sec.ção ou parte da Estrad·a, o engenheiro 
chefe o participará ao Ministro, que. a mandará receber pelo director. 

Poder-se-ha, sempre que o Ministro entender conveniente; e depois de 
ouvidos o engenheiro . chefe e o director, abrir ao transito publico qualquer 
parte da nova linha,. ainda não concluida definitivamente. 

Neste caso o Ministro providenciará sobre os meios de · riiélhor harmo
nisar os dois servicos. . . 

Art. 79. O director e o engenheiro chefe não poderão . dirigir-se, para 
objecto de serviço, a empregados estranhos ás respectivas repartições. As 
requisições dos· dois chefes far-se-hão sempr~ d_irectameme de um para 
outro. 

Art. 80.' Logo que se concluam os trabalhos de construcç~o, os enge
nheiros e conductore~ que nelles tivere,m sido empregados e ahi se houverem 
distinguido serão preferidos para os logares de engenheiros residentes e en~ 
genheiros ajudantes, que vagarem na parte em trafego da Estrada. 
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· · ~rt. 8 r • O engenheiro chef~ p)derá franquear ao publico a linha tele
graphic.a que fôr construida para ·o servico do proloncramento · recebendo-se 

d" , b ' 
nas iversas estações telegrammas para outra qualquer do mesmo prolon-
gamento ou cfa Estn1da em trafego e vice-versa . 

.Pertencerá a renda áquelle dos serviços, trafego ou prolongamento, do 
qual depender a estação de procedencia do telegramma. 

Nas estações telegraphicas do prolongamento se observarão o mesmo re
gul~mento e as mesmas taxas em vigor nas do trafego, em tudo que não con-
trariar o presente regulamento. . 

Art. 82. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 2 de setembro de i 890. - Francisco Glicerio . 

TABELLA DE VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS 

CATEGORIAS ORDEN ADO GRATIFICAÇJi:O. VENCIMENTOS 

Engenheiro chefe . . rn: ooo$ooo 5: 000$000 15 :000$000 
Primeiro engenheiro. 7:000$000 3:500$ooo rn :500$000 
Chefe de secção . 5 :000$000 2 :500$000 ..• 

7 :500$000 
Engenheiro de Iª classe . 4: 000$ooo 2:000$000 6:000$000 
Dito de 2• classe . 3:000$000 1: 500$ooo 4 :500$000 
Conductor de i ª classe 2:500$ooo 1:250$000 3:750$000 
Dito de 2ª classe . 2:000$000 1:000$000 3:000$000 
Auxiliar de 1ª classe . 1:600$000 800$000 2:400$000 
Dito de 2ª classe . 1:200$000 600$000 r :8oo$ooo 
Desenhista de r • classe 2:250$000 I.: I25$000 3: 375$000 
Dito de 2• classe. I :750$000 875$000 2:625$000 
Pagador. 3:000$000 1: 500$000 4:500$000 
Sec(etario . 2:500$000 1:250$000 3:750$000 
Almoxarife . 2:000$000 1:000$000 3:000$000 
Agent~ no Rio. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 
Amanuense . 1:250$000 625$000 l :875$000 
Continuo 800$000 400$000 1:200$000 

OBSERVAÇÕES - r •. AléTI\. dQ pessoal d.e empregados marcado nesta tabella, poderá o enge
nheiro chefe admittir coadjuvantes, apontadores, machinistas, teleg raphistas, mestres, ope
rarios, feitores, trabalhadores, estafetas e todo o mais pessoal de jornaleiros, e marcar-lhes 
os respectivos jornaes ou salarios . 

2ª . O epgenheíro chefe terá mais a diaria de 8$000, a titulo de despezas de viagem, 
durantê o tempo eTI\ que se _achar em exercício ,; e os demais empregados, quando cm 
serviço de campo, diarias de 2$000 a 8$000 e quândo em serviço nos escriptorios central 
e das s_eçções, diarias de ~ $000 a 4$ooo . 

As diarias devem vari~r . com a categ·oria ou vencimento do empreg·ado, distancia 
de sua residencia á ultima estação em trafego e as difficuldades locaes de subsistencia. 

3•: Aos empregados em serviço de campo e ao pagador mandará o engenheiro 
chefe abonar uma quantia para cavalgadura, correspondente a 50 °lo do respectivo 
vencimento. mensal, ficando o empregado obrigado, quando deixar o serviço que lhe 
dá direito á . cavalgadura, a entrar com a quantia que houver recebido, com desconto 
na razão de 20 °lo ao anuo, calculado sobre o prazo decorrido de~de a data em que 
se lhe tiver feito o abono . 

Decorridos cinco annos, depois do abono, considerar-se-ha amortisada a quantia 
anteriormente recebida e será abonada outi:a sob as mesmas condições . 

4•. Os chefes de secção em trabalhos de exploração, locação ou construcção receberâo, 
para aluguel de escriptorio, 50$000 mensaes, e os chefes de turma de exploração ou 

:;: 0 3 
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-locação e qs . engenheiros ou condm:tores encarregados d~s re~idencias nas secções em 
construcção, 30$000 inensaes para o ·mesmo fim. 

Não sendo po13sivel obter _casa por aluguel, .º engenheiro chefe mandará fornecer 
barracas para o trabalho de exploração ou locação_ e comppr ou construir casa para os 
trabalhos de construcção; céssando, em qualquer dos c10is casos, o abono para aluguel. 

. 5•. Aos empregados e jornaleiros removidos, por conveniencia do serviço, do escriptorio 
central pani uma secção, ou vice-versa, de · uma secção. para outra ou de uma residencia 

, . para outra· da : mesma secção, manàará o engenheiro chefe abonar, a tituio de despezas 
de viagem : 1 º, uma quantia fixa correspondente a cinco dias de vencimento ou jornal; 2º, 

outra quantia proporciona:!a á distancia a percorrer, contada pelo eixo da· linha, 
correspondente ao vencimento ou jornal de um dia, para cada extensão de 30 kilo
metros ' e' para fracção restante, . sem prejuízo do vencimento,., jornaes e demais van

·tagens devidas ao empregadq ou jornaleiro durante os dias indispensaveis, a juizo do enge-
nheiro chefe, para elfeétuar-se a mudança. · 

6". Os empregados que durante êada trimestre não tiverem commettido faltas que 
prejuàiquem o serviço, a juizo do engenheiro chefe, terão direito- a uma: gratificação 
equivalentê ao respectivo vencimento de IO dias. 

Exceptuam-se: o primeiro engenheiro, os chefes de secção, os .engenheiros de lª e 2ª 
classes e os. conductores de lª e 2ª classes. 

7•. Além da diaria que, em virtude da condição 2ª, lhe fôr fixada1 perceberá o pagador, 
ou quem suas vezes fizer, uma outra de 8$000 durante os dias indispensaveis, ajuizo do 
erigenheiró chefe, · ao · pagamento do ·pessoal fóra . do- escriptorio central, corrrendo por 
sua conta todas as despezas comsigo, · camaradas e . animaes .. 

' 8ª. O ·pagador receberá mensalmente uma .gratificação para quebras, corresfondente a 
15 °lo do seu vencimento. 

9•. Accumulando o secretario ás suas· as funcções de guarda-livros, perceberá esse em
pregado, ou quem sB.as vezes fizer; a gratificação mensal de rno$000; devendo semelhante 
accrescimo de trabalho ser executado -sem prejuízo . do desempenho cabal de seus deveres 
de secretario. 

10ª. Para os despachos na· Alfandega do Rio o engelírheiro chefe poderá ajustar um 
despachante geral da mesma Alfandega-, mediante a grntificação de. 1:2oo$000 por anno. 

' 11 •. Aos conferentes ou agentes das estações terminaes da linha do Centrei e do ramal 
de Ouro Preto poderá o engenheirn . chefe, se o director da .parte em trafego não 
julgar faconvenierite, abonar 11ma ·gratificação mensal de óo$OOQ· pel~s serviços que pres
tarem ao prolongamento. 

12ª. 6 prnlongamento continnará a fornecer os instn1ment0s: d:e engenharia p~ra 
os trabalhos de campo, livros, cadernetas, papel e, .em · geral, todos os - instrumentos e 
objectos necessarios aos trabalhos d'e campo e ·dos diversos eseript0ri0s; ficando os 
empregados obrigados a conservar em bom estado, até serem recolhidos ao almoxarifado, 
todos aquelles que, por sua: natureza, não forem de mero conSU!lJ.O. · .. 

Para o escri'ptorio das seeções . f©rneeerá · um servente e· paFa as tt1rmas de exploração 
e.residencias de c0nstrnccção,. es tFabal1'lad'eires 4Ndlispensa::víeiS,, a jui~ cd.o: engenheiro ch_efe, 
para o serviço de campo. 

13ª· . Ficanl rigorosamente prohibidas. b@d!as as Va!l~tageNs· não1 eswecificadas neste 
regulamento,, tabella e observ~ções annexas, qrue- terrham a:té· hoje usu.fruido os ,empregados 
çlb prolbng·amentei da Es~racloa: d'e F~r.ro: <Cen.traJI d0· B!iiwi:l, taes; coNI©~ él!b0.mo para aluguel 
d'e casa, pagamento de m·espezas <il'e transpórte palia 0s· empl!'ega<d'0s, suas familias e 

. • objectos de uso ~ consumo, . fornecimemt1l0 de· a1Hi1maes JDaFa. m11>n.taria e parra cargas, cozi
nheiros, criad0s, allmentàção m'e ariimaes; etc. · etc-. 

Capita~ Federal, 2 de setemll>no de 1890.- Frrancis.co Gti'cerie. 

" 



. J O M~nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com· 

merc10 e Obras Publicas resolve approvar as condicões creraes, especificacões 
,, ' b ' 

e tabella de preços que coth ~sta baixam, assignadas pelo chefe da rª Dire-

ctoria das Oqr;;i.s Publicas da . respectiva Secretaria de Estado, para execuç20 

'.das obras de construcção .do prolongamento da Estrada de F erro Central do 

Brazil e de seus ramaes. 

Capital Federal em 9 de dezembro de r 890. - Francisco Glicerio. 

i . 

< cc.:·.:.: 1. 

CONDIÇÕES GERAES . 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMI;>;ARES 

Obrigatoriedade das presentes condições 

Art. 1°. Mediante inclusão nos contratos a celebrar para construcçáo de 
obras do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil e de seus ra· 
maes, as presentes condições geraes tornam-se obrigatorias para a.t partes ci:rn~ 

tratantes em tudo a que forem applicaveis, salvo as alterações que forem feitas 
pelo contrato ou pela especifi.caçáo das obras contratadas. 

Desempenho do contrato 

Art. 2°. O empreiteiro, devendo ter plen9· conhecimento não só das obras 
que contrat1,. mas tambem das circumst1ncias locaes, frca obrigado a dar-lhes 
inteira e cabal execução a contento do engenheiro chefe e de accordo com o 
contrato, com as presentes condições e com as e~;-pecificações que acampa· 
nharem o mesmo contrato. 

Fiança 

Art. 3°. Para garantia do fiel cumprimento do contrato depositará o em· 
pre1teiro no · Thesouro Nacional a quantia qug fôr taxada em cada caso, a 
quatl constará nós editaes de rnncui-rencia. · 

· A fiança de que trata a presente ·condiçáo só poderá ser levantada depois 
·de ·concluidas pelo· empreiteiro e definitiva?1ente. recebidas todas as obras con~ 
tratadas. 

Perda da fiança 

Arr. 4°. Em caso de inexecução do contrato por parte do empreiteiro 
e em qualquer. Ca'lO d~ rescisão a que eJ1e por seu~ actos ·óu omissões der logar, 
perderá em favor do Estádo ~fiança de que trata: a condiç.ão anterior. · 

1 • 

-Bens d0 empreiteiro 

Art. 5°. O em~preiteiro fica ~~sp.on~~wel por si, seu.:> teres e haveres, por 
todas as obrigaçõe~ que lhe i~põe_ o c~ntra.to. . -

Nacionalidade do empreiteiro 

~rt. 6~ .. Se. o empreiteiro fôr estrange!r?, s~ni con~idera:do :como nacional 
: · p~:ii!- ~t0d~s . os . ~e,~t~s . do contrato de emp~e_itad1, entendendo-se que, pelo 
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simples facto de o acceitar e assignar, prescinde de-quaesquer dir-ei~os, · foros ou 
regalias que lhe possam pertencer na sua qualidade de estrangeiro. 

. ( 

Intransferencia do ·tontrato 

Art. 7º. O contrato é intfansferivel e o empreiteiro incorrerá na peria de 
rescisão do mesmo, com perda das quantias que tiver em deposito e da que -se 
lhe dever pelas obras em andamento, se o transferir a outrem . 

. II - EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Pessoal da empreitada 

Sub-empreitadas 

Art. 8°. Fica livre ao empreiteiro dar de sub;empreitada parte das obras. 
Neste caso deverá o empreiteiro conferir a cada um dos sub-empreiteiros plenos 
poderes para o representar e dec:dir, como se elle presente fosse, tudo que disser 
respeito ás obras da sub-empreitada, sua execução, medição, classificação, liqui-

• dação de contas ·e o mais a que está sujeito o empreiteiro, em virtude de seu 
contrato com o Governo. v 

Os sub-empreiteir~.s serão considerados para todos. os effeitos como meros 
agentes ou repre~entantes do empreiteiro que, portanto, ficará, o unico respon
savel perante o Governo por tudo quanto fizerem os sub-empreiteiros e tambem 
por tudo o que disser respeito aos trabalhadores destes, inclusive paga~ 
mento de. salarios. 

Assistencia e residencia do empreiteiro 
1 ' • • 

Art. 9°. O' empreiteiro assistirá á execução das o~ras,-com a frequencia que 
fôr necessaria a bem do serviço e acompanhará o·eagenheiro chef~ em suas in
specções, sempre que este o requisite. 

O empreiteiro deverá residir no centro dos trabalhos e não poderá ausen~ 
tar-se senão 0 temporariamente e com conhecimento·do engenheiro chefe, sem 
que apresente á approvação do mesmo engenheiro e seja por este acceito um 
procurador idoneo e com poderes espedaes. para: substituil-o, fazer pagamento 
aos trabalhadores e proceder como.se presei;lte fôra o .empreiteiro; de mod?que 
nenhuma operação relativa aos trabalhos da empreitada possa ser retardada ou 
suspensa por causa da ausenda temporaria do mesmo empreiteiro. 

·~ :)':.:~~~.j:i~, \ 
Revelia 

-- <)GArt. 1 o. Se o. empreiteiro deixar de cumprir o disposto ria segunda parte 
·da ~ondição anterior ou se o procurador· não . executar as ordens de serviço que 
receber ,?o engenheiro chefe ou dos engenheiros directamente encarregados da 
fiscatisa~o das obras, proceder-se-ha á revelia do empreiteiro, o qual nenhuma 
reclamação poderá levantar contra o que s.e fiz_er ou contra o resultado do que 
se .fizer e fôr approvado pelo engenheiro chefe. -~- -

. -

Admissão do pessoal 

Ar~. 11 ~ O empreiteiro te,rá particular cuidado na escolha do seu pessoal, 
· não :admÍttindo para administradores, feitores, mestres de obras e operarios 

senão pessoas que se· recommendem por sua probidade e aptidão, fiaando o 
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mesmo empreiteiro responsav~I para com a Administração e para com os par
ticulares pelos prejuizos que lhes causar este pessoal, salvo quando taes prejuízos 
proviere~ in~vitavelmente de ·execução de ordens de serviço expedidas pelo 
engenheiro chefo. 

Sujeiçao do pessoal 

Art. l 2. Os empregados do empreiteiro que commetterem actos de insub
ordinação, improbidade ou outros que tornem inconveniente sua permanencia 
no serviço serão removidos ou despedidos, conforme o exigir o engenheiro 
chefe. Nesta ultima disposição se comprehendem tambem os sub-empreiteiros. 

Lista do pessoal e vehiculos 

Art. 13 .• O numero de. operarios de differente3 classes e o dos vehiculos a 
empregar diariamente nas obras . será sempre proporcionado á quantidade de 
trabalho e ao tempo em. que este tiver. de ser executado·-

Afim de que possa.a Administração verificar. se as obras marcham com o 
conveniente.impulso, o empreiteiro fornecerá ao engenheiro residente, perio
dicamente e.nas épocas por este fixadas, a relação do pessoal e do material de 
serviço empregado nos differentes trabalhos, com dedaração dos nomes e pro-

. fissão do pessoal. ' 
O engenheiro residente poderá verificar a exactidáo dessa relação e o em

preiteiro por . sua parte deverá.facilitar-lhe os meios que forem necessarios para 
esse fim. 

Pagamento dos operarias . 

Art . . 14. O empreiteiro é obrigado a ter os operarios da sua empreitada 
pagos em épocas regulares. Em caso de móra regularmente averiguada, o Go
verno · reserva-se o direito de · mandar pagar directamente aos operarias, lan
çando mão dos valores que o empreiteiro tiver em deposito ou que se lhe dever 
de futuros pagamentos. . . 

Se,\ porém, o empreiteiro reincidir' na falta ou atrazo de pagamento aos 
operarias, ficará livre ao Governo rescindir o c0ntrato e fazer concluir as obras 

por conta e risco do empreiteiro. 

Ordem. de serviço 

Engenheiros encarregados da fiscalisação 

·Art. 15 : Sempre que nestas condições geraes ou nas especificações an
nexas se falla em engenheiro chefe, chefe -de secção ou engenheiro residente, 
entende-se que são os que, por parte do Governo, têm a seu cargo a direcção, 
classificação, m~dição e fiscalisação das obras. 

Fórma das ordens.e de .. sua contestação :. 

Art. 16. Todas as ordens de serviço serão dadas por escripto pelo chefe 

de secção. ou pelos engenheiros residentes. . 
. . Serão numeradas e entregues.em mão do empreiteiro, que dellas passará 
rec~bo, e . de: identico ~odo se procederá em relação ás observações ou reda .. 
maçó~s que o empreiteiro. haja .de apresentar, motiv_adas por estas ordens, 

, devendo ser apresentadas taes observações ou reclamações dentro de 48 horas, 
contadas d~ d~a em que forem entregues as referidas orde~s ao empreiteiro. 

303 
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.. 1 

1 ~ .. '~ • 

. J .. '. ' 

Re~urso suspensivo 

Art. . 1 7. As ordens de serviço deveráo ser immediatarriente cumpridas 
pelo e~1preit~iro; se, po;ém, este entender que d~ sua e!ecução resultam-lhe pre
j uizos contra os quaes tenha de reclamar, fará ~~star ~obra em questão e se en .. 
tenderá com o chefe de secção dentro do' prazo de 48 horas, a que se refere a 
condiçáo anterior; co.r:rendo por conta e risco do empreiteiro o que elle fizer em 
contrario da presen.te condição e sem direito a indemnisação, qualquer que 

- seja o motivo. 
Meios coercitivos 

Art. r 7 A. Se o .chefe de secção, não acceitando as razóes apresentadas 
pelo empreiteiro, reiterar-lhe as ordens de serviço e o empreiteiro não se con .. 
formar com ellas, o engenheiro chefe poderá intimal·o para satisfazel..;as dentro 
de um prazo determinado: Este: prazo, salvo os casos vigentes, não será inferior 
a dez dias, a contar da data da intimação. 

Expirado ·este prazo, se o empreiteiro nfo tiver executado as disposições 
prescriptas, o engenheiro chefe poderá ordenar que sejam as obras executadas 

. administrativamente, co.rrendo as despezas por conta do empreiteiro. 
O engenheiro chefe .communiCará todo o occorrido ao Ministro, o qual po

lierá, segundo as circumsta:ncias, quer ordenar nova concurrencia por'tonta e 
risco do .· empreiteiro, quer declarar rescindido o contrato, quer prescrever a 

.contimiação da exeçmção administrativa das obras por conta do. empreiteiro. 
Para pagamento das despezas e ajuste de contas como empreiteiro será ob .. 

servado o que dispõem 03 arts. 47 e 48. 

· ' Improce::lencia de ordens verb:,ie8 . 
·~ n • 

Art. 18. Nenh_uma r.eclamação do empreiteiro será acceita, quando baseada 
. em or.dens verbaes. 

1. 

Terrenos a ' occupar · 

Art. rg. Ü3 terrenos que tiverem de ser occupad.os pela Estrada e suas 
dependencias e aquelles·.'donde .se houver de extrahir, por decisfo do enge•_ 
nheiro ch':!fe, p~.ira para as obras, seráo entregues ao empreiteir0 livres -e 
desembàtaç.ados de qualquer onus pecuniario . 

. Salv,o o d.isposto no a,rtigo seguinte,º· empreiteiro poderá utilisar-se desses 
~erreno~ . 'táo 

0

s(:>ment~ pará os fins design:idos,-dev~hdo 'obtér á sua custa os ter .. 
. • .• i 

... _ . '. renQS qÜe tenha neces'~ida# de ,OCCUpar para quáe-3quer' Outros fins. 
e , .. 

'' ' '. 

' 
' ·- \ . (_ .. 

Arranchamento na faxa da Estrada 

· Art(, 20. Na faxa _de. terreno d~stinada ao estabelecimento da Estrada será 
. - ' 

permittido ao empreiteiro, se assim o entender o. engenheiro chefe, levantar 
" ranchÓs pàra abrigo dos operarias, 'depositbs, armazens_e ou'tros misteres da em .. 

preitada. Em tal cas(?-~essas construcções, _menos ~o material da cobertura, as 
portàs e as 'janella's, pàssarão ao domínio ' da Administração da Estrada, sem in .. 

· demnisiÍ.ção alguma, ·logo que por· qualquer causa ces~arem os trabalhos do em .. 
preitéiro, o qual será obdgado 3: desoccupal-as e tambem a re~ovel-as, se assim 
o exigir a Ad~ini~tração da: Estrad~; tudo· no prazo de teru'po que esta lhe deter .. 
mmar. 
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Linha locada 

, Art · 2 I '. Antes de encetar-se os trabalhos de cada trecho de 3 kilometros 
~er~ este 7,ntregue ao empreiteiro, convenientement~ márcado com estacas que 
md1quem os accii.!entes do terreno, entradas dos cortes, etc., no eixo da Estrada 
e tambem lhe seráa entregues as notas do perfil longitudinal ; o que examinado 
pelo empreiteiro, declarará elle por escripto que recebe o referido trecho nas 
c~ndiçõe> acima indicadas, ficando sob a responsabilidade do mesmo emprei
teiro a conserva~ão das estacas, bem como as despezás que a Administracão 
houver de fazer, motivadas pela remo~ão ou desarranjo das mesmas. , 

Obras d'arte 

ArL 22. Para a execução de cada uma das obras d'arte que fizerem parte 
da empreitaçla, e· á medida que for necessario, a juizo do engenheiro chefe,. 
serão fornecidas ao empreiteiro cópias authenticas dos desenhos, bem como as 
notas competentes. 

Os originaes destes desenhos e notas, rubricados pelo engenheiro chefe e 
pelo empreiteiro, ficarão archivados no escriptorio da Administração. 

Alterações 

Dever do empreiteiro 

Art. 23. Na execução dos trabalhos; empreiteiro seguirá fielmente as pre
sentes condições e especificações, as indicações dos desenhos que lhe forem for
necidos pelo engenheiro encarregado das obras e as ordens de serviço que por 
este lhe forem dadas, e não poderá fazer alteração alguma, sob pena de demolir 
·a obra feita e reconstruil-a á sua custa, de perfeito accorçlo com as referidas con
dições geraes, especificações, desenhos e ordens de serviço. Se o empreiteiro 
recusar cumprir esta ultima dispo3ição será a obra demolida e reconstruida, ou 
reparada e modificada pela Administração da Estrada, correndo por conta do 
empreiteiro as despezas, as quaes serão deduzidas do primeiro pagamento. 

O engenheiro chefe poderá dispensar o empreiteiro º dessa demolição ou re
paração quando entender que, apesar da alteração feita s~m ordem competente, 
a obra se .ach1 em condições de ser acceita. Neste caso, porém, será o em .. 
preiteim pago unicamente da obra realmente exeéutada, e se esta fôr superior á 
.ordenada não lhe será contado o excesso que -porventura apresente em refe ... 
rencia ao projecto, especificações, etc. ' 

A disposição deste ar.tigo abrange todas. as obras da empreitada, cortes, 
aterros; obras d'arte, edificios, etc. etc. 

<: 

Direito ,a alterações por yarte do Governo 

Art.. 24. Se. o engenheiro chefe ehtender conveniente alterar a direcção da. 
Estrac:la ou os projectos das obras que houver mandado executar, assim o arde

, na['á por escripto ao empreiteiro, que o cumprirá logo qu~ receber a ordem do 

mesmo engenheiro ou do chefe de secç~o. 

. . . . Conseq]!epcia das alterações exigidas 

Art. 25. Se das alteracões a que se refere a condição anterior resultar aban
dono de dbra 'felta on ené~t~â~, s~riC> estas medidas defirr'itivamente e seu valer 
c~editado ao ~mpr'eiteiro, sem que -tenbà ·este direito a-lguá1 a 'qualquer inde
mnisação :por moii~0 ~e ·aug~en~o ou diiminuiçã0 de trabatlw proveniente 

. de taes alterasões . 
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· Formalidades necessarias 

Art. 26. As· alterações que porventura tiverem de soffrer as obras depois 
d'e entregues os respectivos desenhos ao emp[eiteirn, deverão ser indicadas 
nestes e em ordem de serviço, e assignadas pelo chefe de secção, sem o que não 
deve o empreiteiro executal-as,. sob pena de incorrer no que dispõe o art. 23. 

As mesmas alterações deverão ser mencionadas nos originaes a que se re
fdre o art. 22 e serão rubricadas pelo empreiteiro e engenheiro chefe. 

•• 

Quando porventura venha a apparecer qualquer duvida ou contestação 
entre o empreiteiro e os engenheiros da Estrada, proveniente dbs desenhos das 
obras, decidirá o engenheiro chefe, tendo em consideração sómente o que 
constar dos referidos originaes e das ordens de serviço. 

Andamento das obras 

Começo das obras 

Art. 27. O empreiteiro dará principio aos trabalhos dentro do prazo de 3o 
dias, contados da data em que· lhe fôr communicado pelo engenheiro chefe ou 
pelo chefe de secção acharem-se promptas as notas correspondentes ao perfil 
longitudinal dos tres primeiros kilometros ; e fica sujeito á multa de · roo$ por dia 
que exceder o refer_ido prazo, rescindindo-se o contrato logo que a mi.fita subir 
ao valor de 3 :000$ 000. 

Prazo pa_ra:. ~onclusão 

Art. 28. Os trabalhos deveráo ficar concluidos dentro do prazo de tempo 
que fôr estipulado. no contrato, a contar da mesma data referiãa no artigo an
terior, ficando o empreiteiro sujeito á multa de 10:000$ por mez de excesso da
q uelle prazo. 

Marcha do serviço 

Art. 29. O empreiteiro encetará os tràbalhos pelos pontos que lhe forei:n -
designados e no tempo que fôr determinadó pelo chefe de seéção em ordem 
escripta, dando a cada um desses trabalhos nÍ.aior ou menor desenvolvimento, 
segundo exigir o serviço, a juizo do mesmo engenheiro. .. 

A marcha dos trabalhos fiéará inteiramente sob a dfrecção do engenheiro 
chefe, o qual poderá sustar qualquer delles 01:1 determinar que uns sejam feitos 
de preferencia a outros, segundo a conveniencia do serviço, sem-que o_emprei
teiro tenha por isso direito a indemnisação alguma. 

Competindo, portanto, ao engenheiro chefe julgar da opportunidade da 
execução de qualquer obra, conforme o andamento geral dos -trabalhos da em
preitada, o facto, por si só, de ter sido expedida uma ordem para execução de 
qualquer obra pouco antes da época estipulada· para · conclus[o· dos trabalhos, 
não dará direito á prórogação equitativa de que trata o art. 32, sendo essencial 
para isso que todos os demais trabalhos· da empreitada fiquem concluidos 
dentro do referido prazo . 

.. 
Falta· de actividade A 

Art.. 3o.. Se por insufficiencia de mei~s de execucão a construccáo de 
-qualquer trecho ou de qualqu~r obra isolada não fôr c~cetadá no pr~zo de 
tempo determinado pelo engenheiro ~hefe_, ou não pros_eguir com o necessario 
impulso para que fique concluída dentro do pr~zo fixado pelo c0ntrato, a juizo 
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do mesmo engenheiro, ordenará este o preciso augmento de pessoal e de ma
terial, que o empreiteiro deverá realisar dentro do prazo que lhe fôr fixado pelo 
mesmo eng.i!nheiro; se, expirado este prazo, não tiver o empreiteiro cumprido a 

·ordem e não apre~entar motivos justificativos que o inhibiram de cumpril-a, 
providenciará o engenheiro chefe de conformidade com os arts. 17 A, 47 e 48. 

Se forem acceitas pelo engenheiro chefe as razões apresentadas pelo em
preiteiro que o · inhibiram de realisar o referido augmento no prazo fixado, 
poderá o mesmo engenheiro prorogal-o; finda, porém, esta prorogação, se 
não estiver cumprida a ordem, qualquer que seja o motivo, proceder-se-ha 
como está determinado nos artigos supra mencionados. 

Suspenslio ou abandono das obras 

Art. 3 I. Quando se dê o caso de suspensão geral ou o de abandono 
geral das obras ou da maior parte destas por parte do empreiteiro, o con
trato ficará rescindido e o empreiteiro perderá em favor do Estado todas 
as quantias que tiver em deposito ou que lhe forem devidas . 

Se a suspensão ou o abandono forem parciaes, proceder-se-ha de con
formidade com os arts. r 7 A, 4 7 e 48. 

Considerar-se-ha abandono não só a situação de completa falta de ope
rarias nas obras, como tambem a de emprego de operarios em numero tão 
insufficiente que demonstre êia parte do empreiteiro desidia ou proposito 
de fugir á execução dessas obras, quando exigidas pelo engenheiro chefe. 
Salvam-se os casos extraordinarios e independentes da vontade do empreiteiro, 
reconhecidos a juizo do mesmo engenheirÓ. 

Modificações no prazo de conclusão · das obras 

Art. 32. As obras terão o andamento que permittirem os creditas vo
tados pelo Poder Legislativo, ficando subordinado a esta circumstancia o 
prazo que fôr estipulado no contrato. 

Se o andamento · das obras fôr prejudicado por esta causa ou por qualquer 
outra dependente da direcção das obras, o empreiteiro terá direito a uma 
prorogação equitativa do prazo estipulado no contrato; nunca, porém, se 
poderá esquivar á sua execução. 

Modo de execução 

Formalidade para ,execução de qualquer trabalho 

Art. 33. Nenhum trabalho será executado pelo empreiteiro sem que 
preceda ordem escripta do chefe de s.ecção, a quem compete determinar o 
trabalho a executar e a occasião em que deverá ser feito. Cor~erão por conta 
e risco do empreiteiro todas as obras que executar sem aquella ordem ou 
de encontro ás já recebidas e ficará o empreiteiro sujeito a demolil-as á sua 

. custa, se assim o entender conveniente o engenheiro chefe. 

Perfeição e solidez 

Art. 34. As oJ;iras serã~ executadas segundo as regras da arte, com per .. 
. . 

feição e solidez, a contento do engenheiro chefe e de accordo com o con .. 

trato. 



Qualidade e dimensões dos materiaes 

Art. 35. O empreiteiro empregará materiaes qe superior qµalidade, a 
juizo do chefe de ·secção, devendo remOver tí sua ~usta os que forem recusa
.dos por insufficiencia de dimensões ou por má qualidade·. A remoção será 
feita pela Administração, se o empreiteiro recusar fazel-a, correndo por conta 
do mesmo empreiteiro todas as despezas, que lhe serão debitadas. 

A approvação de qualquer material a empregar e.m obra não exime o · 
empreiteiro da sua responsabilidade pela boa qualidade e emprego do mesmo 
material. 

Demolic;c'io de obra 

Art. 36. Quando o empreiteiro tenha de demolir ooras pertencentes á 
Administração da Estrada procederá a esse trabalho de modo e com tal cau
tela que os materiaes proveniente3 da demolição poss8:m ser devidamente 
utilisados. 

Emprego dos materiaes pertencentes á Estrada 

Art . .37. Quando lhe fôr determinado pelos engenheiros, o empreiteiro 
~ . 

empregará na execução das obras os materiaes pertencentes á Admfüistração 
da Estrada, quer novos, quer provenientes de demolição. Neste caso descon~ 
tar~se-ha no preço da obra o vâlor com que teriam de entrar os mesmos 
materiaes se pertencessem ao empreiteiro, sem que este possa reclamar inde· 
mnisação pela priv{lção dos beneficias que lhe resultariam do fornecimento sup~ 
primido. 

Vicios de construcção · 

Art. 38. Se no período de construcção das obras e . em qualquer tempo 
antes da sua recepção definitiva a Administração recop.hecer ou presumir 
que h::t vícios de execução ·em qualquer obra em andamento ou construida, -
será ella demolida e reconstruida á custa do empreiteiro, no caso em que se 

. verifi:i_ue a existencia de taes defeitos, e, no caso contrario, á custa da Admi
nistração. 

Obras não previstas 

Art. 39. As especies de trabalho não previstas no contrato e taoella 
de preço3 serão executadas pelo empreiteiro mediante ajuste prévio com o 
engenheiro chefe. Em ~aso de desaccordo no preço, as obras não previstas 
serão retiradas do empreiteiro, procedendo o engenheiro chefe á sua exe~ 
cução, pelo modo que julgar conveniente, sem que o empreiteiro possa reclamar 
indemnisaçáo alguma . . 

Quando o· engenheiro chefe tenha de executar. taes obras por adminis
tração, o empreiteiro fornecerá o pessoal, ferramentas e apparelhos que por 
escripto lhe forem requisitados, se o engenheiro chefe assim o entender fazer. 

Pelo fornecimento de ferramentas e apparelho.s de que se trata receberá 
o empreiteiro 5 º/o dos salarios do· pessoal, o · qual será pago directamente 
pela Admirú:;traçáo. 

E&ta obrigação, a que fica sujeito o empreiteiro, em_ caso algum será 
invocada' por elle como motivo ou causa ·para não concluir os trabalhos de 
sua empteitada dentro do tempo do contrato, ou para levantar qualquer 
reclamação relativa a indemnisações. 
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Despezas accessorias ou eventuaes 

Art. 40. Além do mais que se designar nas especificações ou no 
contrato! co['.~erão por conta do empreiteiro : a construcção de ranchos, bar
racões e abrigos ·para os operarios e materiaes destinados ás obras, o 
descobrimento e abertura de pedreiras, abertura de tanques, perfuração de poços 
e construcção de açudes, quando necessarios para os misteres das obras, o for
necimento de apparelhos, ferramentas, utensilios, andaimes, cimbres, illumi
nação, o pagamento de quaesquer impostos e as demais despezas · accessosrias 
ou eventuaes que forem necessarias para execução das obras, por se cons1-

. derar que todas são comprehendidas nos preços destas. 
Salvas as excepções que forem declaradas nas especificações, as despezas 

de escoramento e esgotamento correrão igualmente á custa do empreiteiro. 

Prejuízos, perdas e damnos 

Art. 41. Nenhuma indemnisação será concedida ao empreiteiro por pre .. 
juízos, perdas e damnos provenientes de tempo desfavoravel, chuvas torren
ciaes, máo estàdo ou falta de caminhos, e bem assim pelo que resultar da negli
gencia, imprevidencia, falta de recurso>, erros ou má administração do mesmo 
empreiteiro ou de seu pessoal. , 

Exceptuam-se os casos de força maior, a juízo do engenheiro chefe, com
provados dentro dos 1 o dias seguintes ao dos acontecimentos; pertencendo ex
clusivamente ao mesmo engenheiro a apreciação do quantum da indemnisação. 

Depois de decorridos os 1 o dias acima citados perde o empreiteiro o di
reito á . referida reclamação. 

Disposições diversas 

Empreitadas contiguas 

Art. 42. A adjudicação das obras de construcção do leito da Estrada 
por empreitadas parciaes não prejudicará a conveniente distribuição dos mate
riaes ao movimento de terras. Para esse fim o empreiteiro fica obrigado a 
empregar, mesmo fóra de sua empreitada, materiaes que tiverem de ser ex
ca vados nos córtes da mesm8:, se assim lhe fôr determinado pelo engenheiro 
chefe; e vice-versa, o empreiteiro fica sujeito a que alguns aterros compre
hendidos em sua empreitada sejam feitos por outrem com materiaes procedentes 
dos cortes das empreitadas vizinhas, se isso fôr determinado pelo engenheiro 
chefe, sem que por qualquer de taes factos tenha o empreiteiro direito a inde
mnisação alguma. 

Materiaes extrahidos das · cavas 

Ait. 43. Todo o material que se extrahir das cavas ou de demolição de 
obras pertencentes á Estrada é propriedade desta e·será empregado na forma
cão de aterros ou depositado nos pontos que forem indicados pelos engenheiros. 
, o .material depositado ficará sob a guarda e responsabilidade do emprei
t~iro, que delle poderá utilisar-se tão sómente nas obras da Estra1a e quanç!o 
para isso tiver ordem expressa do engenheiro, fazendo-se no valor da obra 
o desconto de que trata o art. 37. 

Objectos encontrados nas cavas 

Art. 44. Serão considerados propriedade do Estado os mineraes, fosseis 
e, em geral, todos os objectos de curiosidade, valor artístico, ou scientifico que 



forem encontrados nas excavações que se fizerem para .formação do leito da 
Estrada e construcção das obras d'arte, ou na demolição de obras perten
centes á Estrada. 

Taes objectos deverão ser extrahidos com t>uidac!b e o empreiteiro os en
tregará ao engenheiro chefe . 

Passagens na Estrada em trafego 

Art. 45. Todo o material, ferramenta, apparelhos e o pessoal que o em
preiteiro houver de empregar·nas obras, quando tenham de ser transportados 
para estas pela Estrada em trafego, pagarão os fretes correspondentes com So º/o 
de abatimento; devendo previamente apresentar o empreiteiro ao engenheiro 
chefe as respectivas guias de materiaes e requisição de passes em duas vias. 

Esta concessão não se entende com os generos alimenticios, mobilia e 
outros objectos de uso particular do empreiteiro e de seu pessoal, os quaes 
ficam sujeitos ao frete integral da Estrada. 

O empreiteiro ou s~u prepôsto terá passagem franca de 1ª classe nos trens 
da Estrada em trafego entre as estações Central e terminaes da linha do Centro 
ou do ramal de Ouro-Preto. 

O engenheiro chefe providenciará contra qualquer abuso da presente 
' concessão. 

Occurrencias diversas 

Julgamento e:las contestações 

Art. 46. Salvos os casos de recurso para o Minisierio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, de que tratam os arts. 58 e 60, todas as duvidas 
ou divergencias ql:le se derem entre os engenheiros e o empreiteiro, toda . 
e qualquer reclamação que este tenha de apresentar, serão decididas em ul
tima ínsta[]cia pelo engenheiro chefe. 

Cessação dos trabalhos 

Art. 47. Dado o caso de rescisão do contrato ou de retiráda de qualquer 
obra ou trecho de toda a empreitada ou qualquer outra em que se dê ces
sação dos trabalhos a cargo do empreiteiro, no todo ·ou em part~;· pro~eder
se-ha á medição final dos trabalhos por elle exécutados em toda a empreitada 
ou r_io respectivo trecho ou obra, observando-se a respeito o que dispõem as 
condições relativas a medições finaes de obras concluidas, sendo, porém, só 
de cinco dias o prazo para o empreiteiro authenticar os respectivos desenhos. 

Esse serviço será feito com a necessaria pr:omptidão, afim de que não 
fique retardada a applicação de novas providencias que o Governo tenha de 
tomar para continuação das obras; e se o empreiteiro, por si· ou-por seus repre
sentantes, faltar a qualquer dos actos ·da medição final, correrão estes á revelia 
do mesmo empreiteiro, de conformidq.de com o_art. 10. 

Quando us obras ret~radas tiverem de ser continuadas âdministrativamente 
por conta do empreiteiro, poderá o engenheiro chefe adiar a respectiva mediçãc. 
final até a sua conclusão, prescindindo neste caso o Estado do beneficio pos- . 
sivel de que trata o final do art. 48. 

ObrJls por conta e risco do empreiteiro 

Art. 48. Nos casos de execução de obras por co.n~a e risco do empreiteiro, 
quer se proceda ao sery1ço por directa administração do Estado, quer por 
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meio de nova adjudicação, o excesso de despezas que disto resultar correrá 
por conta do empreiteiro e será pago por mei9 das sommas que se lhe deve
rem e das que tiver em deposito, sem prejuizo dos direitos do Governo para 
haver com"leto çagamento, quando aquellas quantias não sejam sufficientes. 

O excesso de despezas será contado tomando-se a differença entre o maior 
custo das obras e a importancia das mesmas, calculada segundo os preços do 
contrato com o empreiteiro. 

Se, porém, a differença redundar em economia, pertencerá esta ao Estado 
e o empreiteiro não poderá pretender participação alguma nesse beneficio. 

Fallencia do empreiteiro 

Art. 49. No caso de fallencia do empreiteiro, ficará rescindido o con
trato e o Governo mandará concluir. as obras por conta da fiança depositada e 
das quantias retidas nos differentes pagamentos parciaes. 

Fallecimento do empreiteiro 

Art. 5o. No caso ·de morte do empreiteiro, o Govern~ poderá fazer con
cluir as~obras pelos herdeiros do mesmo, se os julgar idoneos, ou rescindir o 
contrato e mandar concluir as obras pelo modo que julgar conveniente. , 

Rescisão do contrato e meios coercitivos 

Art. 5 r. Dado o caso de rescisão do contrato por qualquer causa de pen· 
dente do empreiteiro, ou o de emprego de meios coercitivos previstos nas 
presentes condições geraes ou no contrato, não poderá o empreiteiro nem 
seus herdeiros ou successores reclamar indemnisação alguma por lucros ces
santes, damnos emergentes, etc. 

III" - MEDIÇÃO E PAGAMENTO DAS OBRAS 

Bases do pagamento 

Art. 52. Os trabalhos e obras feitos segundo o contrato serão pagos 
pelos preços da · tabella respectiva, levando-se em c~nta os abatimentos resul
tantes da ·adjudicação. 

Nesses preços estão comprehendidos não só a mão de obra e forneci
mento de materiaes, CO\TIO tambem todas as despezas accessorias ou even
tuaes necessarias para execução das obras e os lucros do empreiteiro. 
. Salvo os casos previstos pelo art. 23, as contas serão feitas conforme as 
qualidades e quantidades de obras realmente executadas. 

Medições provisorias 

Art. 53. Até ·o dia 10 de cada mez proceder-se-ha á medição provisoria 
dos trabalhos e obras feitos no mez anterior pelo empreiteiro. 

Aos resultados dessa medição poderá o engenheiro chefe mandar addicio
nar, para os casos de obras importantes, por conta dos materiaes depositados, um 
adiantamento dé 5o a 75 °/0 do valor dos mesmos materiaes. 

Nenhuma medição provisoria será feita sem . que o chefe da secção haja 
dado ao empreiteiro aviso por escripto, com tres dias de antecedencia, para 
·que possa o mesmo empreiteiro a ella assistir, procedendo-se, porém, á sua 
revelia se não comparecer. Neste caso perderá o empreiteirn o direito de recla
mação á verificação de que trata a condição seguinte. 

205 
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Registro das medíções 

Art. 54. A classificação e quantidades de serviços resultantes das medi· 
cóes provisorias serão lancadas em livro especial pt.los engenheiros que fi,. 
~ , (~ 

zerem as .rnediçóes. 
O empreiteiro tomará conhecimento destas notas no escriptorio do chefe 

de secção, dentro do prazo de tres dias, contado~ da data em que receber o 
convite em ordem de serviço, e deverá em seguida authenticar a folha ou folhas 
do referido livro em que estiverem lançadas as notas, declarando, se fôr caso 
disso, qual o motivo de impugnação de qualquer parte da medição. · 

A expedição do certificado d,e pagamento poderá ser retardada e trans
ferida para o mez segui11te emquanto o empreiteiro não tiver authenticado o 
respectivo registro das mediçóes. _ 

A assignatura do empreiteiro no referido livro importa, por parte do 
mesmo empreiteiro, acceitação das medições como boas, salvo as correcções 
que mais tarde resultarem das mediçóes finaes ou de decisão do engenheiro 
chefe. No caso de impugnação por part~ do empreiteiro, proced,~rá o enge· 
nheiro a nova medição e, se for caso disso, sujeitará á decisão do engenheiro 
chefe a impugnação, competentemente informada. . 
• Fica entendido que a verificação ou nova medição será fehâ sem PJejuizo 
do serviço, e não será attepdida quando exija tempo tal que demore a prepa~ 
ração e conclusão das contas de pagamento do mez;. 

Caracter definitivo das · medições provisorias 

Art. 55. Exceptuadas as classificações de terrenos. e das obras, as quaes 
poderão ser modificadas pelo engenheiro chefe, serão consideradas como de
finitivas e finaes as medições provisorias de todos os trabalhos e obras cuja 
medição final não possa ser mais tarde verificada. 

Pagamentos parciaes 

Art. 56. As obras e trabalhos medidos provisoriamente ém cada mez serão 
pagos dentro de 3o dias, contados do dia 1 o do mez seguinte · áq uelle em que 
se eflectuou a medição, deciuzindo-se ro º/0 da importanci~ do s~rviço ' feito, os 
quaes ficarão retidos no Thesouro Nacional, comó caução da fiel execução do 
contrato e da solidez e conservação das obras até seu recebimento defini
tivo. 

Nesses pagamentos serão deduzidas tambem quaesquer q?antias que o 
empreiteiro vier a dever. 

Resalva sobre as medições e pagamentos parciaes 

Art. 57. Os resultados das medições provisorias· e pagamentos mensaes 
em .nenhum caso darão ao empreiteiro direito a reclamações .rel'ativas ás contas 
finaes. 

Medição final 

Art. 58. Depois de conch1ida cada uma das obras ·da empreitada, pro
ceder-se-ha á sua medição final, e, te,rminada esta; serãó orga:nisados os de
senhosrespectivos com.as necessarias <declaracões relativas á cla'ssificacão dos 
terrenos e das ·obras, distancias de-:transporte: quantidad~ e espécie d~ mate-
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riaes fornecidos ao empreiteiro e tudo mais que for preciso para calcular-se 
o serviço feito. 

Depoi'i de assignados estes desenhos pelo chefe de secção, será o em
·• preiteiro convidado, em ordem de serviço, para examinai-os e a.ssignal-os, 

no escriptorio da secção, se com elles concordar. 
Se, porém, o empreiteiro tiver duvidas ou reclamações a fazer, deverá 

apresental-as por escripto e devidamente fundamentadas ao engenheiro chefe, 
dentro do prazo de 10 dias, contados da data em que houver recebido o 
convite; podendo tambem o empreiteiro req~erer ao mesmo engenheiro, 
dentro desse prazo, nova medição final, que lhe será concedida. 

Expirado o ·prazo de que trata esta condição, perderá o empreiteiro o 
direito a qualquer reclamação, bem como á nova medição final ou verifi
cação da primeira, que será considerada definitiva, salvo o caso previsto na 
condição seguinte. 

Antes de começar-se a medição final será o empreiteiro convidado, 
com tres diás de antecedencia, para a ella assistir, procedendo se á sua 
revelia, se não comparecer. 

Approvação necessaria .. 
Art. 59. Os desenhos de que trata a condição anterior, não obstante 

assignados pelo chefe de secção e empreiteiro, só poderão ter valor e servir 
de base para organisação da conta final depois que forem approvados pelo en

. genheiro chefe, o qual poderá mandar proceder pelos mesmos ou por outros 
engenheiros a nova medição de todas ou de parte das obras. 

Para assistfr a esta nova medição será convidado o empreiteiro, nos 
termos da condição anterior. 

Conta final 

Art. 60. Depois de approvados pelo engenheiro chefe os desenhos da 
medição final de cada obra, serão feitos no escriptorio technico os neces
sarios calculas para determinar o seu valor, sendo archivados os desenhos 
e calculas para servirem de base á organisaçfo da conta final, que só se 
fará depois de concluídas, medidas e avaliadas finalmente todas as obras 
de cada empreitada. 

O empreiteiro será convidado para examinar e authenticar com a sua 
assignatura a conta final', se não tiver reclamação a apresentar. 

A reclamação deverá ser apresentada por escripto, e devidamente fun
damentada, · ao engenheiro chefe, dentro do prazo de 15 dias, contados da 
data em que o empreiteiro tiver recebido convite para examinar a conta 
final. Esgotado esse prazo, nenhuma reclamação do empreiteiro será rece-

bida. 

Recurso para o Ministerio 

Art. 61 • Se não fór attendida a reclamàção do empreiteiro, nos casos 
de que tratam os arts. 58 e 60, e sómente ·nestes casos, fica-lhe livre ore
curso para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras ·Publicas, que 
decidirá em ultima insta<ncia, ficando o empreiteiro obrigado a sujeitar-se a 

essa decisão. 
O recurso só será recebido dentro de 3o dias, contados da data da re-

. . spectiva decisão do engenheiro chefe, a qual será lançada no livro da porta 
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do escriptorio central do mesmo engenheiro, para conhecimento dos interes .. 
sados. 

Todos os recursos serão remettidos ao l\jinistel.io da Agricultura· por in .. 
termedio do engenheiro .chefe, para que subam logo com a respectiva infor .. 
mação. 

Saldo da conta final 

Art. 6z. O saldo · demonstrado na conta final, deduzidas as multas e 
despezas devidas pelo empreiteiro, ser-lhe-ha pago logo que cesse a respon .. 
sabilidade do mesmo peÍa solidez e conservq.ção -das obras e sejam estas re
cebidas definitivamente pelo engenheiro chefe. 

IV - CONSERVAÇÃO DAS OBRAS 

Responsabilidade do empreiteiro 

Art. 63. O empreiteiro fica responsavel pela solidez e boa conservação 
das obras que executar. 

Esta responsabilidade vigorará. durante o período da execução das obras 
e durante mais seis mezes para os córtes e aterros e um anno para as obras 

'd'arte, contando-se estes prazos da data da conclusão de todos os ~-abalhos 
de empreitada. 

Pessoal e material para conservação 

Art. 64. Para a execução do que dispõe a condiÇáo precedente é~ o 
empreiteiro obrigado a manter na empreitada o pessoal e material necessarios 
para retocar os córtes, compor os aterros, limpar as . valias de esgoto, en .. 
caminhar as aguas pluviaes convenientemente, para que não damnifiquem 
as obras, etc. 

Falta ou demora da parte do empreiteiro 

Art. 65. Se o empreiteiro se recusar a fazer qualquer trabalho neces
sario á boa conservação das obras ou demorar sua · execução -a.lém do prazo 
que lhe fôr fixado pelo engenheiro chefe, procederá este á execução dos 
mesmos trabalhos pelo modo que julgar mais conveniente, correndo as des-
pezas por conta do empreiteiro. " ' 

Reparação das obras 

· Art. 66. ·Até findar o prazo de responsabilidade do empre1te1ro pela 
solidez e conservação das obras; os dam:nos que estas soffrerem, proveni .. 
entes de defeito de mão de obra ou de má qualidade dos materiaes, serão 
reparados immediatamente pelo empreiteiro. Se este se recusar fazel~o ou 
demorar a execução além do prazo que lhe fôr fixado pelo engenheiro 
chefe, procederá este de conformidade com o final do ,.artigo anterior. 

Recepção definitiva 

Art. 67. Expirado cada um dos prazos ~e -responsabilidade do em .. 
preiteiro, serão as respectivas obras examinadas 'Pelo engenheiro c~efe acom
panhado do chefe de secção e do empr:eiteiro, e definitivamente acceitas 
por aquelle, se as achar em ·perfeito estado de .. conseryação; lavrando-se 
enfio o termo da recepção, que será assignado pelo engenheiro chefe, 
chefe de ·secção e empreiteiro, ficando este desde então exonerado de toda 
e qualquer responsabilidade pelas obras a que se refere o teimo. 

• 
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. ·Posse por parte-da administra~ão 

. Art. 68. Fica livre ao engenheiro chefe tomar conta de qualquer obra 
. ou trecho d~ Estrada depois de concluídos os respectivos trabalhos, ainda 
que se não tenham esgotado os prazos de responsabilidade do emprei~ 
teiro, a qual será° mantida em todo o seu vigor, de conformidade com 
as condições 63 e seguintes. 

Nas empreitadas para construcçáo do leito da Estrada de Ferro pelo 
facto da posse_ de que se tratá, ficará o· empreitejro çlispensado do trabalho 
de- conservação das obras de: terra dentro do trecho de que a Administração 
se apossar. 

ESPECIFICACÕES , > 

Natureza dos trabalhos 

Art. 1º. Os trabalhos a executar pelos empreiteiros da preparaçáo do 
leito da via ferrea, em cada trecho que se - contratar, constarão dos se~ 
guintes, além . dos accessorios · eventuaes, que ficam a cargo do emprei~ 

teiro: .• 
· 1º. Roçado;Jimpa e destocamento· do terreno -que tiver de ser occupado 

pela Estr~da ou por suas obras ; · · 
2°. Abertura e conservacão de caminhos de servicos, inclusive factura . , , 

_ de estivas,. pontes e pontilhões de madeira, etc. ; 
3°. Movimento. de . terra~ para formaç~o do leito da Estrada e das suas 

d.ependencias ; , . 
. . 4°. Co1:istrucção • das obras d 'arte, inclusive tunnéis e exclusive super

structura metallica dos viaductos, pontes e pontilhões ; 
5°. Enrocamentos, revestimento_s e outras . obras de consolidação ; 
6°. Conservação das obras acima referidas, durante o tempo da con~ 

strucção, até final conclusão e até que sejam definitivamente: recebidas pela. 
administração .da Estrada. 

I - TRABALHOS PREPARATORIOS 

Roçado, limpa e destocamen to 

Art. 2º , Antes de- encetar os trabalhos do movimento de terras deverá 
o empreiteiro roçar e limpar a faxa de terreno que tiver de ser occupada 
pelas cava~ . e· aterros e ~ais~ l~rgura supplementar ·de 4 metros para cada 

, lado do pé dos taludes dos aterros e cristas dos córtes. 
Quando os aterros tiverem me!'los de um metro de altura, os tocos e 

raizes serão arrancados e queimados ou removidos para fóra dos limites fi
xados no paragrapho anterior; quando, porém, a: altura fôr superior a um 
metro, as arvores serã:o . cortadas rentes com o chão. 

Não se contará preço supplementar ao de movimento de terras, pela 
roçada e limpa de terreno em çapoeira ordinqria . . 

Os preços ns. 1 -e z- da tabella annexa serão applicaveis sómente quando 
a. Estrada atravessar mattas de grandes arvores. 

O preço n. 3 refere~se unicamente á extracção de troncos de diametro 
superior a So centímetros, medindo~se, neste caso, o destocamento pela su~ 

. perficie ·do , terreno que fôr · revolvida para eífectual~a. 
ao6 
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Alimentação e abrigo do pessoal e material, supprimento de agua 

Art. 30: O empreiteiro prover-se-ha, á !ma c~sta, .de tudo que fôr pre
ciso para a alimentação ~ abrigo de seu pes~oal e materi.al,, bem como para 
o suppri.mento de agua neçessaria ás obras. · 

Caminho de serviço . ao longo da linha 

Art. 4º. O empreiteirb fará, á sua custa~ e do m~smo modo o conser-
·- vará, emquanto fôr necessario, a juiio do engenheiró chefe, um caminho 

ao longo dos trabalhos que tiver de executar, de modo que ~ os ponha em 
communicação entre si e offereça seguro transito a cavalleiros e aos mate
riaes destinados á empreitada. 

As estivas e as pontes de serviço desse caminho serão feitas igualmente 
á custa do empreíteiro, excepto as pontes que tiverem comprimento maior 
que 1 o metros, as qug.es ser-lhe-hão pagas ao preço n. 7, ou n. 8 da tabella, 
conforme occorrerem. 

Caminhos de pedreiras 

( • 

Art. 5°. Os caminhos que fôr preciso abrir, das ·pedr.eiras ·aos logares 
de con~trucçãq das . obras, ~erão pagos ao preÇo ~. 4 da tabella, qualquer 
que seja a natureza do material a excavar. . 

Á~ estivas que o empreiteiro tiver de construir nesses caminhos serão 
pagas ao preço n. 5 da tabella; cada um dos pontilhões e pontes ao preço 
n. 6, emquant~ a obra nã() exceder o comprimento de 1 o metros, contados 
entre os apoios sobre as margens, e ao •pre~o n. 7 ou n. 8 quando tiver 
maior comprimento. As porteiras ·que fôr preciso estabelecer serão pagas 
ao preço de 20$ cada uma. 

· Um~ vez · abonada ·a construcçã() dos caminhos, bem· como ·a das 
respectivas pontes, pontilhões, estivas e porteiras, fica o em_preiteiro . respon
savel por sua conservação até ao fim dos trabalhos,- e obdgado a recon
struil-os á sua custa, caso venha a ser isso necessario para execução das. 
obras. 

II ~ MOVIMENTO DE TERRAS 

. Trabalhos comprehendidos sob a deriominaçãb de movimento de terras 

Art. 6°. Os trabalhos designados sob este titulo comprehendem, além. 
das excavações, carga e descarga dos materiaes· provenientes dessas exca
vações, o· seu transporte . pàra os 'aterros e depositos, a formação dos mesmos 
aterros, o nivelamento do ·leito da Estrada e dependencias, e a regularisação 
dos taludes dos córtes e aterros.· 

Medição das excavações 

Art. · 7°. Os materiaes extrahidos serão, em .geral; medidos nas cavas, 
ba~tando para isso as dimensões tomadas nas mesmas cavas e secções 
transversaes ·do terreno e do projecto, salvo nas valletas e outras obras, em 
que só se tomar~o as dimensões das cavas e do projecto. 

Quando a medição não fôr possivel por essa fórma deverá o emprei
teiro empilhar os materiâes . em montes regulares, e sempre que a esse meio 
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se , recorrer descontar-se-hão do volume apparente qas pilhas ou deposito 

· 3o a · 5o º/o · para as pedras, conforme a maior ou menor regularidade do 
seu empilqamento, e 12 

1/2 º/o para as terras, quando já estiverem deposi
' tadas, pelo <tIPenos_, 3o dias.· 

O empilha,mento das pedras, quando exigido pelo:=; engenheiros para esse 
- ou para outro fi,m, será pago pelo preço n. 69 da tal:iella annexa, applicado ao 

volume real da pedra empilhacfo .. • : . 

Cht$sincação c!a.s exca vações 

Art. 8°. Os ma~eriaes extrahidos a céo aberto para execução da Estrada, 
suas obras e dependencias serão classificados em tres categorias : 

Terra; · 
Pedra solta ; 
Pedreira. · 
Fiç:;i.m co.mprehendidos : 

· · Na p.rirneirç., a terra vegetal, o barro, o lod~, a areia, o cascalho solto, o 
cascalho e ·outrªs peqJJt;Qas pedras fortement~ <mgrazada.s ou ligadas em bancos 
ou camadas 'até 20 centimetros de espes!'mra, atravessando materias terrosas, 
as decomposiçõe:;; grt:íniticas ou de outras quaesquer rochas ~m esta~o de adian-

·. · tada d,esaggregação e toda especie de materiges, contendo em mistura pedras 
--- liolta§ de vohuroe infofior a 5 dec.imetro1> .cµbicos, q-µe possani. ser excavados 

com, p~, enxada ~ picsi.rer.a, 
Na segunda, toda a e3pecie de rochas destacadas, de volume superior a 

5 decimetros cu bicos · e inferior a r metro cubico, jazendo em massas dis
. tincta.s ou ÇQJ).tj~u.a.s; o c.ascalho e outras eequenas pedras fortemente engra

zadas ou ligadas .em bancos OlJ. camadas de mafo Q.e 20 ceritim~tros de espessura ; 
e ig:u.almente tod,a a ~speç:ie de rocba.s str.atificadas e schistosas que puderem 
ser extrahidas com al;:i.vanca, bico de picareta, cunha~ e çavadeiras de ferro, 
ainda ql:le accidenmlmente haja necessidade de applicar-se mina e fogo. 

Na terceira, rochedo .duro e compacto de volume superior a r metro 
· e~~ico, que só puder ser desmontado mediante emprego de mina e fogo. 

Distribuição dos màteriaes provenientes das excavações 

Art. 9". O pro.dueto das excavações será empregado na formação dos 
aterros. e lastro., ou depositado fór.a do leito da Estrada, mas ao longo desta 
(principalrn~nte na plataforma d0s .emprestimos), quando o material fôr pedra. 
A distribuição desses materia~s compete a~s engenheiros. 

Mediante ordem dos engenheíros, a pedra extrahida das cavas será empre· 
g;i.da tambem na .wnstrucção d.e obra-s çle empreitada, ~e wnformidade com o 
art. 37 das c.ondi.Ç.õ~s gerq,_es. Salvo caso d~veno, a deducção de que trata o 
me~m9 ar~o tstá .çoo.tida nos preç?s ,que figuram, na tabella annexa para cada 
especie de obra, quando foi.ui. ~om p,edm p~,rtencente .á EstrSJ.çla ,.- Nelles ainda se 
.cle4uzir,çl µ qu,eita de .carregame,nto e desc.arga, quando ,a pedra fôr directamente 
das cavas pará as obras d'arte ou quançlo já fôr entregu~ no logar da obra. 

Separação de materiaes a extrahir dos córtes 

.. Art. 1 o. Além dos casos em gue a separaçãÓ da pedra é necessaria para 

sua medição em pilhas (art. 7º), ou para sua côUoçação em deposito (art. 9°) , o 



engenheiros poderão determinar que as differentes camadas dos córtes sejam 
atacadas separadamente afim de se utilisar material escolhidó ou de se lançar 
á perda material improprio para formação de aterros. 

Se para utilisação de material escolhidO( fôr p'reciso cóllocal-o primeira .. 
mente no deposito, -abonar .. se-41a para seu emprego subsequente novo carrega .. 
mento e descarga com o necessario transporte pata formação de aterro, 
salvo se fôr material terro30, cuja rert1oção-renha logar depois de uma demora 
de 60 dias em deposito, no qual caso abo_nar-se-ha excavação em terra com 
abatimento de '25 a Só ºh, a juizo do-engenheiro chefe, com o competente trans
porte. 

Dos aterros 

Art. Ir. Os aterros terão 3m,60 de largura na platàfor~a e os seus taludes 
a inclinação de "3 de base para 2 de altura. . 

Os aterros serão feitos com materiaes expurgados de ramos, troncos, raízes, 
etc., e sempre que os engenheiros exigirem serão estes rríateriaes dispostos em 
camadas horizontaes que abranjam toda a -largura dos mesmos aterros. 

Para a formação dos aterros, -empregar-se-hão os melhores materiaes que 
provierem ·dós córtes e emprestimos, quando -os daquelles não bastarem ou 

• forem dê má qualidade, ajuizo dos engenheiros. ., 
Nos casos ·em que o engenheiro chefe ordenar, .e .. quando-0s aterros forem 

feitos com terra muito arenosa, ser.10 os taludes <los mesmos .cobertos de uma 
camada de terra vegetàl de 1 5 a 3o centimetros de •espessura. 

Dos córtes 

Art. I 2. Os ·cói:tes terão 3m,6o de largura na plataforma, inclusive as val .. 
letas. Suas paredes serão verticaes em pedreira e inclinadas ·com taludes de 
1 de base para 3 de altura em pedra solta ·e de '2 de base para 3"de altura 
em terra. 

Volume dos córtes 

Art._ I 3. O volume dos córtes será calculado pela médi~ das áreas das 
secções normaes ao eixo da Estrada, multiplicada pela distancia · entre as 
mesmas secções_medida pelo eixo da linha. .. 

Os córtes serão medidos rigorosamente com a largura e fórma ordenadas, 
: determinadas 'no artigo anterior, embora o empreiteiro, ainda que involuntaria .. 
mente, haja dado maiores dimensões aos mesmos córtes, .salvo os casos de 
alteração em virtude de ordem escripta do chefe de secção. 

Taludamento dos córtes e aterros 

Árt. r 4. -O. empreiteiro deverá executar com o_ maior cuidado e regulari .. 
dade o taludamento dos córtes e aterros, observando rigorosamente os alinha·· 
mentos e o dii?posto no :art. 12, e pondo em pratica todos os meios convé .. 
nientes para impedir os desmoronamentos. 

Nenhum preço supplementar ao das excavaçõe~ se contará 'ao empreiteiro 
pelo tàludamento dos córtes e aterros. -

Variação da largura dos córtes e aterros 

Art. I 5. A largura da plataforma e a inclinacão dos taludes, tanto dos 
aterros como dos córtes, poderá ser augmentada ou ,diminuída nos logares em 
que o éhefe de secção entender conveniente. 
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Esgoto das cavas 

Art. I 6. Ao empreiteiro compete fazer as obras provisorias para esgotar 
as aguas ·qtie apaarecem nos córtes e emprestimos, afim de executar as excava~ 

: ções nas melhores condições possiveis. A indemnisação por esses trabalhos 
· acha~se comprehendida nos respectivos preços de excavação, que figuram na 
tabella annexa. · 

Desmoronamento 

\: .... .... . 

· Art. 1 7. Os desmoronamentos que occorrerem nos córtes e aterros, até ao 
momento de sua recepção definitiva, serão removidos ou preenchidos a 
·expensas -do empreiteiro, se provierem de incuria, não cumprimento de ordens 
da parte .de seu pessoal, falta de conservação, esgoto, etc. Provando o emprei

;_ teiro que o accidente foi proveniente de caso de força maior, julgado pelo en~ 

.... J • 

' 

\.• .. 

,1 ' ' 
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· genheiro-·chefe, a remoção do material . desmoronado será paga segundo as 
classificações e preço::; da tabella, com o abatimento de 20 º/0 a 5o º/0 , ajuizo 

• 

1 :do engenheiro chefe, e mais o ·transporte, como·deter1nina o art. 23, e a exca ... 
vação necessaria para preencher a parte desmoronada dos aterros será paga 
pelos ·preços integraes -da tabella. 

.Excavações em aterros e depositas • 
Art. 18 • . Quando houver necessidade de remover terras empregadas 

..... .;~d~. • .t 1. J 

em aterro ou depositos e que nelles tenham estàdo ºdepositadas menos de 
... Do dias, pelo trabalho de remoção abonar-se-ha carregamento e descarga . . -

com' o competente transporte. 
·se, porém, as terras tiverem estado ein deposito '60 dias ou mais, abo

nar-se-ha pelo mesmo trabalho, excavação em terra com abatimento de 2 5 
a 5o º/o' ·-a jüizo. do-engenheiro-.chefe, com o competente transporte. 

Vallas, derivações de rios, etc. _ 

.•.. J . Art. 1g. O empreiteiro abrirá _vallas e fará . as derivações de nos e de 

i .. "--.:,outros cursos d'agua, onde os engenheiros determinarem . 

.. ; 
... 

• J 

! '. 1 

. Esses trabalho~ serão pagos s.egundo -os. preços da tabella, podendo os 
pe çleriv'.lções de rios ou de outros cursos d'agua ser augmentados de 20 º/o a 
1p9_º/ .. , a juizo çlo .engenheiro chefe, isto em relação _,á parte_ da excavação 
que se fize~ co;n, embaraço de agua. Além disso, observar-se~ha o disposto no 
art. .23 a respeito Ao paga~~nto .9e transporte, se este fôr exigido pelo 
engenheiro encarregado do serviço; e se os materiaes da excavação tiverem 
de ser depositados !a cav:alleiro :. quando o transporte vertical seja maior que 
1m,60, pagar-se-ha segundo os preços ns. 15 e 16 o accrescimo que se der 

· · ém relaçãó ás camadas ilílferiores, contadas de metro . em metro. 

Valletas e banquetas 

Art. 20. O empreiteiro abrirá valletas e fará banquetas onde lhe fôt 

igualmente determinado pelos ·engenheiros. 
_ _Estes trabalhos serão pagos segundo os preços da ~abella. 

' ., . . . ~ ' . . . . 

Cavas ·para fu11dações de obras ·d'arte 

, A:rt. 21. As e.avas para fonda~ões de obra~ .d'arte terão as dimensões 
horizontaes estrictamente neces.sarias para a constrncção dessas obras, não 
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se levando em conta p . exc~sso que o empreiteiro houver dado, quer para 
facilitar o trabalho, quer para fazer o escoramento das terras. 
· · :Essas ·cavas seráa pagas aos preços ns. 17, 10.e l 1 da tabella, conforme 

·a natureza do terreno, acc.rescidos segundo occorr~r: . l 0
, do . preço n. l 8, 

quando houver necessi~ade de escoramento'; 2°, do preço n. 19 para a 
parte da cava feita abaixo do nivel natunü da· agua, progressivamente para 
cada rrietro de profundidade; 3°, d?s preços ns . . 15 oµ 16, .Para a parte da 
cava executada abaixo de lm,60 de profundidade. 

Accrescimo 2° (preço n. l g) só será concedido quando, sendo impossível 
· o esgoto natural por meio de vallas, fôr mister recorrer aos meios meca

nicos ou · á dragagem. Para concessão do accrescimo 3° (preços ns. l 5 ou · l 6) 
tomar-se-ha, quando o terreno não fôr horizontal, o niv~l do ponto mais 
baixo (na superficie 'do solo) do perímetro da fundação. 

Se fôr exigida.' a rçmoção dos materiaes, 'l:\bonar-se-ha- ao empreiteiro a 
novà carga e descarga com o competente transporte a que isso dê logar. 

· As difficuldades que apresentarem essas excava~6es, . assim como o 
. revestimento ou blindagem, escoramento .. e esgoto das cava&, achando-se, 
como se acham, contempladas nos preços declarados, nenhumâ outra indé~ 
mnisação será concedida ao ,empreite.iro. por tal · motivo. 

Contacto dos aterros com as obras d'arte 

' 
Art .. 22. Sobre as obras d'arte, e aos lados destas, em uma largura 

nunca inferior a dois metros, os aterros serão feitos em camadas horizontaes 
de 20 a 3o centimetros de espessura, com terra bem socada. 

1 
Nenhum preço supplemeniar ao da · excavação s~ pagará por tal 

trabalho. 

Observ~ões sobre os preços ns, 9 a i3· da tql;>ella. 

Art. 23: ·Estes · preços· serãQ pa,gos, quer os terrenos . excavados tenham 
. , . agua, . quer n~o ; está nelles !ncluid<;> o respectivo carrel?amento e descarga · 
· e excluído ·o t.rartspo,rte. Portanto sempre que se tiver - de applicar 

o~ réferídos preços, se levará em conta o transporte dos materiaes prove~ 
· níentes da excavação que se considerar, aiim de augmentar os I?esmos 
preços, na razão dos transportes respectivos, 1sto é, ío réís p.or cada 10 
metros de dístancia, d~ . c~nformitlade com o pre~o ~. a. 

III __: OBRAS D' ARTE E TRABALHOS CONNEXOS 

Meios de execu~o 

Art. 24. Antes de dar conieçO a qualquer obra d'arte o empreiteiro 
reunirá todos os ineios de execução necessarios para que a constr_ucção, uma 
vez principiada, continué e se conclua sem . demora ou interrupção. 

Modo de fundação e responsabilidade ·.do -empreiteiro , ' . 

Art. 25·. Não poderão ser começadas as fundações de obra alguma, 
sem que primeiramente o· engenheiro haja marcado as . mesmas fundações 
n<? terreno, por meio de estacas fincadas, e tenha approva~o as cavas e 

· ina~eriaes para os alicerces : o que tliLdo deverá 'constar d.e ordem de• serviço. 



Se o empreiteiro tiver alguma objecção a oppor contra o modo de fundações 
ordenado, fal-o-ha circumstanciadamente por escripto ao chefe de secção e 
por intermedio d,o engenheiro encarregado do respectivo serviç-o, afim de que 
a q1:1estão suba logo competentemente informada. Neste caso, o empreiteiro 
suspenderá a execução da dita obra, áté que as duvidas sejam resolvidas 
pelo chefe de secção. Se as objecções do empreiteiro não forem attendidas 
e algum estrago ou ruina vier a soífrer a obra, durante ou depois de 
construida, devido isso unicamente ao modo de fundação ordenada, não 
será responsabilisado o empreiteiro e se lhe pagarão os reparos ou recon-
strucções. , · 

Salvo este caso ou o de força maior, devidamente verificada a juizo 
do engenheiro chefe, os reparos ou reconstrncções devidos a vicios de 
fundação correrão por conta do empreiteiro. 

Qualidade cla pedra de construcção 

Art. · 26. A pedra a empregar, quer nas cantarias, quer nas alvenarias, 
terá a necessaria resistencia ajuizo do chefe de secção. Será expurgada de 
cro~ta decomposta e de qualquer outra parte menos resistente, devendo ser de 
boa qualidade, sã e isenta de defeitos. Será assentada segui\do o leito na-

.. tur.al da pedreira. 

Classi(icação da cantaria e alvenaria 

Art. 27 . . A cantaria e alvenaria serão classificadas nas especies se .. 
guintes: 

Cantaria de 1ª classe; 
Cantaria: · de 2ª classe ; 
Alvenaria de 1ª classe ou de pedra faceada; 
Alvenaria de 2 • classe ou de lajóes desbastados ; 
Alvenaria de 3ª classe · ou de lajóes desbas~ados não envolvidos de ar-

gamassa ; . . 
Alvenaria de 4• classe ou ordinaria; 

, Alvenaria ~e 5ª classe ou de pedra ~ecca ; 
Alvenária de 6ª classe ou de tijolo. 
A cantaria de ambas as classes e a alvenaria de 1ª, 2", 4• e 6• classes 

serão feitas com a especie de argamassa que fôr determinada em cada caso, 
devendo apresentar obra massiça, sem vazio ou intersticio algum. 

Os preços que figuram respectivamente na tabella correspondem ao em
prego da argamassa n. 2, composta de dois volumes de cal para tres de 

-areia. 

· Cantaria em geral 

Art, 28. , A cantaria de ambas as cla&ses compor-se-ha de blocos de 
pedr~ apparelhados em fórmas regulares com faces pla~as ~ quinas viva~, 
sendo as pedras assentadas por fiados de altura nunéa mfenor a 25 centl-

· metros. . 
· A altu~a ·de cada pedra será igual á da fiçida de ·que fizer parte, sua 

· largura será de uma vez e meiâ a tres vezes de altura, finalmente, seu com
. primento cle duas a cinco vez'e~ essa altura, conforme a' natureza da · pedra 

empregada. 
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Salvo indicação em contrario- no de.senho de cada obra, os leitos das 
fiadas serão perfeitan:ente horizontaes e :as pedras terão a fórma de paral" 

. lelepipedos rectangulares. .. , tJ 

As juntas verticaes de duas fiadas con~~cutivas serão collocadas alter
. nadamente, devendo ter desencontro superior a dois terços da altura. Entre 
os meios. fios o~ pedras ·correntes de cada fiada empregar-se-hão alternada

. mente pedras de tição ou travadouros 'em numero . tal que a área de sua 
.. face apparente. seja, pelo menos; um quarto da ár.ea da face dessa fiada. 

, , Taes ~ravadouros teJião ·para comprimento tres a -cinco ve,.;es a sua altura, 
ficando em bruto, salvo se elles tiverem dois pararpentos, a cauda ou parte 

· ' que exceder . a espessura determinada. para ·O& meios fios. 
A cantaria, quando empregada parit cordões · \:! capeamentos, não ficará 

sujeita às regraJ> prescriptas relativamente ás dimens6es e travamento, de
vendo seguir-se a esse respeito o que estiver indicado no desenho de cada 
obra; quando emptegad.à par~ . cunhaes e arcos de testas, não poderá ter 
menos de 20 centesimos de metro cubico. 

Em abobada, a cantaria compor-se-ha de · fiadas em dimensões deter· 
minadas, geralmente ·iguaes entre si quanto á largura, tomada no sentido 

•do arco, devendo as pedras. ser apparelhadas em aduella com os seus leitos 
e juntas normaes á sliperficie do intradorso. " ( i 

A cantaria de ambas as classes será medida segundo ás suas dimen
sões effectivas .. e á. vista do projecto, excluindo-se em cada pedra a cauda 
ou parte em bruto, a qual será contada na alvenaria em que estiver en· 

.. volvida. 
Nos preços da cantaria está incluido o l~vant~mento . das pedras até 

5 metros de altura. Quando se der . maior levantamento, .abonar-se-ha para 
cada metro de excesso de altura o preço n. 41. 

Cantaria de rª classe 

·Art. ·29. A cantaria d~ 1• classe, de~tiHada geralmente á: formação de 
cunhaes, cordões ou faxas, capeamentos, j etc~, J será feita de pedras ap• 
parelhadas a picão nos . leitos e juntas e a picâo 01:1 ponteiro .ou .. a escôpro 
na face apparerite;· conform~ fôr determinado. As faces serão perfeitamente 
desemp~nadas, e. o apparelho dos leitos e das juntas lateraes será tal que as 

'·. ,· pedtas, quan.do ·assentes, não apresentem juntas ; de mais de_-5 millimetros . 
. A obra "será executada com esmero:~Le todas as faces apparelhadas terão 

· ourellas feitas a escôpro formando as quinas vivas e servindo de guia para 
o desempeno das faces. As differentes fiadas serão. de altura uniforme, quando 

·isto fôr exigido. Em cada metro cubico desta cantaria empregar-se-hão cinco 
centesimos de argamassa. 

Segundo fôr feita; cbm pedra fornecida pelo empreiteiro ou com pedra 
bruta ou appai:elhada pertencente á Estrada, a cantaria de 1ª classe será paga 

· ' pelos preços _.ns. · 20, 20 A ou· 20 B. da tabella, nos 'quaes não está in· 
r ' : ·, ' • " · cluido o preparo. da face apparente, trabalho . este -qué será pago, conforme 

· fór exigido, pelo preço n. 32 óu 33 da tabella. ' .. 

n: - ~ ç: : , , • 

, !oda .face apparente_ será contada neste pagameato, ··embora já compre• 
· · hend1da nos leitos ou juntas. ' ·· · 

ç· Nos casos ·de córte muito trabálhoso e ~ complicàdo, a' juizo do ~enge-
nheiro chefe; 0 mesmo engenheiro- concederá ao·en:ipreiteiro a indemnisação 
que julgar equitativa. 
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Cantaria de 2• classe 

Art. 3q. A cantaria de 2• classe será formada de pedras apparelhadas 
a picão nos leitos~ juntas lateraes e face a pparente : As faces serão bem 
desempenadas e o apparelho dos leitos e juntas será: tal que as pedras quando 
assentes não apresentem juntas de mais de 8 millimetros. Em cada pedra 
a face apparente e as faces adjacentes terão ourelas feitas a escôpro para 
formarem as quinas vivas da face appàrente. O apparelho desta será um 
apicoado grosso, se os engenheiros não preferirem deixar apenas a ourela 
ou filete de escôpro formando na face da pedra almofadas rusticas, que 
serão desbastadas a picão. No metro cubico desta cantaria empregar-se-ha 
um decimo de argamassa. 

Conforme fôr feita, com pedra fornecida pelo empreiteiro ou com pedra 
quer bruta,· quer apparelhada, pertencente á Estrada, a cantaria de 2• classe 
será paga pelos preços ns. 2 r, 2 r A ou 2 r B da tabella. Nestes preços 
acha-se incluido o preparo do paramento, quer com face lisa1 quer com 
almofada rustica. 

Alvenaria de rª classe ou de pedra faceada ., 

l\rt. 31. Esta alvenaria será feita com pedras de fórma rectangular, fa4 
ceadas a martello cortante ou a picão nos leitos, juntas lateraes e face appa· 
rente, sendo assente por fiadas de altura nunca inferior a r 5 centimetros. 
O trabalho de lavragem será tal que todas as faces, menos do lado de tardoz, 
fiquem sensivelmente planas e pelo seu contacto, no assentamento das pedras, 
não produzam juntas maiores do que r 2 millimetros : 

A altura de cada pedra será sensivelmente igual á da fiada de que fizer 
parte, sua largura não será inferior á altura, e seu comprimento será de duas a 
cinco vezes essa altura, conforme a natureza da p.edra, não se admittindo, 
comtudo, pedra alguma de volume inferior a tres centesimos de metro cu bico. 

As pedras serão assentadas em fiadas geralmente horizontaes, salvo indi
cação em contrario no desenho de cada obra. Quando em paredes guarnecidas 
por cunhaes ou por apilarados de cantaria, a altura das fiadas da alvenaria será 
regulada pelas fiadas da cantaria connexa, de modo a acertar as juntas hori
.zontaes, da alvenaria, conforme a altura reguladora, em duas ou mais fiadas 
sensivelmente iguaes entre si. Fóra disso, as fiadas poderão ter alturas inde
terminadas e diíferentes umas das outras, comtanto que a de maior altura fique 
na parte inferior, succedendo-se as outras, em ordem decrescente, de baixo 
para cima. · 

Nas paredes de paramento inclinado os leitos das fiadas serão horizontaes 
ou normaes a esse . paramento, segundo fôr exigido. As juntas lateraes das 
pedras serão verticaes e sempre normaes ao paramento. As juntas de fiadas 
consecutivas serão alternadas e deverão desencontrar-se, pelo menos, de dis
tancia igual a dois ter~os da altura da fiada. Entre os meios fios, e alterna
damente, empregar-se-hão travadouros em numero tal que apresentem na sua 
·face apparente, pelo menos, a quarta parte da área da respectiva fiada. 

Sempre que fôr possível, os travadouros atravessarão a espessura do muro, 
devendo elles ter ordinariamente em comprimento tres a cinco. vezes a altura. 

Quando esta alvenaria fôr empregada como revestimento de outra de 
classe inferipr, ficará em bruto a cauda ou parte dos travadõuros que penetra na 
'alvenaria do interior, e o. revestimento será classificado como alvenaria de 

"ºª 



1ª classe tão sómente na espessura formada pelos meios fios, segundo fôr de
terminado, e que geralmente será de om,3o. 

Quando a alvenaria de Iª classe fôr empregada em . abobadas, as pedras 
- . ~ 

terão fórma de aduellas, cujos leitos e juntas s~rão normaes á superficie do in-
tradorso .. A largura das fiadas, tomada no sentido do arco, será sensivelmente 
uniforme ; mas~ se houyer cantaria nas testas da abobada, aquella largura na 
alvenaria de 1ª classe ficará subordinada á das aduellas de testa, de modo a 
formar fiadas continuas. 

A alvenaria de 1ª classe será paga pelos preços ns. 22 ou 22 A ou 22 B, se~ 
gundo a occurrencia que se der em relação ao material empregado, pedra for
necida pelo empreiteiro ou pedra, q~er bruta, quer preparada, pertencente á 
Estrada. 

Se fôr exigido apparelho regular d~ face apparente, pagar-se-ha este au
gmento de .trabalho segundo o preço n. 3 1 da . tabella. 

Para cada metro cubico desta alvenaria empregar-se-hão 15 centesimos 
dé argamassa: 

AlveRaria de 2ª classe ou de lajões desbastados 
l 

Art. 32. A alvenaria desta classe será. construida com pedras duras des-
' bastadas em fórma de lajões, de modo a apresentarem leitos sufficiep,temente 

regulares ·para o bom assentamento em camadas horizontaes, devendo' os 
lajões ter no minimo a altura de om,3o e o volume de 20 centesimos de 
metro cu bico. 

Quando empregada em massiços de fundaçãO, os lajõe.s de duas camadas 
consecutivas cruzar-se-hão entre si e terão as juntas desencontradas, pelo 
menos, de distancia igual a dous terços da altura da camada. 

Quando em construcçáo ou revestimento de muros, as juntas que correm 
para cima seráo do mesmo modo desencontradas e entre as lages longitudinaes 
de cada uma camada assentar-se-hão travadouros em quantidade tal que a 
área de sua face e:x::terior seja, pelo menos; a quarta parte da área da respectiva 
camada. Os travadouros terão ordinariamente em comprimen~o tres a cinco 
vezes de altura, e sempre que fôr possível atravessarão a espessura do muro. 

· Os lajões serão desbastados tambem na face apparente, de 'modo a compor-se 
convenientemente o paramento, no qual não se admittirão calços ' nem des

. igualdades pronunciadas, a juízo dos engenheiros. · 
A alvenaria de 2ª classe será paga aos preços m;'. 26 ou 23 A ou 23 B, 

segundo for feita com lajõ.es fornecido3 p'elo empreiteiro ou com lajões, q~er . 
. brutos, quer desbastados pertencentes á Estrada. 

Em cada metro cubico de alvenaria serão empregados í S- centesimos de 
argamassa. 

Alvenaria de 3ª dasse ou de lajões desbastados, não envolvidos de argamassa 

Art. 33. Esta alvenaria será feita nas mesmas condições que a da. classe 
anterior, com a differença de não levar argamassa, quando em construcção de 
alicerces ou muros, etc. . 

Quando empregada em .·soleiras e capas de b~oeiros, o,s lajões terão as di
mensões prescriptas pelos engenheiros e as faces d~ juntas serão desbastadas 
de modo a unirem-se convenientemente. 

As juntas .das capas serão tomadas com lascas de pedra e argamassa n. 2, 
afim de ficar vedada passageµl á terra sobreposta. - O mesmo enchimento 
será feito nás soleiras, quando exigido. 



A alvenaria desta classe será paga aos · preços ns. 24 ou 24 A ou 24 B 
segundo occorrer~m: lajões fornecidos pelo empreiteiro, lajões, quer brutos, 
quer desbastac1os, pertencentes á Estrada. Pelo referido trabalho de encher as 
. - l . 
)Untas nao se pagara preço algum supplementar, por isso que acha-se com· 
prehendido no preço da alvenaria . 

Alvenaria de 4• classe ou alvenaria ordip.aria 

Art.' 34. Esta alvenaria será feita com pedras duras e apropriadas, de 
tamanhos irregulares, não se admittindo, porém, excepto para obras de pe
quenas dimensões ou para calços, pedras de volume inferior á. de 3 cen· 
tesimos de metro cu bico e cuja grossura seja menor que om, r 5. 

As pedras redondas e seixos rolados em nenhum caso serão admittidos ; 
assim-.tambem não se permittirá o emprego de enchimentos de pedra miuda, 
vulgarmente denominadas criação, nem o emprego de pedras com crostas ou 
outras partes em decomposição, devendo as pedras ser limpas e sãs. 

As pedras serão desgalhadas e cortadas a martello segundo a feição apro
priada na occasião do assentamento. · Os leitos serão toscamente feitos a 
martello. Depois de molhadas, as pedras seráa assentadas em bant}o de ar

., gamassa e ahi comprimidas com o malho de madeira, fazendo refluir a ar
gamassa pelos lados . até tomarem a posição fixa, sendo em seguida calçadas 
com lascas de pedra dura, de forma e dimensões adequadas. A obra será 

. massiça, sem vazio ou intersticio algum. 
Quando fôr exigido, a alvenaria ordinaria será executada por camadas 

respaldadas horizontalmente. 
As juntas lateraes de pedra superpostas deverão ser convenientemente 

desencontradas, a juizo dos engenheiros, e entre as pedras correntes de cada 
camada empregar-se-hão alternadamente outras pedras assentadas de tição ou 
travadouros em quantidade tal que representem, pelo menos, a quarta parte 
de área exterior da camada. Sempre que for possivel, os travadouros atraves
sarão a espessura d.o muro, devendo elles ter ordinariamente, para compri
mento, tres a cinco vezes .a altura. 

Para compor o paramento escolher-se-hão as melhores pedras, as quaes 
serão empregadas por maneira a evitar calços apparentes, bem como des
igualdades pronunciadas ou defeituosas no pâramento. 

Esta alvenaria será paga aos preços ns. 25 ou 25 A, conforme occorrer : 
pedra fornecida pelo empreiteiro ou pertencente á Estrada. Em cada metro 
cu bico serão empregados 32 centesimos de argamassa. 

Alvenaria de 5ª classe ou de pedra ' secca 

Art. 35. A alvenaria de pedra secca será executada nas mesmas condições 
que a de 4• classe, com differença de não levar argamassa, devendo, por
tanto, ser feita com o cuidado que esta circumstancia exige. Conforme fôr con
struida, 'com pedra fornecida pelo empre~teiro ou com pedra pertencente á 
Estrada, será paga pelos preços ns; 26 ou 26 A. 

Alvenaria de 6~ classe ou de tijolo 

.Art. 36. Esta alvenaria será feita com tijolos duros, sonoros, bem quei
mados, mas não vitrificados, de fórma rectangular, · com faces planas, de 

<iuinas ·vivas; 



Cada tijolo terá om,27 de· comprimento, om, 13 de largura, om,06 de es~ 
pessura, podendo, entretanto, ser admittidas .outras dimensões, quando os en~ 

genheiros as concederem. t 

Os tijol0s serão bem molhados na occasi[o de seu emp1·ego e serão assen
tados com regularidade, não devendo as juntas ter mais de um centimetro. 
No assentamento de cada uma fiada de tijolos, os tijolos serão dispostos em 
meios fios e tições, que se deverão alternar sobre duas fiadas consecutivas, 
de conformidades com o systema de amarração que fór prescripto pelos enge
nheiros e segund~ o qual as juntas lateraes dos tijolosº serão regularmente col
locadas, devendo acertarem-se em linhas verticaes descontinuas. Na con
strucção de abobadas empregar-se-ha tambem à disposição em anneis concen
tricos, compostos sómente de meios fios, quando assim fôr determinado. 

Os preços ns. 27 e 27 A da tabella correspondem a esta alvenaria, segundo 
· fôr feita com tijolo fornecido pelo . empreiteiro ou com tijolo pertencente á 

Estrada. No primeiro caso, o preço conprehende a despeza de conducção do 
tijolo· até a distancia de 2 kilometros da -olaria e portanto só se pagará trans
porte (preço n. 40) pelo excesso de distancia, quando se verifique maior. 
No segundo caso, se o tijolo já não estiver transportado ao logar da obra, 

, abonar-se-ha o transporte por toda a distancia que houver entre o ponto 
o 

d.e entrega desse material e o logar da obra. 
Para cada metro cubico da alvenaria de tijolo empregar-se-hão 20 cen

tesimçis de argamassa. 

Concreto 

Art. 37. O concreto será feito com pedras de grande dureza, quadradas, 
de modo que passem, em todos os sentidos~ por l:lm annel de 4 centi
metros de diametro, e misturadas com argamassa :composta geralQlente de ci
mento e areia, mas que poderá ser de coinpo::?ição ,diversa. 

A pedra necessaria será extrahida das pedreiras ou jazidas de cascalho J.?.ª
tural, sendo entendido que os seixos desta procedencia ·não ficam isentos de 
ser quebrados, quando tenham calibre superior ao taxado. -

Os seixos e fragmentos de pedras para composição do concreto serão ex
purgados de todos os detrictos, materias terrosas e outros corpo~. estranhos, de
vendo para esse fim ser cuidadosamente lavados. 

A mistura <la argamassa e do pedregulho será feita em betoneira$ ou á 
mão, ·conforme exigirem os engenheiros. Em todo o caso, a mistura será per
feita e só será empregado o concreto depois de fi~arem as pedras completa
mente envolvidas da argamassa. 

O emprego do concreto terá logar seguidamente á sua preparação e será 
inutilisado todo aquelle que deixar de ser empregado no mesmo día. . 

O concreto será assentado por camadas horizontaes de 20 a 40 centimetros 
de espessura e dentro de caixa ou caixão, que deve revestir as paredes da cava 
de fundação (art. 21), onde será comprimido, ,emquanto estiver fresco. 

A immersáo do concreto far-se-ha . pelo processo' que os engenheiros 
approvarem e co~ toda~ as cautelas necessarias para evitar a diluição ou des
lavamento da argamassa. Náo se deverá empregar qualquer camada antes 
de haver-se varrido e extrabid<> a borra depositada sobre a anterior (e igual
mente a do fundo) . 

O assentamento ·'- do 1:oncreto será tambem praticado .·a secco, se assim 
fôr determinado pelos engenheiros. ·Cada uma camada será assentada sempre 
em condições de fazer liga com a anterior, e se esta estiver ·solidificada será 

-~ ..... .. 
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principalmente picada, varrida, humedecida e coberta de uma camada de ar
gamassa para então receber nova camada de concreto. 

Nas ~undações hydraulicas o empreiteiro evitará com o maior cuidado 
a acção de corr.intes de agua através da massa fresca do concreto. 

A construcção de alvenaria por cima do concreto só poderá começar 
depois de verificar-se a solidificação deste, devendo primeiramente varrer-se 
e molhar-se com agua a sua superficie. 

Na tabella de preços figuram tres especies de concreto, cujos preços 
correspondem ao seu emprego por immersão. 

O concreto n, r compõe-se de dois volumes de pedregulho e de um 
volume de argamassa n. 8 (um de cimento e tres de areia) conforme fôr 
feito. com pedra de pedreira ou com cascalho, fornecido pelo empreiteiro, ou 
com pedra, quer bruta, quer britada, pertencente á Estrada, será pago pelos 
preços ns. 28, 28 A, 28 B ou 28 C. 

O concreto n. 2 será formado com tres volumes de pedregulho e dois 
de argamassa n. 9 (um de cimento e dois de areia); conforme fôr feito, em re
ferencia ás circumstancias acima declaradas, será pago pelos preços ns. 29, 
29 A, 29 B ou 29 C. 

O concreto n. 3 será fabricado com quatro volumes de pedregulho e tres 
de argamassa n. r r (volumes iguaes de cimento e areia) ; confo1lne as mesmas 
circumstancias acima declaradas, será pago pelos preços ns. 3o, 3o A, 3o B 
ou 3o e. 

Para cada metro cubico de concreto serão empregadas as seguintes 
' quantidàdes de argamassa : 

No concreto n. r, 45 centesimos de metro cubico de argamassa. 
No concreto n. 2, 53 centesimos de metro cubico de argamassa .. 
No concreto n. 3, 56 centesimos de metro cubico de argamassa. 
Nos preços de concreto não está incluido o transporte de pedra nem o 

de cimento, o que será contado addicionalmente (arts. 46 e 53). 

Alteração nos preços de cantaria, alvenaria e concreto, por diversidade da argamassa 
adoptada 

Art. 38. Para cada obra os engenheiros determinarão qual a especie de 
argamassa a ser empregada, dentre as que figuram na tabella de preços. 
Sempre que o não fizerem e salvo qualquer deliberação ulterior, entender-se-ha 
que, para a cantaria ou alvenaria a executar (não sendo esta de classe ensossa), 
fica adaptada a argamassa n. 2, composta de dois volumes de cal e tres 
de areia,.e para o concreto a argamassa respectivamente indicada no artigo 
anterior, sendo com essa argamassa que se acham organisados os respectivos 
·preços que figuram na tabella. 

Adaptado o emprego de argamassa differente, far-se-ha a correspondente 
modificação do preço de cantaria, alvenaria ou concreto a que se refere, a qual 
consistirá em substituir-se a quota de argamassa, que no preço da tabella está 
conti?a, pela da argamassa que . assim fôr adaptada. 

Observação sobre os preços das mesmas especies de obra 

Art. 39. Salvo a exclusão adiante declarada nos preços de cantaria, 
alvenaria· e concreto estão incluidos o descobrimento e abertura de pedreiras, a 
extracção, preparo e fornecimento dos ·materiaes, ó carregamento e descarga 



para o transporte de pedra; tijolo ou · cimento, ·o emprégo· dos materiaes na 
obra, o fornecimento e emprego de andaimes, cimbres, apparelhos mecanicos, 
ferramentas, utensilios e todas as despezas ordinarias e extraordinarias que 
forem necessarias para execução das obras, menoo unic~mente as seguintes des
pezas, que serão abonadas em accrescimo, sendo algumas já referidas, a saber : 

lª, o transporte da pedra ou tijolo, trabalho este que será pago pelo preço 
n. 40 (art. 46), salvo o disposto no art. 36, quanto á não contagem de trans~ 
porte inferior a dois kilometros ou quanto á contagem' sómente do accresdmo 
sobre essa distancia ; 

2•, o transporte do cimento desde a ultima estação em trafego ou desde 
a ponta dos trilhos até o logar de cada obra (art. 53) ; · 

3ª, o esgotamento das caixas de fundação para .execução da alvenaria ou 
concreto (se este.não fôr empregado por immersão), o que será indemnisado 
pelo preço n. 42, applicavel ao metro cubico de alvenaria ou concreto, que 
mediante esgoto artificial se construir abaiXo do nivel natural da ag0a; 

4•, o apparelho das faces apparentes da cantaria de lª class·e (art. 29) 

ou da alvenaria de lª classe, quando exigido (art: 31) e difficuldade especial 
no córte das pedras em cantaria de. lª classe (art.' 29); 

s•, o levantamento da pedra de cantaria além de 5 metros qe altura 
(t.rt. 28), sómente pelo accrescimo de altura ; ( 

6", o augmento de trabalho e de despezas na execução de qualquer classe de 
cantaria ou alvenaria em abobada, o que será igualmente indemnisado se
gundo o preço n. 42, já referido; 

7ª, o augmento do trabalho e de despezas no revestimento dos tunneis 
(art. 49). 

Nos preços de cantaria, alvenaria e concreto, correspondentes á obra feita 
com pedra ou tijolo prrtencentes á Estrada, estão exclui~as as quotas de des
cobrimento e abertura de pedreira, extracçfo ou extracção e preparo da 
pedra, segundo occorrer, e a de fornecimento do tijolo. 

Paramento das obras, repasso das juntas, remoçáo do entulho _ 

Art. 40. Nas obras de cantaria e de alvenaria massiça, cujo paramento 
não tiver de ser juntado ou rebocado, proceder-se-ha ao acabamento d.as juntas, 
emquanto a argamassa estiver em boa consistencia, devendo então desfa
zerem-se as excrescencias ou rebarbas, supprirem-se as falhas· que houver _e 
passarem-se as juntas a ferro, para comprimir e alisar a argamassa. 

Em todas as especies de obras, o paramento, quando acabado, deverá 
ficar limpo de plastras e nodoas de argamassa, assim como de poeiras e outros 
corpos estranhos. 

O logar da obra ficará desembaraçado de materiaes, entulho, etc. 
Todos estes trabalhos ficam comprehendidos no feitio da obra principal e 

não serão contados para pagamento algum addicional. 

Apparelho em pedra a picão, ponteiro ou escopro 

Art. 41. Além do que se refere á cantaria de 1-ª classe, o empreiteiro 
fará apparelho de paramentos onde os engenheiros ~determinarem. 

Conforme o acabado a dar nesse trabalho, acha~se .elle classificado em 
tres preços, que figuram na tabella. Ao apicoado grosso corresponde o preço 
n. 31, ao apicoado fino (a picão' ou ponteiro) o preço n: 32 e ao apparelho ali-
sado a'escopro o' preço n. 33. , 



Em cada pedra a superficie será bem desempenada, e, qualquer que seja o 
acabado a dâr, far-se-hão primeiramente as ourelas ou beiradas a escopro, 
sempre ql\e isso convier, estando tal trabalho cornprehendido no preço de cada 
l:lm dos apparel:hos mencionados. 

Rejuntamento 

Art. 42. Para se proceder á refeitura das juntas, estas serão descarnadas 
na profundidade de dois ou tres centímetros, devendo ser escovadas e hume
decidas na occasiáo de empregar-se a nova argamassa, a qual será applicada 
sem emplastar ou manchar a face das pedras ou tijolos. Depois de bem com
primida nas juntas, a argamassa será correctamente afeiçoada e alisada segundo 
a fórma que fôr determinada para os filetes, não devendo apresentar fendas 
nem rebarbas, nem tampouco emplastar as beiradas das pedras ou -tijolos 
adjacentes. 

Este trabalho será pago pelos preços ns. 34, 35 e 36 da tabella, conforme 
a argamassá designada em cada um delles, salvo o accrescimo correspondente 
ao transporte do cimento, quandojse trate de l!-rgamassa em que entra este 
material (art. 53). , 

Para cada metro quadrado de rejuntamento contam-se ·cinco millesimos 
de metro cubico;de argamassa. 

Emboço e rebôco 

Art. 43. Ô rebôco será feito de uma só de mão ou será precedido de 
emboço, segundo os engenheiros determinarem, mas -ambos 03 trabalhos con
stituirão um só objecto de pagamento, sendo o emboço considerado como a 
primeira camada do rebôco a duas de mãos. 

O empreiteiro fará estes trabalhos onde lhe fôr determinado. 
A parede a emboçar ou rebocar será perfeitamente limpa de plastras e 

manchas de argamassa ou de corpos estranhos, as juntas serão esgravatadas 
até á profundidade correspondente, pouco mais ou meno::>, a uma vez e meia 
a sua largura e todas as partes serão escovadas e humedecidas na occasião de 
applicar-se-lhes a argamassa, a qual será projectada e estendida com força, de 
modo a encher perfeitamente as juntas e adherir por todas as partes da parede. 
A superficie do emboço será bem desempenada e ficará aspera; a do rebôco 
será perfeitamente alisada ou levará o apparelho rustico que os engenheiros 
determinarem, não devendo apresentar fenda alguma. 

O emb0ço e o rebôco terão juntos dois centimetros de grossura. Corre
spondem dois centesimos de metro cubico de argamassa a empregar-se para 
cada metro quadrado da obra . 

. Os preços ns. 37 e 38 applicam-se ao conjuncto do emboço e rebôco 
respectivamente feitos com argamassa n. 2 e com argamassa n. 10, salvo o 
accrescimo, que conforme o transporte do cimento dever-se-ha fazer no 
segando preço mencionado (art. 53). 

Capas de abobadas 

Art. 44. As capas de argamassa para abobadas só serão executadas depois 
do d~scimbramento desta. Antes de assentar-se a argamassa da capa, a super
ficie do extradorso será limpa de -plastras e corpos estranhos, assim como de 



crosta das pedras, se alguma tiver ficado; as juntas serão desguarnecidas até á 
profundidade, pelo menos, de um centímetro e todas as partes serão varridas e 
bem lavadas. Esta, obra será executada em geral nas mesmas condições que o 
rebôco liso no que lhe forem.applicaveis, pod<mdo t~mbem ser feita em duas 
camadas, valendo por uma só, tudo á semelhança do emboço e rebôco. 

Assentada a capa de argamassa, o empreiteiro terá os cuidados necessarios 
para evitar a rapida deseccação, devendo para tal fim abrigai-a provisoriamente 
com esteirões, ou por qualquer outro modo adeq1:iado, e regal-a differentes 
vezes. Emquanto a argamassa não solidificar-se proceder-se-ha á-sua compressão 
nas rochas que começarem a formar-se, repassando-se em seguida a colher 
para alisal-a. Se depois da solidificação da argamassa notar-se alguma 
fenda, será esta cuidadosamente tapada com argamassa fresca apropriada a esse 
fim . 

. A espessura da capa de abobada será· de tres centímetros em média, o que 
corresponde ao emprego de tres centesimos de argamassa em cada metro 
quadrado. 

( , 

O preço n. 39 applica-se a esta obra quando· feita com argamassa n. 1 r 
(volumes iguaes de cimento e· areia), salvo o accrescimo correspondente ao 
transporte de cimento (art. 53). 

C)l 

Alterações nos preços de rejuntamento, · rebôco de paredes e capa de abobada, por diver
sidade da argamassa adoptada 

Art. 45. Cada uma destas obras, por sua vez, será feita com a argamassa 
que os engenheiros designarem em cada caso e· a ~ste respeito observar
se-ha inteiramente, mutatis mutandis, tudo o que se acha disposto no art. 38 re
lativamente á execução de cantaria, alvenaria e concreto. 

· Transporte e deducção da quota de carregamento e descarga 

Art. 46. Na execl:lção das obras d'arte, quer a céo aberto, quer em funnel, 
pagar-se-ha transporte sómente em relação á pedra, tijolo e cimento a empregar. 
O transporte deste ultimo será incluído no valor da argamassa (art . .53). 

O transporte da pedra oti tijolo será pago pelo preço n. 40 da tabella, o 
qual applicar-se-ha ao metro cubico da obra em que entrar esse material, 
sendo cantaria, alvenaria, concreto e enchimento de vãos em tunnel. 

Quando os caminhos de pedreira não puderem ser feitos com rampas 
de 3 º/0 no maximo, as difficuldades do transporte serão levadas em conside
ração, contando-se no mesmo transporte um accrescimo de 1 o metros para 
cada metro que fôr preciso subir com a pedra· nas rampas superiores 
a 3 ºÍo· 

Achando-se contada nos preços de obras d'arte a construir com pedra ou 
tijolo a quota de carregamento e descarga para o transporte·. desse material, 
deduzir-se~ha a dita quota do preço das obras, ~quando estas ·forem feitas com 
material que não necessite de transporte ou com: pedra que se condl:lzir directa
mente das cavas da Estrada para a obra (art. gº).· 

As quotas a deduzir por metro cubico de obra em taes condicões são as 
seguintes: em cantaria, 950 réis; em alvenaria de i ã classe- 5.go réis · ~m dita de 

. ' ' 
2ª ou 3ª classes, goo réis; em 4ª ou 5ª classe, 450 réis; em dita de 6ª classe, 470 
réis; no concreto ns.1, 2 e 3, respectivamente, 350, 310 e 29o· réis; em enchi
mento de vão em tunnel, '390 réis. · 
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IV - TUNNEIS 

Applicação qos trabalhos em tunnel 

IJ 

Art. 47. O~abalhos a executar em tunnel referem-se não só aos tunneis 
.. propriamente ditos, destin_ados á passagem dos trens e ao3 poços, como tambem 

a quaésquer outras obras subterraneas que forem nece3sarias para estabeleci
·mento ou consolidação das obras da Estrada, taes como galerias para derivação 
de cursos d 'agua, galerias de mina para estabelecimerno de canos de esgoto, etc. 
Esses trabalhos, em sua .execução,. ficam assimilados aos de execução de tunneis, 
em tudo o que fôr assimilavcl. 

Excavações · 

Art. 48; A secção transversal dos tunneis, das galerias subterraneas e dos 
poços ·será determinada pelo engenheiro chefe, e as excavações que se fizerem 
nos mesmos serão medidas segundo as dimensões dessa seccão. 

·As excavações subtcrraneas, quando em terra ou pe,dr~ solta, serão pagas 
ao preço n. 43, e quando em pedreira ao preço n. 44 da tabella, accrescentando
se o transporte ou levantamento correspondente á remoção dos materiaes, o 
qual será pago pelos pt:eços ns. 12 ou 1 5 e 16 • 

A respeito da distribuição e emprego dos materiaes de excavação em tunnel, 
observar-se-ha inteiramente .o que se acha disposto no capitulo II relativamente 
ao mesmo assumpto, considerado em trabalhos a céo aberto. 

Nos preços ns .. 43 e 44 acham-se incluidos a mão de obra, duplo carrega
mento e descarga de material eX.cavado, fer~amentas, explosivo, escoramento e 
blindagens que forem necessarios, quer no interior do tunnel ou das galerias, 
quer em suas entradas, andaimes, esgotamento de agua, illuminação e todas as 
despézas ordinarias e extraordinarias que forem precisas para completa abertura 
da galeria subterranea. 

Qua'ndo, porém, a êxecuçfo do tr~balho apresentar-se em condições exce
pcionalmente difficeis, taes como : embaraço com grande . abundancia de agua 
que sei a necessario esgotar por meios mecanicos, ,abarbamento com massas de 

·· terreno que, pelo seu estado de enlodamento ou amollecimento, exija escora
mento extraordinario, com maior blindagem e outras precauç6es custosas, etc., 
poderá o engenheiro chefe conceder augniento nos preços de excavação, de 20 

a 100 º/0 quando em terra o.u pedra solta e de 5 a 20 °lo quando em pedreira, 
ficando a porcentagem em cada caso segundo as suas difficuldades especiaes . 

Revestimento ou guarnecimento 

Art. 49. Se o engenheiro chefe entender conveniente revestir o tunnel, total . 
o.u parcialmente, será feito o revestimento .com a cantaria ou a alvenaria que 
o engenheiro chefe determ!nar. 

Até 10 metros, a contar das entradas, este revestimento será pago, con
forme sua classificação, pelos respectivos preços da tabella annexa relativa a 
obras d'arte feitás a céo aberto, e dahi em diante pelos mesmos preços com au- . 
gmento de. 10 º/0 contados sobre a quantia fixa com que figura na tacella cada 
um dos mesmos preços referentes a obras feitas com pedra ou tijolo fornecidos 
pelo empreiteiro . 

. Ao transporte d3: pedra, tijolo e cimento applica-se o que se acha estabe· 

leddo no · art. 46. 
ato 



A abobada do revestimento será coberta no extradorso com uma capa 
de argamassa, cuja composição será deter~11inada pelo engenheiro chefe e far-se
hão os canaes de drenagem que forem ordenados pelo mesmo engenheiro. 

. Nas outras galerias subterraneas o revestip-ientq•ou o guarnecimento far
se-ha segundo fôr determinado pelo engenheiro chefe, podendo a obra consi~tir 
simplesmente em estabelecer dentro da galeria canos de esgoto feitos mesmo · 
com alvenaria de 5ª classe e em tomar o vão restante com enchimento de pedra 
miuda. 

E!,1chimento2de vãos 

Art. So. Todo o espaço que ficar entre o terreno e o revestimento do tunnel 
será completa e cuidadosamente · guarnecido com pedra miuda, de tamanhos 
diversos, em secco ou acompanhada de argamassa, a juízo do engenheiro chefe. 

No segundo caso as pedras devem ficar completamente envolvidas e os 
intersticios perfeitarr.ente tomados de argamassa, de modo a produzir-se obra 
mássiça. 

O enchimento sobre o extradorso da abobada será contado com 25 centí
metros de espessura média, correndo por conta do empreiteiro não só o e~cesso 
que se produzir sobre essa espessura, como tambem o enchimento do espaço 
~ntre o terreno e os pés direitos do tui:inel. l 

Em galerias para esgoto contar-se-ha todo o enchimento correspondente á 
differença entre a secção transversal da excavação, se esta nã'o fôr maior do que 
a prescripta _e a do exterior do cano de esgoto, correndo por conta do empreiteiro 
e sendo de sua obrigação o completo enchimento do excesso que se produzir na 
seccão de excavacão. 

" " . . 
Conforme fôr feito, com pedra fornecida pelo empreiteiro ou com pedra 

pertencente á Estrada, o enchimento de pedras seccas será pago pelos ·preços 
ns. 45 ou 45 A da tabella; e conforme as mesmas circumstanciasi o enchimento 
com pedra e argamassa n. 2 será pago pélos preços ns. -46 ou 46 A, ·devendo 
empregar-se em cada metro cubico dessa obra qu,atro decimos de argamassa •. 

O enchimento mqssiçado só será empregado em casos especiaés, a juízo do 
engenheiro chefe que, quando entender, poderá substituir a argamassa n. 2 

por qualquer das outras consideradas na tabeUa, fazendo alteração. de pre.ço de 
conformidad·e com o art. 3'8. 

Observação 

Art. 51. O_systema de perfuração, es.coramento e revestimento do tunnel 
será determinado, pelo engenheiiro. chefe. 

O apparelho de paramentos em pedra, os trabalhos de rejuntamento, em ... . 
boço e rebôco e as obras de alvenaria ou concreto para ·valletas e canos de esgoto 
dentro do t!unnel e de outras galerias, serão. pagos pefos preços. estabelecidos 
para trabalhos analogos fóra do tmmel. 

Y-TRABAT!. HOS JI11VERSOS· 

Arg·amassa 

Art. 52. A argamassa será sempre preparada debaixo de coberta enxuta 
e em taboleiro's de madeira. Sua trituração e · mi~tuira dev.erãto~ ser perfeitas, 
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podendo o engenheiro chefe exigir, para tal fim, o emprego de apparelbos 
mecanicos, sempre que o orçamento da obra em que elles tiverem de ser 
usados ex\;der a 10:000$ 000. 

A argamass~ será composta de cal e areia (argamassa ns. 1, 2 e 3 da tabella) ; 
de cal, cimento e areia (argamassa ns. 4, 5 e 6 da tabella); de cimento e areia 
(argamassa ns. 7 a 1 I da tabella), e de cimento puro (argamassa n. 12 da tabella), 
tudo nas proporções indicadas na tabella de preço. 

A cal será de pedra de melhor qualidade. Qualquer porção de areia que 
a cal contiver em mistura será descontada do volume dessa cal e levada em 
conta na dosagem da argamassa que com ella se tiver de fazer. 

A areia será de grão fino· e igual de quatro milimetros a cinco decimilli
metros de grossura, conforme o fim a que fôr destinada, a juizo dos enge

. nheiros, aspera ao tacto e perfeitamente expurgada de mate~ias terrosas, mica, 
talco e vegetaes. 

Para que só se empreguem areias nestas condições, o emprette1ro as man~ 
dará peneirar e lavar, sempre que os engenheiros exigirem. 

O cimento será da melhor qBalidade, ajuizo dos engenheiros e, segundo as 
. necessidades das obras, se empregará cimento de pega rapida, demorada ou 

medianamente rapida. ·• 
O cimento Portland de ·1ª qualidade será empregado de preferencia nas 

obras, não se admittindo cimento algum qBe, não comprimido, pese menos 
de 1. 300 kilogrammas por metro cubico, ou que deixe de rcsiduo mais de 20 º/0 

de seu peso em uma peneira de 900 malhas por centímetro quadrado. 
Se o engenheiro chefe entender conveniente sujeitar o cimento a expe· 

riencias de resistencia, será rejeitado todo aquelle que, preparado puro em 
argamassa, apresente á ruptura por tracção uma resistencia inferior a 18 
kilogrammas por centimetro quadrado, depois de sete dias de feita a arga-

. massa, a qual deve ficar immersa em agua durante seis dias. 
Os preços ns. 47, 48 até 58 applicam-se ás argamassas ns. 1 a 12, que 

. devem ser ~mpregadas nas diversas obras da Estrada, segundo fôr determinado 
pelos engenheiros, e, salvo a excepção em seguida declarada, incluem o custo e 
transporte dos materiaes até ao logar 4as obras, a preparação e mistura dos 
mesmos, o amassadouro coberto e todas as mais despezas ordinarias e extraordi
narias, que possam onerar o fornecimento dessas argamassas nas obras, excepto 
unicamente o transporte do cimento, a partir da ultima estação da Estrada em 
trafego ou do ponto de desembarque na linha do prolongamento (artigo seguinte). 

Além das argamassas que figuram na tabella, o engenheiro chefe poderá 
ordenar o emprego de outras compostas dos mesmos ingredientes tomados em 
proporções diíferentes e cujos preços determinará compondo-os com os mesmos 
elementos que serviram de base á formação dos preços das que figuram na 

tabella. 

Transporte de cim_ento 

Art. 53. O transporte do cimento desde a ultima estação da Estrada em 
trafego, ou desde o ponto de desembarque na linha . do prolongamento até ao 
1ogar de cada uma obra em que fôr empregado, será contado no metro cu bico da 

. · argamassa, accrescentando-se ao preço desta. 
·''- A cada um dos preços de argamassa, em que entra cimento, corresponde, 
sob 0 mesmo numero affecto da letra A na tabella, o accrescimo de preço que se 
deverá applicar á distancia de transporte contada cm·hectometros, para addicio~ 



nar-se ao preço da respectiva ·argamassa a quanti"a assim obtida,. a qual repre
senta, para a distancia considerada, o preço do transporte da porção de cimento 
que entra no metro cubico da arga.rriassa. () 

Perfazendo-se assim o preço completo do metro cubico q.a argamassa com• 
posta com ingrediente de cit'.1ento, é esse preço que tem de entrai;- em jogo nos 
preços das obras feitas com a mesm'l argamassa. 

Todos os preços que figura,m na tabella·para obras d'arte .. em que entra ci
mento serão igualmente accrcscentados da quota de transpmte deste material, 
sendo o transporte .calculado pelo modo que fica referido, segundo a especie de 
argamassa de que se tratar, e tomando-se da quantia obtida. sómente a quota 
pr~porcional á porção de argamassa que se conta no metro cubico ou no metro 
quadrado da respectiva obra. 

Qualquer que seja o caminho que servir para transporte do cimento e 
quaesquer que sejam os seus accidentes, no comp~to do mesmo transporte regu~ 
lará invariavelmente a distancia medida pela linha da Estrada em construcção, 
a contar da ultima estação cm t.rafego ou do ponto de desembarque na linha do 
prolongamento, quando se dê transporte pelo trem de lastro. 

Art. 53 A. Na applicação dos preços ns. 15, ·16 e 41, 12 e 40, e 5o A a 58 
A, toda fraccão das unidades metro, decametro ou hectometro será contada · 

~ . . 
respectivamente como uma unidade. •1 

Pedra quebrada para lastro e concreto 

Art. 54. O preço n. 59 da tabella com~sponde ao trabalho de quebrar 
pedra dura para um metro cubicü' (apparente) de pedr:egulho, reduzindo-se os 
fragmentos a tamanho tal que .Possam passar, em todos os ~entidos, por um 
annel de quatro cenúmetros de <liametro. 

9 preço n .. 60 applica-se ao trabalho de .extrahir ~ carregar, descarregar e 
q.ucbrar pedra para fornecimento de um metro çubico de pedregulho feito nas 
mesmas condições. · 

Enrocamentos 

Art. 55. Os pilares e encoatros das pontes e pontilhões e o pé ·dos aterros 
banhados pelas aguas seráo, quando determinarem os engenheir:os, cnrocados 
com pedras de cinco ccntesimos de metro cubico até um metro çubico de. vo~ 
lume. A este serviço, conforme fõr feito com pedra fornecida pelo ·empreiteiro 
ou com pedra pertencente á Estrada, correspondem, o~ preços ns. 61 ou 61 A da 
tabella, devcrido ser applicados por metro cubico da pedra empregada. 

Quando o enrocamento fôr feito por pedras arrumadas, será pago con~ 
forme as mesmas çircumstancias supra mencionadas, pelos. preços ns. 62 ou 
fo A, tambem applicaveis ao volume real da pedra e~pregada. 

Nos preços de enrocamento estfo incluidas todas as despezas, menos o 
transporte da pedra. 

Revestimentos com pe.c!ra secciJ.. 

Art. s.6 .. O Jeito da Estrada, das valias, etc., bem como qs s·eus taludes, 
serao calçados, onde fôr ord~nado pelos engenheiros, com pedra ge cinco mille
simos a cinco centesimos de metro çubico, bem aleitadas, desgalh~das e tosca
mente afeiçoadas na fórma conven~ente, dispçstas co~ cuidadois~ndo as juntas 
cruzadas, devendo além disso ser batidas a malho de calceteiro. 
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A esse trabalho, conforme fôr feito com pedra fornecida pelo cmpre1te1ro 
ou cóm pedra pertencente á Estrada, applicam-se os preços ns. 63 ou 63 A, nos 
quaes estão incluidas todas as despezas como nas obras d'arte, menos o trans-
porté da pe'Hra. • · 

Revestimento de taludes com terra socada 

Art. 57. Para executar-se esse trabalho onde fôr ordenado a terra será 
' bem escolhida e da melhor qualidade, ajuizo dos engenheiros. Sem pagamento 

especial, estes poderão exigir que a superficie dos taludes a revestir seja primei
ramente cortada em sulcos ou resaltos escalonados com pequenos intervallos 
entre si. A terra, levemente humedecida, será bem socada por camadas de o"',ro 
a o'", 15 de altura, dentro de encaixamento formado de um lado pelos taludes 
e de outro lado por taipaes applicados ao3 mesmos taludes, sendo a superficie 
depois regularisada. O revestimento terá as dimensões que forem prescriptas, 
ordinariamente om ,25 a om ,3o de grossura. 

Conforme a terra fôr fornecida pelo empreiteiro ou contada no movimento 
de terras da Estrada, este trabalho será pago pelos pre~os ns. 64 ou 64 A, nos 
quaes estão incluídas todas as outras despezas, taes como : mão de obra, taipaes, 
ferramenta e utensilios, agua, remo~ão das sobras de terra, etc., menos o trans
porte . de terra para o.revestimento, o que nos casos competenteJ será pago ao 
preço n. I 4 da ta bella. 

Revestimento de taludes com leivas 

Art. 58. Nos 1-ogares em que 03 engenheiros determinarem, serão os taludes 
das cavas e aterros revestido3 com leivas postas de chapa em forma de ladrilho 
com as junta~ cruzadas, devendo as leivas ficar perfeitamente assentadas, como 
tambem ser fixadas com e3taquinhas, quando isso fôr necessario. 

A esse trabalho corr~sponde o preço n. 65, o qual comprehende todas as 
despezas, inclusive o fornecimento das leivas. 

Calhas de telha com argamassa 

Art. 59. Sobre os taludes e em outros logares onde os engenheiros deter
minarem, o empreiteiro estabelecerá· calhas feitas com telhões e argamassa, para 
apanhamento e conducçfo de aguas pluviaes ou nativas de filtração. 

· Quando as _calhas tiverem de ficar descobertas sobre os taludes cavar-se
hão no sentido diagonal pequenas banquetas ou resalto3 para sobre ellas esta
belecerem-se as calhas, cada uma das quaes será o mais possivel disposta em 
linha recta, ou com curvas bastante suaves, não se permittindo cotovellos nem 
torturas, quer no sentido horizontal, quer no vertical. Para o mesmo fim em 
outros logares far"-se-hfo pequenas sargetas. 

·· Quando as calhas tiverem . de ficar enterradas abrir-se-hão valetas, con-
forme as regras que forem prescriptas em cada caso. 

Os telhões serão duros, sonoros, bem queimados e bem moldados, devendo 
ter na secção mediana 23 centimetros de bocca, inclusive espessura das bordas 
e 7 centímetros de flecha na parte interior. . 

Sobre o leito cm.·que elles tiverem de ser assentados, o ·qual 'devetá ser limpo, 
. estender-se-ha: uma camada de arga:massa n. 5 e sobre esta collocar-se-hão os 
telhões; previamente molhados, começando o assentamento de baixo para cima, 
de maneira que o pé de cada t!lhão cul;>ra a cabeceira do inferior, sendo a junta 

3Il 



guarnecida de argamassa, como tambem os lados exteriores, de modo a igua:.. 
lar ... 3e cada um dos lados por um plano levantado para o lado de fóra, até unir 

· no barranco ou na aba da sargeta. 
Esta obra será paga· por metro linear, ª'1. pr:eçd' n. 66, em que se acham 

comprehendidas todas as despezas, pagando-se á parte a abertura das valletas 
ou das banquetas. 

Filtros de pedregulho 

Art. 60. Os filtros serão estabelecidos geralmente em cima de calhas ou de 
canos de esgoto, podendo ser feitos dentro de vallas ou levantados fóra dellas, 
acompanhando a formação de aterros, contrafortes, etc., nos lagares onde os 

· engenheiros determinarem. 
A obra constará de um enchimento ou camada de pedregulho, interposta . 

-em massiços de terra, em posição ordinariamente levantada, devendo ser forrada 
com sapé pelos lados _e por cima para vedar entrada á terra. O forro Pº"' 
derá ser feito com outra palha adequada, a juízo dos engenheiros, e tambem 
com leiva~. 

As dimensões dos· filtros serão determinadas pelos engenheiros, sendo a es ... 
pessura 'ordinariamente de om,3o .• 
, As pedras serão de tamanho tal que passem por um annel de om,oq,de dia
metro, devendo ser expurgadas de materias ter rosas e .detritos. O seu em
prego será feito com bastante cuidado par~ evitar a introducÇão de terra. 

Esta obra, conforme fôr executada _com pedra quebrada ou com cascalho 
natural limpo e esçolhido, fornecidos pelo empreiteiro, ou com pedra, quer 
bruta, quer britada, pertencente á Estrada, será paga pelos preços ns. 67, 67 A, 
67 B ou 67 C, nos quaes acham-se comprehendidas todas as despezas, inclusive 
fornecimento .de sapé, menos o transporte da pedra. 

,Apiloamento de ~erra 

Art. 61. Além' dos casos de que se trata nos arts. 22 e 57~ o· empreiteiro· 
fará o trabalhC? de so~ar a terra, quando lhe fôr determinado na ex~-ê~Ç[~ de 
certas obras, como na construcção de contrafortes -OU massiços . de terra para 

· consolidaçao de taludes; no enchimento de vallas de canos de esgoto, acampa .. 
nhadas ou não de filtros, et~~ 

A terra será bem socada por camadas de o:n,rS a om,20 de espessura, de .. 
vendo ser Jev!'!mente humedecida na occasião de seu emprego. · 

Ordinariamente, este trabalhÓ, acompanhará a formação de filtros; além 
· disso ~terá as sujeições que occorrerem ~m cada çaso, isto é, lJ.S da execução da 
obra principal. Quando em obra levantada, o talude da terra socada será re-
gularisad~. · 

Por este trabalho pagar-se-ha o preço n: 68, em que estão attendidas 
. todas as despêzas, inclusive regularisação . dos taludes, sem contar,se, 
· porém, a te:ra empregada, a qual · será paga á parte, se não fôr compre.. 

hendida nq movimento de terras da linha ou em outra obra. 

Transporte de pe?ra · ~ deducção da quota do çartegamento e d~sc~rga 

Art. 6z .. Ao fornecimento de ·pedra quebrada aos enrocarnentos, re ... 
VestimentOS' Com pedra e filtros applicar-se.:.ha inteiramente O disposto no 
art. 4õ relativamente ao transporte. da pedra e ·á deducção da quota de 

. ~ carregamento . e descarga. . " . . . ; 
l .\: . 



Nas obras de q11e se trata o valor da referida quota é o seguinte 
em pedra quebrada 390 réis, em enrocamento 560 réis, em rnvestiment o 
530 réis e em filtras 390 réis. , 

Empilhamento àe peàras 

Art. 63. Quando os engenheiros ordenarem, serão as pedras empi
lhadas em montes regula rés, e esse trabalho será pago pelo preço n. 6~ da 
tabella, devendo ser applicado a volume real da pedra. 

Demolição de obras 

Art. 64. A demolição de obras será feita · quando determinada pelos 
engenheiros e com o cuidado necessario para não se estragarem os materiaes . 

Nos casos de execução desse trabalho por conta da Estrada, será pago
pelos preços ns. 70, 71 ou 72, conforme tratar-se de demolição em can
taria, alvenaria massiçada ou alvenaria ensossa. 

Nestes preços estão comprehendidas todas as despezas, inclusive a re
moção dos materiaes até r o metros de distancia e sua arrumação. 

•) 

Estacarias de fundação 

Ai;t. 65. O solo sobre que tiverem de ser assentadas as fundações das 
diversas obras, taes como viaductos, pontes, pontilhões, boeiros, etc., será 
estaqueado, quando o engenheiro chefe entender conveniente. 

As estacas serão de madeira de lei, bem sãs, bem direitas, roliças e sim -
plesmente descascadas, ou, se o engenheiro chefe preferir, falquejadas em 
quatro faces, devendo então ser inteiramente isentas do alburno da madeira . 

As estacas roliças terão de om,z5 a om,3o de diametro e as estacas la
vradas a esquadria,_ de om,25X om,2s a am,30X om,30, sem contar-se alburno. 

A cabeça de cada estaca _ será armada com uma braçadeira ou annel 
de ferro, que depois poderá servir em outras ; a extremidade inferior será 
aguçada e calçada com uma ponteira do mesmo metal. 

As estacas serão cuidadosamente collocadas nos pontos que forem mar
cados ou prescriptos pelos engenheiros, devendo ser bem alinhadas, destor
cidas e aprumadas. As que tomarem posíção defeituosa serão arrancadas
e substituídas ou collocadas de novo, se não estiverem estragadas. 

O cravamento marchará do centro para a peripheria ou vice-versa, 
conforme determinar o engenheiro chefe. 

Considerar-se-ha cravada uma estaca quando não enterrar-se mais de
om ,o r por applicaçfo de dez pancadas de um macaco de 600 kilogrammas, 
cahindo de 3m,60 de altura, ou por applicação de 30 pancadas do mesmo 
instrumento, cahindo de rm ,;z.o de altura. 

Não obstante, seis dias depois de era vada a estacaria de cada fundação
será ella submettida a um1 batida igual áquella com que as estacas hou
verem manifestado a nega ; e · se esta tiver sido falsa, continuar-se~ha a ope
ração, até chegar á nega verdadeira. 

Se as estacas, depois de enterradas 1 z metros, não apresentarem a nega 
requerida, o engenheiro chefe poderá ajustar com o empre1terro, ou exe
cutar por outro modo que julgar conveniente, o estaqueamento com es
tacas de maior comprimento. 



· Fica, porém, enténdido que o empreiteiro · terá de fazer a estacaria pelos 
preços da tabella annexa, ·até ao Hinite dos 12 metros de . estaca enterrada, 
se o engenheiro chefe prescindir das condições · estabelecidas .sobre a nega 

f) 

que ellas devem apresentar. e 

Depois de :reconhecido que uma estacaria está convenientemente · cra
vada no terreno, ap.arar-se-hão as estacas .de modo . que seus topos fiquem 
certos ei.11 um . mesmo plano horizontal,· que · será determinado pelos enge
nheiros, 

As estacarias serão pagas pelo preço n. 73 quando as estacas forem 
falquejadas, e pelo preço n. 74 quando forem roliças e descascadas. 

Esses preços compi.·ehendem·, além do custo das estacas, as despezas 
de seu transporte até. ao logar da obra, as de preparai-as, cravai-as e apa
ral-as, ·como tambem o Cl:lsto das ponteiras e braçadeiras de feiro e de 
.seu assentamento e as demais despezas que forem rrecessarias para a exe
cução das estacarias. 

. Exceptuando-se as estacas de prova; as quaes serão pagás segundo o 
comprimento total . que para · cada uma determinar o engehheiro chefe, em 
todas as outras só será pago o comprimento realmente enterrado em cada uma. 

Assentada a estacaria, será ella coberta directamente pot um massiço 
'de concreto, ou receberá por cima um gradeament~ de madeira, ionforme 

determinar o engenheiro chefe. 

Gradeamento para fuiÍdação 

Art. 66. Quando· fôr determinado, as estacas serão travadas e cobertas 
por um gradeamento de madeira de lei · formado de longarinas presas com 
talho aos . topos das estacas e de travessóes unidos -com entalho e presos 
ás longàrinas e ás estacas por meio de cavilhas de ferro de 0,0:!5 (pelo menos) 
de diametro. . • 

Quando o. engenheiro chefe qeterminar, serão supprimÍdos os traves
sões e ligadas as estacas d~ cada uma das duas filas exti:emas, normaes 
á direcção das longarinas, por meio de prescintas duplas ligadas éntre si 
e a càda estaca por parafusos de ferro de om,025 (pelo menos) .de diametro, 
tendo cada um duas arruellas de om,100Xom,0100Xom,006. 

A madeira será falquejada pelo menos em duas faces oppostas em que se 
contenha,livre de alb.urno, a esqúadria de om,25Xom,z5 a om,3oXom,3o:, con
forme fôr determinado, tanto para as. longarinas como para Õs travessões e 
om,25Xom112 a om,30Xom,14 para as prescintas. 

O engenhei~o chéfe poderá ordenar o emprego dos gradeamentos p~ra 
fundação de qualquer obra, mesmp sem estaq1ria. 

Os grad.eaméni:os serão pago~ pelo preço. n. 75 ·<la tabella, o qual 
comprehende, alé!ll do ·custo da madeira, de _ seu transporte até ao logar 
da obra e de sua prepai:ação, o da armação e assentamento da:s grades e 
o fornecimento das cavilhas, parafosos e arruellas. 

· 1ª Directoria das Obras Publicas, e~ 9. de ·dezembro de 1890.-J. F. 
Parreí·ras Ho1·ta. 
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17 

18 

20 

20 A 
20 B 
21 

21 A 
2I B 
2J 

22 A 
22 B 

23 
23 A 
23 B 
24 

TABELLAS DE PREÇOS 

} 

) 

DESlGNAÇ',\O DOS TRABALHOS 

I - Trabalhos preparatorios 

Roçado em capoeirão de machado 
Roçado em matta virgem 
Destocamento. 
Caminhos de pedreira 

Estivas para caminho de pedreir.a. 

Pontes de serviço para caminho de pedreira até JO metros 
de comprimento. 

Pontes de serviço, excedentes de ro metros de compri
mento. 

Pontes de serviço sobre rios caudaes. 

TI - Movimento de terras 

Terra, excav:tção, carreg·amento em carroça, descarga e 
formaç,'ío do aterro. 

Pedra solta, idem 
Pedreira, idem 

Transporte em cada decametro de distancia . · 
Carregamento e descarga de terra e pedra solta 
Carregamento e descarga de pedreira. 
Levantameµto de terra e pecira solta em cada metro de al

tura 

Levantamento de pedreira em cada metro de altura • 
Excavação em terra com transporte até 20 metros para 

fundação de obras d'arte 
Accrescimo de preço de excavaç,'ío para fundação de obras 

d'arte com necessidade de escoramento . 
Accrescimo de preço de excavação para fundação de obras 

d'arte para cada metro de profundidade abaixo do 
nivel natural d'agua 

IrI - Ohras ct'arte 

Cantaria de 1 ª classe, fóra o apparelho das faces appa-
rentes. 

A .mesma obra feita ·com pedra da Estrada . 
A mesma obra feita com pedra preparada da Estrada . 
Cantaria de 2• classe, inclusive apparelho das faces appa-

rentes. 
A mesma obra feita com pedra da Estrada . 
A mesma obra feita coni pedra preparada da Estrada . 
Alvenaria de 1 • classe ou de pedra faceada . 
A mesma obra feita com pedra da Estrada . 
A mesma obra feita com pedra preparada da Estrada. 
Alvenaria de 2ª classe ou de lajões desbastados. 
A mesma obra feita com pedra da Estrada . 
.A mes·m obra feita com lajões desbastados da Estrada 
Alvenaria de 3• classe ou de lajões desbastados, não en-

volvidos de argamassa. 

PREÇO POR METRO 

o 
u 
:.õ 
::l 
ü 

---

$620 
1$600 
4$oco 
$0!0 
$300 
$s6o 

$rro 
$200 

$8oo 

1$000 

69$000 
64$600 
15$400 

60$300 
55$900 
16$500 
28$000 
23$800 
!0$300 
19$500 
16$300 
rn$8oo 

16$200 

~--

$OIO 

$020 
$500 

$200 

10$000 
15$000 

21:1 
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PREÇO POR !t!ETRO 

24 A 
24 B 
25 
25 A 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 

A mesma obra feita com pedra da Estrada . . 
A mesma obra feita com lajões desbastados da Estrada. 
Alvenaria de 4ª classe ou ordinaria 
A mesma obra feita com pedra da Estrada 

26 Alvenaria de 5ª classe ou de pedra secca. 
26 A A mesma obra feita com pedra da Estrada 

Alvenaria de 6ª classe ou de tijolo 
A mesma obra feita com tijolo da Estrada 
Concreto n. l, com posto de duas partes 

brada e uma de argamassa n. 8. 

de pedra que-

28 A A mesma obra feita em cascalho natural, lav;:ido e que-
brado. 

28 B A mesma obra feita com pedra da Estrada 
28 C A mesma obra feita com pedra quebrada da Estrada 
29 Concreto n. 2, composto de tres partes de pedra: que-

brada e duas de argamassa n. 9. 
29 A A mesma obra feita com cascalho natural, lavado e que-

29 B 
29 c 
30 

30 A 

30 B 

3o c 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

42 

brado. . 
A mesma obra feita cqm pedra da Estrada . 
A mesma obra feita com pedra quebrada da Estrada 
Concreto n. 3, composto de quatro partes de pedra q~e-

brada e tres de argamassa n. II 
A mesma obra feita com cascalho natural, lavado e que• 

brado. 
A mesma obra feita com pedra da Estrada . 
A mesma obra feita com pedra quebrada da Estrada. 
Apparelho grosso em pedra, a picão . 
Apparelho fino em pedra, a picão ou ponteiro 
Apparelho a escopro, em pedra 
Rejuntamento com argamassa n. 2 
Rejuntamento com argamassa n. 1 r . 
Rejuntamento com arg~massa n. r 2. 

Emboço e rebôco com argamassa n. 2 

Emboço e rebôco com argamassa n . r o .. 
Capa de abobada com argamassa n. 1 r . 
Transporte de pedrn de construcção e tijolo em cada de

cametro de distancia 
Levantamento de pedra de cantaria em cada metro de al-

tura acima dos cinco primeiros metros . . . 

IV - Tunrieis 

Accrescimo de preço para cantaria ou alvenaria quando 
empregada em abobada e para ah'.enaria ou concreto 
quando empref' ado em fündações com esgoto.artificial · 

li 

li 

43 Excavação em terra, inclusive duplo · carregamento e 

o 
u 
:.õ 
"" u 

13$000 
7$500 

16$300 
13~000 

9$300 
6$ooo 

30$000 
II$300 

24$500 
26$000 

23$poo 

47$800 

44$000 
45$300 . 
43$000 

$016 

descarga . í 2$ooo 
44 Excavação em redreira, inclusive duplo carregamento e 

descarga . . . ' 21$6oo 
45 Enchimento de vãos com pedra miuda 7$200 
4ê A A mesma obra feita com pedra da Estrada 4$400 

3 .... u á'l ~ .... i::l 
Q) ;.:J o. 

"" \/) 

---

(\ 

4$800 
7$200 

io$6oo 
$800 

1$000 
1$300 
1$200 
1$840 
2$700 
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DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 

46 Enchimento de vãos com pedra miuda e argamassa n. 2 

46 A A mesma obra feita com pedra da Estrada 

47 

49 

50. 

V - Trabalhos diversos 

Argamassa n. l, composta de um volume de cal e rlois 
de areia . 

Argamassa n. 2, composta de dois volumes de cal e tres 
de areia . 

Argamassa n. 3, composta de volumes ig·uaes de cal e 
areia . 

Argamassa n. 4, composta de um volume de cimento, tres 
de cal e oito de areia . 

50 A Accrescimo para transporte de cimento em cada hecto-
metro de distancia . · 

51 Argamasssa n. 5, composta de um volume de dmento, 
tres de cal e ~eis de areia.-

51 A Accrescimo para transporte do cimento em cada hecto-

PREÇO POR METRO 

o 
u 
:E 
::1 
u 

r8$ooo 
l5$ooo 

20$ooo 

$OIS 

metro de distancia . $OI8 
52 Argamassa n. 6, composta de ,um volume de ;cimento, 

dois de cal e tres de areia. 38$500 
52 A Accrescimo para transporte do cimento em cada hecto-

metro Ele distancia . $o
3
o 

53 Argamassa n. 7, composta de um volume de cimento e 
quatro de areia . 28$400 

53 A Accrescimo para o transporte do cimento em cada hecto-
metro de distancia . $033 

54 Argamassa n. 8, composta de um volume de cimento e 
tres de areia. 35$500 

54 A Accrescimo para o transporte do cimento para cada hecto.-
metro de distancia . $043 

55 Argamassa n. 9, composta de um volume de cimento e 
dois de areia. • • • 46$600 

55 A Accrescimo para o transporte do cimento para cada hecto-
metro de distancia . $o6o 

56 Argamassa n. lo, composta de dois volumes de cimento 
e tres de areia . 53$8oo 

56 A Accrescimo para o transporte do cimento em cada hecto-
metro de distancia . $o70 

57 Argamassa n. l l, composta de volumes iguaes de cimento 
e areia 64$000 

57 A Accrescimo para o transporte do cimento em cada hecto-

58 
58 A 

59 
60 
61 
6r A 
62 

metro de distancia . $o9o 
Argamassa n .. 12, composta de cimento puro 
Accrescimo para o transporte do cimento em 

metro de distancia . .. 
Quebramento de pedra 'para lastro e concreto 
Pedra quebrada para lastro e concreto 
Enrocamento com pedra amontoada . 
A mesma obra com pedra da Estrada. 
Enrocamento com pedra arrumada 

cada hecto-

$16o 
3$200 
6$300 
5$400 
1$200 
7$800 



62 A 

63 
63 A 
64 
64 A 
65 
66 
67 
67 A 

67 B 
67 e 

( 68 

73 

74 

75 

DESIGNAÇ}\O DOS THABAlllOS 

A mesma obra feita com pedra da Estrada 
Revestimentos com pedra secca 
A mesma obra feita com pedra da Estrada 
Revestimento de taludes com terra socada 
A mesma obra feita com terra contada no córte. 
Revestimento de taludes com leiva assentada de ladrilho 
Calhas de telhões com argamassa n. 5 
Filtros de pedra quebrada forrados com sapé 

( > 

A mesma obra feita com cascalho natural, limpo e esco-
lhido . 

A mesma obra feita com pedra da Estrada . 
A mesma obra feita com pedra quebrada da Estrada. 
Apiloamento de terra em camadas de 0 10 ,15 a 0 111 ,20 para 

formação de contrafortes, etc . 
Empilhamento de pedra em moates reg·ulares 
Demolição de obra de cantaria, inclusive remoção até 10 

metros e arrumação. , 
Demolição de obra de alvenaria com argamassa, inclusive 

remoção até 10 metros ·e arrumação . 
Demolição. de obra de alvenaria de pedra ensossa, inclu

sive remoção até 10 me\ros e arrumação. 
Estacas de madeira de lei falquejadas nas quatro facei; e 

enterradas até 12 metros, por metro enterrado. 
Estacas roliças de madeira de lei enterradas até r 2 metros~ 

por metro enterrado 
Vigas de madeira de lei, falquejadas em ·duas partes op

postas, para grade de fundação, por metro corrente 
de viga assentada na obra. 

PREÇO POR METRO 

8 
:õ 
:::! 
ü 

3$600 
I0$400 
6$600 
3$700 
3$roo 

5$600 

1$700 
3$ooo 
r$100 

$600 
$600 

11$500 

7$700 

5$500 

1ª Directoria das Obras Publicas em 9 de dezembro Ele 1890.-]. F. Parreiras Horto. 
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PARTE QUARTA 

CAIPIC'lI'lUlL((]) VlI - ,)\posentadoria. 

]) wrrrr - Monte pio. 

» 

vmm - projectos de arrendamento. 

TIX -'-- ])iversas ,)\ssociações dos f unccionarios da 
Estrada de ferro Central do J3razil: 

a) )'\ssociação Geral de )'\uxilios ]'/[utuos da Estrada de ferro C~ntral do j3razil. 

b) )'\ssociação funeraria dos Empregados na Estação de S. j)iogo. 

e) Sociedade de )'\uxilios funerarios dos Empregados da .,Linha da Estrada de 
ferro Central do j3razil. 

d) Caixa de Soccorros Jmmediatos ás familias dos Empregados na Contabilidade 
da Estrada de ferro Central do j3razil. 

e) Caixa de Soccorros ao pessoal dos Escriptorios da 2" j)ivisão. 

f) Caixa funeraria dos Empregados da Jntendencia. 

g) Sociedade j3eneficente União dos foguistas da E. f. Central do :f3razil. 

h) )'\ssociação j3eneficente dos En1Pregados Jornaleiros da Estação ]'/[arilifT\a. 

-Existem mais as seguintes, que não enviaram as respectivas noticias : 

Caixa )'\uxiliar da Classe 'Celegraphica da E. f. Central do J3razil. 

Caixa Geral do pessoal Jor[\aleiro da E. f. Central do j3razil. 

Caixa de Soccorros Jmmediatos do ]'/[ovimento. 

Caixa funeraria dos Empregados da 4ª j)ivisão. 

)'\ssoci.ação j3eneficente dos ]'/[achinistas da E. f. Central do j3razil. 



( 
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CAPITULO VI 

.llPOSfNT .llDORI.ll 

do seguinte teor o decreto n. 2 2 I, de 2 6 de fevereiro de 18 9 o, 

que concedeu aos empregados da Estrada de Ferro Central do 

Brazil direito a aposentadoria : 

« O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito 
e Armada em nome da Nação, decreta : 

Art. rº. E' concedido aos empregados da Estrada de Ferro Central 
do Brazil de nomeação, quer por decreto, quer por portaria do Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu~ 
blicas, quer por acto do director ~a mesma Estrada ou do engenheiro chefe 
do respectivo prolongamento, direito á aposentadoria nas condições estabe~ 
Iecidas em relaçáo aos empregados do Correio pelo regulamento approvado 
pelo decreto n. 991 2 A, de 26 de março de 1 888. 

Art. 2º. Para os effeitos das aposentadorias será contado o tempo de 
serviço da Estrada desde que esta passou para o domínio do Estado em 
virtude _do decreto n. 3So3, de 1 o de julho de 1865 e o de outros emM 
pregos que deem direito á aposentadoria ou reforma. 



Art. 3°. Os empregados que, como meros auxiliares, tiverem servido 
na Estrada ou no seu prolongamento, terão direito á contagem do tempo 
correspondente aos serviços assim prestados, uma vez que obtenham ti~ 
tulos de nomeação na fórma do art. 1°. 

l . 
Art. 4°. Ficam revogadas as disposiçéks em contrario. 
O cidadão Francisco Glicerio, Ministro e Secretario · de Estado dos 

Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pubiicas, assim o faça 
executar. 

Sala das sessões do Governo Provisorio da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil, em 26 de fevereiro de 1 890, 2° da Republica. -MANOEL 
DEoDoRo DA FoNSECA. - Francisco Gli'ceri'o. » 

Conforme ficou dito a fls. 313 a 319, foi este decreto devid.:? aos 'esforços do 

Engenheiro Eugenia Adriano Pereira da Cunha e Mello quando na direcção 

da Estrada, e á boa vontade do Ministro que o referendou ; por essa razão 

tambem no regulamento para a mésma Estrada, approva_do pelo decreto n. 406, 

de l 7 de maio do mesmo anno, foram consignadas as seguintes disposições 

sobre estet assumpto: 
(! 

Art. 73. E' concedida aposentadoria ordinaria ou extraordinaria aos 
empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Art. 74. São condiçües indispensaveis para obter aposentadoria ordi
naria : 1 ª, 30 annos de serviço effecti vo; 2a, absoluta incapacidade physica 
ou moral para continuar no exercido do emprego. 

§ 1°. Na contagem do tempo de serviço não serão attendidos os dias 
de suspensão e de faltas não justificadas, nem as. licenças por mais de 60 
dias em cada anno. 

§, 2º. A incapacidade physica ou moral verifica-s.e pelo exame de tres 
facultativos e parecer fundamentado do director. 

Art. 75. A aposentadoria extraordinaria póde ser concedida : 1 º, ao em
pregado que, contando IQ annos de serviço, se impossibilite de conti°nuar 
no desempenho do emprego ; 2°, ao empregado que, jndependentemente de 
qualquer outra condição, torne-se inhabil para o serviço por desastre re
sultante do exercido de suas funcções, por ferimento, ou mutilação em luta 
no desempenho do cargo., por molestia adquirida no serviço ou na pratica 
de algum acto humanitario ou de dedicação á ca1,1sa publica. 

§ 1 º. A 's causas de impossibilidade prevista neste artigo são applica
veis as disposições do § 2° do art. 7.4· 

§ 2º. Cessaqdo a impossibilidade e verificado que seja este facto pelo 
modo indicado no § 2° do art. 74,. o empregado poderá ser resti~uido á 
actividadc do serviço n,o mesmo 'Jogar que exercia ou em outro equivalente 
na primeira vaga que houver. 

Art. 76 •. Para os effeit~s das aposentado~ias_ só póde con~ar-se o tempo 
de serviço na Estrada de Ferro e em outros ~argos publicas. 

Art . 77. Na aposentadoria ordinaria . o empregado terá direito ao or
denado do logar por elle occupado durante tres annos. 

Art. 78. No caso de aposentadoria extraordinaria e na hypothese do 
§ 1° do art. 741 o empregado terá direito ao ordenado proporcional ao seu 



t_empo ·de ·serviço, contado nos termos do art. 74 ; e, na hypothese do n . 2 

do art. 75, terá direito a todo o ordenado. 

Art. 79. A melho~ia de vencimentos só aproveitará para a aposenta• 
doria dois ~nnos ;pepois de tornar-se effectiva, 

. Art. 80 • . O empregado, quando aposentado, poderá optar entre o ven· 
cimento da aposentadoria pela Estrada de Ferro e o da outra aposentadoria 
ou reforma, não podendo em caso algum accumular vencimentos de duas 
aposentadorias. 

Art~ 81. A aposentadoria póde ser dada a requerimento do interes· 
sado, ou por determinação do Governo, independentemente de solicitação. » 

O 'regulamento que se seguiu pelo decreto n. 2247, de 26 de março 

de 1896, reconheceu tambem o d'ireifo á. aposentadoria, estabelecendo dis

, posições para este caso nos arts. 82, 83 e 84. 

E o actual regulamento, approvacló pelo decreto n. 2417; de 28 de de

zembro de 1896, diz: · 

) 

« Art. 74. E' applicavel aos empregados da Estrada a le! n. 117, de 
4 de novembro de 1892, que regula as aposentadorias aos funccionarios 

publicos federaes. 
Art. 75. Fóra das C0ndições exigidas nessa lei, os mesmos empregados 

só poderão ser aposentados extraordinariamente, quando, em consequencia 
·dé molestia adquirida ou a:ccidentes occorridos no exercido do respectivo 
cargo, se tornem incapazes para todo o serviço, por i11valfdez.. provada, mediante 
inspecção medica exigida pela legislaçlío vigmte. 

Paragrapho unico. A aposentadoria extraordinaria, concedida de con
formidade com este artigo, dá direito á percepção dé uma parte do orde ... 
nado proporcional ao numero de annos de serviço effectivo, considerando-se 
que o ordenado por iriteiro corresponde a vinte e cinco annos e sendo o 
abono minimo correspondente a dez, qualquer que seja o numero .de annos 

de serviço inferior a este minimo. )) 

As palavras do art. 7 5 «por invalidez provada, mediante inspecção 

medica exigida pela legislação vigente» foram acrescentadas na confecção dei 

regulamento actual, . em virtude de disposição da lei de orçamento n. 429, 

de 10 de dezembro de 1896, que derogou alguns artigos do regulamento an-

terior., entre os quaes fez a seguinte alteração: 

« Arts. 82 e 83 - Para sómenté ter logâr a aposentadoria em casos de 
invalidez provada, mediante inspecção medica exigida pela iegislação vi-

gente.)) 

Entretanto esta niesma lei n. 429, de IÓ de , dezembro de 1896, decla-

rara no § 20 do arL 1 l l :- «Os empregados das emprezas c_usteadas pelo Es

,i taao não são considerados empregados publicos. » 
l#;·l 
::::: ' ,. .579" 
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Parece que, por · essa razão, e no intuito de tornar bem claro o intuito 

dos gov~n?-antes, a lei annua n. 490, de 16 de dezembro de 1897; que fixou 

a despeza para o exercício de 1898, trouxe a segµint~c· disposição: 

« Art, 10 -6- Os empregados em. serviços çusteados pela União não 
são os funccionarios publicas de que trata o art. 7 l da Constituição, não 
tendo, portanto, direito á aposentadoria nem ao Montepio. » 

Ern consequencia, o Ministerio da Industria fez baixar o seguinte av1so

circular á Directoria da Estrada : 

« Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas -Dirêctoria Geral de 
Obras e Viacão - lª Seccão _:_ N . 1 :__Circular - Riõ de Jàneiro, 2 de ,. ' ,, ' ' 

fevereiro de l 898 . , 
Determinando a lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, art. 10, n. 6, 

que os empregados em · serviços custeados pela União não são os funcciona
rios publicos de que trata o art. 75 da Constituição, não tendo, portanto, 
direito á aposentadoria nem ao montepio, declaro-vos que a contar da data 

e da execução dessa lei deixará de lhes ser contado tempo para a aposenta
doria, sendo, porém, respeitados os direitos ·adquiridos até essa dafa em vir
tude de disposição ·legislativa. 

Neste caso só será computado, para os effeitos da aposentadoria, o 
tempo de serviço até a execução da lei n. 429, de i o de dezembro de 
i896, para os empregados da Estrada de Ferro e serviços dos portos~ e 
até a execução da lei n. 490, de 16 de· dezembro de, 1897, para os em
pregados dos Correios, Telegraphos e Abastecimento de Agua. 

Saude e fraternidade.- Sebastião Eurico Goncalves de Lacerda.- Sr .. . . . 

Director da Estrada de Ferro Central do Brazil.]) 

No intuito de abrir excepção, pelo menos no périodo de ·um exerc1c10, 

a lei annua n. · 6 S 2, de 2 3 de novembro de l 899, que fixou a despeza orçada 

para o exercício de 1900, dispoz o seguinte no art. 38 : ... 

«A disposição contida no art. lo, n. 6, da lei n. 490; de 16 de de
zembro de 1897, deve ser attendida e applicada, na vigencia do actual exer
cício financeiro, apenas em relação aos empregados admittidos ao serviço 
de l de j_aneiro em diante . » 

Apoiado nesta disposição, tentou um funccionario da Estrada obter a 

· sua aposentadoria, requerendo-a ao Mini~terio da Industria, mas foi indeferido 

o seu requerimento, dando o Ministerio conhecimento á Directoria da Es. 

trada do teor desse despacho no seguinte ·aviso: . 

« Ministerio da Industria, Viação e Obra,s Publicas - Directoria Geral de 
Obras e Viação - l ª Secção - N. l A___, Circular ~ Rio de Janeiro, 3 l de 
janeiro de 1900. 

Ao requerimento em que um funccionario da Estrada de Ferro Central do 
Brazil pede reconsideração do despacho . que · lhe negou a aposentadaria, 



855 

.estando Q peticionario invalido, segundo laudo da Directoria Geral de Saude 
Publica, de1:1 este Ministerio o seguinte despacho em 25 do corrente, que levo 
ao vosso conhecimento : 

A provi~encio de caracter transitorio contida no ·art. 38 da lei n. 652, de 
23 de novembro de 1899, poderá ser applicavel á ultima parte do n. 6 do 
art. IO da lei n. 490 de i6 de dezembro de 1897, jámais deverá ser entendida 
como suspensão por tempo certo (na vigencia do actual exercicio financeiro) 
da definicão categorica intercalada no numero citado e formulada nos seauintes , b 

termos: ~Os empregados em serviços custeados pela Uniáo não são os funccio--
narios publicos de que trata o art. 75 da Constituição, não tendo, portanto, di~ 
reito á aposentadoria nem ao montepio. I> 

Desde que o legislador positivamente declarou que esses empregados, que 
são os das Estradas de Ferro ou outras emprezas industriaes custeadas pelo 
Governo Federal, não estão comprehendidos no dispositivo constitucional 
citàdo, náo gozam do direito de aposentação, ainda verificado o caso de inva
lidez, é claro que, além de lamentavel contrasenso, fôra infringir de frente o 
preceito constitucional prescrever que os mesmos empregados podessem, tão 
sómente no decurso de tempo do actual exercicio, gozar de regalias que a 
mesma Constituição positivamente lhes negara . 

., Por absurda, pois, e inconstitucional, não deve ser admittidJ semelhante 
interpretação. 

Saude e fraternidade. - Alfredo Maia. - Sr. Director da Estrada de 
·Ferro Central do Brazil., 

A' vista destas definições, outro funccionario da Estrada levou suas du

vidas á Directo·ria sobre o direito que lhe assistisse ás contribuições effe

ctuadas para o mOntepio, e tendo a Directoria consultado a respeito, foi 

resolvido · por, este modo : 

o:Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Directoria Geral 
de Contabilidade - lª Secção - N. 41 - Rio de Janeiro, 14 de agosto de 

19QI. 
Respondendo á cons1:11ta constante do vosso officio n. 307, de 19 de março 

ultimo, relativa ao requerimento dirigido a essa Directoria pelo agente do escri
ptorio mbano de S. Paulo, 1oáo Baptista Ortiz, declaro-vos que o art. 75 * da 
Constituicão Federal refere-se á aposentadoria, e não a montepio, este regulado 
pelo dec~et<:> n. 942 A, de 31 de.outubro de 1890, e ambos, montepio e aposen
tadoria, sujeitos á regra estabelecida pela lei n. 490, de 16. de dezembro de 

1397, donde resulta que os montepios instituidos no .P.eri~d~ de 189~ a 1897 sã? 
perfeitamente validos ; que, se porventura algum fo1 msutmdo depois dessa lei, 
é nullo tendo o contribuinte direito á restituição. · 
. E,' outrosim,-declaro~que não tê.tn os empregados das Estradas de Ferro di-

reito á aposentadoria. 

Sáude e fraternidade.- Alfredo Mata.- Sr. Director da Estrada de Ferro 

Central do Brazil. I> 

* Art. 
75

._ A aposentadoria só poderá ser dada aos ftincci@narios JJtiolicos em cas0 de inválidez n0 

serviço da Na,ção. 



Esta definição, entretanto, não está de. aGcordo com 9s. do.is e:ivisos do Mi

nisterio da Fazenda, ~mvido sobre a materia, ou, pelo menos, com o ultimo delles, 

como.se verá: 

o: Ao Ministerio da Industria, Viaçáo e Obras Publicas, 2 de agosto de 
1 go ,1 - N. 1 14. 

Em resposta ao vosso aviso n. 15, de 3o de março ultimo,· cabe-me decla
rar-vos que, desde que o pessoal das Estradas de Ferro está comprehendido no 
numero dos empregados que pela lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, 
art. 10, n. 6, ultima parte, não foram considerados como funccionarios publicas 
para o fim do art. . 75 da Constituição da Republica, é claro que não lhe com
petem as va~tagens de aposentadoria e montepio; e que, portanto, lhe deve ser 
feita a restituição das quantias com que tenha contribuido para o mesmo.» 

o: Ministerio da Faienda - Gabinete do Ministro - Rio de Janeiro, 13 de 
a.gosto de 190_1. 

Sr. Ministro da Industria, Viacão e Obras.Publicas. . ~ . . ' 

P,..pesar d~ no .aviso n_. 114, de 2,do corrente, que vos dirigi emlesposta á 
consulta que fizestes no de n. 15, de 3o de março ultimo, sobre as vantagens de 
aposentadoria_ e montepio do pes~oal da. Est~ada de Ferro, me ter referido ao 
art. I o, n. 6, da lei n. 490, de I 6 de dezembro de 1897, o que exclue a ideia 
de considerar o disposto nesse artigo applicavel aos empregados existentes 
nessa data, cabe-me declarar-vos, visto ter-se suscita:do duvidas sobre a intdli
gencia do meu citado aviso, que é opinião do Thesouro que tal disposição só 
tem applicaçáo aos empregados das ditas Estradas nomeados de 1 de janeiro de 
1898 em d_iante, data_ em que começou a ter execução a mencionada lei. 

Saude e fraternidade. - Joaquim Murtinho. » 

E assim fôra interpretado, porquanto no periodo decorrido de 1890 a 

1898 tinham sido aposentad·os 28 funccionaribs da ·Estrada, como se vê da 

seguinte relação, sendo que já são fallecidos os designados com o · signal +. 

RELAÇÃO DOS FUNCCIONARIOS APOSENTADOS 

Iª DIV_ISÃO 

Engenheiro Eugenio Pereira da-Cunha Mello +, director, 2 5 de fevereiro 

de 1891. 

José Francisco de Macedo+; almoxarif~, 17_ de fevereiro de 1892. 

João Carlos Pereira Couto+, official, IO de agõsfo de 1894. 
\ .~ ·. 

José Timotheo da Costa+, 1° escripturario, ·14 de novembro de 1894. 

José Ignacio Pinto Bulhões +, fiel da pagadoria, 24 de maio de 1897 . 

. Ca.rlos da Cpsta N~va +,despachante, 2.3 de fevereiro de _1898. 

Antonio Angelo Pedroso, almoxarife, 7 de novembro de 1898. 
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2ª DIVISÃO 

Pedro Antonio Fagurdes, agen_te de 2ª classe, 11 de outubro de 1893. 

Miguel Antonio Borba, conductor de 1 ª classe ~ 2 2 de setembro de 1894. 

Joaquim Gonçalves de Andrade, agente . especial, 18 de julho de 1895. 

José Augusto de Barros; agente de I ª classe, 20 de dezembro de 1896. 

João Baptista da Silva Freitas, agente de 2ª "classe, 17 de maio de 189 7. 

Januario Xavier de Castro, telegraphista de 1ª classe, 17 de maio de 189 7. 

Francisco Marcellino de Macedo, agente de 2ª classe, 24 de maio de 1897. 

Lindolpho Augusto de Oliveira Mattos, a gente de 4ª classe, 24 de maio 

de 1897. 

Manoel Luiz de Souza Fortes , agente de 3ª classe, 24 de janeiro de 1898 . 

3ª DIVISÃO 

) 

João Antonio CruveIIo d'Avila+, archivista, novembro de 1891. 

Joaquim Ferreira de Assis +, 1° escripturario, fevereiro de 1893. 

Jacintho Augusto de Mácedo Paes Leme·+, guarda-livros, junho de 

189~. 

Felisber,to Leocadio Cordeiro +, l º escripturario, 4 de julho de 1895. 

José Braz_ dos Santos Pedrozo +, 3° dito, 7 de junho de 1897. 

Daniel Rooke, 2° dito, 4 de julho de 1 898. 

Engenheiro· Jorge . Rademaker Grunewald +, sub-director, 24 de outubro 

de 1898. 

Gabriel A_rchanjo de Paula :Ponseca, 2º escripturario, 31 de outubro de 

1898 . . ' 

4ª DIVISÃO 

Antonio Francisco da Silva, machinista de 1ª classe, 28 de março de l 892. 

5ª DIVISÃO 

Francisco de Albuquerque Lima, 3° escripturario, 24 de julho de 1890 ~ 

Raymundo de Miranda Osorio, engenheiro residente, 20 de outubro de 

.1·892. 

Antônio ·FrancisC:o de· Aguiar e Cunha +, armazenista de 1ª classe, 31 de 

outubro de 1.894. 

• No seio -d.a .representação nacional _ levantaram-se vozes e medidas, em 

1903, a favor da aposentadoria dos funccionarios da Estrada; apresentando 
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a deputação do Districto Federal em sessã.o n. 69 de 27 de agosto o projecto, 

como segue: 

fi1 

O SR. SÁ 'FREIRE - Sr. Presidente, p~di a palavra para offerecer á 
consideração da Camara um projecto de lei sobre aposentadorias· dos em
pregados dá Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Preciso dizer que não vou crear direito no.vo : os empregados da •cen
tral já teem direito á aposentadoria, em virtude do decreto n. 221, de 26 de 
janeiro de l 890. 

E' certo que depois, .errt 1896, uma lei de orçamento dispoz que os em
pregados em serviços custeados pela Uniáo não tinham direito á aposenta
doria. Mais tarde ainda appareceu outra disposição em lei orçamentaria, 
a de n. · 490, 'de 1·6 de dezembro de I 897, dispondo da mesma fórma. 
Assim sendo, appareceram diversas interpretações sobre se de facto tinham 
ou não os empregados da Estrada de Ferro Central direito á aposentadoria. 

Antes de mais nada éonvém ·notar que é · fóra de duvida que uma lei 
orçamentaria não póde revogar lei ordinaria, qual seja a de n. 22 l, de 26 de 
janeiro de l 890 ; e, mais, é certo , que a lei do orçamento em l 897, embora 
~stabelecendo este princípio de que os empregados em serviços costeados pela 
União não tinham direito á aposentadoria, em outra disposição estabelgceu o 
direito dos empregados da Estrada de Ferro Central sobre o modo de se apo
sentarem, sobre a fórma de requerer~m sua aposentadoria. 

Parece indiscutivel que éssa segundà lei· do orçamento nem tentou re
vogar o decreto n. 221. 

Em l 899 o meu digno collega de bancada, então Deputado pelo 2" distrléto, 
Dr. Irineu Machado, apresentou uma emenda interpretativa na lei orçamen
taria, dispondo que a revogação da aposentadoria se entendia apenas com os 
empregados que fossem admittidos ao serviço da Central depóis da vigertcia da 
lei de 1896. 

Não resolveu, por consequencia, o assumpto ~ssa disposição ihterpre
tativa da lei de orçamento, visto que nenhuma das leis que acábei de citar 
podia ter . a 'força de revogar uma lei ordinaria. 

Desses principios ligeframente expostos se deduz que os empreg;:J..d'os da Es
trada de Ferro Central do Brazil teem ainda hoje direito á aposentadoria; e 
tanto isto é verdade, que, 'em diversas decisões já proferidas pelos nossos· ~ri,.. 
bunaes, terri'sido firmado este principio em uma acção proposta por Jaci~tho 
Paes Leme e em uma outra por um agente da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Mas o que é certo é q~e, em virtucie' dessas intúpretações que o Poder 
Executivo tem dado ao direito dos empregados da Estrada de Ferro Central 
do Brazil, elles não teem certeza, paira duvida sobre esse direito, e é ne
cessario que o Congresso, por meio de uma lei positiva, resolva o assumpto, 
evitando· que se reproduzam essas duvidas. 

Por esse motivo, apresento á consideração da Camara o seguinte pro
jecto. (Lê.) 

Aproveitando a opportunidade, Sr. Presidente, - oflereço tambeD) á côn
sidera~ão dà Casa, como principal argument~ em favor da .vantagem do 
projecto que ora apresento, um requerimento de um funccionario da Estrada 
de Ferro Central do Brazil que tem sómente 53 annos <le serviço. 

Os .documentos que acompanham o seu requerimento provam de modo 
sufficiente o seu direito. 



Assim sendo, deixo de respigar o assumpto e o1lereço á consideração 
da Camara, para ser julgado objecto de deliberação, o projecto que acabei de 
ler. (Muü~ bem.) 

Vem á M~a, é lido e enviado á Commissão de Fazenda e [ndustrias 
· o requerimento de Bento José Ribeiro, pedindo aposentadoria no cargo que 

era de mestre de lª classe na officina de limadores da 4ª divisão da Estrada de 
· Ferro Central do Brazil. 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, o seguinte 

PROJECTO 

·O Congresso Nacional, attendendo : 
· a) Que o Governo Provisorio expediu o decreto n. 22 l, de 26 de feve

reiro d~ Í890, concedendo aos empregados da Estrada de Ferro Central do 
Brazil direito á aposentadoria ; 

b) Que esse decreto, equiparado a uma lei ordinaria, não podia ser re
vogado por leis annuas, quaes · sejam as de ns. 429, de lo de dezembro 
de 1896, e 490, de 16 de dezembro de 1897; 

e ) Que nem as citadas leis revogaram o decreto n. 22 l, de 26 de feve
reiro de 1890, porquanto referem-se apenas a empregados em serviços custea
dos pela União para negar a condição de empregados publico~, sendo mais 
para notar que esta é a interpretação legitima, visto como apropria lei n. 429, 
de lo de dezembro de 1896, garante aos empregados da Estrada de Ferro a 
apósehtadoria no caso de invalidez provada, mediante inspecção medica exigida 
pela legislação vigente e manda que esta alteração feita nos arts. 82 e 83, do 
decreto n. 47, de 26 de março de 1896, entre immediatamente em vigor; 

d ) Que a disposição contida na lei n. 652, de l 890 ( art. 38), embora 
garantindo os direitos dos empregados admittidos ao serviço antes de l de 
janeiro de 1898, não satisfaz pelo motivo de ficar estabelecida uma incompre
hensivel distincção entre funccionarios que devem ter iguaes direitos; 

e) Que os dispositivos das leis citadas teem dado logar a diversas interpreta
ções, obrigando. por vezes os empregados da Estrada de Ferro Ce;ntral recorrer 
ao Poder Judiciario para cohseguir o reconhecimento de seus direitos, decreta : 

Artigo unico. Aos empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil, 
nomeados, quer por decreto, quer por portaria do Ministro da Viação ou acto 
do director, é garantido o direito á aposentadoria, continuando em vigor o de
creto n. 22 l, de 26 de fevereiro de 1890, que não está revogado. 

Sala das sessões~ 27 de agosto de 1903. -Sá Freire. -Americo de Albu
querque .-Augusto de Vasconcellos. -José Bonifaáo.- Antero Botelho.
Corrêa Dutra.-Heredta de Sá,_:_ Henrique Borges. 

Este projecto recebeu o n. 19 5 A e a respectiva Commissão de Legislação 

e Jµstiça. deu sobre elle parecer favoravel em sessão n. I 06 de 15 de outubro. 

GARANTE AOS E~1PREGADOS DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL DIREITO Á APO

SENTADORIA, CONTINUANDO EM VIGOR O DECRETO N . ·22I, DE 26 DE FEVEREIRO DE I 890, 

COM PARECER DA COMMISSÃO DE Co,NSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA. 

O Governo Provisorio, pelos decretos n. 221, de 26 de fevereiro e n. 406, 
de 17 de maio, ambos de 1890, instituiu em favor dos empregados da 
Estrada de Ferro Central o direito á aposentadoria. 



.8.6b 

Declararam~no, porém, inapplicavel aos emp1·egcidos em servz"ços custea

dos pela União,- as leis orçamentarias n. 479, de lO ·de dezembro de 1896 
e n. 490, de 16 de dezembro de 1897, assim como a · 'tle n. 652, de 23 de 

l • 
- novembro de l 899, que, todavia, resal vou os diiteitos ·anteriormente adquiridos, 

prescrevendo, em o art. 38, que «a disposição ·contida no art. lo, n. 6, da 
lei n. 490, de 16 de dezembro de :1897, deve ser entendida _e applicada, na 
vigencia do actual exercício financeiro, apenas em . relação aos empregados 
admittidos ao serviço de de janeiro de J898 ·em .dia'nteJ>. 

Para o fim de restabelecer, sem mais restricção alguma, o direito de 
aposentadoria aos empregados da Estrada de Ferro Central, apresentou o 
St, lrineu Machado, em 1901, fundamentando-o largaJ,nente, o projecto que 
·em seguida se transcreve, e considerado objecto de d~liberação a 20 de 

agosto desse . anno. 

'< ' 

' : 

1 , ,. •, 1 

,. ·, 

« O Congresso Nacional decreta : 
Art. r º· São extensivos aos funceioharios da Estrada de Ferro Central do 

Brazil admittidos ao serviço de l de janeiro de 1898 em diante os direitos 
j. aposentadoria e fü) montepio. 

Art. 2°. A concessão da aposentadoria e dq montepio será flita nos 
casos e segundo as condições estabelecidas na legislação em vigor. 

Art. 3°. Revogam~se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, r 5 de agosto· de l 90 I.-'- Iri"neu Machado. - Nelson de 

Vasconcellos e Almeida.- Hennque Lag.Jen. » 
De natureza semelhante a esse é o projecto n. 195, do · corrente anno, 

e que rtos cumpre, agora, relatar. 
Diversamente entendida ha sido a providenci~, em um e outro, alvi

trada. Se, de uma parte, accordãos do Supremo Tribunal Federal, mor
menté ós de 24 de setembro de 1898 e r de julho 'de 1899, teem julga~o 
não ser outro o preceito constitucional, de outra parte, .reiterados avisos do 
Ministerio da Industria e da Fazenda hão procian'lado doutrina adversa. 

De modo que Ó estàdo actuai da materia, sobre que versa , o presente 
projecto n. 195, se· reduz ao seguinte: 

·a) leis ànnuas revogando disposições permàfientes e provendo a res~ 

peito; 
b) essas mesmas leis, em acto interpretativo do art. 

distinguindo entre· funccionarios publicos e empregados 
dos pela União; · . · 

.. 
75 da Constituição, 
de serviços C1'lstea-

e) sentenças do Supremo · Tribunal · Federal ·consagrando, ine·quivoca
mente, a these constitucional. 

Fossem quaes fossem os mottvos, de ordem pubiica, que determinaram 
a inserção, em as diversas leis de receita, da enunciada medida, constituíram 
elles uma praxe, a todo pçm~o . inadn:iissiveL 

Os orça_mentos são leis proprias, tee~ a smt pe~uliar. economia. Não se 
lhes adapta á intima structura essa caudal . de disposições permanentes que, 
de qrdinario, os avoluma e deforma. · . 

In:r:iumetás vezes, parlam~nta~es autorisados te'em ~ profiigado tão pe~ 
regrina norm_a de iegislàr. Mas, em vão; radicou-se, de umá feita, em nossos 
habitos, · 6 ' exotico. precedente. · · _:;,,) ... .',.1 , 
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Se ha assumpto que, de forma alguma, convenha ser tratado em leis 
annuas,-é esse, o de aposentadorias. 

Elle faíllobjec~o, em nosso direitJ, - além do assento constitucional, agora 
posto em controversia, mercê do e:;tatuido nas mencionadas leis orcamen-
tarias, - de multiplas regulamentações. , 

Ha uma lei organica : o decreto n. 11 7, de 4 de novembro de r 892, 
que declara as ap::>sentadorias em geral, e, essa mesmo, logo remette a leis 
especiaes as aposentadorias para cada caso particular : são excluzdos das 
disposiç5es desta lei os fzmccionarzos, cuja aposentadorzá é regulada em 
lei especial (art. 9º). 

Sob maior complexidade se manifestam, portanto, os variados aspectos 
do assumpto, i;:ealçando a sua ardua contextura, merecedora assim de re
fiectido exame. 

Outra não é a feição do instituto, se se fàr estudai-o em face dos 
principios scientificos: vost:i e non facile materia,- observa Meucci . 

Nem condiz com a índole do systema, muito menos se afeiçôa ás ex
igencias de uma. satisfactoria legislação referente a aposentadorias,- em
butil-o ás pressas, sem mais exame, como decorativa interpretação authentica 
do art. 75 constitucional, no arcabouço de leis annuas que veem 1jrazer, dessa 
arte, instabilidade e inconsistencia ao direito, tão formalmente consagrado 
na Constituição. 

Assim legislar, é fazer aquella «obra heterogenea e conglomerada» , - a 
que alludiu o finissimo espírito de Woodrow Wilson, em sua apreciação 
critica sobre «governo congressional». 

Fujamos disso. ..M.uito embora relevantes razões de Estado tivessem 
advertido á Republica de que tudo urgia economisar, sacrificando se vera
mente o bem particular em proveito do bem publico, porquanto, sombrios 
signos da época prenunciavam que: jam prox imum ardet Ucalegon ! é, en
tretanto, tempo de uma de duas providencias executar. 

Ou abolir, por uma vez (mas abolir segundo os meios constitucionaes) , 
as aposentadorias, dando, assim, razão áquelles que, em direito ideal, as 
impugnam; ou, então, resnurar o lidimo conceito juridico que emana da 

Constituição. 

§ 

Em consequencia, faz-se mister o estudo, ainda que perfunctorio, do 

art. 75 da lei fundamental. 
Comp9rtará elle a inculcada distincção entre funccionarios publicos e 

empregados em serviços custeados pela União? A qual das duas categorias 
se subordinará a. classe dos funccionarios da Estrada de Ferro Central ? 

Subtrahe-se á nossa indagação o apreciar, no domínio da Philosophia 
de Direito, a procedencia ou improcedencia scientifica do instituto das apo
~çntadorias ; fixado no pacto republicano de r 89 r, temos que nos render 
á. sabedoria do legislador constituinte e, sobretudo, acatar e cumprir o pre-

ceito que elk firmou. 
Considerou-s~ de necessidade manter o qtie o regímen imperial já 

instituira, e em Piment.a Bueno, assim motivado: « Os funccionarios publicos 
que consagram longos annos de serviços á sociedade, que cumprem bem seus 
deveres, que não podem continuar a servir, não deverão obter da sociedade 
meios de subsistencia? Devem obtel-os, e o espírito generoso dos povos c1-

21 6 
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vilisados em parte alguma os denega. Essas recompensas, muitas vezes, 
firmadas por lei, são como que uma especie de propriedade dos servidores 
do Estado, um complemento de seus saJ,arios civis <t,u militare13, que dão·lhes 
a segurança do futuro e compensam de algum c. modo a mediocridade de seus 
vencimentos, insufficientes para poupança alguma.)) 

Dahi, o transplantar-se do art. 175, n. 28, da Constituição imperial, para 
o art. i5 da actual, a garantia jurídica das aposentadorias. 

Releva notar que aquelle artigo illumina, mais vivamente, o modo de 
entender o assumpto, qual o vamos deduzindo,- porquanto falia em servi'ços 
jeitos ao Estado, esquivandc .. se de empregar o · vocabulo- funccionario pu
blico: o: Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos serviços feitos . 
ao Estado, quer civis, quer militares, assim como o direito adquirido a 
ellas na fórma · das leis. » 

O art. i5 do pacto republicano, acolhendo a mesma noção, define, 
entretanto, o direito de aposentadoria nestes termos : « A aposentadoria só 
poderá ser dada aos fúnccionarios publicas em ca!'o de invalidez no ser• 
viço da nacão. » 

Intentou-se, evidentemente, restringir, desse modo, a faculdade de con• 
cferir aposentadorias, que degenerara em perigosa licença. Nem por isso oc .. 
correu ao legislador o alvitre de distinguir entre funccionario e empregado 
publico ou entre funccionario ou empregado publico e empregado em ser
viço custeado pela nação. 

Na verdade, esta synonimia se impõe. Basta attender ao ensino elas" 
sico de Pereira e Souza. Em o Diccionario Juridico elle refere estes conceitos: 
cr. Empregado se dz{ as pessoas que servem cargos ou commi'ss.ies. Emprego 
se dz''{_ o cargo, conzmissáo Oll 9-tficio publico.» A seu turno, define Merlin: 
cr. Fonctioirnaire ·public on appcllc ainsi tout homm_e qui exerce une fonction 
publique.'' 

Desem'olvendo a doutrina, pondera . Hanriou: 

« Les fonctions publiques sont le prémier et le plus indispensàble des moyens de 
gestions des services publics, en sens que les services publics ne peuvent s'exécuter 
que grâce à des fonctionnaires et que ceux-ci ne peuvent se récruter qµe grâce à un 
bon amenagement des fonctions. 

La théorie des fonctions publique> est devenue d'autant plus importante qu'elle 
intéresse non seulement l'exécution des services d'une administration três devéloppée, 
mais la situation personnelle d'un nombre considérable de fonctionnaires.,, · · · 

Nem se diga que empregados em serviços custeados pela União se não 
devam reputar funccionarios publicas. 

Nesse ponto, a hermeneutica que presidiu á elaboração das diversas 
leis orçamentarias enunciadas, commetteu grave deslize. 

E'. ainda Hanriou quem, expondo a theoria corrente sobre as fonctions 
erigées en titre d'C!,t/ice e as que consistem em um simples mandato ou com .. 
missão, parece escrever, · a proposito_, para o · caso vertente. Elle, com a 
distincção e successiva assimilação, que firma; entre as duas especies de 
encargos funccionaes, lucidamente restaura a verdade dos principias scienti .. 
ficos por esta fórm_a : 

· « La distinction que font le langage et les mceurs entre Iesfonctions publiques et 
emplois publics se rattacbe bistoriquement à celle faite au texte entre les fonctions eri
gées en titre d'office et celles que ne sont pas-; les emplois publics sont · des fonctions 
qui primitivement n'étaient pas erigées en titre d'office, à raison de Ieur importance 



moindre; par exemple, les employés de bureaux ou les employés subalternes n'etaient 
que de simples commis, souvent même ils n'étaient pas les commis de la puissance 
publique, mais ceux d' un fonctionnaire supérieur. Mais il se produit pour ces emplaxés 
une éJ1oluf'ion constante qui d'abord les rend les commis directs de la puissance 
pulAique, qi1i enslli,te érige leurs emptois en tilre d'office, à mesure que ceux-ci sejixent 

et deJ1iennent permanents. 
Ce qui est certain dans tous les cas, c'est que la jurisprudence ad111inistrative 

ne fait actuellement auettne dijJ'érence entre les emptois publics et les fonctions 
publiques; elle se réconnait compétente aussi bien pour le contentieux des uns que 
des outres . " 

Giron, em o ~eu apreciado 'Droit Ad·niizz'stratzf de la B elfpque, pro
fessa a mesma opiniáo . Embora funccionario publico só se deva entender 
aquelle em que se personifica uma parcella de autoridade, de cujas ordens 
é o intermcdiario e executor, todavia, na linguagem usual, -refere Giron 
todavia, na lingm1gem usual, dá-se o nome de funccionario publico até mesmo 
aos simples e:11prcgados, aos meros auxiliares dos funccionarios propria
mente ditos . 

Meucci ainàa mais esclarece a questáo, quando se pronuncia dest'arte : 

" L'amministrazione, sia centrale, sia loce1lc, si e3plica soggettivamente da una 
ordine fli agenti o alti funzionari o impiegati che dicesi lterarcllia . 

F unzionario e impiegato publico non sono la medesima cos~l. L'impieg·ato é 
retribuito . II funzionario puà non essere : p . e. sindaco, consig liere. 

Ogni impiegato é funzionario LA TO SENsu , non vice-versa. Strettamente, 
tunzionan o dicesi degli ordine superiori. » 

Em Georgio Gcorgi encontra a tbese scientifica magistral solução. 
Estudando o problema: que se entrelaça , ao n~esmo tempo, de normas 

de direito publico e de direito privado, começa por as~i gn a lar que, prz'ina 

Jàcie, serviços e em1_Jregos putlicos se confundem. 
s~rviço publico, em sentico lato, entende-se qualquer serviço imposto 

pelo p~der sobuano ao cidadão e por este, vúluntaria ou coactivamente, 
<lesem penhado ; em sentido restricto, é um encargo especial que o Governo 

commette a um particular. 
Mas , sob dois aspectos se desdobra esta ultima categoria : ou se trata 

de serdço de funrc ionarios publicos, administradores do Estado ou seus re
presenta~ tes, i nv e~tidos pelo P oder Publico para um fim determinado (ún

p er iu111 ou Junsd1c11'o) e taes são os ministros, os prefeitos, os juízes, etc . -
incluindc-se tambern os que, sem jurisdicção, se occupam de funcções ora 
technicas, ora educativa~ , ora administrativas, tornando-se verdadeiros cura-. 
dores publicos - ojfenthche Pjleger, como dizem os allern ães; ou se trat-a 
de serviços referPntes á simp~es ge~tão patrimonial, constituindo a !ocatio 

operzs do Estado. 
Subdiv ide-se esta segunda classe em duas outras: ou a locatio op erarum 

.celebra-:;c entre o Estado e os elTpregados verdadeiramente tc.es, ou entre 

o Estado e os simples jornaleiros, os salariati. 
Dada essa differente cc..nceituaç.:'.o, é de indagar-se : quaes são os di-

reitos e as obrigações do jornaleiro? quaes os do empregado ? 
Quanto ao primeiro, a duração do serviço é a fixada no contrato; 

resente-3e este de instabilidade; dura sómente emqua nto vigorar a locação, 
não podendo ser indefinito; no direito civil exclusivamente é que se hão de 
apurar todas as questões versando á inexecução do contrato, á sua inde

mni~acão ao quantum do salario, etc. 
, ' 



Se, ao contrario, attentarmos em a condição do empregado, para logo en~ 
contrar-se-ha, na verdade, certa analogia com o jornaleiro ou assalariado; 
substanciaes differenças, porém, o enquadram em posto diversissimo. 

. O , empre?o é un:a .relação de di{._eito !'~blictl; járr_iais ~e dev:rá qua-
lificar, a maneira do d1re1to francez em relaçao aos serviços Jornaleiros- de 
marchés adminístratifs ; envolve um vinculum juris, de natureza toda es
pecial. 

Se o emprego póde ser supprimido e licenciados os empregados por 
motivo de ordem publica, teem elles direito a uma indemnisação, a un trat
tamente di riposo. 

Do exposto se conclue esta triplice discriminação dos funccionarios: 
a) funccionarios publicos, lato sensu; 
b) funccionarios publicos, stricto sensu ou empregados publicos ; 

· e) simples jornaleiros. 
Ao conceito de funccionario publico, lato sensu, resume Santi-Romano, 

não se associa o requisito de maior ou . menor duração do proprio munus, 
nem a acceitação voluntaria ou obrigatoria ; tampouco o el{ercicio gratuito 
ou remunerado. 

E'-lhe, porém, substancial condição ser exercido por encargo especial, 
(• conferido a determinada: pessoa. De outra parte não se confina no campo 

da administração stricto sensu: comprehende tambem os que ~xercitam 

funcções de ordem legislativa e judiciaria. Em summa: o funccionario repre
. senta o ente Estado, o seu querer, mas na qualidade de pessoa de direito 
publico.» 

«Funccionario publico, striCto sensú, caracterisa-se pela prestação perma
nente, profissional e estipendiada de sua actividade. 

Nem sempre elle implica a representação do ente publico, pouco im
portando se a sua actividade diz respeito sóme~te á personalidade publica 
do Estado, ou á privada. O essencial é que se torne~ emprego a profissão 
de quem o assume, . constituindo uma carreira. A relação que se origina 
do emprego é ainda relação de serviço : o empregado está á disposição do 
Estado, o qual, salvo limites determinados1 póde reclamar-lhe a inteira acti
vidade. 

Ha ainda outros elementos intrínsecos. e extrinsecos que, da mesma sorte, 
concor~em, no dizer de Meucci, para a formação do füncdonarfo publico, taes 
como : a nacionalidade, a capacidade moral, intellectual e physiologica, bem 
assim a nomeação, o juramento (entre nós o compromisso), a promoção-e, por 
fim, a aposentadoria. 

Os da terce:ra categoria, simples jornaleiros, não fazem parte do quadro 
geral dos empregados; são-lhe figuras estranhas e de ephemera permanencia; 
obrigam-se a limitadas prestações ; não se destinam, em fim, a ser o que, na te
chnica administrativa, se chama empregados de carreira. 

Todavia a tendencia accentuada hoje em a legislação dos povos cultos e, 
ultimamente, consagrada, entre nós, em projecto, que vae tendo exito seguro 
nesta Camara (o de n. 28 A, apresent~do pelo Sr. Barbosa Lima, abolindo nas· 
repartições federaes as distincções entre jo"rnalefros e empregados do quadro) é 
incorporar os jornaleiros tambem na categoria de empregados publicos, outor
gando-lhes as garantias e rec:ompeosas inhe:rentes a estes. 

Essa · bemfazeja evolução de solidariedade htitnana prende-se ao generoso 
ide1l de melhx resguardar a sorte do proletariado, realisando o que o genio 
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de Gladstone tão expressivamente qu1lificou de constructzve !?gi'slation, a es
. tabelecer para as classes operarias «a sua maioridade social » • 

,, 
• 

§ 

A' vista do exposto, não padece duvida que: a) o texto constitucional 
(art. 75) comprehende sob o termo fimcct011ario tanto os da primeira, como da 
segunda classe, não abrangendo a terceira categoria, visto como não foi essa 
ainda convertida em funcção publica; b) as leis de receita, cuja disposição se 
procura presentemente revogar, só se referem a essa classe de empregados 
publicos eventuaes. 

A's condições que revestem a figura juridica dos empregados publicos 
adaptam-se, com toda justeza, as normas que as leis consagram relativamente 
á formação, funccionamehto e disciplina dos empregados da Estrada de· 
Ferro Central. 

Elles se hão de considerar como empregados de carreira, são nomeados, 
prestam compromisso, sujeitam-se á disciplina daquelle estabelecimento official, 
teem estipcndio, fazem, emfim, desse encargo uma verdadeira profissão, da 
qual não distrahem, nem poderá') distrahir, a sua actividade. 

Que mais se faz mister para lhes dar a conformaçiío d.e empregado 
publico? 

Hesitar-se-ha ainda nessa incontrastavel solução, quando a tendencia li
beral, hoje pronunciada na doutrina e em varias legislações, discretamente 
acceita em Bluntschli, mas, sem restricção alguma, proclamada por Georgio 
George, é de estender o conceito de funcção publica_até mesmo aos servidores 
das corporações religiosas e de beneficencia? 

Taxar-se-ha a indicada interpretação de nociva aos -interesses economicos do 
paiz, quando se vê a culta Italia, graças á lei de 26 de julho de 1888, attribuindo 
o privilegio da insequestrabilidade dos honorarios a varios empregados de ins
titutos particulares, especificadamente aos de companhias, encarregados de ser
vi'ços publicas ferro-viarios? 

Nem outra era a no~ão que, no regímen antigo, se fazia de emprego pu
blico. O simples addido de repartição, o pratica11te gratuito, reputava-se empre

gado publico. 
Semelhantes principios foram claramente firmados, entre outras, em a re~ 

solução n. 586, de 29 de setembro de 1850, tomada sobre a duvida, se para os 
casos de aposentadoria deve levar-se em conta o tempo em que os empre
gados hajam servido como addidos em qualquer repartição publica. 

O parecer da respectiva Secção do Conselho de Estado, formulado pelos 
Srs. Viseondes de Jequitinhonha e de Itaborahy e Marquez de Abrantes, é 

deste teor : . 

«Manda Vossa l\lagestade Imperial que a Secção de Fazenda do Conselho de 
Estado consulte, á vista dos papeis juntos; relativos á pretenção, tanto de Claudio 
Marques de Souza, escripturario aposentado da Repartição do Quartel-Mestre Ge
neral, como de Augusto Cesar da Costa, 1° official aposentado da Administração do 
Correio da Côrte, se para os casos de aposentadoria deve levar-se em conta o tempo 
em que os empregados hajam servido como addidos em qualquer repar~ição publica. 

As informações officiaes dadas pelo Thesouro resumem-se no segmnte: 
Os serviços gratuitos ·não foram attendidos nas liquidações de aposentadorias 

feitas no Thesouro até o anrto de 1858, não só depois do der.reto n. 736, de 20 de 
novembro de -1850, mas ainda antes de sua execução. 

"'7 
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Nesse anno o Ministerio da Marinha resolveu abonar a Pedro josé da Silva, a quem 
o Thesouro já tinha arbitrado o vencimento de aposentado, o serviço que prestou 
como praticante extraordinario e g:ratuito da extincta Contadoria Geral da Marinha. 

Esta Secção informou então que a resolução de consulta da Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado de 5 de fevereiro de 185~,, acerctt da aposentadoria de Alexandre 
Francisco de Campos, havia sanccionado a pratica seguida no Thesouro a tal res
peito, e que não a considera revogada pela da consulta da Secção de Marinha e Guerra, 
que mandara contar ao dito Silva o serviço de praticante extranumerario. 

Não obstante isto, cumpriu-se a decisão da Marinha. 
Posteriormente, fundado neste aresto requereu Candido josé Fernandes, escrivão 

aposentado de 1 • classe do Almoxarifado do Arsenal de Guerra da Côrte, que o The
souro lhe contasse o serviço, que já tinha desattendido, de praticante gratuito do dito 
Arsenal, e o Thesouro directamente deferiu a sua pr~tenção, expedindo-lhe novo ti
tulo de declaração de vencimento. » 

Por ultirr:o apresentou-se Tristão Ja Costa Xavier, escnvao aposentado 
da Fahica de Polvora d:i Côrte, reclamando o abono do serviço de addido e 
praticante gratuito da Jur ta da Fazenda de Santa Catharina, e assim se lhe de~ 

feriu. 
Se estes empregados pertencessem ao l\'Iinisterio da Fazenda, cessariam 

todos os escrupulos da Secção sobre a contagem do serviço gratuito dos em~ 
·pregados sujeites ao referido l\1inisterio; mas pertenciam ao' •. da Marinha e ao 
da Guerra, e assim cumpre examinar os fundamentos das decisõ~ havida~, 
para que fique liquido se a regra nella estabeledda é geral. 

A Pedi o José da Silva deferiu o Thesouro pela circumstancia· :de ter .. lhe 
uma resolução de consulta do Conselho de Estado mandado contar o serviço 
gratuito como excepção feita a seu favor. 

A reclamação de Candido José Fernandes foi attendida porque, sendo o 
seu serviço idenúo ao de Pedro José da Silva, deviam ser uniformes as de~ · 

cisões ácerca de um e outro. 
Até aqui vê··Se que a doutrina adoptada pelo Tribunal não é extensiva 

aos empregados de Fazenda. 
O caso, porém, de Tristão da Costa Xavier, diversificando um pouco dos 

anteriores e havendo tido a mesma decisão, torna duvidosa -esta ·intelligencia. 

«O sobredito aposentado, se bem que pertencesse ao Ministerio . da Guerra, tinha 
servido gratuitamente no da Fazenda. 

A Secção informou sobre tal assumpto depois de declarar que suppunha não ter a 
decisão da pretenção de Pedro josé da Silva revogado a resolução de ·çoD,sulta da 
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, relativa á aposentadoria Ele Alexandre 
Francisco de Campos, e accrescentou: 

Mas, concedendo que a tivesse revogado, isso nada importaria aos empregados de 
FazenEla, pois que o § lº do art. 57 do decreto dé 20 de novembro de 1850 é bem 
expresso quando só manda contar-lhes, nas aposentadorias, serviços de nomeação 
do Governo e estipendiados pelo Thesouro. 

Esta proposiçãQ foi contestada pelo contador," que sustentou a opinião de que o 
paragrapho citado não póde ser applicado tão rigorosamente aos empregados de 
Fazenda e concluiu observando que o mencionado Tristão não era d.essa classe, pelo 
que o considerava no caso dos outros a quem os Ministerios da Marinha e da Guerra 
tinham abonado serviços gratuitos·. 

O dire~tor geral interino da contabiliçlatle e-procurador fiscal tambem interino 
concordaram no favoravel deferimento da reciamação, visto já estar a questão de em· 
pregados que servem sem vencimento resolvida pelas mencionadas decisões. 

O despacho conformou-se com estes dois pareceres ; mas, adoptaria as idéas do 
contador a respeito de não ser applicavel ao assumpto o § 1° do art. 57 do decreto · 
de 20 de novembro? Sobre esse ponto é que versa a duvida da Secção. 



Se adoptou, certamente é hoje permittido contar-se aos empregados de Fazenda 
o serviço gratuito por elles prestado; se, porém, não adoptou, então ainda se póde· 
duvidar do direito delles a semelhante ab ::mo. ,, ,. 

Concluindo o 'parecer, opina a Secção de maneira tal, que releva destacar. 

Delinea e assegura a situação dos funccionario~ , fixando, definitivamente,_ 

os seus direitos e faYorcs. Consagra , ao me~rno tempo, cm termos inequivocos, . 

a theoria dos deveres do Estado para com os seus servidores. 

" Assim que - resa a consulta- assim que não havendo lei que obste a que sejam 
abonados nas aposentações os serviços prestados como addidos ou outros semelhantes, 
com vencimentos ou sem elles, e não convindo adoptar -se uma regra ou preceito menos. 
favoravel para uma repartição do que a que é adoptada em outras, pois que a craveira 
em taes favores e vantagens deve ser igual para todos ; attendendo, além disso, que o 
principio favoravel tem sido já adoptado em resoluções, que cumpre respeitar, e 
tanto mais que são ellas fundadas em manifesta justiça e equidade, por serem taes. 
favores e vantagens concedidos quando o Governo Imperial julg·a em sua sabedoria 
saber avaliar toda a serie de serviços prestados pelo empregado publico, de or
dinario no ultimo quartel da sua vida ; é de parecer que se deve levar em conta. 
o tempo de addidos em qualquer. repartição publica. ,, 

Dessa consulta, com a qual se conformou o Imperador, resultou o aviso· 

~ n. 420, de 2·de outubro de 1869. • 

Parece dispcnsav el insistir na demonstração de nosso assei to. Entender 

contrariamente ao que estatue a regra exarada no art. 75 da Constituição -

qual o fizeram as mencionadas leis de receita - é infringir p:-eceito elementar 

de interprcta~ão. 
Ainda c,uando fosse o d ispositivo legal pasdvel de duvidas e :nccrteza 

(e n~o o é), ainda quando a sua contextura viesse dar margem á profunda re

constrncção do pensamento do legislador - de modo a exhauril-o laboriosa

mente, como fulgido diamante, de entre rude cascalho (e tal não se dá por ser 

elle de transparente limpidez),-ainda nessa hypothese sobrelevam as con

clusões que indicamos. 
Para tanto affirmar, basta recorrer á autoridade de Savigny. Discorrendo a 

respeito da interpretação das leis defeituosa~, ensina que a indeterminação de 

um pensamento pôde originar-se de uma expressão incompleta ou a mbigua. 

A primeira tem precisame.nte o caracter de um discurso interrompido e 

cujo resto fica em suc:penso. 
A ambiguidade, que se apresenta mais frequentemente e sob conse-

quencias m;:lis graves, pôde-se dar: 

1º, em uma expressão; 

2°, em uma construcção amphibologica. 
Figurando os varios casos em que uma expressão empregada para de

signar uma individualidade se applica a outras individualidades, imagina 

· aquella que nos interessa, a rnber: a expressão usada para traduzir uma idéa 

abstracta apresenta sómente duas accepçées, uma de sentido fitais lato e outra 
mais restriclo. E exemplifica com os vocabulos: cognatio,pi8nus, hxpotheca, 
adoptzo, que tem uma significação lata e outra restricta ; nas mesmas con
dicões a convencão ne luminibus officiatzw applica~se tanto ao estado actual 

d·a~ cousas, qua~to ao futuro. 
Designando os meios a elucidar, em tal emergencia, o pensamento da 

lei, diz Savigny que se deverá recorrer em primeiro logar ao exame da le .. 
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gislaçáo em seu conjuncto, e se este fôr sufficiente para determiriar o sentido 
da lei, convém abstrahir-se dos outros meios de interpretação. 

Em segundo lacrar, dever-se-ha consultar o motivo da lei. Se, por exemplo, . o ~ 

repousar sobre a requilas (convindo notar ser<1esse o caracter reconhecido do 
direito normal dos tempos modernos) e se essa lei fôr stisceptivel de duas in
terpretaçóes1 terá preferencia a que a aJquitas justifica: Placuz~, ziz omnibus 
rebus prcecipuam esse justilire requita/isque, quam stri'ctijurzs rationem. (L. 8, 
C. de Jud. ILI, 1°.) 

Em terceiro e ultimo logar, cabe determinar-se o sentido da lei pela 
apreciação dos resultados que dfo as interpretações diversas. Assim, dever-se-ha 
preferir a que fõr mafa razoavel, a que melhor corresponder ás necessidades da 
pratica e, emfim, a que fôr mais humana e suave. 

Firmado~ estes principias, afigura-se-nos fóra de toda imprecisão a inter
pretação que procuramos esbo~ar aqui. N1 c~ncedida hypothe3e de conter o 
art. 75 da Constituição sentido ambíguo, ainda assim a interpretação que lhe 
damos é a que, deftuinqo do conjuncto da legislação,. ~e inspira em a ratio legzs, 
funda-se na equidade, corresponde melhor ás necessidades da pratica e é, por 
sem duvida, a mais humana e a mais suave. 

f;l 

§ 

A Com missão de Legislação e Justiça é, pois, de parecer que seja appro~ 
vado o projecto n. 195, apresentado pelo Sr. Milciades de Sá Freire e por_,... 

. outros subscripto. 
Sala das Commissões, 15 de outubro de 1903.- Paranhos lvlo11tenegro, 

presidente.-Estevam Lobo, relator.- Teixeira d~ Sá.-Frederi'co Borges. 
- HosanTZah de Oliveira. - F. Tolentino.-Lui{ D~miTZgues, em favor do·pro
jecto, se bem que pelo art. 75 da Constituição, que assegura aos funccionasios 
publicas em geral, sem distincções, o direito á aposentadoria no caso de inva-· 
lidez em serviço publico, se nfo faz preciso aos empregados da Estrad3: de Ferro 
Central do Brazil f!lais do que recorrer ao Poder Judiciaria para reconhe
cimento desse seu ·direito contra as leis de orçamento que lh'a. deneguem, 
como á evidencfa demonstrou o illmtrado relator.-· ÀTZgelo Piii!zciro, de ac
cordo com o voto do Sr. Luiz. Domingues. » 

Por ultimo, em sessão n. r 28 de r r de novembro foram este projecto e 

uma emenda rejeitados, como se vê : 

·. 

. . . 
o: E' arn.nunciada a votação do projecto n. r.95 B, de l 903, garantindo aos 

empregados da Estrada de Ferro Central-do ~raz!J o direito á aposentadoria, 
continuando em vigor o decreto n. 22r, de 26 9-e fevereiro de 1890, com pa
recer da Commissão de Constituição, Legislação e Justiça sobre a emenda 
apresentada na 2ª discussão do projecto n. l 95 A, deste arino (2ª discussão). 

O Sr. Presidente - A este projecto foi apresentada pelo Sr. Pereira de 
Lyra uma emenda substitutiva; por este motivo, o. projecto é votado em pri
meiro logar, salva a emenda. 



Em seguida é posto a votos e approvado cm 2ª discussfo, salva a emenda, 
o seguinte artigo unico do 

• PROJECTO 

N. 195 B - 1903 

oc O Congresso Nacional decreta : 

Artigo unico. Aos empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil no
meados, quer por decreto, quer por portaria do Nlinisterio da Viacáo ou acto 
do dírector, é garantido o.direito á aposentadoria, continuando em ,vigor o de
creto n. 221, de 26 de fevereiro de 1890, que não está revogado. » 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem) requer verifi~açáo da vo
tação. 

Procedendo-se á verificação de votação, se reconhece que o artigo unico 
do referido projecto foi rejeitado por 1 oo votos contra 27, total 127. 

E' considerada prejudicada a referida emenda do Sr. Pereira de Lyra. » 

Estavam as coisas neste po·nto, quando o Governo successor do que ful

minara ól aposentadoria dos> funccionarios da Estrada, sem que se titressem to

mado medidas ou leis algumas sobre a materia, attendeu ao primeiro pedido 

feito nesse sentido, e seguidamente passaram a ser aposentados aquelles que 

estavam dentro da lei. 

Coube esta justiça ao Ministro Lauro Severiano Müller, secundado pelo 

director Dr. Gabriel Ozorio de Almeida. 

Um outro embaraço, porém, surge actualmente, sobre a contagem do 

tempo aquelles que, antes de titulados, tinham sido diaristas, _contagem esta que 

a lei n. 117 de 4 de novembro de r 89 2, que regulou a . aposentadoria em 

geral, não garantiu. 

A Cómmissão de Constituição e Justiça da Camara dos Deputados á qual 

foi submettida a i=etição de um funccionario aposentado nestas condições, apre 

sentou o projecto de lei, mandando contar o' tempo de diaristas : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

579ª 

N. 218-1997 

MANDA CONTAR, PARA OS EFFEITOS DA APOSENTADORIA, O TEMP? EM QUE OS EMPREGADOS DA 

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL SERVIRAM COMO DIARISTAS, E DÁ OUTRAS PROVI

DENCIAS. 

«-Francisco de Paula Castro Vieira, 1 º escripturario da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, foi aposentado por decreto de 7 de outubro de 1905, não 
lhe sendo contado para os effeitos da aposentadoria o tempo que serviu como 
praticante extranumerario, conferente provisorio e escripturario provisorio da 
mesma Estrada. 

2rS 



Julgando-se prejudicado, pede ao Congresso que autorise o Gov~rno a 
mandar contar para sua aposentadoria o tempo que serviu nos referidos cargos. 

A aposentadoria dos empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil 
foi regulada pelo decreto n. 22 l, de 6 de fe.rercira de l 890, do Governq 
Provisorio, que no art . 1° dispõe assim: 

«·E, concedido aos empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil de nomeação, 
quer por decreto, quer por portaria do Ministro e Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio_ e Obras Publicas, quer por acto do director da mesma Estrada ou 
do engenheiro.chefe do respectivo prolongamento, direito á aposentadoria nas condições es
tabelecidas em relação aos empregados do Correio pelo regulamento approvado pelo de
creto n. 9912, de 26 de novembro de 1888.» 

No art. 3.º dispõe o mesmo decreto: 

«Os empregados que, como meros.auxiliares tiverem serviço na Estrad_a ou no seu pro
longamento, terão direito á contagem do i:émpo correspondente aos serviços_assim prestados, 
uma vez que obtenham titulos de nomeação na fórnm do art. 1 o.>> 

Posteriormente o decreto n. l l 7, de 4 de novembro de l 892 (lei), re
( guiou a materia da aposentadoria dos funccionarios publicos de modo 
geral, comprehendendo os empregados da Estrada de Ferro Central, nãl> repro
duZindo o citado art. 3º. 

O regulamento da Estrada de Ferro Central, approvado por decreto 
n. 2417, de 28 de dezembro de 1896, e expedido em.virtude de autorisação 
legislativa (lei n. 429, de ro de dezembro de l 896), em seu art. 74 manda 
applicar aos empregados da Estrada a lei o.u o decreto legislativo n. l l 7, de 4 
de novembro de l 892. . 

E' ponto controvertido entre os executores da lei concernente ás aposen ... 
tadorias dos funccionarios publiC03 O seguinte : continúa em vigor O art. 3" 
do decreto n. 221, de 6 de fevereiro de Í8go, que manda contar o tempo _que 
os empregados da Estrada de Fer.ro Central serviram como diaristas, uma vez 
que posteriormente tenham obtido titulos de nomeação? 

Varios requerimentos teem sido dirigidos ao Congresso Nacional, solici~ 

tando a contagem desse tempo para os devidos effeitos da aposentadoria. 
A Commissão de Finanças, depois de examinar a mai:etia, considerando 

que o art : 3° do citado decreto de 6 de fevereiro de i890 já autorisou a con" 
tagem. do tempo de serviço •de diaristas para os devidos effeitos da aposenta~ 
doria do empregado posteriormente munido de titulo de r:iomeação; 

Considerando que aos empregados das outras repartições conta"seo todo o 
tempo de serviço e não ha razão que justifique semelhante excepção para func
cionarios da Estraqa de Ferro Central, desde que lhes foi concedido direito 
de aposentadoria ; 

Considerando que a Commissão de Constituição e Justiça, ouvida sobre 
o projecto n. l 29, de l 905, que providencia sobre a materia, opinou pela sua 
approvação ; 

Considerando, finalmente, que convém fümar o direito dos empregados 
da Estrada de Ferro Centrá_l de modo a se evitar duvida na applicação da lei: 

'E' de · parecer que seja approvado o seguinte projecto de lei: 
« O Congresso Nacional resolve: 
Art. l º. Para os effeitos da aposentadoria será contado o tempo em que os 

empregados titulados da Estrada de Ferro Central do Brazil serviram como 



diaristas, ficando comprchendidos nesta expressão os auxiliares de escripta, 
praticantes extranumerarios, conferentes e escripturarios provisorios. 

Art. 2º. Os que já tiverem titulo de nomeação e que como diaristas ser
viram an~$!riormente ou se tiverem aposentado, depois do decreto de 6 de fe
vereiro de 1890~ gozarão dos mesmos direitos, sendo-lhes contado o tempo 
desde a sua entrada primitiva. 

Art. 3". Revogam-se as disposições em co:1trario. 
Rio, 24 de agosto de 1907. - Francisco Vezgri, Presidente. - Ignacio 

Tosta, relator.- Cornelio da Fonseca.- Alberto ]\/]aranhão.- Sabino Barroso 
Juni01·.- Galvão Baptúta.- José Eutebio.- Homero Baptista.- Galeão Car
valhal.- Paula Ramos .. » 

Este projecto soffreu as seguintes emendas: 

EMENDAS AO PROJECTO N. 218, DE 1907 

(( lliANDA CONTAR, PARA os.· EFFEITOS DA APOSENTADORIA, o TEMPO EM QUE os EMPREGADOS 

TITULADOS DA ESTRA DA DE FFRRO CENTRAL DO llRAZIL SERVIRAM EM QUALQUER EMPREGO 

NA ESTRADA OU EM OUTRA REPARTIÇÃO FEDERAL COM DIREITO A APOSENTADORIA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Art. 1°. Para os effeitos da apos'.!ntadoria será contado o tempo em que 
os empregados da Estrada de Ferro Central do Brazil serviram em qualquer 
emprego na Estrada ou em outra repartição federal com direito á aposentadoria. 

Art. 2º. Os que já tiverem titulo de nomeação e que anteriormente ser
viram em qualquer emprego na Estrada de Ferro Central do Brazil ou em 
outra repartição federal com direito á aposentadoria, ou se tiverem aposentado 
depois do decreto de 26 de fevereiro de 1 890, gozarao dos mesmos direitos, 
sendo-lhes contado o tempo desde a sua entrada primitiva para o serviço . 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1907 .- Lamozmier Godofredo. » 

« Redija-se da seguinte forma o art. r 0 
: 

Para os cffeitos da aposentadoria será contado o tempo em que os em .. 
pregados titulados da Estrada de Ferro Central do Brazil e os da Imprensa Na~ 
cional e CJJiano O.ificial serviram como diaristas, ficando comprehendidos nesta 
expressão os auxiliares de escripta, praticantes extranumerarios, conferentes, 
escripturarios provisorios e os empregados da actual tabella c do regulamento 
da Imprensa Nacional e Diana QfficzC,1. 

Sala das sessõei<, 31 de agosto de 1907. - Mel/o Mattos. » 

«Substitua-se o art. 1º pelo seguinte: 
Art. rº. P;ira os effeitós da aposentadoria será contado o tempo em que 

os empregados titulados das repar.tições federaes tiverem servido como dia
ristas, tambem comprehendidqs nesta expressão os auxiliares de escripta, prati
cantes extranumerarios, conferentes e escripturarios provisorios. 

Sala das sessões, 3 1 de agosto de 1907. - Calogeras ."» 
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CAPITULO VII 

JYfONTE~PIO 

ideia de uma associação entre os empregados da Estrada, que 

podesse amparar as suas familias no caso de fallecimento ou 

invalidei dos seus chefes, nasceu em 1862. 

Nessa época o secretario da Companhia, Manoel Coelho 

da · Rocha, e outros empregados instituiram um Monte-Pio dos 

Empregados da E. F. de D. Pedro II, composto de socios con

tribuintes e beneficentes: contribuintes, os empregados da Es

trada; b~neficentes, os directores, engenheiros e negociantes . 

· Os socios ·contribuintes eram accionistas proporcionaes as 
,) 

vantagens off~recidas e que comprehendiam: funeraes e sepulturas, e , no caso 

de enfermidade, vencimentos integraes, medico, botica, dietas, etc . . e bem assim 

pensões para as viuvas e herdeiros, etc. etc. 

Foi medico contratado do Monte-Pio o Dr. Antonio Dias da Costa. 

Chegou a prestar soccorros esta associação, mas ao cabo de dois annos 

foi dissolvida por falta de contribuintes, sendo o saldo existente distribuido em 

rateio pelos poucos socios existentes. 
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Em 1879 houve na Estrada a tentativa para fundação de um serviço de 

Monte-Pio Geral Economico e Beneficente cl.os Empregados da E. F. D. Pedro II, 

tendo apresentado a 29 de janeiro desse annê> . um r((gulamento, justificado 
e . 

em varias considerações e calculos, a commissão para esse fim nomeada, 

composta de José Delpino, relator, auxiliar da contabilidade. Manoel José de 

Souza Vieira, offid.al do trafego, Manoel José de Oliveira Catta Preta, 

thesoureiro. 

Actualmente subsiste, para os empregados matriculados até 3 r de de

zembro de l 897, o Monte-Pio creado pelo Governo e por elle garantido, o 

qual tem origem no decreto n. 1045 de 2 l de novembro de- l 890, .que tornou 

extensivo aos empregados do Ministerio da Agricultura o Monte-Pio obriga

torio creado pelo decreto n. 942 A, de 3 r de outubro .do mesmo anno, para 

o Ministerio da Fazenda. 

... 

,, 

Eis a integra dos dois decretos : 

( ) 

DECRETO N. ro45 - DE 2 r · DE NOVEMBRO DE 1890 

Faz extensivo aos empregados do Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio .e 
Obras Publicas o Monte-Pio obrigatorio creado pelo decreto n. 942 A, de 3 r de outubro 
de 1890. 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Ch~fe do Governo Provisorio, 
constituido pelo Exercito e Armada em nome da Nação, tendo ouvido o Ministro 

·;11 , e Sécretario de Estado dos Negocios da ,Agricultura~ Comrnercio e Obras Pu-

1 '· 

. blicas, ~levado tambem p.~lo desejo 
1
de _pro~~r á .. subsistencia e ~mp·arar o fut1:1ro 

das familias dos empregados do Ministerio dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, quando ' estes fallecerem· ôil 1fica-rem inhabilitados 
para ~ustental-a~ decentemi:rnte, 

Decreta: 
Art. 1º: é applicavel aos funccio~arÍ~s publico~ activos', apose~tados ou 

reformados,- do Ministerio 'dos Negocios .da Agricultura, Commercio e Obras 
.Publicas o Monte-Pio 9qrigatprio creado por decre.to n. 942 A, de 31 de outubro 
de 1890, que será executado de aécordo com o presente na p~rte que respeita 
ao referido Ministerio·. : '· · . 

, Art. 2°. Considera-:S<:: funccio.nari_o do Ministerio dos ~egocios da Agricul
tura, Commercio e Obras Publi_cas, para o effeito do artigo antecedente, toqo o 

t " • \ • ! ~ .• '• • ·, t r 1 

empregado de nomeaçãO effectiva do mesmo Ministerio, que não.seja de niera· 
c-ommissão; e perceba v·encimentos fixos '.pelo Thesouro. Nacional-'. ; '1 • · · 1i1 

Att. 3°. São considerados. desd~ já contribuintes dq, Monte-Pi.o~ ppr , p~r.t~ 
1 

do Ministeriq dos Negocios da Agricultura, Cbinmerdo e Obr11s Public,as, os 
empregados das seguintes repartições:' . '' ···' ti• " · ' ' 

. . I. Secretaria de Estado do Ministerio ; · · . •, : 
II. Inspe~Ção Geral das Obras Publicas d,a· Cap,ital Fede,ral; ; , . . , .. 

III. Inspectoria Geral das Terras e Coio~isação ·e suas belegacia·s nos' E~-
tados federados ; : ; ': ; ' ,: 



() 

- ' 1 ~ 

,.'! . 

8tS 

· í. i;· l'V. RepartiÇão: fisaal do serúço :de ésge>tos da cidade do Rio de Janeiro; 
V. lnspectoria do serviço de illuminação publica da Capital Federal ; 

VI. Corp0 de Bombeiros - os officiaes desde o posto de alferes; 
' VU ·o Directoria do Jardim Botanico. da Lagôa de Rodrigo de Freitas ; 
_VIH. Fabrfca de ferro de S. João de Ipanema no Estado de S. Paulo; . 

' lX. Estradas de ferro mantidas pelo Estado. 

· Art. 4º. São excluídos do qui::ne.ro de empregados os operarias, jornaleiros 
e serventes das differéntes repartições que não façam parte do quadro de seu 
pessoal effectivo, com assen~amento nos respectivos livros do Thesouro Na
cional. 

Art. 5°. O desconto para a joia pelo modo permittido no § 1 do art. 14 do 
decreto ·. n. 94·2 A, de; 3 1 de. outubro de 1·890, será feito em virtude de officio do 
director da Directoria .Central da Secretaria de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras 'Publicas,· expedido á requisição do contri 
buinte. 

Art. 6°. As quantias deduzidas para o Monte-Pio dos funccionarios do Mi
nisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas serão escri
pturadas no Thesouro Nacional sob o mesmo titulo estabelecido pelo art. 1 3 do 
decreto n. 942 A, de 3 1 de outubro de 1 890 e constituirão, com os fundos de 
que trata o art. i 0 do citado decreto, uma só verba. . ) 

Art. 7~ . O expediente do Monte-Pio, na parte que refere-se aos funccio· 
narios do Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
ficará a cargo da rª secção da Directoria , Central da respectiva Secretaria de Es
tado. superintendendo-o o respectivo director. 

· Paragraph.O" ur~ico . . Das decisões proferidas pelo director da Directoria 
.. Central .. da ·Secretaria de Estado haverá recurso : 

I. Para <;> ·Ministro dos Negocios da Agricultura, · Commercio e Obras Pu
b.licas dos de.spachos _sobre a admissão ou, recusa do contribuinte ; 

II. P~ra o' Ministro dos.Negocios da Fazenda, a quem compete a suprema 
.fisca,lisação ,da instituiçáo, :de todas as outras decisões. 

Art. 8°. Cabem ao director da Directoria Central da Secretaria de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obràs Publicas todas as attribuiçóes 

:r conferidas .ao director ·geral da contabilidade do Thesouro Nacional pelos 

arts .. 8°, §§ rº, 3°, 4°, 5° e 47do decreto n. 942 A, de 3r de outubro de 1890 . 
Art. 9°. A declaração que cada empregado deve fazer no decurso do pri-:

meiro mez de contribuiçáo (art. 27 do decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 
r 890) será entregue na, Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assignada em presença do chefe da rª secção da 
Directoria Central ou quem suas vezes fizer, o~servadas todas as formalidades 
estabeleeidas no citado artigo. 

§ rº. Se o funccionario pertencerá repartição, cuja séde seja fóra da Capital 
Federal, essa declaração será apresentada ao chefe da repartição, por este rubri
cada e assignada por duas testemunhas, e;transmittida á Secretaria de Estado dos 
N~gocios da Agricultura, Commercio e Obras .Publicas pelo chefe da reparticão 
a que pertencer o contribuinte. 

§ 2º. A declaração do chefe das repl:lrtições com . séde fóra da Capital Fe
deral será feita perante o seu immediato legal e preenchidas as formalidades do 
paragrapho anterior. 

Art r o. Os titu'los dos pensionistas serão assignados pelo director da Dire
ctoria Central da Secretaria de Estado. . 
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Art. . l l . As pensões serão pagas na Capita1' Federal pelo Thesouro Na
cional, e nos Estados federados pelas Thesourarias de Fazenda, ou, havendo 
representação do mesmo Thesouro Nacional, pela fórma que fór designada. 

Art. 12. Até o mez de marco de cada anno será (tnviado pelo director da 
Directoria Central da Secretaria de Estado dos Kregocios da Agricultura, Com
rnercio e Obras Publicas, ao director geral da contabilidade do Thesouro 
Nacional, um relatprio de janeiro a dezembro do-aorta · anterior, explicativo e 
acompanhado de dados ·estatisticos para o fim indicado na 2ª parte do decreto 

n. 942 A,de 31 de outubro de 18go. 
Art. l 3. O presente decreto terá . execução a datar de I de novembro do 

corrente anno. 
Art. 14. Ficam r.evogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões do Governo· Provisorio, 2:1 de novembro de 1 890, 2º da 
Republica. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA. 

Fran'cisco Glt'ceri'o. 

( 

DECRETO N. 942 A~ DE 31 DE OUTUBRO DE' 1890 

'1 

Crêa o Monte-Pio · obrigatório cios empreg_ados do Ministerio dá ' Fazenda 

· O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio 
constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, resolve' crear o Monte
Pio obrigatorio'dos empregados ·do Ministerio da Fazenda, regendo-se pelas dis
posições do regulamento, que a: este · decreto acorq..panha, assignado pelo 
Ministro e Secretario. de Estado dos 1Negocios da · Fazen.da; · 

Sala das sessões do Governo Provisorio dos Estad~s Unidos do Brazil, 31 
de otitubr9 de 1890, 2° da Republica. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA. ' 

·· Ruy Ba1·bosa . 

. Regulamento ·do Monte-Pio dos Empregados do Ministerio da Fazenda 

CAPITULO! 

DO MONTE-PIO . 

Art. 1°. 'O Mbnte-Pio dos Empregados de Fazenda da Republica dos Es
tado~ Unidos ·cio Brazil tem por fim proverá subsistencia e· amparar o futuro 
das familias dos mesmos empregados, quando estes fallecerem ou ficarem inha-
bilitados para sustental-as decentemente. - · · 

•,,, 

Art. 2°. Formam os fundos desta instituição: 
1°. Contribuições mensaes e joias ; 
2°. Emolumentos por titulas e certidões ; 
3°. Pensões extinctas ; 
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4°. Pensões prescriptas; 

5°. Pensões não applicadas por falta de quem a ellas tenha direito ; 
6°. Iúgad9~s, doações, subscripçóes e quaesquer beneficias promovidos 

ou feito3 pelos poderes publicas, pelos interessados ou por estranhos ; 
7º. Productos de loterias, que lhe possam ser consignadas, emquanto 

forem adniittidas no Estado em favor de outras · instituicões · 
·. . , ' 
8°. Juros do capital assim constituido. 

Art. 3°. Suo obrigados a contribuir parà o l\fonte-Pio os empregados de 
Fazenda, eílectivos, aposentados ou reformados, que percebam ordenado ou 
solde mensal, ou vencimento náo discri!ninado. 

§ 1º. Aos já aposentados com vencimento náo superior a l: 200$ 

annuaes e aos já reformados, cujo soldo náo prefaça aquella importancia; assim 
como aos empregados de repartições e logares extinctos que não tenham 
sido readmittidos nas repartições de Fazenda, é licito contribuir ou não. 

§ 2º. A mesma faculdade é concedida aos que já pertencerem ao 
Monte-Pio Geral de Economia dos Servidores do Estado (art". T 2, § 3°, e 24). 

Art. 4º. São . excluidos e niío podem fazer parte do Monte-Pio : 
1 º· Os que, não sendo funccionarios effectivos, servirem interina ou 

provisoriamente emprego ou commissáo de Fazenda ; 
2°. A equipagem das embarcações fiscaes, cxceptuando os comman

dantes, os machinistas e os patrões ; 
3°. Os serventes, operarias e quaesquer jornaleiros das repartições. 
Art. 5°. Sáo considerados contribuintes do Monte-Pio, observadas as 

exclusões do artigo anterior : 
1º. Os empregados do Thesouro, Recebedoria . e Alfandega da Capital 

Federal; 

2°. Os das Thesourarias e Alfandegp.s dos diversos Estados ; 
3°. Os da Caixa da Amortisaçfo, Casa da Moeda, Irnprens'.l Nacional 

e Administração Diamantina ; · 
4°. Os do J uizo dos Feitos da Fazenda de nomcaçfo do Ministerio 

da Fazenda. 
Art. 6°. Podem ser admittidos : 
iº. Os empregados das Caixas Economicas, em vista da dispos'içáo do art. 75 

combinado com a do art. 74 do decreto de 2 de abril de 1887, calculando-se 
a contribuição sob~e dois terços do vencimento que percebem, como 
preceitua a tabella annexa ao decreto n. 10.263 de 6 de julbo dt! 1889. 

2º. Os empregados da Repartiçáo do imposto do gado, os administradores 
das Mesas de rendas· geraes e seus escrivães, e os collectores geraes e seus 
escrivães,· que tiverem mais de 1 o annos de serviço da Fazenda sem 
interrupçáo, se adeantarem como joia a importancia de um dia de cada ns-ez 
decorrido na ultima metade daquelle tempo, e correspondente a dois terços 
da: lotação em vigor ao tempo da inscripção, ou das quotas estabelecidas ; 
continuando a contribuir depois dos 10 anno3 como os demais empregados 

· (arrs. 3°, 12, 14, § 3°,·e lS) . 

CAPITULO II 

· no EXPEDIENTE 

A o O Monte-Pio fica sob a J'urisdicção do director geral da con-rt. 7 . 
tabilidade do Thesouro Nacio:rnl, e, em sua falta, do djrector geral 

mais antigo. 
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Nos diversos Estados compete a direcçáo aos inspcctores das Thesou· 
rarias, sob a intendencia daqueHe director. 

As questóes, que não puderem ser resol'é,i:das peelo director geral, prin· 
cipalmente nos casos dos arts. 2 7 §§ 5° e 6° e 28, 29 e 3o, ou as resolvidas 
por elle, ainda confirmando decisões dos inspectorcs das Th~sourarias, que 
sejam contrarias ás disposiçóes deste regulamento, seráo julgadas pelo Mi'. 
nistro da Fazenda, a quem compete a direcçáo e a fiscalis1çáo suprema. 

Art. 8°. Compete ao director geral e aos inspeGtores das Thesourarias : 
1º. Determinar a inscripçáo dos contribufotes e de soas familias, com 

as respectivas alterações, de conformidade com os arts. I 2 a 3o ; 
2º. Examinar as contas, os livros e os saldos ; 
3°. Autorisar as despezas e as pensões; e fiscalisar a -distribuiçáo dellas, 

nas condições dos arts. 17 a 19, 21; 31, 47 e 48; 
4º. Solver as duvidas relativas á incorporação, habilitaçáo ou exclusão 

de pensionistas nos ter.mos dos §§ 5° e 6° do art. 27 e art5 .. 28, 2) e 3o ; 
5°. Expedir ordens e ·adoptar medidas convenientes ao serviço. 
Art. 9º. Os inspec.tore3 · das Thesourarias organisarfo um balanço de 

janeiro a dezembro, explicativo e acompanhado 'de estatistica, e o enviarão 
!..té fevereiro ao director geral da contabilidade. t 

Este, com esses - dados, apresentará ao Ministro ·da Fazenda, até abril, 
um balanço geral, que será logo publicado, e uma estatistica, para ~er en· 
viada á repartição competente. 

ArL 10. A liquidação das contas far-se-ha semestralmente em julho e 
janeiro. 

Consideram-se applicadas as rendas, seja qual fôr a . proveniencia, con· 
forme o art. 2°, desde sua entrada em caixa, vencéndo, como todo o ca
pital, o juro determinado para as Caixas Economicàs no art. 11 do decreto 
n. 9738 de 2 de abril de 1887 . 

. Art. 11. As attribuições dadas por este regulamento e tódo o e:icpe· 
cliente do Monte-Pio sáo onus ào emprego, sem prejuiz::> do serviço publico. 
O trabalho pôde ser revesado pelos empregados, com os quaes fôr 
compati vel. 

CAPITULO III 

DA CONTRIBUIÇÃO 

Art. 12. Os empregados de Fazenda; activos, aposentados ou refor
mados, observada a ·faculda~e contida nos §§ 1° e 2º do art. 3° e no art, 6°, 
contribuirão mensalmente com a importancia de um dia de seu ordenado, · 
mediante desconto feito em folha, no pagament~ de seus ve_ncimentos. 

§ 1º. A contribuição ·será relativa ao ordenado ou ao soldo integral, 
excluídas as gratificações, ou a dois terços dos vencimentos que só consis
tirem em gratificação ou quotas, ou forem cotl)pu_tados por Iótação. 

§ 2°. Os actuaes effectivos e aposentados .9u reformados contribuirão 
desqe já. 

§ 3°. Os actuaes, quer activos, quer aposentados ou reformados, que 
tiverem a faculdade concedida nos §§ 1 º e 2° do art. · 3º e § 1 º do art. 6°, 
devem fazer suas declarações dentro do prazo determinado no art. 24. 

Os do § 2° do art. 6° podem ser admittidos dentro · de seis mezes de
pois de completos os dez annos _ exigidos. 



§ 4°. Os que vierem a ser nomeados effectivos, e os effectivos que 
vierem a ser aposentados, só do segundo mez em diante soffrerão o des-> . 
conto para a coril:ribuição ; attendendo-se aos onus que reduzem a menos 
de uma quinta parte os vencimentos do primeiro mez. 

Aos que forem aposentados descontar-se-ha no segundo mez a con
tribuição deste e do primeiro. Porém não haverá o adiamento do desconto, 
se a aposentadoria ou reforma tiver sido com todos os vencimentos. 

§ 5. º A promoção ou o accesso não se considera nomeação para os 
eíleitos da primeira parte do paragrapho anterior. 

§ 6. 0 Para os descontos de um dia de ordenado ou de soldo, que con
stituem a contribuição, não influem absolutamente as faltas de compare
cimento; será descontado um dia em cada mez, ainda que o empregado 
não tenha comparecido uma só vez, ou por effeito de licença ou sem ella. 

Art. r 3. As quantias assim deduzidas serão escripturadas no Thesouro 
e nas Thesourarias em livro especial sob o titulo - Contribuição para o 
Monte-Pio dos Empregados de Fazenda. 

Art. 14. Além da contribuição mensal, correspondente a um dia do or
denado, os · empregados concorrerão nos doze primeiros mezes com a im-

© portancia de mais um dia em cada mez, a titulo de joia. 1 

Esta. será objecto de nota e-;;pecial no livro respectivo para os eíleitos 
constantes dos arts . . 4º' 47 e 48. 

§ rº. E' licito adiantar a importancia da joia, pagando-a de uma só 
vez, ou em duas, tres ou quatro prestações. 

§ 2°. Pagas as doze prestações, que constituem a joia, a contribuição 
continuará a s.er correspondente apenas a um dia do ordenado. 

§ 3°. Não serão obrigados a duplicar a contribuição no primeiro anno 
os empregados que tiverem de ordenado annu~I i:200$ ou menos, não 
gozando neste caso suas familias das vantagens conferidas nos arts. 40' 

47 e 4'3 ás dos que houverem contribuído com a jqia; podendo, portanto, 
eximir-se de contribuir com ella, se assim julgarem conveniente, mediante 
declaração formal, porém; contribuindo com a prestação mensal. 

§ 4º. As joias serão pagas no Jogar o:ide fôr feita a contribuição. 
Art. r 5. O empregado que t~ver augmento de ordenado, ou provenha 

. de reforma das tabellas de vencimentos, ou de accesso no emprego, embora 
tenha pago a joia da inscripção, adeantará, nos termos do art. 14, doze 
prestações, sem prejuizo da contribuição mensal a que é obrigado; mas 
esse adiantamento limitar-se-ha á differença entre a contribuição corres-

-pondente ao. ordenado superior e as doze prestações anteriormente feitas. 
Art. 16. O que fôr aposentado com ordenado inferior ao que percebia, 

por não ter corripletado, conforme a lei, os tre3 annos de effectivo exerciciÓ1 

no ultimo emprego, poderá continuar a contribuir na proporção do orde
nado deste, para deixar á sua familia a pensão mais vantajosa. 

§ rº. Limitando a contribuição ao ordenado inferior, a pensão da 
familia será na proporçã'.) 9este, seja qual fôr a importancia com que tenha 
.concorrido durante o exercício do emprego superior. 

§ 2º. Se, .em virtude da condição leg~l acima referida, a aposentadoria 
fôr dada com os vencimentos de emprego anterior mais remunerado, a 
contribuição passará a ser na razão do ordenado que vem a perceber, 
completando-se dentro do primeiro a11no, mensalmente, a differença entre 
um e outro, relativa a todo o . tempo do ultimo ordenado inferior. 
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Art. 17. Quando fôr privado do emprego por sentença, continuará a 
concorrer com a quota, como d'antes, afim de qu~ por sua morte a familia 
tenha pensão correspondente, inteira. " 

Paragrapho unico. Se deixar de contribuir, provando impossibilidade 
absoluta ciu miseria irremediavel, será equiparado ao morto, e sua familia, 
se constar de esposa ou filhos menores, ou filhas solteiras, ou paes decre
pitos e invalidos, terá direito á pensão, que perceberá mesmo em vida delle, 
com desconto de um dia em cada .mez ; e a pensão continuará depois da 
morte, como nos casos geraes (arts. 33 a 42) • 

. Art. 18. Aquelle que tiver de cumprir sentença por motivo estranho 
· ao emprego, assim como o que fàr suspenso por fq.lta de exacção, _abuso 

de autoridade, prevaricação ou concussão, e não puder durante a pena con
correr com a quota, voltando ao emprego, indemnisará o :Nlonte-Pio, por 
prestações mensaes correspondentes ao tempo da interrupção do serviço. 

§ l º . Se fallecer antes de satisfeita toda a importancia das contribuições 
atrazadas, será esta descontada na mesma proporção, de cada pensão mensal. 

§ 2 º , Se fallecer antes de voltar ao emprego, sua familia entrará no 
t gozo da pensão, que lhe competir em relação á contribuição realisada, mas 

com o desconto ·de um dia . em cada mez durante tanto tempo quafi1to tenha 
sido o da falta da contribuição devida por elle. 

§ 3°. As disposições deste artigo são .applicaveis, durante a licença, ao 
empregado que a obtiver sem vencimento. 
. Art. 19. O que fàr demittido a arbitrio do Governo ficará nas mesmás 

condições dos comprehendidos no art. 17. 
Voltando, porém, ao emprego, indemnisará me_nsalmente o Monte•Pio 

da contribuição correspondente ao tempo em que deixou de a prestar, 
transmittindo, no caso de morte, este onus á sua familia, até completar a 
indemnisação. 

Art. ·20. O empregado, que se demittir voluntariamente, continuará 
a concorrer com a quota que se descontava em seu ordenado, perdendo o 
direito, quando assim não proceda~ passados dois mezes, em qualquer 
tempo e por qualquer modo, ás quantias com que houver coritribuido, e 
cessando, por;conseguinte, o direito de sua familia á pensão. 

Art. 2 l • Nas condições do paragrapho unico do art. 17 consi~erar-se-.ha o 
empregado que enlouquecer, ou fôr victima de desastre, mutilação ou mo
lestia que o inhabilite para qualquer occu pação . 

§ 1° . Se em alguma destas hypotheses o empregad~ fôr apos~ntado, 
a pensão em vida será reduzida á metade da que alli se estabelece; mas 
continuará inteira, por s.ua morte, em beneficio da familia, na conformidade 
dos gráos constantes do art. 33. 

§ 2 ° . Cessando a loucura oü a molestia, será suspensa a pensão err:i. vida, 
e o empregado continuará a contribuir como d'antes, fazendo, aiém disso, 
a indemnisação mensal da contribuição interrompida, . obrigação que, se não 
estiver extincta na época em que elle fallecer, pa&sará á .sua familia até que a 
complete. ·-

Art. 22. Quando removido, o empregado levará uma guia, da qual 
conste tudo quanto a elle se refere no interesse do Monte-Pio, e a relação 
de sua familia, inscripta de accordo com as disposições do art. 27. 

Esta guia ser-lhe-ha dada, independente de . reclamação de sua parte, 
PQ açto da remoção, pela repartição donde sahir, para . que possa apresen-
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tal-a ao entrar em exercido, devendo logo ser trasladados seus dizeres no 
livro respectivo, sob pena de responsabilidade do chefe da repartiçáo ou 
de quem )>Uas vezes fizer, no dia da apresentaçáo e posse do empregado. 

. Art. 23. 1i)ambem se dará guia aos contribuintes de que tratam os 
arts. '7 a 19 e 2 1, assim como aos aposentados ou reformados, que se 
mudarem de um para outro Estado, e a solicitarem por esse motivo. 

Art. 24. Aquelles que estiverem comprehendidos em alguma das hy
potheses dos §§ lº e 2° do art. 3° e do § 1º do art. 6° devem com
municar sua deliberaçáo ao Thesouro ou ás Thesourarias de Fazenda dos 
Estados onde residirem, dentro do prazo de trinta dias, contados do termo 
estabelecido no art. 1° do decreto n. 572, de 12 de julho de 1890. 

§ .1º. Aos do § 2° do art. ·3º e § rº do art. 6º incumbe acompanhar 
a declaraçáo com documento comprobatorio, podendo obter novo prazo, 
nunca excedente de 60 dias, para apresentai-o, conforme o Jogar onde es
tiverem. 

§ 2º. A falta desta declaração por parte dos comprehendidos nos~§ lº 
e 2º do art. 3°, e nos termos acima indicados, importa annuencia á con
tribuição, que deve logo começar a ser deduzida, não sendo mais admissivel 

qualquer allegação. ) 
Art. 25. Em regra, a contribuição só é devida pelo empregado e, 

portanto, cessa com a morte deli e. 
§ lº. Cessa tambem por loucura ou inutilisação do contribuinte, nos 

termos dos arts. 17 e 21. 
§ 2°. Não cessa por morte do empregado : 
lº. Quando este em vida onerou a pensão, e conseguintemente trans

mitte aos pensionistas respectivos a obrigação, conforme os arts. 16 ~ 2º, 17 
paragrapho unico, r8, 19 e 21 § 2° ; 

2º. Quando deixa viuva e filhos menores ou filhas solteiras, com 
direito repartidamente á successão. na pensão distribuída a ella (artigo 

33, § lº). 
Neste caso a contribuição continuará sómente na razão de um dia da 

pensão da viuva. 
§ 3°. Interrompe-se apenas a contribuição em vida do empregado nos 

casos dos arts. 18, 19 e 21 § '2º. 

CAPITULO IV 

DA INSCR 1 PÇÃO 

Art. 26. Em cada folha do livro, de que trata o art. r3, havera, o 
nome de um contribuinte, e em ::;eguida inscrever-se-hão em columnas as 

quotas de cada contribuição feita. ~ . . . · . . 
As folhas fronteiras áquellas serao d1v1d1das em duas partes, destmadas: 

a lª ás occurrencias relattvas ao contribuinte ; a 2ª á inscripção do pessoa-!. 
que constituir sua familia para os effeitos do Monte-Pio, e ás alterações que na . 

mesma se forem dando. 
Art. 27 . No decurso do primeiro mez de contribu~ção deve ca~a em~re-

d t crar na reparticão competente, uma declaracao, que sera escnpta ga o en ~.e0 , • . . • · 
de seu punho, em folha de papel, mte1ra, sem emendas, nem entre-
linhas, nem resalvas, nem cousa alguma que duvida faça, assignada pelo 

221 



• 

contribuinte · em presença do thesoureiro, que a rul-ricará, e testemu
nhada por dois empregados de categoria · igual .á do declarante, con-
tendo: t 1 

1°. O nome da ., esposa em primeiras ~u segundas nupcias, época e 
logar da celebração do casamento ; 

2°. Os nomes de seus filhos e filhas, legitimos ou legitimados, se
gundo a legislação vigente, com as datas e indicação do nascimento e 
baptismo de cada um, especificando os legítimos e os legitimados ; 

3°. Os nomes dos · maridos de suas filhas, conforme o forem em pn~ 

meiras ou segundas nupcias, e a época e o logar do consorcio; 
4°. Os nomes das filhas viuvas; acompanhados dos nomes dos finados 

maridos, com a data do obito ; 
5°. Os nomes, data e : logar do nascimento dos netos ~ netas que 

devam representar por cabeça de seus paes fallecidos, e os nomes destes e 
a data do fallecimento ; 

6°. Os nome3 dos paes do contribuinte, o logar de sua residencia e 
as suas condições de validez e de subsistencia ; 

7º. Os nomes de suas irmãs solteiras, casadas ou viuvas, fazendo a 
• respeito dellas as mesmas declarações exigidas para as filhas; 

8°. Os nomes de seus sobrinhos ou sobrinhas menores, orpfiãos de 
suas irmãs; 

gº. Os nomes . dos filhos, netos ou irmãos maiores interdictos ou impos
sibilitados de se manterem; 

10. Os nomes das parentas ·consanguineas, por elle soccorridas, ás 
quaes possa ,querer continuar a beneficiar por sua morte, e que não 
estejam contempladas em algum dos gráos anteriores. 

§ 1 °. Fica entendido que o contribuinte que . #ver esposa e filhos ou 
filhas · (art. 33 ·§ 1º), não fará a inscripção de , outros parentes, senão 
quando venha a perder aquelles. 

O que não tiver esposa, nem filhos, filhas ou netos orphãos, póde li
mitar-se a declarar os nomes dos . paes, sem exclusão de mãe que não 
tenha sido casacla. · 

E assim por diante, respeitada a gradaçfo estabelecida, . e tendo-se 
em attenção as disposições do art. 33. 

§ 2°. O empregado communicará, do mesmo modo e para o .. me_smo 
fim, as occurren;:ias ou alterações, que se derem no pessoal de sua fa
milia, que tiver sido inscripto, como acima, com direito á pensão, isto 
é, seu casamento, se se houver inscripto como solteiro ; nascimento, consorcio, 
emancipação, interdicção e obito dos filhos e filhas~ netos e netas; obito 
da esposa,, das irmãs; casamento e viuvez de umas ~ outras; relação dos 
filhos ou 'filhas menores das irmãs ; e a interdicção dos - filhos, netos ou 
irmaos m~íore~. ' · 

· Estas declarações referir-se-hão sómente ás pessoas inscriptas na con-
formidade do § 1°. · 

· § 3°. As alterações gue occorrerem na familia do contribuinte, quando 
este Se , ache nas condições dos arts. I 7 e· Jg, serão declaradas de COn• 
formi~ade. com o § rº; mas em vez de - testemunhada a ,assignatura por 
empregadôs da repartição, sel-o-ha em cartorio, por pessoas idoneas, quando 

· i:ião possa ser por. parentes do empregado; não contemplados na declaração, 
é reconhecidas as firmas por tabellião. · 



§ 4°. Do mesmo modo serão feitas as que occorrerem na familia do 
contribuinte, de que trata o art. 2 r, cabendo a iniciativa indistinctamente a 
qualquer de sel!s parentes qualificados. 

. § 5º. Todas As declarações, depois de rubricadas pelo thesoureiro, serão 
entregues ao chefe, que, rubricando-as tambem, as fará registrar, para serem 
archivadas na thesouraria da repartição, com o numero de ordem escripto 
exteriormente no alto da folha pelo emprecrado a quem couber esse servico 

t> , ' 
o qual assignará com a data do archivamento. 

§ 6°. As declarações feitas pelo contribuinte e inscriptas no livro da 
contribuição, nos termos indicados neste artigo, não excluem acção dos pa
rentes, que, observada a gradação estabelecida, se considerarem prejudicados; 
não sendo, neste caso, paga a pensfo senão depois de solvida a duvida, 
mas recebendo-a quem a ella tiver direito, sem prejuízo do tempo decor
rido. 

Art. 28. Todas as declarações inscriptas na pàrte a ellas destinada no 
livro da contribuição para o :Monte-Pio teem por fim evitar que as familias 
soffram os embaraços a que ficam sujeitas, para habilitar-se a perceber logo 
a pensão devida por morte do contribuinte, ficando deste modo aptas a 
entrar no gozo da pensão, independentemente de mais provas, as pessoas 

o que a ella tiverem direito, guardadas as disposições do art. 40. • 
Quando taes declarações não tenham sido feitas de conformidade com 

o artigo anterior, por morte do contribuinte, sua familia terá de habilitar
se como exige o decreto n. 3607, de 1 o de fevereiro de r 866, para entrar 
no gozo da pensão. 

Art. 29. Quer em vida do empregado, quer por seu fallecimento, 
o Thesouro e as Thesourarias poderão fiscalisar a verdade da inscripção, se 
constar que houve declaração indebita, ou omissão de declarações devidas ou 
de alterações occorridas, e, bem assim, se constár que houve casamento do 
erppregado posteriormente á época em que elle poderia fazer declarações, 
ou na hora extrema, ou que a viuva ficou g~·avida (art. 33 § 1º n. r). 

Art. 3o. A legitimação dos filhos deve ser convenientemente pro
vada. 

Quanto aos casamentos e á existencia de irmãs e sobrinhas, que não 
viviam e.m companhia do contribuinte, póde-3e exigir, além de quaesquer 
provas, documento comprobatorio fornecido pelo Registro Civil ou pelo 
J uizo dos casamentos. 

CAPITULO V 

DA PENSÃO 

Art. 3 r. A' contribuiçáo corresponde pensão, que por morte do col\
tribuinte póde ser dividida pelos parentes, conforme o art. 33, mas que 
.é devida á familia, na importancia de metade ·do ordenado, do qual 
tenha sido descontada, salvas as disposiçóes dos arts. 1 7, r 8, 1 g, 2 i e § 6° 

doart. 33. 
Art. 32. Logo que fallecer o empregado contribui ti te, como sua 

familia tem direito . a perceber a pensão irpniediatamente (art. 40), sem 
.. esforç~ de provas (art. 28), salvas as disposições do § 6° do art. 27_, 2ª 
. ; parte do art. 28 e arts. 29 e 3o, e logo que cessem quaesquer duvidas 

pela verificação escrupulosa das circumst3.ncias, á qual se deve proceder com 
a maior presteza possível e sempre dentro do mez do fallecimento se não 
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depender de acção ventilada ou a ventilar no fôro civil, serão extrahidos 
os . tifülos para serem entregues a quem de direito, cobrando-se de cada 
um a importancia de 1$ 000, que será descontad'.1, em favor da caixa do Monte· 
Pio, de cada pensão ou parte da pensão 4l.IO prifueiro mez em que esta 
fôr abonada. 

Os titulos serão assignados pelo director geral da contabilidade no 
Thesouro ou pelos inspectores das Thes<;mrarias. 

ArL 33. Entende-se por familia do contribuinte, para ter jus á pensão, 
a que houver sido inscripta com as declarações por elle feitas, segundo as 
disrosiçõe~ do art. 27, tendo preferencia, na ordem em que vae de'clarada, 

e excluindo quaesquer outros parentes : 
§ r 0 • A viuva, se não estava divorciada e vivia em familia ; os-- filh9s 

menores de 21 annos, se já n~o estiverem emancipados por qualquer dos 
meios legaes, e as filhas solteiras que viviam na companhia do empregado, 
ou · fóra della com o necessarjo consentimento, legitimos ou legitimados, 
segundo a legislação vigente ; sendo metade da pensão para a viuva e a 
outra metade repartidarriente para os filhos e filhas aqui indicado,s. 

1°. No caso de ter ficado gravida a viuva na época do fallecimento 
do contribuime (art. 29), far-se-ha a· divisão da pensão contando com o filho 
posthumo, cuja quota será entregue a ellá, emquanto o contrariQ, ·não fôr 
determinado pelo J uizo de orphãos. 

2 ° . Se o contribuinte . era .viuvo, se a viuva estava divorciada, se não 
vivia com o marido e os filhos, se tornar a . casar. ou se vier a fallecer, toda 
a pensão será repartida com igualdade pefos filhos e filhas do contribuinte 
nas mesmas. condições acima. 

§ 2 º . As filhas viuvas e os netos menores ou netas solteiras, que repre
. sentem pa~ ou mãe fallecidos, filhos legitimos oti legitimados do contribuinte. 

§ 3°. As filhas casadas e os netos ou netas n'as · condições do § 2º. 
§ 4°. A mãe,· quer seja viuva, quer não tel'lha· ·· sid~ casada, se não 

tiver outro amparo, e o pae invalido. 
' I. No .caso de só haver filhas casadas, existindo tamb€m mãe ou pae 

invalido, nas condições deste paragrapho, a pensão será dividida em partes 
iguaes pelos descendentes e pelo ascendente. 

, II ; Se não existirem filhas casadas e o contribuinte tiver irmãs solteiras 
ou viuvas, a distribuição aproveitará repartidamente, cabendo metade ás 
irmãs solteiras e tambem ás irmãs viuvas, que vivessem em companhia 

do contribuinte, ou sob o amparo de sua mãe ou de seu pae invalido, nos 
mesmos · termos do numero anterior. 

§ 5°. As irmãs solteiras exclusivamente, quando não se der a existencia 
de -mãe ou pae; como no § 4°. 

§ 6° As irmãs viuvas e os ' sobrinhos menores e' sobrinhas solteiras, 
filhos de irmãs fallecidas do co.ntribuinte. 

Os sobrinhos menores e as sobrinhas solteiras, filhos de irmãs fallecidas, 
teem apenas direito á metade da pensão. 2uja parte representem, se forem 
orphãos ,Çie pae. 

Art. 34. Não _ perdem a pensãÜ' em cujo gozo estiverem as filhas ou 
irmãs do contribuinte que vierem i;i. casar~se. 

Art-. 35 . . Os filhos varões, inválidos °Ou· · interdictos, ainda maiores ou 
emancipados, 'serão collocados em igualdade com os filhos •de que trata o 

, ar~. , 33 §§ 1°, 2°, 3° e 4º: . · 
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Os netos e irmãos do contribuinte, que estiverem nas mesmas condições 
daquelles, terão direito a uma parte da pensão, igual .á de cada uma das 
netas e irmãs de que tratam os §§ 2º a 6° do mesmo art. 33. 

Art. ·~6. 0
1
contribuinte, que não tiver parentes nos gráos estabelecidos 

no art. 33, poderá dispor de metade da pensão por testamento, se o não 
houver feito pela inscripção, em favor das parentas indicadas no n. 10 do 
art. 27; bastando que a beneficiada apresente certidão da verba testamentaria, 
para entrar no gozo da pensão. 

Quando o contribuinte, que não tiver familia nos gráos determinados no 
art. 33, fallecer intestado, ou não houver feito a inscripção constante do 
n. ro do art. 2 7, a pensão reverterá para o Monte-Pio. 

Art. 37. Os pensionistas constantes do art. 33 §§ lº a 5° podem receber 
mai.s de uma pensão, com tanto que a importancia de todas não exceda de 
3:600$ annuaes. 

§ 1°. Se a viuva recebia mais de uma pensão, por sua morte trans
mittem-s~ em partes iguaes aos descendentes constantes do § 1 ° do art. 33. 

§ 2°. Os parentes indicados no § 6° do art. 33, quando venha a caber-lhes 
pensão de mais de uma procedencia, terão direito sómente á que fôr mais 
avultada . . 

Art. 38. A 's pensionistas que mudarem de residencia r}ar-se-ha uma 
guia, da qual conste o ultimo pagamento da pensão, ou o tempo em que a 
ella tiverem direito,· afim de poderem opportunamente recebei-a na repar
tição competente do logar da nova residencia ~ 

Quando estiverem sujeitas á contribuição (arts. 17, 18, 19, 21 e 25 
§ 2º), a guia mencionará tambem a ultima effectuada, para, do mesmo 
modo, continuar a ser feito o desconto. 

A.rt. 39. Extingue .. se a pensão, e reverte pàra o Monte-Pio : 
l< Com a morte do pensionista, excepto a pensão da viuva que fallecer 

havendo filhos menores ou filhas solteiras, nas condições do art. 33 § 1º, 
os quaes .serão investjdos na quota que a ella cabia, já livre do onus do 

art. 25 § 2° n. 2; . 
.. 2º. Com a i11aioridade dos menores, salvas as disposições dos arts. 34 

e 35. 
Art. 40. O pagamento da contribuição e joia, tendo sido esta reco

lhida adeantadamente de uma só vez (arts. 12 e 14), dará direitoápensão 
desde . o dia do fallecimento do contribuinte. 

· § 1º. O pagamento da contribuição . e joia, sendo esta por prestações 
regulares e exactas (§ ;o do ai:t. 14), dará direito á pensão depois de um 
~nno, contado da realisação da segunda prestação da joia. 

,Ç 2,0 • O adeantamento da joia, se ficar completo depois do primeiro 
semestre das contribuicões mensaes, dará direito á pensão logo que tenha 
decorrido um anno da '. realisação. . ) 

§ 30. O pagamento da contribuiç~o com joia paga mensalmente dará 
direito á pensão depois de dezoitu meze~ contados da inscripção do con-

tribuinte. 
~ 4º. O pagamento da contribuição sem joia (§ 3° do art. 14) só dará 

direito á pensão depois de dois annos contados da inscripção. 
Não se inclue nesta disposição o contribuinte que, nas hypotheses dos 

arts . . 15 e 16, tiver concorrido com a primeira joiá COJ)forme OS §§ 1° e 

2º do art. 14. 
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Art. 4r. As pensões deste Monte~Pio não podem em caso algum 
soffrer penhora, arrestos ou embargos, nos termos da lei n. 28 r 3, de 27 
de outubro de 1877. 

Art. 42. Serão pagas as pensões ás pr~prias • pensionistas, que esti
verem emancipadas, ou a seus maridos e procuradores, em presença de 
autorisação formal e satisfactoria ou de procuração das mesmas, conforme 
o .decreto n. 498 de rg de junho de 1890. . 

A:r;t . 43. Incorre em prescripção a pensão que não fôr reclamada no 
espaço de cinco annos, observada a disposição do art. 5° do decreto 
n. 857 de r 2 de novembro de l 85 I. · 

Desta prescripção estão isentas as pensóes dos menores, interdictos e 
oUtros, que, privados da direcção de suas pessoas e da administração de 
seus bens, estejam sob tutela ou curadoria, como o determina o art. 7º 
do citado decreto. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAES .. 

Art. 44. Este regulamento começará a vigorar no dia l de . novembro 
'proximo futuro, procedendo-se dessa data em diante ao desconto no omenado 
dos em pregados, como dispõe o art. r 2 ·• 

Art. 45. No primeiro semestre da organisaçáo do Monte-Pio as 
Thesourarias enviarão mensalmente ao director geral da contabilidade uma 
relação dos contribuintes inscriptos em cada uma d·ellas, com todas as 
declarações constantes das respectivas inscripçóes (arts. 3º, 6°, 12, 14, 24 
e 27), afim de q1;1e se concentre ho Thesouro · a escripturaçáo geral do 
Monte-Pio, fazendo-se separadamente a dos empregados· das repartições dos 
Estados. 

O mesmo farão quando occorrer qualquer alteração das indicadas nos 
arts. 6", 12 ~ 4°, i4 a 23, 27, 32 e 35·. 

Art. 46. As pensões. serão ·pagas unicamente no Thesouro e nas 
Thesourarias, observadas as disposições legaes, havendo para esse fim livros 
especiaes de Pensionistas do Monte-Pio dos Empregados de Faz~,nda. 

Art. 47. O director geral da contabilidade e os inspectores das Thesou
rarias, no dia do fallecimento dos empregados quites da contribuição mensal 
e joia, ou logo que seja reclamaqa, abonarão ás familias destes a quantia 
de 200$ para füneral ou luto. 

As familias dos que não tiverem completado a )Ola receberão l 50$ e 
as dos que não houverem concorrido com ella, rÓo$, para os mesmos fins. 

Art. 48 , A 's familias, se constarem de viuva, filhos e netos menores, 
paes ou irmãs solteiras, · considerando-~e entre os menores as filhas e netas 
solteiras, dos que fallecerem ant~s da época que dá direito á pensão, sem 
haverem concorrido com a )Ola ou sem a terem completado (art. 40), 
abonar-se-ha, dentr0 dos oito dias do fallecimento, além da quantia deter .. 
minada no artigo precedente, a que deva c9mpletar a 'importancia das 
contribuições por elle realisadas. 

· A's dos que fallecerem quites da joia, antes da época que dá direito á 
pensão, abonar-se-ha, no mesmo prazo de oito dias, .a importancia total das 
prestações realisadas, ·sem prejuízo do abono estabelecido no artigo anterior. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1890.-Rú_y Barbosa. 



Em virtude desta lei foram todos os empregados titulados da Estrada 

inscriptos no Monte-fio até 3 r de dezembro de r 89 7, visto que a lei n. 490, 
) 

de 16 do dito mez, que fixou a despeza geral da Republica para o exercicio 

de I 898 definira, como ficou dito, que os empregados em serviços custeados 

pela União não eram os funccionarios publicos de que trata o art. 7 5 da 

Constituição, não tendo, portanto, direito á aposentadoria nem ao Monte-Pio. 

Sobre a immediata suspensão da inscripção foi dirigida a seguinte cir

cular: 

·) 

« Monte-Pio dos Empregados do Ministerio da lndustria, Viação e Obras 
Publicas - Secretaria de Estado - Directoria Geral de Contabilidade -
r • Secção - Circular - Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1897. 

Ao Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazil - Em vista do 
disposto no art. 37 da lei n. 490, de l6 do corrente, que fixa a despeza 
gerai da Republica para o proximo exercicio de 1898, rogo-vos que provi
dencieis no sentido de não serem inscriptos como contribúintrs do Monte
Pio dos Fl:mccionarios Publicas os que forem nomeados daquella data em 
diante, ficando portanto taes funccionarios isentos de qualquer desconto 
ou .contribuição para tal fim nas respectivas folhas de pagamento. 

Rogo-vos, outrosim, que com a maior brevidade possivel vos digneis 
remetter a esta Directoria uma relação nominal de todos os· funccionarios 
inscriptos como contribuintes desde a .data da creação da instituição até a 
data da citada lei de orçamento, devendo conter todos os elementos indis
pensaveis para reconstituir a escripturação nesse primeiro periodo de vida 
da mesma instituição. 

Saude e fraternidade. - José de Napoles Telles de Me1ie{es, director 
geral.» 

Já vimos, finalmente, como o Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu

blicas reconheceu, pelo a viso n. 41, de I 4 de agosto de 1901, serem per

feitamente validos os monte-pios institui dos no periodo de r 890 a I 897. 

• 



., 

• 



·) 

5792 

CAPITULO VIII 

PROJECTOS DE .llRREND.llJYlENTO 

primeiro. projecto de arrendamento da Estrada · foi feito pela 

Companhia União · e Industria, entregando o seu presidente, 

.Mariano .Procopio Ferreira Lage, · uma proposta ao Governo, 

firmada em 2 de • março de 1869, para tomar a Estrada 

de ·Ferro D. Pedro • II por doze annos com as condições 

seguintes: 

nª. A Companhia União e Industria recebe a Estrada de Ferro ºno 
estado em que se acha, com todos os onus, que sobre ella pesam, e com 

todas as vantagens . que possa perceber, liquidando o Governo o seu debito 
até a data do contrato e entregando á Companhia todo o trem e material 
que existir, o . que tiver sido encommendado e o que estiver em viagem. 

2•. A Companhia pagará ao Governo semestralmente, em 3o de junho 
e 3; ·de -dezembro de cada anno, o juro annual de quatro por cento do 

. capital; que effectivamente representar o custo da Estrada de Ferro. 



3ª. Da data do contrato ou depois que a Estrada de Ferro fôr entregue 
á Companhia União e Industrü, por conta desta correráo todas as dcs
pezas do custeio, conservaçáo e novas construcções, quer seja o rama 
para Porto Novo, quer a continuaçáo do tropco pf'incipa'I da Estrada de 

Ferro. 
4•. A Companhia obriga-se a construir o ramal da Estrada de Ferro para 

Porto Novo no prazo de cinco annos, sem indemnisaçáo alguma, além do 
que fôr estipulado, conforme as condições já propostas pelo Governo sobre 
a passagem da freguezia da Uniáo e Industria para a Estrada de Ferro. 

S•. T erminado o ramal de Porto Novo a Companhia, sem prejuizo do 
pagamento do juro estabelecido na condição 2", perceberá dos lucros exce
dentes a somma de dois mil ·contos de réis, por indeçmisaçáo dos prejuizos, 
que lhe resultam da falta de execução do contrato de 2_9 de outubro de 
1864, e encetará desde logo a construcçáo do prolongall?-ento da Estrada de 
Ferro pelo valle do Parahybuna, em direcção á. serra da Mantiqueira, em~ 
pregando nessa construcção 4/ü da renda liquida da Estrada de Ferro ; e 
ficando 1

/ 0 da mesma renda, durante o prazo do contrato, para a Compa
nhia União e Industria, que se obriga a concluir por sua . conta o ramal de 
Juiz de Fóra a Ubá . 
• 6ª. Findos os doze annos do contrato passarão ao dominio do ~stado 
todas as propriedades que nessa época possuir a Companhia União e In
dustria, sem que tenha direito a indemnisação alguma. 

t· Por este contrato não fica o Governo inhibido de fazer cessão da 
Estrada de Ferro D. Pedro II a qualquer empreza, que tenha recursos para 
mais rapidi!.mente conseguir os fins da mesma Estrada de Ferro.» 

Sobre esta proposta foram ouvidos, o director interino da. Estrada, Enge

nheiro Antonio Augusto Monteiro de Barros, o chefe da 3ª Secção da Secre

taria da Agricultura, J. M. Pereira de Alencantie, o Conselheiro -Manoel da 

Cunha Galvão e o Conselho de Estado pleno. 

O direé:tor inter.irio da Estrada de Ferro, encarando a proposta unicamente 

debaixo do ponto de . vista ecoriomico, desenvolVeu em seu parecer o c"!)culo 
. . 

das condições propostas, conçluindo que os lucros da Companhia no fim dos 

doze annos não ficariam aquem de 7 .. ooo cont.os e deixa ao Governo resolver 

.se a·s vantagens que. dahi poderão resultar compensam as que pelo lado 

economico offerece o Governo á Companhià. . . 

Observa tambeni que na proposta _não ha condição alguma relativa á 

fiança que a Companhia deve prestar ao Governo para garantir a execução do 

contrato. 

,. O chefe da 3ª Secção da Secretaria da Agricultura, encarando a proposta 

como um meio de que carece a Companhia para poder viver e com sacrificio 

da Estrada de Ferro D. Pedro II, levando a.inda a maior algarismo os lucros 

deduzidos pela Directoria da Estrada, pelo natural e infallivel augmento da r:enda 
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resultante do progresso da lavoura e do commerc10. conclue pela rejeição da 

proposta. 

O Conselheiro IWano~l da Cunha Galvão, analysando a proposta e os dois 

pareceres precedentes, conclue que toda e .qualquer decisão que se tomar em 

rel_ação á Estrada deve ser subordinada a dois princípios, que considera como 

cardeaes e reguladores: venda da Estrada de Ferro a uma companhia estran

geira; prolongamento da mesma até o valle dó rio S. Francisco; e que, por

tanto, o Governo nãq deve acceitar a proposta. 

O parecer do Conselho de Estado não foi possível alcançai-o. 

Em officio n. 54, de 27 de fevereiro de 1873, ó director, Barão de Angra, 

informou ao Ministerio da Agricultura, em longa exposição, o requerimento do 

Barão de Mana, propondo crear um centro administrativo para a Estrada, que 
. . 

se encarregasse do seu custeio e de seus prolongamentos; mediante clausulas 

expostas em um projecto de contrato. 

entre varias considerações que apresentou, oppostas ao projecto, encon

tram-se estas : 

l ª· Que a Estrada, ainda no período de sua formaç[o, não seria prudente 

ter outro centro director que não fosse o proprio Governo por seus delegados. 

2ª. Que não havia base segura para uma convenção, visto estar ainda 

em duvida a melhor direcção a dar-se a linha do Centro, de João Ayres em 

diante, se por S. João d'El-Rei ou Barbacena a Macahubas, mas ainda 

mesmo quando tudo se achasse ja averiguado e calculado ·sobre dados se· 

guros, ainda assim não era acceitavel a proposta pela exageração das obras 

, a cmprehender e incon veniencia das condições com que seriam ellas executadas. 

3ª. Que não procede a apreciação do proponen.te de que ha chaos na 

actual administração · da Estrada, porquanto prova o contrario o facto de 

163 kilometros de percurso com · ro estações, entregues ao trafego nos dois 

ultimas annos e um rendimento gradualmente crescente, etc. 

Em officio n. 122, de 28 de maio de 1873, o director, Dr. Bento José Ri

beiro Sobragy, informa uma petição do Conselheiro Christiano Benedidb 

Ottoni e outros propondo-se a administrar, custear a Estrada e completar a 

construcção de seus prolongamentos. A informação é a que em cópia re

metteu, prestada pelo engenheiro chefe da mesma Estrada, Firmo José ele 

Mello, com a qual concorda e é a seguinte, em resumo: 

Se o Governo entenqe que a Estrada de Ferro D. Pedro II é tambem 

política e estrategica, e que sendo dest'arte um instrumelltuni regm·, ao Es

tado convém construil-a e custeàl-a administrativamente, escusado é admit-



.tir-se . propostas como as do Barão d.e · Mauá e do Cor.iselheiro Christiano 

Benedicto Ottoni; mas se pensa diversamente, e · não obstante a falta de es

tudos para o prolongamento da Estrada pela ba,çia cfo rio S. Francisco, 

deseja contratar com alguma companhia ou com particular a _ construcção desse 

prolongamento e de outros, _então abra concurso, estabelecendo pre.viamente 

as respectivas bases, e, . depois de encerrado o prazo 'para o recebimento das 

propostas, venham todas estas 'reunidas para serem examinadas _e comparadas. 

• 

« N. 1 3-1 - Directoria da E. _de F. D. Pedro II - Rio de Janeiro, 5 de 
junho _de 1873. 

Illm ~ .e. Exm. Sr. -,--- Em obediencia á ordem de V. Ex. exarad!l no 
officio de 3 1 de maio_. ultimo n. 69, do Exm. Sr. J?irector Geral da Secretaria 
de Estado dos Negocios a cargo de V. Ex. para informar sobre a mate.ria da 
emenda offerecida pela Camara dos Srs .. Deputados ao projecto de orçainento, 
relativa á autorisaçáo que se confere ao Governe;> Imperial para contratar o 

•arrendamento ou usofructo desta . Estrada, só me c~be dizer que njo vejo 
vantagem na autorisação que se quer dar ao Governo para arrendar a Estrada 
de Ferro D. Pedro II. 

O perigo de tal transacção é intuitivo, por maiores que sejam as cautelas 
tom~das ~ por mais efficaz que seja a fiscalisação pór parte do Governo. 

Os arrendatarios sugará.o todas as vantagens e o Est_ado só -terá as ruínas 
da em preza no fim do , prazo do arrendamento; é o que se antolha a quem 
a considerar nessas ev?l uções. Nã_o hesito em asseverar que preferível ao 
arrendamento será a vehda .a uma companhia n_acional, mediante clausulas 
que garantam os prolongamentos futuros .. , 

Nã_o parece, entretanto, que a gestão pelo E_stado seja inferior a qualquer 
com binação que se possa offerei:er. · · · " _ -

Em outros paizes é · sempre a que melhor satisfaz ao publicÕ, :e aqui 
não só preencherá esse fim, como será m~ito economica, _ se o Governo se 
compenetrar da necessidade de dar á Directoria da Estrada a fof'ça e auto
nomia indispensaveis para mais facilmente melhorar-lhe as condições de 
ex-isten eia . 

Penso, pois, que o Governo em nada adianta com a autorisação que 
se lhe quer dar para o arrendamento da Estrada. Se o Estado entende que 
se deve desfazer desta emprêza, o passo mais aconselhavel seria a venda a 

. uma companhia braz-ilei_ra. O . patriotismo bem entendido diz que se não 
deve dar ao estrangeiro a propriedade e direcção da primeira via ferrea bra
zileira tão cheia de futuro, de um"presente, apesar de tudo, já tão. lisonjeiro 
e devendo representar o tronco de · tantos ramaes · que em breve s1:r1girão e 
virão dar-lhe consideravel accrescimo de vitalidade e de import1],ncia política 
e commercial. 

Deus gu.arde a V. Ex . - Illm. e ExIY!. Sr ;· Conselheiro José Fernandes 
da Costa Pereira Junior, DD . Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio . e Obras Publicas. 

. O Director, 

- Bento José Ribeiro Sobragy. J> 



Na discussão parlamentar do orçamento da receita e de3peza do Imperio, 

para o exercicio de 1879~1880, foi aventada a ideia do arrendamento da 

Estrada de Ferro, pa~andw, afinal, a ser adaptada em additivo. 

O que se pa3sou a respeito foi resumidamente o seo-uinte 
b 

Discurso do deputado Joaquim Nabuco em 14 de abril de 1879 : 

· · ·«E' verdade que ao nobre Ministro restam ainda algumas fontes ex

traordinarias , de receita que podem augmentar o no3so orçamento ; falla-se 

na nossa Estrada de Ferro de Pedro II, ambição de tantos, nessa Estrada que 

realmente, ao contrario de tantas outras, é uma fonte poderosa de renda, 

a primeira exploração do Estado.» 

Discurso do Ministro da Agricultura, M. Buarque de Macedo, em 15 

de abril de 1879: 

«Referindo-se á Estrada de Ferro de Pedro II, entende que o Goven'o 

não deve abrir mão desse proprio nacional, poderosa fonte de renda para 
• 

o Esta2lo. Se, porém, puder alcançar maiores vantagens do que ella actual-

mente dá, arrende-a, mas não a venda.» 

Discurso do deputado Gavião Peixoto, na mesma data : 

... «Lembrarei mais a ideia suggerida pelo nobre deputado por Per

nambuco, o arrendamento da Estrada de Ferro D. Pedro II. Esse arrenda-

. mento póde ser feito por certo numero de annos, com vantagem para o Estado, 

e habilitará o Governo éom melhores recursos na praça de L-:mdres. O 

immediato resultado dessa operação será a subida do cambio e com ella 

lucro para o Thesouro de 3 a 4 mil contos. » 

Discurso do deputado Moreira de Barros, em 16 de abril : 

. ~. « Considerarei, por consequencia, o outro recurso proposto por 

S. Ex. (Gavião Peixoto), o arrendamento da Estrada de Ferro D. Pedro II. 

Não vejo inconveniente em que o nobre Ministro fique autorisado para lançar 

mão desse recurso, que só póde ser empregado com muita reserva, em c1r

.cumstancias muito particulares. A medida não p6de ser obrigatoria, ha de 

ser meramente facultativa. Mas, por isso mesmo, por ser uma autorisaç~~ 

que póde julgar-se excellente em seus effeito3, não póde considerar-se como 

um ·recurso immediato, e portanto, não se deve cogitar em semelhante recurso . 
para um estado ordinario. » 

Camara dos Srs. Deputados- 1879 - N. 143 A-Redacção para a 

·3ª discussão das emendas e artigos additivos, offerecidos á proposta do 

.Governo fixando a despeza e orçando a receita para o exerctc10 de 1879-1880, 

e approvados em 2ª discussão : 
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.... Ministerio da Agricultura : 

Additivo: 

«O Goveyno fica autorisado a arrendar a Est;radaº de Ferro D. Pedro II 

mediante as condiçõe:; que lhe parecerem mais convenientes, e tendo em vista: 

lº, vantagens não inferiores ás que aufere actualmente o _Estado ; 2°, perfeita 

manutenção e entrega em bom estado de todo o material e dependencias 

da Estrada; 3º, seu prolongamento para o interior; 4°, approvaçã:J da tarifa 

por parte do Governo. » 

Senado: 

A Commissão de Orçamento, na parte concernente ao Minlsterio da Agri

cultura, foi de parecer, lido em sessão de 2 r de julho de l 879, que fosse o 

additivo supprimido. 

(O additivo era a 6• autorisação ao Governo, das emendas feitas e appro

vadas pelt Camara dos Deputados.) 

A Commissão assim se exprimiu : 
o 

« Qaanto, finalmente, á 6ª, que, sendo da mais alta inconveniencia a alie 

nação perpetua ou temporaria da Estrada de Pedro II, deve ella ser appro. 

vada. - Barros Barreto. -Silpeira da Motta. - Barão de Cotegipe.-A. Leitão 

da CunJzq,.-J. Antão.-J. D. Ribeiro da Luz.-Diogo Velho.» 

Em se->são da Camara do3 Deputados de 15 dejqnho de 1883 foi apre

sentado á Mesa, lido e remettido á Commissão de Fazenda, um « Proje_cto para 

conversão de papel-m'.)eda, mediante arrendamento da Estrada de Ferro Dom 

Pedro II e outros favores », assignado por Augusto Teixeira C~imbra, _James 

Granger Bellamy, Phipps Irmãos & C., Hugh Wilson & Sons, Jo~.o Baptista 

Vianna Drummond. 

Os signatarios faziam preceder a proposta de uma justificativa para re

mover a baix'.l do cambio. A proposta é nos seguintes termos : 

« Os abaixo assignados 1~ropoem ao Governo Imperial o meio de acabar 

com o papel-moeda e em substituição . estabelecerem a moeda metallica, 

Rem causar o menor abalo ao -comm~rcio em geral, · sob às condições se

guintes: 

· ·I ª . Entregarão ao Governo- Imperial, depois -da companhia organisada, 

a somma de ,g 8. 300. ooo, em libras esterlin;is o_u em-ouro amoedado, com a 

denorpinação de soberanos, igual em tamanho, -peso e valor, ao da libra es

terlina; e dentro do · prazo de dois annos; em duas prestações de ~ 4. 150.009 

cada uma, a cóntar- de 1 de jan<Úro de l 884 ou d<;L data em que a c0m

panhia começar a furlccionar. _ 



2ª. Resgatarão ainda, annualmente, por intermedio da dita companhia, · 

depois de entregue a 2ª prestação, a quantia de 3.000:000$ 000 de papel

moeda, que será entre~ue á Caixa da Amortisaçãa para ser devidamente 

queimada, até ser retirada da circulação no paiz a s )mma de papel-moeda 

existente, excedente á metade do papel do Governo de 94.055:000$000 . 

. 3ª· Em tro~a o Governo Imperial fará entrega, aos abaixo assignados 

ou á associação que por elles fôr organisada no estrangeiro, da Estrada de 

Ferro D. Pedro II, e de _ todas as mais dependencias, inclusive todo o material 

ern ser, pelo l?razo ·de 35 annos, a partir de r de janeir0 de 1884 ou logo 

que tiver communicação de seus agentes na Europa, Je ter sido embarcada 

com destino ao Thesouro a somma ele ~ 4. r 50. ooo ou metade elo valor 

de que trata a clausula 1ª. 

4ª. Findo o prazo de 35 annos a companhia entregará ao Governo 

toqa a Estrada e suas dependencias, inclusive o materi:ü rodante em perfeito 

estac?o de conservação, sem direito a indemnisação alguma s•ob qualquer 

·pretexto. 

Sª. O Governo Imperial empregará toda a quantia que receber da com

panhia em retirar da circulação, dentro do _ prazo de dois annos, o papel

moeda do Thesouro, de modo que seja quasi sufficiente para resgatar a 

metade do que está em giro-94.055:000$ são equivalentes a ~ 8.178.695, 

pagando á razão do camb:o do dia. 

No" caso de não ser sufficiente, o Governo lançará mão de qualquer .,,. 

outro meio, comtar.J.to que satisfaça a presente clausula até o total de 

94.055:000$000. 

Fica resalvada a hypothese apresentada na clausula 2 5ª. 

6ª. A partir de 1° de janeiro de 1884 ou da data em que a com

panhia começar a funccionar, o ~overno Imperial, em satisfação da clau· 

sula a1;1tecedente, trocará no Thesouro suas notas em ouro, ao cambio do 

dia, sempre que i~so lhe fôr exigido, até a importancia recebida da companhia. 

7ª. O Governo, da data ela assignatura do presente contrato, se obri!a, 

~ob _[Jena de responder por todos os prejuízos que vier a causar á companhia, 

a resgatar o seu papel-moeda como acima fica disposto e a não emittir 

mais, sob qualquer pretexto, a não ser apoiices ou bilhetes do Thesouro, 

e isso só em virtude de leis approv.adas por decreto imperial. 

8•. A companhia se obriga a elevar o seu capital, que a principio será 

de .!l . 9 . ooo.ooo, até o dobro, para satisfazer a construcção de ramaes da 

linha ferrea D. Pedro l[, sempre que o Governo exigir, dentro das forças 



da · companhia, precedendo orçamento da despeza a fazer-se com dles, por 

engenheiros ·do Governo, e ·provada que . fique una renda annual . liquida 

de 5 º/0 sobre o . capital a ser empregado. @ Q· 

Os novos ramaes terão a mesma bitola que a Estrada de Férro 

D. Pedro II. 

Uma vez verificados o traçado e orçamento · feitos, a companhia se 

obriga a dar começo aos mesmos, dentro de um annõ da da.ta da veri

ficação, e para cada um desses ramaes a companhia não terá maior con

cessão de 50 annos para usar e gozai-os, entregando-os depois ao Go

verno, tudo em perfeito · estado de conservação. 

9ª. A companhia se obriga a respeitar os ·contratos · existentes feitos 

pelo Governo Imperial ou pelos seus agentes, devidamente · autorisados, com 

companhias particulares, até a extincção do prazo nos mesmos marcado. 

10ª. Logo que o Governo completar a linha D. Pedro II até seu 
Q 

ponto terminal, Macahubas no rio das Velhas, fará eritrega da mesri\a á 

companhia, sendo a parte prompta para o recebimento e entrega de cargas 

.. e passageiros, desde logo aberta ao trafego. 

11ª. Além da actual tarifa em vigor ou das modificações a pprovadas 

pelo Governo até esta data, a companhia. não poderá . elevar suas taxas, 

podendo comtudo baixal-as sempre que a essa bai.xa estejam -ligados 
\ 

seus interesses e isso independente de approvação do Governo. 

Uma vez porém baixada a tarifa, · não poderá de novo levantal-a sem 

prévio consentimento do Governo Imperial. 

Aos famaes que para ô futuro forem abertos ao trafego ser~p· appli

cadas as tarifas ora em vigor . 

12ª. Na construcção dos ramaes, · o Governo, querendo, poderá ter 

seus engenheiros fiscaes, para · acompanharem a marcha dos trabalhos; e 

verificarem a solidez com que os mesmos são feitos, mas correrão os 

honorarios delles por conta do Thesouro Nacional. 

e 13ª. Os fiscaes juntos á parte em trafego só · servirão . para receber 

as partes, ouvir suas queixas e leval-as · ao conhecimento do Governo para 

este providenciar, entendendo-se a respeito çom a companhia, mas em caso 

algum poderão elles se intrometter na administração ·. da Estrada, com a: qual 

nenhuma ingerencia terão. 

Os honorarios destes tambem correrão por conta do -Governo Imperial. 

· 14ª. Dentro de 20 kilometros- de cada lado da linha principal ou de 

seus ramaes, nãó con.sentirá o •Governo outra linha ferrea, mesmo com 



d-estino ao Rio "de Janeir~ - Capital - durante o prazo aqui estipulado, nem 

permittirá outras que, de qualquer modo, venham sangrai-a. 
1 

• -r 5ª . . O Gove:.mo lpipérial obterá das Camaras Legislativas isenção de 

direitos ~duaneiros para os materiaes destinados ao trafego, conservação 

das actuaes linhas ferreas, e das que vierem a pertence.r á companhia; e 

hem . assim para a 'construcção, custeio e conservação dos ramaes que a 

comparÍhiá fôr incumbida de construir, em virtude do presente contrato. 

I 6ª". Ó transporte de tropas e da força policial ein serviço, e bem assim 

dós 'colonos, . §é . fará pela metade éla tarifa em vigor, precedendo aviso 

assigna.do pelo Ministro . da Agricultura e sempre com antecedencia de 24 

horas~ 

I7ª· Nenhum passe será concedido a quem quer que se3a, exceptuado 

aos senadores e d©putados geraes, durante o tempo das sessões. Esses 

passes serão rioniinaes e intransferíveis, sujeitos a multas da perda dos 

mesr.t0s; se forem utilisados por outrem além do proprió. 

r 8ª. Depois dos cinco . primeiros annos todo excesso da renda li

. quida que se ·der além de io ''/0 , depois de se ter retirado as quantias 

precrsas para fundo de reserva e amortisação, sera repartido igualmente, 

sendo uma metade para o Governo e a outra metade para a companhia. 

I 9ª. Logo que a renda exceder de I 2 º/0 ao anuo e por cmco annos· 

éonsecutivos,· as tarifas serão immediatamente revistas e reduzidas de modo 

que -~ renda liquida . não exceda de i o ''/o ao anno. 

20ª ,' A' companhia será permittido emittir todo ou metade do seu ca

pital em acções, podendo ser metade ou mais que precisar em virtude 

des.te contrato obtido por méio de emprestímos, . ficando elles . sob a re

sponsabilidade unicà. da companhia e do seu contrato; 

· z 1ª: A · companhia poderá explora·r ·mineraes, organisando sociedades 

especiaes,· estabelecer coJonias e promover outros empi;ehendimentos, CUJO 

fim seja <» engrándecimento do paiz ~ - o augmento do . trafego para suas 

linhas ferreas, ficando, porém, todas essas emprezas sujeitas ás leis viger.tes 

e -~espeitado~ . os direitos de. terceiros, mas, sem o nus algum para o Estado. 

Estas operações comtudo serão independentes e distínctas da admi

nistração da Estrada de Ferro D. Pedro II. 

2 2ª. Os estatutos da companhia que tiver ·de ser organisada pelos 

abáixo' ·ássignad~s · regulú-se~hão· em·· tudo pelos . d~ Companhia da . Estrada 

dê Fe'rrb de Santos· à 'Júndiahy, ··n6 qu~ não tiver ficado prejudi'cado·: p~làs' 
clausulas da presente proposta~ 
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2 .r. Antes «;le ~om~ç~r a fµ.ric;çionar a, compª'nht~ tecá de ,J?agq,,r A, i 

sello devido. .. 
24 a. Aos C,QRC.ess1~nar1.0? ?er~.<;> c9riçed.idos I'.~ .- mezesC' para Q•rgarusar a 

(> 

companhia, pe qu.e trata a prese.nt~ cqnç~s.são. , findo~ os qµa,es, ; se. o n.ã.oi , 

tiverem conse,gqido, ser:á, ell~ çleÇ,Iaraqft ca,.duca,_. 

~ 5ª. S~ em log-ar d~ retinir de~de lQg? da . circul11ção 9 Pªl\>el-moeda , 

no valor coi;r~sponqent~ a , .;Q 8.30~, 9~0 ~o cél-mbio do Q.ia_, o . Gov~rno lm-. 

perial prefei:fr fio.ar cop:i a qqaqtie:i depos.i~ada, ~ro. pod.ei:: de s.elJ:s .q.gentes 

financ.eir;o,s n~ . · Eµr<_>pa, :par;a. o r~s.gate çle se_us €m,prestimos . estran.geir.Q.s. , 

· que vencem juro d<:1 5 ~/0 ao'. aqno - ~ \lma, das GÇl:µSa$ ~d.a bai.x~ do. 

cambio - o poderá fazer, com tanto que se obrigue a retirar da circulaç.ã0i 

no Im.J?erio, cçip.seçu~~ va, e q.11~ualrp.en·te: , d.~sde Q . pr.iIT.le.iro atmQ, evi que 

a co,mpanh.ia começar a fuµccion,ar, , v.alor correspcn1clent~. a .;Q ,p3,. 5qo : 

~de 3., J.6r:qoo$ a 4.r.08:000~, cq,qfQJ?me. o c.a~bio-de. p~peJ-m.oeda, d.e. 

modo a fica~ a seµ cargo retirªr s,ob a~ penas e,gro.minadas n,a, c.lait.s,l!lla. 

r ">- até a i1111po.rta,p.çi,a d('( 94.os,5:q,00$ Ol.,l a, prim~ira metade ela ~m.issão 

q~clarada nq. ultimo relatado. apn~se,n,tado, ás Cam.ª-tas pelo ex-Pre1side.nt~ 

d.o. Com.s,elho e, M.inis,tro <;la F az.e,1,1da, cabendo á : com pÇt_ah.ia a re-tir~dç., dq; 

restante,, ann-Q.alm<::!nte,. et11 sommas. çle 3.QQ0~0,q0$ ~ at,~ a extinc~ão. co:mple:ta 

d,q re.forid~ p,{\pel-mqed;\; do Thes,0iuro. :N;aç~o.ua.l. 

26~ t A c;omp'iJ:nbia co,nst,ruirá o~ f~O!ae.s.- qµ,~ e.ntender eonve,niente a.os. 

seus interesses, mas o Governo ~~0 assumir,á pm· iss,o. ~es:po·qsél~Uidac.le al-. 

guma df!i dQ p.çiyi~egi9 pelo pira,io, c;l.e- 5,Q. annos, p,·a.i;a e,.a,da ]Jm d.esses 

J;"aµia,es. a.ç_~ma. r~fer~dos. 

2 7ª. A G'.1'rp.p,an4i~ coqrairª- n,q,?, sua.s.. es,t~ç.õ.es os Ít>e:t.e~ . pata !::a.J:ga:s, e ~ 

passageiros em ouro, .. praita OlJ. pa p.~. , aq çq.@blq. dq diª-,· 

2 &,:i.. Se , 'il" co.1ti;lp;;tnqia entellic:J.~i; . c;oave;niente ç;Q.Ll:stistu:k q·m-. .fhl®Clo de re

l?erva 0,1;).: e!~ ªm~r~~S.<il.ção, i;p;<lerá ;;ll,S,S,~.tn faze.l-Q; :r;lílf t..s, es.t€ Ílil!líl.do s~trã. fe.i·to, 

em IU9J.e.d:ª ~etalli(i:a . qu ~p,alitçes, da_. diviçlçi ~n.~~·rna,, 014 q~ q;ç,it,;tQ.e~ d.a p,r.oipr.ia 

ÇO!Jlpa,tp..,9-i~,_ cqr,np,r~d.~,s nª' p;;;;i.çq,,, .. 

.E_líQ' q{\;;tl~ue~r- 4<t.S.Sf;$ c;:,a~o,s. 03 J1urqs. o:ta . d~v.'id.e.ll>,do,!'t d.evi'1os a. el~às. 

~ugmenta,vãQ. Q. <il.i,tq fond.o ., 

*' * * 
Pé)..ra inelJ}.q·r r~gularis-;;i.r a · tpans.fi?.t:mMão; Qr€? m.e.iio eirc-!'llan.te.,, s,eyá, com.1-. 

v,eni~nte ~ue, ~ GJX~liQ© ImJ?ed91 ad,Jl>te· · cQn.}ilfil:ctal\ll<;~te cm'1]. .a p.Jlo,~s.~. 
apresentada as seguintes medidas correlativas. : 

.. J 



, . 

a) Ser o Banco do Brazil obrigado a empregar a quantia que actual

mente é destinada ao recolhimento de suas notas e a que é levada a 

fundo de reserva, na. for~ação de um fundo metallico ou de apoiices da 

divida publica, até attingir á · metade do valor de suas notas em cir

culação. 

A sua emissão poderá então .ser elevada a algarismo ma10r do que actual

mente ' o é; necessidade que augmentarà:, dep:Jis da retirada da circulação do 

papel-moeda do Governo~ 

b) Aos outros bancos, creados e aos que para. o futuro se venham a esta

belecer, obrigal'."os a ter pelo men~s metade do seu capital - para fazei; face 

ás notas que poder.ão emittir - em . moeda metallica em deposito ou em 

apolices da divida publica, e bem assim a gàrantia individual dos seus accionistas 

pelas acções que cada um delles possmr para o restante ou .total da emissão 

que o banco tiver de fazer. 

e) " Aos bancos existentes~ 
.) 

oorigal'~os dentro do prazo de um anno, 

a datar de . r de janeiro de 1884, a completar o capital co:n que foram 

creados ou a reduzil-o ao que tiver sido até · hoje subscripto e reali

sado. 

' ·d) A's companhias publicas, obrigal-a 3- a ter seu fundo de reserva em moeda 

metallica ou a polices da divida publica. 

e) O Governo emittir novas apolices (em substituição das que vencem 

ju.ro de 5 e 6 º/0 ) que vencerão,j,uro de 4 º/0 ao. anno em ouro, sendo o juro de 

· r º/~ pagavel em janeiro, abril, jufüo e outuhró, com coupons adherentes, po

dendo estes circular como moeda, uma vez os juros vencidos e recebido s. 

como tal nas repartições publicas . 

Para estas a polices d~verá ser creado um fundo . de amortisação e poderão

passar de mão em mão, independente de transferencia. 

As apolices pertencentes aos orphãos, doações, terão o carimbo de intrans--· 

ferivel; podendo erri tempo op?ortuno, e precedendo alvará., ser substituídas 

por outras. 

A substituição das apolices deve·rá, ao mais tardar, começar em Janeiro de

r 884. 
· ·}) A. pártir ·de 1 d·e janeiro de· 18'84, ou logo que o G :)Verno receber a. 

primeira prestação da comparrnfa:, s·& serão recebidos nas repartições de

Fazenda em.· p31g.amerito 'de drreFtos, imp::>sto3 ou taxas, o ·ouro, a prata OU> 

oútra moeda meta:Ilie:i. corn ·curs-::> no· parz·, O'U o papel-moeda, mas ao cambio-

do dia. 



··* * . * 
( • ~ • • 1 ~. f ) 

O .decreto n. 655, de 7 d.e novembro. d,e. 189!, r~solve~dq o_arn:(ndame11t9 
' •.. • l . • ' ~ . \ .. ., . ( •• • ~ . ~ . 1 

das Estradas de F.erro do G.overno Federal .é do. t~ô~ . segui~t~ : 

' : 

( l 

,1, 1 ' .. . 

• .,. i ' 

. « Q Preside_nte ~a Republica dos E~tados_ Up.idos ~o ~razil, teD:do 'em 
vista ·o qué nesta data lhe expoz co.m ·relação ás vias : ferreas ·pertencentes á 
União o Ministro dá Agricultura, Commercio e Obras· Publicas, e çonsiderando 
de grande conveniencia p~ra o serviço, para o p~bÜco ~ par~ o Thesour? ~ _in: 
teresses financeiros da União o arrendamento das referidas Estradas · de Ferro;· 
resolve decretar o seguinte: . ~ - ~· · · 

Art. 1 º . . O Governo ·contratará, de conformi~ape ·.com o pre~ente de-
creto, o arr~ndçi.rpento das estradas de ferrq pertencent~s ,á Uni~o. . 

Art. 2°. O arrendainehto se fará 'por ·concurrencia publica. · · 
Art'. 3°. São' coridiÇões delle : . · 
Pagamento . em ouro, e adiantatp.ento-d,e , me!ade, pelo . ~enos, qo preço 

total do arrendamento ; . , ' . . . . ' . . . 

Prazo não excedente de 33 annos; '· ... , '• 
Construcção dos prolongamentos projectados pelo Governo. : . ·_ f) 

Art. 4. 0 A preferencia versará sobre : 
Preço d~ ~rre~d·a·m~n't~ ; . · ~ · ' · 

Quantia ~ a'dianta:r ; . 
Custo das cons.trucções projectadas ; 
Duracão do arrendamento. ,,. .. ... . 

f . 

.. •. •J. 

"'i.' 

A maior idóneidade ·do" concurrente em identidàde de i::ondiçóes deter-
minará a preferencia. · - . 

. Â~t. 5° . . Os que se propuzerem ao .arr~n.dain.~nt.o deverão p~bilitar-se 
perante 'ó Ministerio da .Agricultura, Commêrçio e Obras ·rubllcas, provando, a 
contento . <leÚe, sua idoneid~de e d~posit~ndo no'Thesóuro Nacional a· quãnti~ 
que fôr determina<la , e . que o concurren.te prefer.idq perder~ se n_o praz.o 
mar.cado rião assignar o respectivo contrato. . · · 
· O .. MiniStr~ · de Estado dos Negocios da Agricultu~a, Comin.ercio e Obras 

Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 7 de novembr~ de 1891, 3° da Republica. 
• ' • ' . . : - • - • • 1 • • ~ ' - -

M .ANOEL DEODORO DA FoNsEq • . 

João Barba{ho_. Uêhóa Cav('!lcantt". » 

.. Este · d,ecreto, prom:ulgado depois .do golpe de · E~tado - do dia · 3 do mesmo 

mez, em que o Presidente da Republica por decreto n. 641 dissolveu q .C:ol)

,.gre_sso . Nc;ici?nal., Jnspir<;>u ª?· e~tfio , directo!. da· E§tr~9a de: Ferre;> C~ntral do 

~.B.raziJ,Engen?~iro :Io~o. Ch~ockél-t.~ . de Sá: Perei.r,ci çl~ :.ca_stro, a . a,presen~gção .. em 

:act~ : ~-?~ti~u? . d~ . u~~· pr.o.posta : em p.om~ . do. pe,sso.al . d:a, Est~aq~- P.Ftt:a ; .Q Ãrren~ 
.cfal,11??t\>. ··~~ : me~~a, Estr~qa, pr~po~ta esta. q~~ · ~~ve . estar, ar:chjy~d4 .. n_a :~Se,
cretaria do Ministerio da ·Industria, Viação e Obras Publicas. . ; :-i 1. .• ~; 



Em ·petiÇão de~ 2 5 de novembro de 189 5 o Engenheiro Eduardo dos Gui

marães Bonjean dirigiu ao Congresso Nacional propostas ·para o arrendamento 
t 

dás Estradas de Ferro, da !êde denominada do Estado, a saber : . 

Iª. Estrada de Ferro Central do BraziL 

2ª. )'y » » de Baturité. 

·3ª . » . » . » do Sobral. · 

4ª. ))' » » Sul de Pernambuco . . 

5ª. » » )). Central de Pernambuco , 

6'\ » » ) da Bahia. 

7ª· » » » de Paulo Affonso. 

8ª .. » » »' de Porto Alegre a Uruguayana. 

As propostas estabeleciam condiçõ.es para: dois prazos, uma para 90 annos, 

outras para 50 annõs. 

O J.=>roponente basea a sua petição : ·na é:ondemnaçãó por parte dos Go

vernos eminentemente livres em absterem-se de concorrer com o particular, e 

cita a Inglaterra, os Estados Unidos da America do Norte, a França ultimamente 

e a Italia procurando tambem fazei-o; no facto da situação anomala de se acharem 

collocados, de um lado a Administração da E. F. Central do Brazil e do outro 

ó publico em suas relações com ella, de modo a existir uma pessoa jurídica 

~ a .Estrada - em contraposição a outros titulares de direito, etc.; finalisando 

por apresentar duas questões que teriam · principio de solução no arrenda

mento das estradas: à questão financeira, visto que appareceria o natural en~ 

sejo para uma operação de .credito segura e prospera, desde que para o 

Thesouro entrasse em ouro, por antecipação, grande parte da importancia 

por que fosse contratado o arrendamento, e cujã melhor applicação ficaria ao 

eriterio dos financeiros. 

Em segundo lagar, estaria colhido o incalculavel beneficio da cessação da 

~rise de transportes,. que tantos males já tem causado . a essa importante zona 

da Republica,· servida pela E. F. Central do Brazil. _. 

Presentes . as propostas á Commissão, do Senado, de Obras Publicas e 

Em prezas Privilegiadas, deu esta o parecer n. 29 I, de 189 5, opinando contra 

a pr~post~ em geral, por pensar que a adjudicaÇão de tão .alta importancia 

não deve, ser objecto de concessão a um individuo, ma~ de hasta publica muito 

livre, etc. etc., e propõe o 

« Projecto n. 70, autorisando o Poder Executivo a adjudicar em hasta pu· 

blica, a· um individuo ou empreza, a E. F. Central do Brazil, com todos os seus 

ramaes e dependencias, pertencentes ao Estado, segundo bases que especifica e 
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serão. n~spei~adas no · contrato de atrendamerito. Sala das - €ómmissões.,_ í.6 de 

c;leze:r;nbro d.e 1895.- C. B. Ottorii·.-. · Antonio Baena.-. Joaquim Pernambzlco.>'i 
' ' - . ( 

Proposta, parecer e projecto' foram, por delib.eraÇãor do 'Senado; trarísmit- · 

tidos ao Presidente da Republica.pelo seU: presidente em" 3 ·de janeiro de· 1896, 

afim de que o Poder Executivo, ins.tituii1do sobre · a materia todos os exames 

administrativos, economicos e technicos .que julgar necessarios, possa, · no co· 

meç0 da primeira sessão legislativa; · habilitar 'o · Senado para deliberar, indi

cando-lhe, ao mesmo tempo, quaesquer médidasi ou reformas· tendéntes a obter 

· daquella · Estrada os se_rv1ços que ella deve" prestar, s·em ónerar· as finanças 

publicas. 

O Ministerio da Inçlus~r~a, ·viação e 'Übras Publiéas expediu o aviso-cir

cular : 11. I, de . l 7 de fevereiro de I 896, exigindo esclarecimentos circumstan• 

ciados a respeito. 
\ 

; Com Crelação á Estrada . de Ferro Central do Brazil apresentou o· c\irector, 

MarechaLJ.er_onymo. Rodrigues de Moraes Jardim, éxtenso trabalho impresso, 

cujo parecer, em conclusão, foi o. seguinte: 

j, 

f 

« Do exposto se deduz : 
Que a Estrada de Ferro Central do Brazil, cuja construcçáo fôra ini

ciada ha cerca de 40 annos, sob a denominação de E;strada de Ferro D. Pedro II, 
1 por empreza particular auxiliad~ pclo Governo, foi pór este encampada por 

cj.ifficuld.ades financeiras da respeçtiva Companhia, por meio da qual. seria· 
impos~ivel prolongal-a além da zona já productiva e capaz de compensar. 
o capital empregado. ·' · . 

E' obvio. qµe ; assim procedendo; o qúe se teve principalrhénte em 'vista . 
com a realisacáo desse melhoramento foi facilitar. o desenvolvim~nto. das in-

• > • ' • ~ 

dustrias e das transaccões co~merciaes ·no interior dó paiz, interessando dire-
etamente a tres das' rn~ais ·important~s então províncias e hoje EstadÓ:;, e ~ndire-· ' . 
ctamente a outras que a elle se ligam, e attender ta)1ílbein a conveniencias · po-· . 
litico·administrativas, sem cogitar-se de resultados immediatos SJ b o ponto 

· ·de vista financeiro. 
Com esse objectivo fora~ mantidías tarifas ~ que, se quanào '.appH- , 

cadas ás zonas mais productoras deram resultados compensadores dqs sacri..; 1 

ficios feitos, de modo algum poderiam corresponder a0 trafego resuitante das · 
regiúes 1em que a Estradá se prolongou, sob o ponto de vista commerdal; o que 
claramente se vê das tabellas ns. T z a r z M, onde se · acha · detei:'minadá a 
renda kil~metrica por secçú

1
es da Estrada. . , . 

E' entretanto de notar que, não obstan'te ·as perturbações economicas, 
que:conduziram á ·extraordinar ia5 depreda~ão dá moeda~ nacional, elevando cón~ 
sideravelmente as despezas de custeio da Estrada: I'le:>tes ultirnos annos, teria 
sido possível manter- se a renda Iiq~ida, proveniente do trafego, em ,-rçlação 
rasoavel com: as despezas da expl~ração, pela elevaç'ão das taxas, sujeitando , 
todos os. transportesí á -tarifa rnov_&l, variavel com o cambio, medida qüe, ' 
todavia só / oi applicada a algumas 'das .mercadorias de ·valor cornmercial mais · 

' . - { 
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elevado, sendo mantidas as antigas taxas para os demais artigos e até para o· 
transporte de passageiros, para o qual, adoptada a tarifa differencial, · f0r 
conservada 11 média do custo das passagens, accresce·Jdo a isto que soffr~J.iiain 
consideraveis reddcções as taxas correspondentes aos productos das industrias 
nacionaes, á materia prima a estes destinada, d'.)s generos da ' pcqu\!na 
lavoura, dos cereaes importad03 para o consumo e do gado desÜná:do á'aÜ-
mentação da Capital. · 

Para conseguir-se aquelle resultado bastaria ainda que fossem equi
paradas as bases das tarifas em uso nesta Estrada ás mais baixas das que teem 
applicação ·nas Estradas custeadas por em prezas particulares, em geral mui to 
mais elevadas, como se poderá·ver do quadro comparativo, que vae junto sob 
n. 15. 

Parece, porém, que na phase difficil que atrave.>sa o paiz, quando a 
população supporta os mais pesados encargos, resultrntes da tremenda crise 
economica a que já alludi, não seria de bom cómelho um1 tal resoi~ção, 'que 
aliás teria de ser a consequencia necessaria da alienação da Estrada, . pa3sa .1do 
ao domínio de uma em preza particular, cujo prin~ipal, se não unico, interesse 
seria·o de obter renda compensadora dos capitaes que houvesse de empregar 
para tal fim, quer no caso de venda, quer no de alienação tem:ioraria - o 

· arrendamento. 
Se, porém·, .assim encarada a questão, parece não convir por agora a 

aggravação das taxas de transporte, de modo a obter.:..se correspondente 
compensaçãO dos sacrificios até agora feitqs, é indubitavel a necessidade 
de serem de prompto adoptadas medidas economicas que, criteriosamente 
applicadas, alliviem os encargos do Thesouro Publico dentro de limites 
compatíveis com as conveniencias acima apontadas~ o que náo se poderá 
alcançar entregando-se a Estrada á exploração mercantil, alienando, ainda 
mesmo temporariamente, quaesquer que sejain as' restricções estabelecidas no 
respectivo contrato. ' 

A' consecução daquelle desideratum tendem as medidas propostas e em 
parte já em execução, parecendo que a isso se devem restringir, por agora ao 
merios,'. as providencias a adoptar; no interesse geral do paiz,. em relação á 
Estrada de Ferro Central do BraziL 

Tal o meu parecer, estudada a questão com o desenvolvimento e dados 

expostos.» 

* 

O arrendamento das estradas da União foi ainda ensaiado pela seguinte 

LEI N. 427 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1896 

Determina que.o Thesouro assuma a responsabilidade exclusiva dos bilhetes bancarias actual
mente em circulação e regula a subs~it.uição dos mesmos e o resgate.do papel-moeda . . . 

O ,Vice-P.resiclente da Republica das Estados . Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou ·e eu :sa:ncciono a se-

guinte <lei: · . · . . . 
Art. · iº. Fiça 0 Governo autorisado a assumir a responsab1h~ade exclusiva 

dos bilhetes bancarios actualmente em circulação, passando · a pertencer-lhe 
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. os lastros depositados em garantia dos mesmos bilhetes, e revogado o art. 6° 
da lei n, I 83 C, de 23 de setembro de I 893 • 

§ 1. 0 Realisada a encampação fica extincta a faculdade emissora con· 
" B cedida a instituições _ bancarias por leis anteriores e concentrada no anco 

da Republica do Brazil, e bem assim o direito exclusivo . de emissão de notas 
ao portador . conferido ao mesmo Banco pelo art. I 5 da cita.da lei. 

§ 2º. O Governo substituirá tambem os bilhetes bancarios ora em 
circulação por notas do Thesouro .Nacional. Pelas mesmas notas serão 
substituídos, · á proporção que forem recebidos nas estações publicas, os 
bonus do Banco da Republica, cuja emissão fica éstrictamente limitada á 
somma já realisada de 80. 000:000$ 000. 

·Art. 2°. Fica o. Governo autorisado a entrar em accordo com o Banco 
. para a reducção ou liquidação de seu debito, pode.ndo adquirir, por encontro 

, . de· ,contas, bens e propriedades q~1e possam ser uteis ao serviço 'publico, 
'darido7lhe prazo rasoavel; e para a revisão de seus estatutos, pondo-os de 
accorcfo co~ o regímen da presente lei ~ fazendo nelles as modificações 
que julgar convenlent.es. 

Art. 3°. O Governo pr?cecierá gradualmente ao resgatr . 4º papel·moeda 
com os seguintes recursos : 

(, ai producto da venda de um terço, pelo menos, das . apcflices ac-
tualmente existentes no Thesouro, provenientes de lastros das emissões ban-. . . \ 

c.anas ;. 
b) prestações com que o Banco da Repl!blica entrar .para o pagamento 

de sua <l1vida ao Thesouro, na fórma e condições que, de . accordo com o 
mesmo Banco, forem combinadas para este effeito, inclusive a amortisação 
e os ju'ros ql:le, na fórma do art. 10 da citada lei, vencerem os bonus con· 
vertidos; 

e) saldos q~e se verificarem ahnualmente no orçamento. 
Art. 4°. Parã o fim do resgate do · pa~el-mo~da, de conformi~ade com 

a lei de r r de setembro de 1846, e . bem assim para attender ao resgate da 
divida externa e melhorar a situação financeira, é o Govetno autorisado a 
arrendar, mediante concurrencia publiCa, as Estradas de Fer,ro da União, 
devendo attender : 

1°, ao prazo de arrendamento e ás condições do pessoal"; 
zõ, ás tarifas, á conservação, melhoramento, prolongamento e ramaes 

das Estradas arrendadas, dando ao arrendatario respectivo preferencia para 
concessão desses prolongãmentos e ramaes. 

Nestas concessões deverá ainda o Governo a:ttender á uniformisação de 
bitola e ao dese.nvolvimento da capacidade das linhas; 

3°, a fiscalisação por parte ·da administração pub~ica, sendo o arren
datario obrigado a entrar para o Thesouro com a quantia que fôr estipulada 
para esse setviço; 

4º, ao preço do arrenda.ll?-ento, que deverá ser pago em ouro de uma só 
v:ez, ou em prestações, tendo-se em vista a renda bruta da respectiva Estrada ; 

5°, á condição · de ser o arrenda~ar!o pàrticulár; ou empreza, obrigado 
a responder no fôro da Capital Federal, · devendo para esse fim ter ahi 
repres~ntartre , cóm plenos poderes, quando o :seu domicilio ou séde não fôr 
em :terdtorio brazileiro ; . , 

6º, ao direito, que será resalvado ao Gover~o, de tómar posse das linhas 
teh1porar:i:;tmente e. mediànte . indemnisação quando. a otdem publica assim 
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o exigir. A indemnisação neste caso não será superior á média da receita liquida 
no ultimo quinquennio que preceder á posse. Se esta tiver logar dentro do 
primeiro triennio do arrendamento, o Governo entrará em accordo com o 

1). 

arrendatano p~a a fixa cão da indemnisacão · 
, , ' 

7°, á caução para garantia da execução do contrato, ás multas em caso 
de infracção, aos casos de rescisão e ao direito de encampação por parte 
da União antes do termo do arrendamento. · 

Art. 5°. E' o Governo autorisado, uma vez realisada a operação do 
arrendamento, a cobrar integralmente ou em parte, em ouro, ao cambio do 
dia, os direitos de importação. 

Art. 6°. São revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, g de dezembro de 1896, 8° da Republica. 

M ANOEL V1CTORINO PEREIRA. 

Bernardino de Campos. 

Joaquim Murtinho. 

) 

DECRETO N. 2413- DE 28 DE DEZEMBRO DE 1896 

;Estabelece as bases para o arrendamento das Estradas de Ferro pertencentes á União 

O Vice-Presidente da Republica dos .Estados Unidos do Brazil, usando 
da attribuição que lhe confere a lei n. 427, de g de dezembro corrente, em 
seu art. 4°, ns. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e para execuçáQ do disposto na mesma lei, decreta: 

Art. 1°. O arrendamento de todas as Estradas de Ferro da União durará 
pelo espaço de sessenta (60) annos. 

Art. 2°. O preço do arrendamento constatá de uma contribuição inicial, 
computada apenas em cinco · milhões esterlinos, pagos no acto da assignatura 
do contrato; de uma annuidade, base da operação, fixada pela mais van
tajosa das propostas ; e d~ um addicional de 20 º/o sobre o que exceder de 
12 Ó/0 da renda liquida de todo o capital effectivamente empregado nas 
Estradas. 

Art. 3°. O concurrente será obrigado a juntar um certificado á proposta 
que apresentar, de haver depositado no logar determinado pelo Governo a 
quantia de cincoenta mil libras esterlinas (E 50.000), como garantia da as~ 

signatura do contrato. O concurrente que fôr preferido e que deixar de 
assignar o contrato dentro · de trinta dias, a contar da data da publicaçãq 

·da preferencia, perderá o deposito em favor dos cofres da União. 
Art. -4º·· A despeza de fiscalisação correrá por conta do arrematantil ou 

companhia, que para esse fim entrará com cem contos de réis (100:000$) 
a~nuaes, em prestações semestraes adia'ntadas. 

Art. 5°. O arrematante manterá as linhas, edificios, officinas e mais 
dependencias, material fixo e rodante em perfeito estado de conservação, 
devendo augmentar o material rodante de accordo com as ?ecessidades do 
trafego . e entregar ao Governo, findo o prazo do arrendamento e sem in~ 

demnisação alguma, as linhas, edificios, officinas e mais dependencias, 
material fixo e rodante em perfeito estado de conservação. 

Art. 6°. O arrematante gozará de preferencia para a construcção dos 
prolongamentos ~ ramaes que co~correrem para o desenvolvimento e faci-

227 
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lida.de do trafego, respeitados os direitos adquirid0s por concessões anteriores. 
Poderá tambem construir novas linhas para º. serviço de suburbios, dobrar 
as linhas por toda a extensão das Estradas arrendadac- e alargar a bitola da 
Central do Brazil nas zonas em que esse alargan~'ento lhe pareça conveniente. 

Art. 7°. As Estradas arrendadas gozarão de.favores iguaes aos de todas 
as estradas de ferro de concess.ão do Governo Federal. · 

Art. 8°. O ar-rematante terá o direito de proceder á revisão nos preços 
de unidade das differentes especies de transporte, de accordo com o Governo, 
podendo applicar ás differentes tarifas taxas variaveis com o cambio. Po
derá tambem organisar novos horarios, que só seráo postos. em execução 
depois de approvados pelo Governo. 

Art. 9°. O Governo fica · com o direito de tomar posse das linhas e 
material rodante temporariamente para operações militares, mediante inde
rÍmisação, a qual nunca será superior á média da receita ·dos períodos corre
spondentes no quinquennio precedente á occupação pelo Governo. 

Art. 1 o. O Governo terá o direito de encampar as Estradas e ramaes, 
decorridos os primeiros trinta (30) annos, quando altos interesses da União o 
exigirem e precedendo: autorisação do Congresm Nacional. O valor da encam
Ptção será pago em ouro e determinar-se-ha pela renda média liquida do ul
timo quinquennio. Esta renda média liquida, transformada ao cambio dcf dia, 
representará cinco por cento (5 º/0 ) em ouro da· importancia que, augmentada 
do valor das obras feitas no3 tres ultimos annos, será" paga(pelo Governo ao 
arrematante. 

Art. 1 1 • O fôro da companhia que se organisar para a exploração 
das Estradas de Ferro será o da Capital da União, embora tenha . ella séde em 
paiz estrangeiro, e-/ nesse caso, deverá ella manter um representante no 
Brazil investido de todos os poderes em direito 'precisos para preencher as 
suas funcções. 

Art. 1 2. E' garant~do ao Governo o direito de impor multas de do-is 
a vinte contos de réis e a pena de rescisfo sem indemnisação, em casos que 
serão especificados no edital . e no contrato. -

' Art. 13. Ficam garantidos os direitos á aposentadoria e monte-pio de 
que gozam alguns empregados actuaes das Estradas_ de Ferro de ac.cordo com 
as leis vigentes. 

Se atguns dos actuaes empregados perderem seus logares em ·virtude 
de redl!lcção de pessoal, terão ell·es o direito de preferencia nas nomeações 
par~ as repartições dos Telegraphos, Correios ou outras em que seus serviços 
possam ser aproveitados. · · · 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1896, 8° da Republica. 
. . 

MANOEL VICTORINO PEREIRA. 

·Joaquim D. lvlurti11,ho. > 

O .edital fixando o prazo de 9 de janeiro até I 5 de maio de I 897 e 

depois prorogado para 9 de setembro, para o rec~bimento· das propostas, é o 

seguinte: 

DIRECTORIA GERAL DE VIAÇÃO 

De ordem do Sr. Ministro e em observancia ao que dispõe o art. 4º, 
ns, J ~' 314, 5· e 6, da ·lei n. 429, de 9 de dezembro ultimo e de conform i-
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dadc con'l o decreto h. 2403, de · 28 do mesmo mez, se faz publico que, até 
o dia 1 5 de maio do corrente · anno, se receberão propostas na Directoria 

Geral d~ Viação do . mesmo lVIinisterio e nas Legações brazileiras em Paris, 
Londres, Berfüh, Bruxellas e Washington, para o arrendamento das Estradas 
de Ferro da União, de accordo com as seguintes clausulas: 

I. O · arrendamento será pelo prazo de 60 annos,_mas o Governo, pre
cedendo autorisação do Corpo Legislativo, terá o direito de encampaçfo, decor
ridos os primeiros 3o annos deste prazo, assim como terá o direito de tomar 
posse, temporariamente, das linhas e material rodante para operações mi

litares, independente daquella autorisação. 
No casó de encampaçiío, o valor da mesma será pago em ouro e deter

minado pela renda média liquida do ultimo quinquennio. 
Esta renda média liquida, reduzida á especie acima, ao cambio do dia, 

representará 5 º/o da importancia que, augmentada do valor das obras feitas 
nos tres ultimos annos, deverá ser paga pelo Governo ao arrendatario. 

:No caso de posse temporaria, o arrematante terá direito a uma inde

mnisaçã9 nunca superior á média da renda liquida dos periodos correspon

dentes no quinquennio precedente á occupação do Governo. 
II. O preço do arrendamento constará : 
a) de uma contribuição inicial de cinco milhões (;t 5.ooo.ooo) pago3 no 

acto da assignatura do contrato ; 
b) de uma annuidade, paga em ouro, a semestres vencidos, sendo a pre

ferenda determinada pelo maximo offerecido em concurrencia ; 
e) de uma quota correspondente a 20 º/o da renda que, em vista d o 

balanço extrahido da escripturação, houver excedido do dividendo. ou juros 
de 12 ° / 0 do capital effectivamente empregado nas °Estradas. 

. IH. O concurrente será obrigado a apresentar, com a proposta, certi
ficado de haver depositado, no Thesouro Federal ou na Delegacia do Thesouro 
em Londres, a qí.1antia de E 5o. ooo para a garantia da assignatura do con

. trato. 
O concurrente que fôr preferido e que deixar de assignar o contrato , 

dentro de 30 dias, a contar da data da publicação da preferencia, perderá 
aquelle 'deposito em favor dos .cofres da União. 

IV. Correrá po1; conta do arrematante a despeza de fiscalisação, a qual 
é calculàda 'em 100:000$, pagos em prestações semestrà es adiantadas . 

V. O arrematante manterá · as linhas, edificios, officinas e mais depen
d.encias e o material fixo e rodante em perfeito estado de conservação, sendo 
obrigado · a augmenta'r o material rodante, d.e accordo com as necessidades do 
trafego,· e, findo o prazo do arrendamento, a entregar ao Governo, sem inàe
mnisaçã6 alguma, as linhas, edificios, officinas e mais dependencias e o ffif)te
rial · fixo e rodante em perfeito estado de conservação. 

VI. O ai::rematante terá preferencia para a construcção dos prolonga
mentos e Fanwes que concorrerem para O desenvolvimento e facilidade do 
trafego, respeitados os direitos adquiridos por concessões anteriores. 

Poderá, outrosim, construir novas linhas para o serviço dos · suburbios da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, dobrar as llnhas, por toda a extensão das 

. Estradas, e àlargar a bitola da Central do Brazil nas zonas em que esse alargâ-

mento se tornar necessano. 
VII. As E~tradas a~rendadas gozarão dos favores de desapropriação e 

de isenção de àí'reitos do material que importarem para seu uso. 
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VIII. O arrematante terá o direito de proceder á. rev1sao nos preços de 
unidade das differentes especie> de transporte, podendo applícar ás tarifas taxas 
variaveis com o cambio, assim como poderá estabelectt;r nóvos horarios, tudo 
de accordo com o Governo. •1 

· 

IX . . O fôro, para as questões que se suscitarem, será o da -União; e assim, 
se o arrematante residir em paiz estrangeiro, deverá ter pessoa - idonea, na 
Capital Federal, com plenos poderes para represental-o. 

X. O Governo reserva-se o direito de impôr multas de 2:000$ a 20:000$, 
e a pena de rescisão pela demora do p:tgamento de quantias devidas ao The· 

. souro Federal, em virtude do arrendamento e pelas irregularidades do tra
fego, sern motivo j1:1stificado, ou outra qualquer infracção do contrato. Serão 
casos de rescisão a: cessação do trafego por mais de rS dias, sem motivo justi
ficado, e a demora do pagamento de annuidade, por mais de40 dias do prazo 
que fôr estipulado no contrato para 3: sua entrada nos cofres publicos. 

XI. Se não se realisar o arrendamento de todas as Estradas, collectiva
mente, por um arrematante, fica estabelecido que a contribuição inicial de 
.!;, 5. ooo. ooo deverá acompanhar o arrendamento da Es~rada de Ferro Central 
do Brazil, que a quota desta Estrada para fiscalisação será de 40:000$, e o 
c!eposito para garantia da assignatura de .€ 40. ooo. . 

XII. Admittida a hypothese supra, importa declarar que o Gover~'o ac ... 
ceita tambem propostas para o arrendamento das Estradas em grupos ou 
isoladas; sendo facultado · ao proponente, neste caso, computar as quotas da 
contribuição inicial e da anrtuidade e depositó para garantia da assignatura do 
contrato. 

XIII. Sã"o applicaveis ao arrematante, ou empreza que se organisar, as 
disposições do decreto n. ·I 930, de 24 de abril: de l 857, concernentes á policia 
e segurança das · Estradas de Ferro e que não forem contrarias· ás clausulas do 
contrato. 

XIV. As estradas a q1:1e se refere este edital são : 
lª. Estrada de Ferro Central do Brazil, no Districto Federal e Estádos do 

Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas Geraes, com r . 217 k ,095 em tráfego. Renda 
bruta em l 895 27. 945 :005$283,5. 

2ª. Estrada d.e Ferro Baturité, no Estado do Ceará,, com 2441t,820 em 
trafego, Renda bruta em 1895, 895:965$645. 

3ª. Estrada de Ferro do Sobral, no referido Estado, com 216k,i80 em 
trafego. Renda bruta em 1895, 2ro:531$274. 

4ª, Estrada de Ferro Sul de Pernambaco e ramal, no Estado de Per- · 
nampuco, com 193~,908 ein trafego. Renda bruta em í8g5, 647:484$628. 

Sª. Estrada de Ferro Central de Pernambuco, no Estado de Pernambuco, 
com 16I kilometros em tra.fego. Renda bruta em 1895, 758:832$640. 

6ª. Estrada de Ferro do S. Francisco, no Estado da Bahia, com 452 kilo ... 
metros em trafego. Renda bruta · em 1895, 660:692$022. 

7ª· Estrada de Ferro Paulo Affonso, nos Estados de Alagôas e Pernam
buco, com II 6 kilometros em trafego: Renda bruta em l 895, 87: 3 I 4$g97. 

· 8ª, Estrada de Ferro de Porto Alegre a Ur.uguãyana, e ramaes, no Es
tado do Rio Grande do Sul, com 587 kilornetrOs em tráfego, Renda bruta 
em 1895, 2: ro9:4S7$98S. · · 

Directoria Geral de Viação, 9 de janeiro de 1897. -Joaquím M. Ma ... 
eh.ado de Asszs, director geral. 



909 

Em virtude dessa concurrencia foi recebida uma 'lmica propdstà para o 

arrendamento da fistra4.a de Ferro Central do Brazil, assignada por Green

w0od & Comp. , de Londres. 

Segundo menciona o relatorio do Ministerio da Viação co'ncernente ao anno 

de · 189·8, essa proposta estava concebida em termos taes que não podia ser 

accdta ;. discordava totalmente da:s conidições estabelecidas no edital de 9 de 

janeiro., bastando notar que a contrfüuiÇão inicial de 5. ooo. ooo de libras ster

linas devia ser feita em fórma . de emprestimo ao Governo, em quatro pre

stações, com garantia das rendas publicas e hypotheca da propda Estrada. 

No anno de I 902, na presidenóa C<l!mpos Salles, havendo autorisação 

cl:o Congresso pa-ra o arrenda:men•tO' deste proprio nacional, o Dr. Passos, 

por s-olicita:ção d0 Presidente, apresentou a seguinte proposta : 

1) O prazo do arrendamento seria de 15 annos a contar da data cl a entrega. , 
12) Conservação das tarifas em vigor e do pessoal .do quaçlro. 

3) O arre.ndatario entraria para ? T~esouro, semestralmente, com I o º/0 

da renda bruta verificada no sen;testre antedór . 

. 4) '() atrenda:tario obrigava-se a fazer as seguintes obras novas e nos 

seguintes prazos :. 

Nos pr.imeÍ!ros ci&J1c'O' amuros :. 

a) Estabelecer a 4ª linha do3 suburbios com todos os signa:es'. 

b} Alargar a. bitola até S. Paulo. 

t} Reforçar t0das· as pmites da Central at é S. Paulo· e Fia linha do Centro 

até Entre Rios. 

d)' Lnal!lgrnran 0 · tra.t'ego aité. Cl!lil" Vello. 

Nos dez annos seguintes: 

e) Levar a linha em trafego até Pirapora. 

j) Duplicar a lfo&a de Belém á Barra do Pirahy. 

g) Estab.elecer uma Estação Marítima ·modela. 

S) No fim dos r 5 annos o arrendatario entregaria a Estrada em perfe~to 

estado de conservação e com material de accord'o com o balanço do recebi-

mento. 
6) O arrendatario teria isenção de direitos a.duaneiros para o material 

ne~ssari© á conserv:açã0,, t·ra.fego e ohras. ne:v:as. 

7) Fis·calisa:ção dlo cGntrato por preposto do· Governo. 

Corre,. mas sem fundamento, qµe por esta occasião tambem. apresentara 

'J.DF©ft0slta? .de: arr~endaimento o ·sn. Fran«Ú'sco Casemiro Albento da Costa, ca-

pitalista desta praÇa · <•8 

5792 
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A ideia do arre1'damento·. ou aJienação. da Estrada. de· Ferro Central do 

BrazH~ que pareç~· ter~se· originado-- entre; partic:ulares ~-c.om~·· meio, esp·ecula~ivq 

de grandes lucros, e no Governo, como meio ma,is seguro de Hbertar-se da r~~ 

s,po.nsabiH<lade dos- deficits que alli. se: davam; solvendo · com· o, pro dueto serios 

ç:ompromissos ; GSSa ideia fez· o · seu· cutso, q u:al meteoro, e· extinguiu-se,, devendt> 

ter servi.do ·de g:i;a..nde expei;ienc.ia -o :mallogro . cl,as. pretençõe3 de parte .a parte~ 

J>e,lo m.enos, i;: ; o que se infere · da ·palavra a,utorisada do Govern9. e dd· 

Cqngresso. 

O eminente-Minist;ro _ da - Faz~nçl.a, D:r. Joaquim Mm•tinho, que, por assim;· 

dizer, fôra . o.~ princip:al. impulsor dessa ideia . nestes. ult_imos tempos em,: que se 

trata ac~Fadam~nte de regular.idade d.as finanças da Republica, acaba, no 

prefacio de seu reJ.atorio apresentado em .. I 90 r, . de a este .respeitor· e,nunciat: 

os seguintes to picos·: 

• 
• .. q: A Central esteve exposta. em arrendamento .durante muitos mezes, e 

a unica proposta que ~pp3.receu foi táo ridicula 'que nem mereceu ser to
mada em consideraçáó. . . · · · · 

... A outra, necessidade. urg,~nte é ... o· desenvolvimento; das nossas vias 
ferreas • 

... A Estrada de Ferro Central, tendo uma renda br~ta de 32 . mil contos, 
póde com administraçáo particular dar uma renda liquida de -· cinco a seis 
mil. contos annuaes·.. , . , 

... Entregue-se essa Estrada por arrendamento a um grupo de Engenheiros 
nacionaes, e com esses cinc<;>, ou seis mil co'µtos poderemos :·coD:tinuar n:áo 
só;o pF0longãme~to daln,!:!sma ° C~ntrat, _corn,o auxijiar. a.construcqáo rde' outr.as 

. Estradas de Ferro nos Estados . 
.. . A quantia de cinco ou seis mil contos, com um bom cambio, é já um 

elemento poderoso para esse emprehendimento de : que· depende 01 futuro" do 
Brazil. » 

Ora, havendo a renda liq.uida , da Estrada attingido em . 1901 a 

5. 580:209$368, é claro que. com.eça a p~oduzir aqu~lla aspiração s~m arren

dament_o a, Engenheiros naci~na<;!S .-
' ! ' . 

O ~11,ustre. Ministro da lndust~ia, : \T_iação e Obras Publicas, no relatorio 

apresentado no mesmo anno, diz, á pag. 214: 

« Como meio ·de transporte prompto e seguro na extensa zona que per~ 
corre, e ainda como ·fonte de, renda publica>, .o""· Govemo• continúa a nutrir 
f.undadas esp.eranças .de que a,, Ccmtcal.do, Brazil, na.nova. phase· em q1:1e· entrou, 
compens~r~ . em futuro pouco . remoto os . esfo~ços . empregados .. pela União 
para · collocal-a nas condições · prosperas em que se acha. · 
. No ,eX_erciciócpassádo ·o. saldo resultante ·da . conYparaçáor erttre1·a . reeeita. 

e desp,eza daquella Estrada !mportou · e~ 2.695:288$0~5. 
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A differença . para menos, accusada no saldo daquelle exerc1c10, com· 
parada com o de 1899, que foi de 4.445:268$395, provém de causas co
nhecidas, qbe nãc;i.poderiam deixar de influir nos resultados financeiros desta, 
como inftuiram, excluida uma das causas adiante especificadas, na de todas 
as Estradas de Ferro do paiz, a saber : a crise economica do3 ultimos tempos 
em geral, a peste bubonica, que actuou sensivelmente aqui, tanto sobre o 
transporte de gado, como sobre o movimento de passageiros, além de va· 
rias reducçõcs que, visando legítimos interesses di agricultura, das industrias 
e do commercio, teem sido cautelosa e attentamente realisadas, sob diversas 
formas nas tarifas, quer de mercadorias, q.uer de viajantes.» 

Por outro lado o Congresso Nacional acaba, no orçamento das despezas 

do exercício de 1902, de eliminar a autorisação ao Governo para arrendamento 

da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
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CAPITULO IX · 

DlVERS.llS .llSSOCI.llÇÕES . DOS 'f'UNCCION.llRIOS D.ll 
f. 'f'. CfNTR.llL DO BR.llZIL 

ASSOCIAÇÃO GERAL DE AUXILIOS MUTUOS DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO 
BRAZ1L 

r . 

M 1° de setembro de 1883, na casa da residencia do decano dos 

furiccionarios da Estrada de Ferro, Sr. José Timotheo da Costa, 

hoje fallécido, reuniram-se alguns dos seus collegas de repartição 

e ahi resolveram installar essa utilissima e benemerita Associaçã°' 

que tantos serviços . tem prestado aos seus associados e para este 

fim nomearam uma Administração provisoria. 

Perdida a esperança de que o Governo creasse um Montepio, 

que fosse a garantia de suas familias, foi por isso fundada essa 

Associação; : que' hoje esta · collocada a par de .outras congeneres protegendo, 

. auxiliando e socco.rrendo 0s seus associados a quem a sorte coll9ca na 

adversidade. · i 
.5792 
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Em i 5 do referido mez de setembro uma commissão, composta dos 

Srs. Joaquim Carlos de Niemeyer, Joaquim José da Silveira Azevedo, Justino 

Henrique Alves Jacutinga, João Carlos Pereira Coute, Francisco Moreira 
(, 

Pacheco e José Francisco de Macedo, dirigiu uma circular a todos os profis-

sionaes que, até essa data, tinham cooperado na administração da Estrada; 

pedindo a sua influencia para que a tentativa que iniciavam C!lcontrasse unanime 

adhesão e se convertesse em util e s~lutar realidade. 

Nessa mesma data outra commissão, composta dos Srs. Engenheiro José 

Carvalho de Souza, ajudante do chefe da locomoção, Carlos Frederico· Cas

tello Branco, ajudante do guarda-livros, Arthur Coelho da Silv:a, fiel do thesou

reiro, Luciano Alves da Silva Netto, mestre de linha da 1ª divisão e Ricardo 

Rodrigues Abrantes, telegraphista de Iª classe, dirigiu a todos os empregados 

da Estrada a seguinte circular : 

f 

«Compenetrados da alta missão que confiou a Administração P1(,ot•isoria 
commissionando-nos pá.ra em seu nome, commÚnicar a todos os nossos 
companheiros de trabalho que trata-se de realisar a ,organisação de uma 
Associação Geral de ,Au,xilios Mutuos da E. F. D. Pedro II, e convidai-os 
a todos, sem distiocção de classes, categorias, empregos e officios para ad· 
herirem a esse bello pensamento, temos a honrá · de dirigirmo.'..nos a todos 
vós, nesse duplo intuito, ousando esperar que correspondereis ao nosso 
convite, devolvendo-nos as inclusas declarações com as vossas asstgna
turas. 

E'-nos desne,essario enumerar os beneficos resuitàdos que soeiedâdes 
congeneres, no estrangeiro e entre nós, têm e estão produzindo; as quiles, 
mediante uma modica contribuição mensal asseguram aos s_eus f!Ssociados · 
os auxílios de que carecem nos casos de molestia e invalidez por velhice 
ou accidente. 

A nossa Associação Geral de Auxílios Mutuos, modesta em s~u começo, 
tem em ' vista dar principiô ás suas operações desde que o conwortarem 
as forças do seu orçamento, reservando para mais tarde alargâr a esphera 
de suas contribuições, quando contando com o apoio de tedos vós puder 
constituir-se sobre bases mais solidas e garantidoras de seu futuro, qu~ é 
o vosso e de vossas familias. 

Conscios, portanto, de que . será ella vantajosa para todos vós, a 
quem os minguados recursos de vos5os ordenados apénas chegam para os 
ii:nprescindiveis miste~es da vida - luctando, entretanto, com a mais dura 
necessidade quando, por motivos de molestia' ou de força maior, vos 
faltam os proventos de vosso emprego ou officio, - acreditamos que ne
nhum deixará de adherir a esta Ass.ociação G:eraJ de Auxílios Mutuos. » 

A primeira destas circulares apenas teve a resposta do Sr. Senador 

Christiano Ottoni e Drs. Antonio Augusto Fernand~s Pinheiro e Honorio Bi

calho, os quaes felicitaram com effusão os iniciado.res da· ideia, promettendo os 



seus concursos. apoio e serviços em prol de uma Associação humahitaria, uti

lissima e de inadiavel necessidade. 

Ainda: na sua r~sposta assim se exprimia, ja nesta época, o Sr. Senador 
• Christiano Ottoni : 

« Em verdade, a applicaçáo do princ1p10 da Associação e da mutuali
d.ade, sempre effi::az para estabelecer unifo e solidariedade entre os que 
trabalham em com num, para os collaboradores da Administraçáo da Es
trada de Ferro D. Pedro II, me parece corresponder a necessidades e ex· 
igencias especiJ.es. Náo deve escapar á presciencia dos actuaes funccionarios 
uma eventualidade que póde ter séria influencia sobre a sua sorte. 

A qu~m observar a marcha das finanças publicas não admirará que 
sôe a hora, em que o Gover1·10 tenha de alienar essa grande. empreza re
colhendo o capital nella empregado; e comquanto, dado o caso, será de 
toda justiça estipular clausulas garantidoras de táo numeroso pessoal, com

tudo convém ponderar que em tal hypothese, cessando de ser servidores do 
·Estado, perd~rão a esperança de serem considerados empregados publicos 
com as regalias correspondentes. E os recursos creados por uma Associação 
de auxilios mutuos, sempre uteis a todos os seus membros, l(lSSurniráo, na 
receiada emer:gencia, muito m.aior importancia. » 

Em respo~ta a segunda dessas circulares enviada a todos os empregados 

da Estrada, sem distincção de classes, de categorias, nem de officios, desde o 

director até o mais humilde guarda-freios - foram innumeras as adhesões aos 

fins e intuitos da Associação. 

A 29 de março de 1884, 26° anniversario da abertura ao trafego da Es

trada, celebrou-se a sessão solemne de installação definitiva da Associação e 

posse do Conselho Administrativo que era assim composto : 
1 Aarão Leal de Carvalho Reis, presidente; José Carvalho de Souza, João 

B . . Maia de Lacerda e A. C. de Oliveira Soares, vice-presidentes; João Carlos 

Pereira Couto, 1° secretario; A. dos Santos Pereira, 2° secretario; José Fran

cisco de Macedo, thes.oureiro; Francisco Moreira Pacheco e Augusto F. Sal

danha da Gama, procuradores; Alberto Macedo de Azambuja, Francisco Simões 

Cravo, Riqardo Rodrigues .Abrantes, Martiniano Duarte Pereira da Silva, 

Diogo· da Cunha Moreira, Augusto Saudermann, Manoel Luiz de Souza Fort<>s, 

J. de Cerqueira Lima, Manoel Augusto (;ornes. João Simeão Dutton, Paulino . 

José Soares Ribeiro, Francisco Marcellino de Macedo, Claudionor Florencio 

d~ Cruz Subral, Francis.co Vargas da Silva, J. Pierre L::rnrent, Leopoldo de 

Abreu Prado, Jeronymo A. da Silva Menezes, Paulino Fernandes de Lima e 

Luiz Augusto da Silva Prado, membros adjuntos. 

A sessão .realisou-se em um dos salões do Lyceu de Artes e Officios, sob 

a . presidencia do presidente honorario, · Engenheiro Dr . Miguel Noel Nas-

.. · , .. ·-'· 



cente Burnier, que então dirigia a Estrada, sendo orador offida.L da solemni

dade o Sr. Commendador Guilherme Candido Bellegarde. 

A sessão, que esteve muito concorrida, foi encerradct:, pelo presidente ef-,. . 

fectivo Dr. Aarão R~is, tocando durante a sessão a sociedade Particular Mu-

sical do Engenho de Dent; o, composta de operarios das officinas da Estrada. 

Até 1884 o numero de socios effectivos era de 197 .· 

Logo após o inicio da Associação os Srs. Drs. Antoniq Angelo Pedroso 

e José Ricardo Pires de Almeida offereceram seus serviços medicos gratuitos 

á Associação . 

Tendo fallecido o Engenheiro Alfredo de Vasconcellos, fõi levantada na 

Estrada de Ferro uma sHbscripção a favor da sua viuva, subscripção esta que 

produziu quantia superior a 16:000$000. 

A commissão agenciadora dessa subscripção consignou na respectiva es

criptura de doação a clausula de que as 16 apolices da divida publica compradas 
f 

com o producto da subscripção passariam de plena propriedade á Assocfüção, 

se por occasião do fallecimento da usufructuaria não estivesse ainda fundado · 

_ o Montepio, que o . Governo de ha muito projectava para o pessoal da Estrada. 

Foi este o primeiro donativo que recebeu a novel instituição . 

A receita arrecadada da Associação foi no anno de 1884 de 4:739$981 

e a despeza de 1 :701$403 ; o saldo apurado foi de 3:038$578. 

O capital era nessa data ein a polices (valor nominal) ~ :300$, em dinheiro 

738$578, .atrazados por cobrar 5:161$109, total 8:199$597. 

Em outubro de 1885 obteve a Associação, da Directoria da-Estrada de 

Ferro, a permissão do desconto, na folha do pagamento da Estrada, do 

debito dos associados, com que muito lucrou a instituição. 

Em assembléa geral de 29 de . março de 1886, devido á iniciativà e a_os 

ingentes esforços empregados peló socio João Carlos Pereira Couto, delibe

rou-se dar principio ás beneficencias . 

. Em 1885 o numero de associados .elevou-se a 398 ~ . os Srs 1'· Drs. ' Joa

qt.im José de Siqueira e José Ferreira Nobre offereceram os seus serviços 

gratuitos .de advogados á Associa.çãó. · 

Ainda nesse anno recebeu a Associação donativos de diversos objectos 

para seu uso, prefazendo o seu capital social nesse mesmo anno, ~ incluindo 

os moveis, 4:481 $012. 

Em 1886 recebeu a Associação a quantia de 1:000$000 oífertada em 

1872 por José de Albuquerque Barbosa, por occasião . da assignatura do seu 

contrato com a Estrada de Ferro, 'para o estabelecimento do hotel em .Ej:n-



génho de Dentro e destinada peló ·então- directór da Estrada, Mariano 

P:rotopio Ferreira Lage, para formação de uma caixa de auxilias para os 
J 

empregados da mesma ·Estrada. 

' Coirt éssa quantia adquiriu á Associação mais uma a police do , valor 

de 1 :000$000 , , 

Por iniciativa dos Srs .- Julio Henrique dd Carmo, bacharel Antonio 

Baptista de Menezes e Joaquim de Oliveira Durão foi creada a bibliotheca 

da Associação. 

Nesse mesmo ánno· elevou-se o: numero de associados a 624, sendo 

distribuiclos auxílios a tres associados no valor de 198$ e restituídas a 

duas viuvas as quantias com que seus maridos tinham contribuído para a 

Associação. 

Offereceram ainda- os seus serviços medicas os Srs. prs. João Pedro de 

M-irandà, Manoel Franciséo do Rego Barros e Augusto Daniel de A~aujo Lima . . ,, . 
· O eapital da Associação nesse anno' subiu a 20:576$665, sendo em apo-

iices · t7:200$odó. 

Em 188 7 tinha a instituição 1 . ó 17 associados, dos quaes 5 7 foram elimi

nados, 6 pediram demissão, 2 2 falleceram, ficando · então a Associação com 

9'33 ~ssóciados· . 

-: J Foram distribui d os auxilias na importancia de 1:619$ e para despeza 

com ·o funeral de associados despendeu-se a quantia de 575 $600. 

'' - O Sr ,. Dr. Jõaquim de Carvalho Bettamio offereceu bs seus serviços me

dicas á Associação, augmentando assim o numero dos outros seus benemeritós 

collegas . 

. . . Nes-se' anno• o càpifal social era já de 33:6-13$2351 possuindo- a.- beneme

rita. fostituiçao 31 a polices de í :000$, r de- 800$, 1 de 600$, 4 de 50 0$ , 

3 de 400$ e 2 de 2 00$000. 

~ Por.:-avisd· do ,Ministerio da -Agricultura, de 2 de dezembro de 1887, f9i 

revogado o de 6 de · fevereiro :de 1886, que âutorisava o · desconto do debitq . 

a esta Associação nas folhas de pagamento da Estrada. '.) 

. , , Apesar dà grande · difficuldade em que essa medida collocou a Directoria 

da Associação,_ a um appello seu os associados em grande maior_ia. satisfi

zetain· s.eus : debitas. 

. . Por · essa· occasião· prestou relevante serviço á Associação -0 s0.cio the

soureiro Francisco Simões Cravo, que com a -· maior abnegação furtava aos 

sêÜs Iazer'es. domesticas 6' tempo necessano par-a obter do3 seus consoe-ias o 

pa:gatriéqto· das mensalidades. 
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E.m · 1 SB"S. fofarQ "jldm,ittid©;s niª t-!? 3 3 t? 'asso.c_l:~dós, {€ndo · siql<:> ' de15p.endid;,@:. 

cm auxílios · ~:, ;960$ ,e·m !p&_nsõ~:; r.:&,99$f4{;>ü ~ ,€Ql (u.ne;ra~s 6áo$, sel'.ldó o l::a-pital1
, 

social de 47:943$000. 
(i 

·. · Era ·.agosfo. de l 889 de Q.Qvo r~.sta.J;>.~i~.ceµ, o:MipJ-s'te:rip· .da .~.gricl;lltur~a ó des

conto do debito a essa Associação nas folhas de pagamento da. E ,stradai;, , r~; > 

s0l.uçã0 · ,es~a i:;i,!1.ct irllJÜ~ .aqim@·j:J. çi, · ~itual?riP ,fj.,í)i ~S?@.eí.açª'~(. : · · 

Aiiida ·· nt: s ~é anno · -Os â~f§> : -Drs ·. A r thgf Pêv€'Íra· de · Az:<i!v~do. · e P r imó '. 

Teixeira de Carvalho offerecernm os seus serviços mediéos a in,s-titu:i'$.ã.0. · 

, · N:esse iinno ent'rararn, par<:i,;a ' A{')~>0eia9ão 1-94 assoaiad-<:ls, l§ ~nd<i>. dist_-ribh1jdos 

o-s segiúrites ·tauxilj'.os : · peósões '3 :,:189$6,;'? i:>, áux·iU·c,s : ~e:!iipPra~li-Í<i>~ e por· inva:tid~Z: ) 

3.: L7 5$?00~ furieraes 6J8$.,oõo. · 

O capital social era de 5'7:2,:52$442. 

'. : ' r Em .. Í 8-tfO, "'pG>r d~cr<%tÓ el@; Gov;ernp P'fg\ds·~rio·, foi : COflG~dtd.Q á A~~cj'çl'p;ção, 

como·. êiux\liq_. Q proélüeto elas ~ultaS: · Írn,po~-tá~, é\º j:>e~se>al d·ª E:s·tl:ac;la e tamb.G..m -
('• 

revç:!rt@r erri se4 fç.y0·rc;> p,rc;xducte> cl.1ã. '.subs·ar:ipçiiio d:@ pi:J.,g~meJ'ltQ cJ,g div1ti-~ interna. 

Foram nesse anno distribuidos auxílios no valor de 4:297$9~·4,.G'ro ;R~llSP~!i : : 

;:'97~ ·$34·0. é ~j.Jl : fufl,~raes 623fffj00.: : ·". ·., , _ . 

>, :" 0 c,;:1pi.tal sooial el.evou-~e · à n:5·34$(f7, ~-

Em dezembro de . 18 9 1 era de r . 3 2 5 o numero de associa elo!> ;.' os f;Hlxil-ios: 

dtcsp~ndidóS :· fp rarri el·e :2:999$.; ·as : perr~õês . cl:i:! .6:4$-7'$'.0<i>2 · 'e ·em fun;e-i;:aes .~ em· 

pregov-se 7 5p$000. : ~ · , · : , :y 

· · -Erf.\ · 6 ' de ;:maio de 1 S--9.1 · reeci]Je'hl a · Asscie:iação o· d11>n:a,ni ve> - d.e. 3: 01!:>·9$ feito 

pelo tenei1t€ 1.udovic-o Martins. . ' . 
: ' . 

Em janeiro de 1892 era o capital social.de 112:616$116. .... '.) 

mur:afüe . o . annq <l<l · i.S9i : f;çimm .· :_carn:reêlicr©s~ aüxiliqs, no va1ºr d€ ... 

4'='30·~$580 ,.: ~111 - p€nsÕes: S)-:86o'$S-8.o : e . · em :fün.-ghae:s 1 :635$,: '$C!Jlqo '. qu€ 0 $:€1.Í:< 

capital social era de r.56:502$685 no fim elo anno .. - ':, . _ . . 

; : Nô cór-Pe.r-·-<le r89J 0 ' nlirneró cl:e·. S,Q-:Gios' eleW©LUS@ a 11. y25,. t-@ifúio-se 

dist1:ibuidÓ 13 ;34'6$207· sgm 'auX:üios-) ; l .5:7;39$840 em ·p.ensõ~s ; e · '~ :82 ... 2$. ~om-; 

fu~eraes. 

zo6~ 96'9$q r9 .... 
Em 1894 o numero de associados era de _ 2 . . 19 r, 

e- êotlifr.~ui{\te~ .. .. 2,; 186 ..- '. <Ds• ' à-u·;dli.as" :fo'ra:irr; no .. · vafor 

p~µ'sõ.es ·@l;e: 24ú~~~$0cr;0; €V€i:s ·fotler'4e'$ d~@ .r :q•so$-ó.óor . . : 

. . . 

. ) 

sendo:· reinid('.)'i. cin<lo>: 

~e. .3 =·53 7$44,õ,; a~ 

< · cÃ>s E).f.r·e~~~1"-ia ~.' : cta. '. A1i~o:ei·a,çã1q· tinham r~~o·l \!·ido. ·ó~m prar, um; . pie:dl~ 

para sua séde; m::i.s não conseguiram, já pelos ~lev.~elos pr~os; "já.. 'P•· mâ:r 
r _-

, 



,é"értp.ttuc-çãá J!' .deficiel'lci'a de ·accommodaçõ~s, pelo que nes·se anno estava depo

arit«id:~a f:lo Banco Rljlr~I e·Hypotheca·rio a quantia de 64:285$6ôo ·para esse fim. 

O capital socia'l era.,de 268:014$967. 

" :hm: 1i89,5 ó · mn?Jiero• de sodos elevou-s~ 'a 2~2-oJ, sendo contribuintes 

~2~ i96; é remidos .' s·ete·. D'espendct:t-se , ·em .àuxilios 5:097$929, ·em foncr:aes 

:2G'.J©0·$ «~- em peN-s'ões' 2--8·:}.l'~·$J4;0· . 

O capital da A·ssociação era, em 31 de dezemhr0, de 364:268$69 r·, 

•• . JiltJ.,0~s,e: cô-m'pFad0 durante ·o' ana-o~ .rno· a polices· da. ·divida pnbliea geral 

«ftt>~ vad01t @e. r:o00$'(l)Gi.á. , 
' 

•· · -~G ar.J.Fl'o· de' 1896 : fez a. Assooiação .a.aquisiçã:o ele um predio sito 'á 

.1:ci:ai . Viscontde-de .Ita.ú:na FJ..'. ·1 r, :óp(il.e<instàHóu a slià secretaria e. sa:1ão de deli

berações, alugando o restante do edificio ~1'.1' condiç.ões. ~ muito · vantajosas. 

~ , ; <Em àlDúl : desse_' '. anno, rpor , o-çcasi:ão·1 da ·reforma <l0 ,reglilamento da 

Estrnda de Ferro Central do Brazil, foram distrahidas qo fim cspeei~l 
) . . . 

consignado . no decreto n. 707, de agosto de 1890, as irnport(J.n~iàs elas 

multas impostas ao pessoal daquella Estrada. Recorreu a Administração 
, . " 

ao Poder Legislàtivo e '" te.ve · o 'ind.izivel ' pràzei- de ·alcançar que fosse eli-

minado do regulamento o artigo attentatorio. dos seus direitos. 

Em dezembro de 1896 tinha a Ass:>ciaçã_o despe!ndido em auxilios 
'( . ' ' ' ~ . ~ . . . 

6:586$2(0:9,. -em . :funerae1? 7:825$ .e . com r65 pensões 37:519$r r 1. 

O capital _social eta de 460-:307$646;'- -reprcsentaclo por 318 apoiices 

da divida pubÜca', 400 ~ççÕes ' -~ó .Banco : da Republ!ça do Brazil, pelo predio 

da rua Viscon9.e de Itaúna, por moveis e por 2 5:898$386, dinheiro cm caixa 

e depo~fi'ado ' ·no B<tnco. · 

Reconhecida pelo Poder Legislativo a justiça que J.ssist_ia a As.sociação 

·em receber a . importancia das multas impostas ao pessoal d3. Estrada de Ferro 

Central ' do B'razil; expediu ô G'üverno o· seguihte· aviso ·: 

o: Ministerio da Industria, Viação :e Obras Pul::licas - Directoria Geral 
de Viacão- r ª Seccão-N. 35 -Rio de Janeiro, 9 de abril de 1897. 

· Te~do a 'lei ·n., 429·, de ró dê dezel'nbro proxirno passado, rcvogacu, 
e~tre outros, ó' art ?.o do decreto n. 2247, · d~ _2G de _março de 1896, cessa 
0 motivo do ' tequcrímento dá Associàção · Ger~l de Auxílios Mutuos da 

! ' Estrada de Forró Centr~l do ~razil, , submeuido a es~c . 1\'linisterio cm II 

de abril' do mesn~o ân:iio, e .sobie o qual 1nformoÍ.! o vosso antecessor cm data de 
2 5 de agosto, porquanto as mult~s cobradas dos cniprcgados dessa Estrad1 

{ ·c-~ntirf~àtn a ser entregues· á dita· Assocfaçfo, nos termos do art. r º do decreto 
n. ro7, de 3o de agosto de 1890. O que vos communico para ~s ct:~id~s effeitos. 

· Saude e fraternidade.-.Joaqmin .""..fzwtúzlzo. - Sr. Director da Estrada 
('l.r.,-:,-qe. -l'.\3nro Central .do .Brazil..» . . · : __ ~ '~ 
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No decurso do anno de ~8_97 · ~ numero de. so.cios· attingiu _.,a ' ~· 3 i.8., 

,tendo-se pago ,de auxi!i.os 8:299$2~3; de pensões a 404 vmvas e orphãos 

49:943$627 e de funeraes 3:225$ooq. 
( 

. . ( ' .. 

Durante o anno, de · 1·898 pagaram-se de auxílios 9:7 50$000,. de perl-sões a 

493 viuvas ·e .o.rphão;; 58:532$460 e de funeraes 1:425$000 . . Os socios, eram 

em numero de 2. 204. O capital social atti.ngilJ ~ni, 3 r de dezembro. de · 18.98~'.á 

quantia de 790:787$018. ' . 

Em 1899 a receita da. Associação .chegou á importancia; htrnca attingida, 

de 277:98t$rn5, t.endo pago durante o anno 3:275$ .de funeraes, : n:50.8$:n.80 

.c;le . ~uxilios a socios enfermos e invalidos e 60:694$67.2 a 523 viuvas. e .orphãos 

de associados. O · numero de associados, em. 3 l de dezembro, attingiu : a 3. rR2;, 

e o seu capital a l.011:273$285. 

Em 3 l de agosto . do corrente, anno . O.. capital social. . era de 

·L l 74: 5 7 o$poo. 

Em 1900 .. : ' . 

Receit;i . 

Despezas durante o a.nno : 

Em füneraes · . 
Em. auxilias a socios enfermos e invalidos· 
ErD pe!)sÕes a 539 , viuvas e or:phãos de asso~ 

ciados . . 
Numero de ·associados a:é 3 l de dezembro, 

2.974. 
Capital 

Receita ; . , ., 

Despezas durante o anno ,: 

Em 1902: 

Em funerac.> . 
Em auxiHos a spcios enfermos e. in'validos .. 
Em pensões .a q76 viuvas e orpháos. de asso~ 

c~ados .. . 
Numero de associados até 3 r ~e· dezembr~,. 

2.79~ ' 
Capital ., . 

Receita . 

'· 

200.:801.$000 

2:200$00Ó 
14: r-14$000-

6G:2ro$000 

1 • 202 :.n~$ooo .. 

i Gg: 325$.ooo . . 

4:4)0$000 
22 :.953$000 

. 77 : 490$000 

1. 3or: Gr.1$000 

1-4 7 : 54-0$000 



Despezas durante o anno : 

Em '9º.3: 

. 
Em funeracs . . . . . 

J . . 

Em auxiliã.> a socios enfermos e invalidos 
Em pensões ~ 705 viuvas e orphãos de asso

ciados . 

Numero de associados até 3 r de dezembro, 
2.587. 

Capital 

Receita 

Despezas durante o anno : 

o 

• 1 

Em fÚneraes . 

Em auxílios a socios enfermos e invalidos 
Em pensÜes a 812 viuvas e orphãos de asso~ 

ciados . 
Numero de associadós até 31 de dezembro, 

3.229 . 
Capital 

., 

Despezas. durante o . anno : 

Em 1905,: 

Em funcraes . 
Em auxilfos a socios enfermos e invalidos 
Em pensões a 956 viuvas e orphãos de asso-

ciados . 
Nun1ero de associados até 31 de dézembro 

3 .671. 
Capital 

Receita . 

Despezas durante o anno : 

Em funeraes . 
Em auxílios a socios enfermos e invalidos. 
Em pensões a r .Q39 viuvas e orphãos de 

associados. 
Numero de associados até 31 de dezembro, 

4.396. 
Capital . 

4:625$000 
28:850$000 

81: 149$000 

1.377:923$000 

168:269$978 

7:175$000 
32 :534$820 

7: 125$000 
29:132$384 

II 9: 1 59$904 

4:950$000 
34:029$890 

130:527$690 

1 .. G41 :.671.$8.58 

92r 

231 
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Em 1906: ' . - · f \ .ç 

· Receita . 
, f 

D~spezas durante o aq.no.: 

Em funeraes 
Em .auxilias a socios enfermos e .inv.alidos . 
Em pensões a 1 • 172 viuvas e orphãos de as-

sociados 
Numero de associados até 31 de dezembro, 

4.726 • . 
Capital . 

8:504$700 
. . 25 : 1 07$960 

i 35;: 3,g6$7 I {ã, 

1 • 701 : 493$826 

O _quadro seguinte dá em " re~u~o as ~en_eficcncias cpnc<;didas pela Asso

ciação desde r 886 : 

. . .. . fi) 

· ATJXlLIOS 1 
. . 

' _ , .. 

ANNOS FUNERAES 1 · · PENSÕES I .TOTAL 
, 

-. , . ' . . 
nt'irncrivos 

.. 
lfBMPORARIO S 

l ~ .r 

1886 .. . 162$000 34$000 . . . 196$000 

1887 l • < • . .. 575$<Kl0 1~367$000 . 252$000 ' ..; 2:194$000 . . . 
' 1888 6oo$ooQ 2:685$000 275$000 1:899$460 . .5:459$460 

1889 638$000 2 : lb 5$480 35ó$320 
\ 

:rr89$620 ·7·:003$fW 

1890 625$000 3:993$744 30_4$180 . . 3:972$340 8:895$264 . . . -
1891 .. 750$:000 2:697$695- . 320_$000 1 6:457$002 rn:224$697 

. i 
1892 

1 
r:635$©00 3:669$580 . 610~000 . 9:860$88o 15:775$46o 

1893 1 :~?2$.000 ~:70~$7º? 637$500 r5:759$840 .. 20:928$040 .. 
1894 ·. 1:650$~00 . 2:984$940 .5'7,2$,5:00 24:997$o6o 39:204$500 

1895 2:I00$000 4:003$851 1:004$078 28:319$340 35:427$269 
1896 ·1 .. .. 2:825$000 , 5:519$617 o1:066$592 37:519$1II 46:930$320 
1897 3:225$000 6:907$073 I :392$2IO 49:943$627 ~1.: 467$9IO 

• 1 

6:889$673 . 58:532$460 ,; 1898 1:425$000 2:860$540 69:707$673 
1899 '.P75$ooo 8:038$600 3:470$580 60:694$672 7.5:488$852 
1<500 . . . 

2:2'00$óoo II : I I 4$ooci 3:ooÔ$00Ü 
... 

66:210$ooó 82:524$000 ,. ,. .. 
i9or 4:450$000 18:876$000 4:077$000 .· 77:490$o<'Jo IO.f893$000 

. . .;, 

1902 4:625$ooo 23:66o$000 5:190$000 8r:149$ooo l 14:624$000 
1903 7:175$ooo 

( . 26:079$380 6:455$640 lQ6:212$363 145:922$383 
1904 ·, 1 7=I.2!5$qoO . 22:341$3~0 6:78'1$Q24 l 19~1 59$904 155:407$288 
1905 . . 4:950$009 · 24=fí92$5BP . 9:.l37$3©©. . 130:527$690 l69=507$5s0 . ' 

1906 
') 

... .. . 8: s.04$700 .. 18,t919$220. 6:1Blil$740 135:396$716 169:009$376 
! .... . . . . . . . 

60:174$700 200:035$543 5p79~264 l .017:290$085 I. 33 q80$492 

i 
' .. . .. • . ' o 

, .. 
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1
·• ~Para ·se faz~r ídei:a:- .dó progresso ~desta -benemerita Associáçãó basta ver a 

démonstr~ção da· rec;ita ·e : Él.espeza e do ,augmento do capital nos' ultimo.s annos. 
. . . - ., 

na seguinte tabella·:' · \ 

1 
' 

- .. ANNOS . . RE.CEITA . DESPEZA CAPITAL 
( ) ' 1 ' . 

. . 
1891_. 

.• : 46:676$829 15:343$690 1 ro:o34$996 
1~92 . • . . . . . 56 :66'l$69.2: .19·175$473- 146:502$685 

1~93 · . .. .. . 85:956$7 13 25: l 16$2-'!0 206:969$01 9 
1894. 95-::523$7I8 34:800$570 >268:014$967 . 
1895. .. 133:509$'.)89 42:002$029 3.64:268$69I 
1896. .. ' - - 134:943$I_17 5_4:425$562 460:307$646. 
1'897 . 

.. 
: ' 1; 242':.200$$81 ~ 72:520$664 632=790$323 

1898. . . ; ' . . 2 1 ~:8!7$821 _84:1 32$828 790:787$0I8 . . 
1899 . 277 :987$105 94: 77 1$988 . ' 1 .0-I I :273$285 
r()oo . . .. .. .. ;00:801$000 102:221$390 1. 202:772$000 
1901 .. - . 169:325$'.)00 127:200$050 1 ·.30.l :6 l 1 $000 
I<)'.>2 . ' 147:540$'.>00 . . :129:182$745 l. 377:923$000 '(> . . . 
1"903.- ' . .. • ! 168:269,$978 l6 1:I64$2g5 l ·.427:654$843 '. 
1904. . . 232:576$4:)5 1 73 '. 434$405 1 .597:641$21 [ 
1·905. . .. 272:672$70.3 21 5 :469$363 t. 64 l :67 1 $858 
1900 . ' . ' i ' ... .. .., . 306~073$03,r 200:220$416 1.701:493$826 

' ; 

·- Foram pres·identes, dês.ta · harn"?njta.ria, .As;SO<Úaç.ão; q_ue. · relevantíssimos. 

serviços tem prestado aos empregados da Estrada de Ferro Cent i::al do 

~razil, os . senhores: .d.e i88~ a, r88. 4. ~ Dr. Aarão Reis ; de 188 5 a 1888, 
.J 

Dr. "José Carvalho .de ·Souza;. de· r88.9 a: .1890, joão Ca.rlos. ; Pereira do 

' 

) 

Couto ·; de 189.0 a · 1891, Dr.Aarão Reis; ·de'_18'9I a ~ 897 , , Dr : João Neri 

ferreira; de 29 de: março de . ·.18.98 .. ·a ·.20 de· -setembro 
1 
d~ . 189'9, data em 

que falleceu, João Carlós Per:eira do.Conto e de$sa 'data até haj e:,. ·o Dr. João· 
' N eri F erreiré). ._ 

Segui_u~se o Dr~ AarãQ ·Reis, de 1902 a 1906,. e , ac.tuaJme_nt~ , em 19 07 , 
r 
o Dr. Gustavo Ado.lpho da Si1vefra . · · 

Nos ·salões da. Associação estio· collocados; para attestá.r ~3 serviços pre-· 

stados á Associação, retratos dos Srs. Conselheiro Christiano· Otton:i, Commen'

dador Mariano Procopio Ferreira Lage, Dr. Herculano Vellbto Ferreira Pcn

na, Dr. Aàrão Reis, · Dr. Josê Car~val:ho · de S.ouza, Dr~ João Neri Ferreira,. 

Dr. Candido de Oliveira Lins de Vasconcellos, Joa qmim de Oliveira_ Durã'.O; J.0ão : 

Carlos Pereira do Couto, Franci~c0 · SLinões, Çravo, capitão Luiz Aug usto de 

Castro Miranda, Martiniano Duarte Pereira da Silva, Dr. Gabriel Ozorio de 
-

Almeida, Conselheiro Visconde d'e Ouro. Preto ~ gene.ral_ ;Fz:arici~co Glicerio, ge~ 

neral An.tonio Ge-ral.do de. Souza ,Ag,uia_r n coronel , V_espa:zi~~o· de Albuquerque: 



Silva, Generalis~imo Manoel Deodoro .da. Fonse~a, Dr. ,A.nàré Gustavo .Paulo de 

Frontin1 Dr~ Miguel Bu.rnier~ general João $oa.res Neiva, Dr . . Alfredo Magn0. 
. u 

de Carvalho, coronel Paulino José Soares Ribeiro, Belfnardo . Ro~rigue.s G:omc::s,,, 

José Dias Ferraz da Luz, Luiz Augusto Tinoco de Lacerda e Carlos Floriano 

da Costa Barreto . 

. Em janeiro de 1898 os ex-directores da Estrada de Ferro Central do 

Brazil , os Srs. coro'neis Vespaziano de Albuquerque e Antonio Geraldo de 

Souza Aguiar fizeram á Associação o donativo da quantia de 15:098$440, hn-· 

portancia cotizada entre os empregados daquella Estrad.a pa.r~ offerecer-lhes 

um mimo. 

A assembléa geral, agradecendo a dadiva, mandou collocar no ·salão 

daquella Associação os retratos a oleo daquelles prestimosos bra~ileiros. 

Pela estatística acima publicada vê-se claramente que, durante. o período. 

da admini~tração do D.r . . Neri Ferreira, teve a Associação um grande des-: 
. . . . 

envolvimento, quer' no augmento ·de seu .capital; quer nos soccorros distribuídos' 

aos seus associados, .o que sobremaneira honra. 0: dig~o . admini~tr.ad:or : e. os 

· seus honrados auxiliares na intelligente · direcção · que deram . aos neg-ocios· 

be nemerita instituição. 

Do relato rio apresentado em 18'98 á assembléa geral ·extracfanios o se-

guinte ~ 

C· 

. ( 

~ Perrriitti, porém, qtie vos digàmos, ém Breves : paiavt~s, 'o q_iue ··. foi. à: ' ,. · 
administração. do Dr , João Neri Ferreir.a; .. desde 1.891, em .que ert1boa l;iqra 

tivestes . a felicidade de escolhei-o para. presidir os de$tinos àa Associacão 
Geral de Áuxilios Mutuos. · · · ': ; . '· ; · J ; · ' · 

Eleito em assembléa geral de'· 2'2 ·de Ínatço· de 18g1, tomou ;-F>osse em 
29 do me$mo inez, . recebendó a Associação <:;óm ·o , c_apita~ d~· 77 :-534$, 
funccionando em uma mesquinha sala de aluguel e pela qual pagava~os 
não peql:lena importancia. Successivamente reeleito nos · se'is - arfn6s conse! 

·cutivos, soube dirigil-a com rara capaddade para· vol-a entregar ~1oje . é:.om. o 
capital de mais de 650:000$, func;cionando efi?. predio proprio e. no ,vasto 
e rico salão em que ora vos re~ni~. · · . · · · '· ' · · · i 

Desnecessario é teferir~vos os relevantes serviços prestados pelo benemerito 
'associado, por:que isto seria réproduzir ds ,Felatorios . dos sete annos decor:; 
ridos. ]) 

No quadro dos . associados· titulares poi" serviçQs ·prestados à ben<;!merita.. 

institi1ição -figuram 0s. seguintes: . 

BEMFEITORES' 

Tenente Ludovino Martins Barbosa. 
Dr. João Neri Ferreira. 
Coronel Dr. Vespaziano· Gonçalves de Albuqu-erque SÜ va. 
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Coronel Dr. Antonio Geraldo de Souza Aguiar. 
Dr. Gabriel Ozorio de Almeida. 
Dr! And;é Gustavo Paulo de Frontin. 

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS, REMIDOS DE . ACCORDO COM O AR T. 105 
DOS ESTATUTOS 

Dr. Aarão Reis. 
Antonio Angelo Pedroso. 
Arnaldo Braziliano Castello Branco. 
Augusto Fortunato Saldanha da Gama. 
Francisco Simóes Cravo. 
Capitão Francisco Moreira Pacheco. 
João Carlos de Castro Lemos. 
Joaquim da Silva Guimarães. 
José Pereira dos Santos. 
Jeronymo Alpoim da Silva Menezes. 
Justino H. Alves Jacutinga. 
Luciano Alves da Silva Netto. 
Mariano de Oliveira G4imarães. 
Martiniano D1:rnrte Pereira da Sil v:a. 
Coronel Paulino José Soares Ribeiro. 
Damazo Joaquim da Fonseca. 
João Silvestre Ferreira da Silva. 
José Dias Ferraz da Luz. 
José Francisco Gomes. 

· José Ricai;do de Albuquerque. 
Jovelino Vaz Figueira. 
Julio Fontino de Souza. 
Laurindo Antonio da Silva. 
Luiz Augusto de Castro Miranda 
Luiz Augusto Tinoco de Lacerda. 
Manoel da Silva Oliveira. 
Manoel da Silva Pascqoal JuQior. 
Manoel Mendes da Si! va. 
Manoel Rodrigues da Co3ta. 
Marcionillo Ferraz Durão. 
Martiniano Duarte Pereira da Silva. 
Mathias Antonio de Menezes. 
Miguel Antonio de Miranda. 
Oscar Augusto Renato Lopes. 
Paulino José Soares Ribe,iro. 
Virgilino Jacintho de Paiva~ 

QUADRO DOS ASSOCIADOS BENEM~RITOS 

Dr. Aarão Reis 
Adelermo Vieira de Oliveira. 
Alberto · Maximo de Àlmeida. 
Alexandre Roubaud. 
Alfredo Dutra da Silva. 
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Alfredo Julio Alves Pereira. 
Dr. Alfredo Magno de Carvalho 
Alfredo Peres Barbosa .. 
Angelo Barbosa Bettamio. 
Antonio de Souza Coelho . . 
Antonio P acheco da Silva. 
Arthur Augusto Fernandes. 
Arthur Coelho da Silva Sobrinho. 
Arthur da Motta Macedo. 
Benedicto Rodrigues Kopke. 
Dr. Bernardo · éle Mattos Trindade 
Canuto Mendes de Lima. 
Carlos Gomes Esteves. 

·"' 

Domingos Manoel de Oliveira Quintana Junior. 
Diniz Moreira Lopes. 
Francisco Barbosa Pinto . 
Francisco Moreira Soares . . 
Francisco Simões Cravo . . 
Fidelis José Marques. 
Guilherme Ferreira de Faria. 
Henrique Ernesto da Silva. 
Jeronymo Alpoim Ja Silva Menezes. 
Jeronymo Augusto dos Santos Vital (1). 
Dr , José Antonio da Rosa 
Jesuino Gomes de Carvalho. 
João Affonso de Carvalho. 
João Antonio de Miranda. 
Joáo Carlos de Castro Lemos. 
João de Andrade Val. 
João da Costa Faria. · 
João Jacintho de Almeida. 
Dr. João Neri Ferreira, bemfezt01·. 
João da Silva Torres. 
João Vieira de Souza ·Aguiar. 
Joaquim de Oliveira Durão. 
Dr. Francisco de Paula Leite e Oiticica. 
Arthur de Azevedo. 
Dr. José Maria Moreira Senra. 
Dr. Honorio Pinos Chaves. 
Dr. João N eri. 
Francisco de Carvalho . 
Dr. Antonio Carvalho da Silva Leal. 
Dr. Eduardo Moreira de Meirelles. 
Dr. Francisco Manoel Guedes de Mirarida. 
Dr. Henrique Tavares Lagden. 
Dr. José Ricardo Pires de Almeida. 
Dr. Julio Cesar Suzano Brandão. 
Dr. Manoel Francisco Corrêa Leal JUnior ( 1 ). 

Dr. Oscar Guarany Goulart. 

l Inscreveu-se como associado cffectivo. 

"· 

(1 



Dr . . Primo Teixeira de Carvalho. 
Capitão Americo de Albuquerque. 
Coronel Quirino da Costa Araujo. 
Dr. Ernesto da Cunha Araujo Vianna . 

. Professor ()Rodolpho ·Bernardelli. 
Dr. Lauro Severiano Müller. 
Dr. Manoel Maria de Carvalho. 
Dr. Caetano Cesar de Campos. 
Dr. Luiz Felippe Alves da Nobrega. 
Coronel Virgílio Christiano Machado. 
Ricardo Ramos. 

HONORARIOS BENEMERITOS 

Visconde de Ouro Preto. 
Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 
General Francisco Glicerio. 
General Quintino Bocayuva. 
Conrado Jacob de Niemeyer. · 

· Tenente-coronel Arsenio · Conrado de Niemeyer ( r) • 

. BENEMERITOS 

Dr. José Carvalho de Souza. 

HONORARIOS 

Dr. Carlos Conrado de Niemeyer. 
Dr. Arthur Alvim. 
Commendador Francisco Joaquim Beth~ncourt da Silva. 
Dr. Alfredo Eugenio de Almeida Maia ( r). 
Dr. Eduardo Mendes Limoeiro. 
Dr. Antonio Francisco de Siqueira. 
Dr. Secundino Ribeiro. 
Coronel Ernesto Senna . 

. Dr. Joaquim de Carvalho Bettamio. 
Leonardo . de Araujo Sampaio. 
Bernabé Moreira Lopes. 
Gabriel Targini Moss. 
Dr. Candido de Oliveira Lins de Vasconcellos. 
Dr. Manoel Francisco do Rego B~rros (J ). 
Dr. Augusto Daniel de Araujo Lima (r). 
Senador Dr. Ruy Barbosa. 
Dr. Samuel José Pereira das Neves (1). 
Dr. André Gustavo Paúlo de Frontin. 
Dr. José Francisco Soares Filho ( T). 
José Diniz Villas Boas. 
Dr. João José Ribeiro ( 1). 
Senador Dr. Arthur· Cesar Rios. 

1 Inscreveu-se como assodado effectivo, 

>. 
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A Commissão de contas, no seu parecer sobre a ·· gestão . da adniinis· 

tração do anno de 1899, consigna em seu trabalho· o seguinte frecho: 

• 

« Seria ocioso mais uma vez si;Uientarmos os importantes serviços prestados a 
esta Associação pelo seu digno Presidente, o di~tincfo Dr. João . Neri Ferreira, 
se não apresentasse mais um valiosissimo serviçü" por elle prestado, augmentando o 
nosso capital social em mais 67:355$500, pela transacção que, com autorisação do 
Conselho, fez com a venda de 500 acções do Banco da Republica e a compra de 500 
apoiices de 6 °lo da divida do Estado do Rio de Janeiro. 

Tão importante serviço não é mais do que a repetição de outros muitíssimo im
portantes prestados pelo Dr. Neri Ferreira, como presidente desta Associação. 

Póde-se dizer sem hyperbole - que á sua dedicação e serviços se deve o conside· 
ravel augmento do nosso capital social. 

E' assim dig:no de todo o nosso reconhecimento, e a Commissão abaixo assi
gnada, na falta de '0titros meios para provar o seu reconhecimento, como .con
socios, propõe fÍ illustre assembléa se digne de mais uma vez lançar em acta um 
voto de louvor e de eterno reconhecimento ao distincto Dr. Neri -Ferreira. » 

Em asseh1bléa geral . foi apresentada a seguinte proposta: 

« Da Conúnissão de contas - indicando que, em attenção aos relevantes ser· 
viços prestados pelo Sr. Dr. João Neri Ferreira, seja-lhe concedido o diploma de 
associado remido, a exemplo do que fez a assembléa geral de 3- de maio de 1894, 
com relação ao Dr. Aarão Reis. - Foi approvada por unanimidade de votos. J> 

A Directoria actual ·da philantropica Associação é a seguinte: 

Presidente - Dr. Gustavc;> Adolpho da Silveira. 

1° vice-presidente - Coronel Paulino José Soares Ribeiro. 

2° vice-presidente - Coronel Ignacio von Doellinger. 

1° secretario - Capitão Luiz Augusto de Castro Miranda. 

2° secretario - Dr. José Antonio da Rosa. 

Thesoureiro. - Lossio da Costa Pereira; 

Procurador - Antenor Coelho da Silva. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO ACTUAL · 

Capitão João Carlos de Castro Lemos. 

» Francisco Moreira Pacheco. 

Eurico Elesbão Teixeira Campos. 

Agricio Bethlém. 

Dr. José Francisco Soares Filho. 

Dr. Aarão Reis. 

Dr. Joaquim de Assis Ribeiro. 

Dr. Alfredo 'Magno de Carvalho. 

Eurico de Moura Vallim; 

Capitão Mario Augusto Gomes · da Silva. 

Agostinho Xavier de Oliveira Menezes·. 

Lysa'ndro dos Santos Pacobahyba. 

Alfredo Carlos Ribeir9. 

Capitão Joaquim de Oliveira Durão~ 
Manoel de Oliveira Castro Vianna. 

Alvaro Torres de Oliveira. 

!saias Alfredo Rodolpho Gonçalves. 

Luiz Antonio dos Reis . . 
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: ' 

Caphão Alfred~ J~lio Aives Pereira. 
Fidelis José . M?.rques. . 
Dr. Arthur de Oliveira Rodrigues. 
Major Carlos ·Frederico de Oliveira . 
Capitão Rand()lpho CeS,ar Fernandes. 
Capitão Alberto Maximo de Almeida. 
Oscar Augusto Renato Lopes. 
Theotonio V erissimo de Sá. 
Manoel Moitinho Maia. 
Alfredo' Pinto Moreira. 
Gualberto Gomes. 
José Luiz Pereira. 
Evadsto Tarquinio de Figueiredo Teixeira. 
Francisco Simões Cravo. 
·Dr. Alberto de Andrade Pinto. 
Martiniano Duarte Pereira da Silva. 
Guilherme Leite Junior. 
Coronel José Ricardo de Albuquerque. 

,, 

. ' 

1 ' . ' " 
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ASSOCIAÇÃO FUNERARIA DOS .EMPREGADOS .NA ESTAÇÃO DE S. DIOGO 

Em 1 7 de março de 1901, reunidos na estaÇão d.e S. Diogo, da Es

trada de Ferro Central do Brazil, di;versos empregados que aUi trabalhavam, 
f) 

foi .resolvida a creação de uma associação que t'tvesse po·r · fim auxiliar com 

uma quantia, embora modica, a familia do associado qµite, logo após o fal

lecimento deste, e ao associado quando occorresse o fallecimen:to de qualquer 

pessoa de sua familia inscripta na respectiva matricula. 

Acceita a ideia, foi eleita uma Directoria provisoria composta dos se

nhores : Ma_noel de Oliveira Castro Vianna, presiden~e ; Antb'nio Pereira da 

Silva, secretario, e João de Oliveira Avena, thesoureiro. Eleita tambem uma 

commissão de estatutos, ficou esta assim composta: Luiz Joaquim Dias, Luiz 

Augusto Tinoco de Lacerda e Ernani A. da Silva Calqas. 
. . 

Em 3 1 de março de I 90 I, em 1assembléa geral, foi installada a asso-

ciação, que tomou o nome de «Associação Funeraria dos Empregados na Es

tação de• S. Diogo» · e approvados os estatutos então apresentadcw, pelos 

quaes as mensalidades eram arbitradas em 500 réis para o socio e 500 réis 

para sua esposa, e 300 réis para cada pessoa de sua_ familia, e os funeraes em 

100$ para os primeiros e 60$ para os segundos : 

A primeira Directoria então eleita ficou a!')sim organisada : 

Presidente, Manoel de Oliveira Castro Vianna .-

10 secretario, Mathias Pereira da Silva Guimarães. 

2° » · Affonso Arthur Pereirà Monteiro. 

Thesoureiro, João de Oliveira A vena. 

1° procurador, Antonio Pereira da Silva. 

)) Agostinho de Araujo Reis Vianna. 

Commissão ·fiscal ~ 

Januario R. da Cunha Assumpção. 

Thomaz Francisco de Almeida. 

Antonio Alves da Cunha Junior. 

No primeiro anno de seu funccionamento a matricula de socios a~ti?giu 

ao numero 203 e a Associação despendeu em fune.raes a quantia de 900$, 

ficando com um saldo na importancia de 7 33$000, 

Em assembléa geral de 10 de abril · de · 19·0,4 foram elevados os fu

neraes dos socios e suas esposas a 150$ e ~·s d~s pessoas de familia a 

100$000; Nessa mesma assembléa foi creada a '« Carteira· de Emprestimos >, 

sendo para as opetações da mesma distrahida do capital social a quantia de 

2:000$ 000 . 
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Erri assembléa geral de 6 de mato de 1906 foram a:inda elevados os 

funeraes dos soeios e) suas esposas a 200$, os das pessoas de familia a 

150$ e os dos socios bene~eritos a 250$000. 

Pelo relatorio do anno de 1906, lido em assembléa geral de 18 de 

agosto de 1907, verifica-se estar o capital social elevado a 12:018$ 589, tendo 

·a Associação despendido, nos annos de 1901 (sua fundaÇão) a 1906, na verba -

foneraes - a quantia de 12:3 10$000. 
'' ' 

Actual1!1ente é a seguinte a ·sua Directoria : 

Presidente, Randolpho Cesar Fernandes. 

I º secretario, Adolpho Andrade. · 

2º » José Henrique Gonçalves. 

' Thesoureiro, Eladio Adolpho Souza Pitanga. 

1º procurador, Henrique José Gonçalves. 

» Bernardino José Gonçalves. 

Commissão fiscal : 

Francisco Martii;is Cor rêa . 

C~rlos Maximo d~ Almeida. 

V ~lentim Rodrigues Quintães. 

o ' quadro social compõe-se actualmente de 3 7 3 SOCLOS e a séde da As

sociação continúa a ser na 'estação de S. Diogo. 

( ' 

' , 

\ ' ' 

' '. 

'' 

J. 
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SOCIEDADE DE AUXILIOS FUNERARIOS DOS EMPREGADOS DA _LlNHA DA 
ESTRADA DE FERRO CENTR~L DO BRAZIL 

Desde muito tempo. afaga~a pelo actual secretario a ideia da creação de 

uma Sociedade de Auxilios Funerarios, foi, felizmente, levada a . effeito, deppis 
' . ' - - " 

de innumeras tentativas, pelo esforço e dedicação de um gr.upo de empregados 
. . ~ . 

do escriptorio da 5• divisão. A 2 o de junho de 1901 ficou a sociedade 
' t f • • J 

installada provisoriamente com 44 sociOs, contados nesse numero 2 6 em

pregados e 18 pessoas de familia dos mesmos. 

Foi a sua primeira Directoria, no exercido de 1901 a 19.02, a seguinte: 

Romualdo Nunes Victorio, presidente; Pedro de Almeida Silva., secretario, e 

thesoureiro, Luiz Antonio JVÍeirelles. Para a confecç~o . dos estatutos foi no

meada uma commissão composta dos socios: Ildefonso José Ribeiro, Lauro 

Bulcão e_. Manoel José Barreiros. 
tJI 

A receita nesse anno foi de 2:84j$000 e a despeza de 137$, ficartdÓ 

um saldo de 2:710$000. Não houve nein 'um funeral durante o ann<>'. Po,r 

proposta da Directoria, em assembléa geral, ficou deliberado que os socios 

que entrassem até 3 l de dezembro de l 90 l seriam considerados socios in-, 

corporadores e teriam, 'em grande parte, as . vantagens dos socios fundadores ; . . 
assim ficou a sociedade nessa data com . 108 socios. 

Em junho de 1902 foi reeleita a mesma Direçtoria: .'' No anno social de 

junhô de 1902 a 1903 elevou-se o numero de socios a :138. 

A receita nesse _anno foi de 6:025$425 . e a despeza de 2:659$ ;. sendo o 

capital social de 3:366$42 5. Houve quatro funeraes. 

Em junho de 1903 foi eleita a seguinte Directoria: Ildefonso José. Ribeiro, 

presidente; José Justino Pereira de Faria, seeretario, e t4eso~reiro, Justino 

Henrique Alves Jacutinga. o numero de socios elevou-se a l 59; sendo O· ca

pital social de 6:790$007, a receita de 6:922$507 e a despeza de 1:132$590. 

Fizeram-se dois funeraes . 

Em junho de l 904 foi eleita a seguinte Directoria: Jus.tino Hentíque Alves 

Jacutinga, presidente; Evaristo Tarquínio de Figu~iredo Teixeira, secretario, e 

· thesoureiro Luiz Mége. O numero de socios elevou-se a 1.68 ; sendo o capital 

social de 7:?46$334, ~ receita de 8:713$334 e a despeia de· 1 :467$000. Fiz.e

ram-se dois funeraes. 

Em junho de 1905 foram eleitos: presidente, Romualdo Nunes Victorio; . 

secretario, Luiz Santiago da Silva e thesoureiro; Luiz Mége, reeleito. O nu- ' 

mero de socios foi de 17 l, elevando-se o capital social a 10:095$364, a 



receita foi · de 10:30 r $364 e a despeza de 206$000. Não houve funeral 

algum. • 
Em junho de r 906'foi reeleita a mesma Directoria. O numero ele soc1os 

foi de 172, O capital social de 9: I IO 'ft, 979, a . receita de 20:0 60$3 79 e a des

peza de r 0:949$400. 

Compraram-se sete a polices de r :000 $ e fizeram-se c111co funeraes, sendo 

quatro de 7 50$000. 

Em junho de 1907 foi eleita a actual Directoria, que é composta dos 

Srs. José Justino Pereira de Faria, presidente; Luiz Mége (reeleito) e José 

Francisco de Arruda Camera, secretario. 

Em seis annos e meio de existencia da sociedade, tem ella bem cumprido o 

seu dever, facilitando funeral a treze associados, na importancia de 7:700'//,ooo. 

) 
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CAIXA DE SOCCORROS Il\IIMEDIATOS A'S FAMILIAS DOS EMPREGADOS PA 
CONTABILIDADE DA E. F. · CENTRAL DO BRAZIL 

() 

A convite de Henrique Wanderley, amanuense da Contadoria da Estrada 

de Ferro Central do Brazil. reuniram-se ein 26 de junho de r 892 os empregados 

da mesma e em numero de 57 resolveram a creação de uma caixa que prestasse 

o soccorro immediato de 300$ á familia do associado, por fallecimento deste, 

que foi installada com o titulo de - Caixa de Soccorros Immediatos ás Familias 

dos Empregados da Contabilidade da E. F. C. do Brazil, começando a func

cionar em I de julho do mesmo anno. 

O primeiro funeral pago teve logar em novembro de 1895, sendo nessa 

data o capital de 3:384$000. 

Em outubro de r 902 foi reformada a lei social, creando-se, por essa 

occasião, a classe B para os socios que quizessem para ella contribuir, ele,, 
vando-se para estes o funeral a proporção do augmento do capital. f ) 

Em setembro de 1904, precedida a devida reforma de estatutos, 1111-

çiou-se o auxilio pecuniario e tcmporario aos associados, mediante pequena bo

nificação. 

Até 31 de dezembro de r 907 tem a Caixa concorrido com a tmpor

tancia de 10:650$ para o enterramento de 24 associados. 

Actualmente o seu capital é de 2 r :40 5$, sendo de r r 8 o numero de 

seus associados. 

O funeral é de 850$ e será augmentado de 50'/f, á proporção que o 

capital fôr augmentado de I :000$000. 

DIRECTORIA 

Presidente, Carlos Rodrigues de Moura. 

Vice-Presidente, Candido José de Araujo '. 

Secretario, Eurico de Moura Vallim. 

Thesoureiro, Adalberto Ferr1andes Moreira Guimarães. 

Procurador, Mario Augusto Gomes . da Silva. 

Estatüfos da Caixa de Soccorros lmmediafos ás ,Familias dos Empregados 

da Contabilidade da Estrada de Ferro Central do Brazil 

CAPITULO I 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS 

Art. 1. A Caixa de Soccorros Immediatos ás Familias dos Empregados 
da Contabilidade da Estrada de Ferro Central do Brazil tem por fim, me
diante uma contribuição trimensal, fornecer á familia do socio que fallecer 
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a quantia e3pecificada nas tabellas do regulamento annexo, na razão do 
capital existente. 

Art. '\I. Ü•fornecimento da alludida quantia será feito á vrnva ou 
filho do socio, ou a quem de direito, exigindo-se apenas a cxhibição do 
attestado de obiro ou documento que o substitua. 

Art. III. O socio que não tlver familia indicará a quem deve ser pre• 
stado. o auxilio de que trata o art. I. 

CAPITULO II 

DO FU NDO S001AL E CO'ITR!BUlÇÕES 

· Art. IV. O fundo da Caixa será formado por contribuições de seus 
s'Jcios e donativos e será illimitado, devendo ser convertido em titulas da 
Divid'l Publica sempre que houver quantia sufficiente para a compra de 
taes títulos. 

Art. V. Classe A. A contribuiçáo no primeiro anno da admissão de 
socio será de seis mil réis por trimestre, pap adiantad1.mente e.<t mais a JO!a 
de vinte mil réis, no primeiro trimestre, sendo nos annos seguintes de tres 
mil réis, que . tambem serifo pagos adiantadamente e por trimestre. 

Classe B. A contribuição será de um mil réis mensaes e será paga 
adiantada mente por trimestre, sendo que no primeiro trimestre pagará tambem 
vinte mil réis de joia. 

§ I. Náo será permittida a inscripção na classe B a quem não pertencer 
á classe A. 

Art. VI. O asso::iado qu e tiver contribuido com cento e dez mil réis 
na classe A será considerado remido ne:;ta classe e dispensado do pagamento 

da respectiva mensalidade. 
Art. VII. Sfo considerados · installadores todos os associados inscriptos 

e matriculados no primeiro trimestre da installação da Caixa, « Junho de 

1892». 
Art. VIII. Os socios só poderão te r direito ao auxilio de que trata o 

art. 1º um anno depois .da sua admissfo, ainda mesmo que tenham con
tribuído com a importc111cia da mensalidade, etc., .antes desse tempo . 

Art. IX. Os socios contribuirão mais com um mil réis, por socio que fal
leccr, sendo esta contribuição arrecadada juntamente com o primeiro recibo 
de mensalidades subsequentes ao fallecimento, náo excedendo desta quantia 

por trimestre. 

CAPITULO III 

OS DIREITOS E DEVERES DOS SOCIOS 

Art, X. Tem direito ao auxilio estabelecido pelos presentes estatutos 
a familia do socio quite ou quem com elle residir, desde que não haja de

claração em contrario. 
§ I. A C;lixa pagará o funeral do associado que sem familia houver 

fallecido, exigindo para esse fim os documentos necessarios, devidamente 
legalisados, revertendo, cm beneficio do Fundo Social, o excedente a que 
tiver direito o sacio fallecido. Esse funeral não póde exceder ao determi
nado no regulamento annexo a estes estatutos. 
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Art. XI. A Caixa auxili~rá os seus associados com a importanci_a re-

lativa ás suas entrad1s e de accordo com o regulan~,ento annexo. ~ 
Art. XII. Considera-se quite o socio qL1~ tenha pago suas prestaçoes 

até o dia 5 de cada mez. 
§ I. Se o socio fallecer dentro do prazo em que devia satisfazer suas 

Prestac6es isto é de 1 a 5 tem a familia direito ao auxilio, descontando-se, 
, ' ' ' : . 

porém, a _importancia devida. · 
Art. XIII. Perde o direito ao auxilio a familia do socio que não es-

tiver quite, de accordo com 6 art. xn. 
Art. XIV. Considerar-se-ha eliminado o socio que não satisfizer as 

condições do art. XH. 

CAPITULO IV 

· D.\ DIRECTORIA E SUAS ATTRIBUIÇÕES 

Art. XV. A Caixa será dirigida por uma commissão composta de cinco 
membros, sendo presidente, vice--presidente, secretario, thesoureiro e pro

{ 

curador. ~ 

Art. XVI. Compete ao presidente: 
a) Presidir as reuniões da Directoria; 
b) Convocar e presidir as asscmbléas extn:ordinarias; 
e) Convocar as assembléas ordinarias; 
d) Ru hicar todos ·os livros e talões d e reçibo ; 
e) Apresentar á assembléa geral ordinaria um relatorio circumstanciado 

dos factos occorridos durante o anno social, acompanhaâo de um balancete 
fornecido pelo thesoureiro. 

Art. XVII. Compete ao vice-presidente : 
a) Substituir o presidente nos seus impedimentos; 
b) Comparecer ás reuniões da Direcroria . 

. Art. XVIII. Compete ao secretario. 
a) Fazer manter em dia e em 9rdem os livros da secretariª, · corre

spondencia, etc. ; 
b) Substituir o presidente na falta do vice-presidente e comparecer ás 

reuniões da Directoria, cujos actos lavrará e encerrara. 
, Art. XIX. Compete ao thesoureiro : 

a) Fornecer até ao dia 1 o de cada mez o balancete do movimento do 
mez anterior á reunião da Directoria, exhibindo tambem os respectivos livros 
escripturados em dia e em ordem; 

b) Communicar ao presidente no dia 6 de cada mez quaes os SOClOS 

eliminados de accordo com o art. XIV ; 
e) Fornecer ao presidente, para ser presenteá assem biéa geral ordinaria, 

um balancete demonstrativo do movimento do -anno social ; . 

d) Arrecadar a . renda da Caixa, pela qual é . responsavel; 
e) Ter em seu poder a quantia necessaria ao : pagamento de um funeral 

e mais auxilias de que trnta o art. XI; · . 
f) Pagar, mediante recibo, ·a quem de direito, 6 füneral de que-trata o art. I; 
g) Attender aos pedidos de auxilio de que trata o .art. XI; 
li) Depositar na Caixa Economica a renda da Caixa até a importancia 

de 4:000$, empregando o excedente na compra de apolic-es, títulos da di
vida publica da União. 
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Art. XX. Compete ao procurador : 
a) Substituir o thesoureiro e secretario; 
b) Comparecer ás reuniões da Directoria. 
Art. ~XI. A Directoria reunir-se-ha pelo menos uma vez por 01.ez . 
§ 1°. Se po~ motivo de força maior não fôr possivel a presença de tres 

de seus membros na séde social, poder-se-ha promover a reunião na resi
dencia de qualquer delles. 

Art. XXII. Para a retirada do dinheiro da C'lixa Economica é neces
sario que 05 Srs. presidente e secretario a1:1torisem por procuração o 
Sr. the5oureiro a retirar a importancia indicada. 

Art. XXIII. A Directoria resolverá 03 casos omissos nestes estatutos. 

CAPITULO V 

DA COMMISSÃO DE CONTAS 

Art. XXIV. A Commissão Fiscal, eleita pela assembléa geral ordinaria 
será composta de tres membros que elegerão dentre si o relator. 

Paragrapho unico. Compete-lhe : 
a) Examinar todos os documentos de receita e despeza, livros de actas 

e de escripturação; D 

b) Apresentar relatorio á assembléa geral ordinaria dando parecer 
sobre as contas da Directoria do anno social, afim de ser decidido e votado. 

CAPITULO VI 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. XXV. Só poderão tomar parte nas assembléas os soc1os quites e 
não se admittem procurações. 

A assembléa reunir-se~ha orc!inaria e extraordinariamente. 
a) Ordinariamente para conhecer, discutir, approvar ou reprovar as contas 

da Directoria, relatorio da Commissão Fiscal e eleger nova Directoria ; 
b) Extraordinariamente quando convocada pela Directoria ou a pedido 

de mais de dois terços de socios quites, para discutir e votar unicamente 
o assumpto para o qual fôr convocada. 

e) As assembléas poderão funccionar sempre que estiver presente um 
terço dos associados em primeira convocação ; na segunda poderá funccionar 
com qualquer numero. 

Art. XXVI. A assembléa geral é soberana, podendo tratar de todos 
os assumptos relativos ao bem social. 

Art. XXVII. Nas assembléas em que se tomar contas á Directoria 
esta não· póde fazer parte da mesa nem tem direito de voto. 

Art. XXVIII. Approvadas ou não as contas da Directoria, o presidente 
da assembléa convidará para escrutadores dois socios presentes e procederá á 
eleição da nova Directorii:i. e da Commissão Fiscal que tiverem de funccionar 
no anno seguinte. 

§ 1º. Apurada a eleição o Sr. presidente proclamará eleitos os associados 
que . obtiverem maior numero de votos, podendo empossar os que se acharem 
presentes. 

§ 2º. O Sr. secretario da assembléa officiará aos demais soc10s, em
possando-os dos cargos· para que foram eleitos. 
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CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. XXIX. O socio que deixar de fa~er pirte da contabilidade da 
E. F. Central do Brazil poderá continuar a contribuir para a Caixa, go~ 
zando de todos os direitos outorgados pelos presentes estatutos. 

Art. XXX. Náo pod~rão fazer ·parte desta associação pessoas .estranhas á 
contabilidade da E. F. Central do Brazil, nem serão admittidos novos 
associados maiores de 45 annos. 

Art. XXXI. A séde social será na contadoria da E. F. Central do 
Brazil, emquanto fôr permittido. 

Art. XXXII. A Directoria facilitará á Commissão de Contas todos os 
elementos que lhe forem pedidos. 

Art. XXXIII. Uma vez impressos, approvados e registrados estes es
tatutos constituem a lei social, ficando revogadas todas as resoluções em 

-.~-- contrario. 

( 

( 

Art. XXXIV. O anno social conta~se de 1 de julho a 3o de junho 

Rio, 17 de julho de 1907. 

A COMMISSÃO: 

Carlos Frederico de Oliveira. 
Eiadio de Castro. 

DIRECTORTA: 

Presidente, Carlos Rodrigues de Moura. 
Vice~presidente, Candido los{ d~ A1·aujo. · 
Secretario, Eurico de }dourá Vallim. . 
Thesoureir<?, Adalbe1·to Fernandes Moreira Guima1·ã~s. 
Procurador, Mar.ia Augusto Gomes da Süva. 

COMJ\USSÃO DE CONTAS: 

· LJ.it Antonio de Souta Costa. 
Arlhur · Victor de Araujo. 
José Dias Perrat da Lut. 

<' 
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CAIXA DE SOCCORROS AO PESSOAL DOS ESCRIPTOR IOS DA 2ª DIVISÃO 

Em princípios C!e jul1-o de r 902 alguns empregados do escriptorio do 

trafego combinaram a fundação de uma Caixa, com o fim especial d e prestar 

au~ilio aos seus associados em caso de morte. Unanimemente acolhida a ideia, a 

30 do mesmo mez, em uma das salas da Associação Geral d e Auxilias Mutuas, 

eram lançá.das as bases da fundação da Caixa, que se denominou desde logo 

«Caixa de Soccorros ao Pessoal dos Escriptorios da 2ª Divisão » . 

Como principaes disposições dos estatutos foram incluidas as seguintes: 

1ª. Ficar todo o associado sujeito á joia àe 1 2$ e á mensalidade de 2$000; 

2ª. Instituir com essa pequena contribuição um funeral para ser pago á familia 

em caso de morte e na proporção de 300$, até 5:000$ ; de 500$ , até 10:000$ ; 

de 800$, até 25:000$; de 1:000$ até 50:000$ e finalmente, 2:000$ , funeral 

maximo, de 50:000$ para cima_; 3ª. Permittir que as pessoas de faI\lilia do as

sociad~ fizessem parte da agremiação: a) como contribuinte, sujeito aos 

mesmos onus dos demais associados ; b) como remido, pagando a joia e mais 

20 º/0 sobre a importancia do funeral, conforme a tabella em vigor á época da 

inscripção; 4ª. Ser a Caixa r~gida por uma Directoria composta de quatro 

membros, presidente, secretario, thesoureiro e procurador . 

. Em -31 de dezembro de 1907 o capital da Caixa era de 12:861$ 154 

estando vigorando a tabella de 800$ para funeral. De r 902 até esta data 

foram feitos quatro funeraes, dois de 300$000, um de 500$ e um de 800$ 

e o movimento de socios nesse periodo foi o seguinte : 84 contribuintes e 19 

remidos. A Directorià actua_l está assim c_omposta: presidente, Luiz Augusto 

de Castro Miranda; secretario, Jayme Ramos da Fonseca; thesoureiro, 

José Francis.co Gomes; procurador, Francisco Alfredo de Oliveira Pereira. 

, 
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CAIXA FUNERARIA « EMPREGADOS DA INTENDENCIA DA ESTRADA 
DEFERRO CENTRAL DO BRAZIL» 

A Caixa Funeraria «Empregados da Intendencia da Estrada de Ferro 

Central do Brazil», installada em 29 de setembro de 1905, é uma sociedade 

que tem por fim concorrer com auxilio pecurnario para o funeral de seus 

associados. A sua séde é na Capital Federal. 

Admitte como socios os empregados de todas as divisões da Estrada, 

sem distincção de categoria:, e as pessoas de sua familia até o segundo gráo, 

ou que vivam a suas expensas. 

( 

Directoria em 3 r de dezembro de I 907 : 

e 

DIRECTORIA 

Presidente - Octavio Pereira Legey. 

Vice-presidente - Raymundo do Carmo. 

1° secretario - Octavio Monteiro Bittencourt. 

2º secretario - Cícero Oscar de Faria Ramos. 

Thesoureiro - Affonso José .Romu~ldo. 

1° procurador - Alfredo Ferreira da Silva Rodrigues. 

2 ° procurador - José Se:veriano Tavares. 

COMMISSÃO DE SYNDICANCIA 

José Araripe C. de Albuquerque, 

Frederico Fonseca. 

· Leopoldo Augusto Pacheco da Rocha. 

Manoel da Silva Gonçalves. 

Lindolpho Ernizio de Oliveira. 

.BALANÇO GERAL EM 15 DE JANEIRO DE 1908 

Funeraes. 750$000 Beneficios 
Lucros e perdas. 80$000 . Donativos 
Commissões • 226$475 Mensalidades e joias 
Despezas geraes . 139$300 

·.~ Caixa Economica 4:000$000 
Emprestimo . 2:060$000 
Caixa. 1:342$ 125 

8:597$900 

3:218$500 
325$700 

5:053$700 

8:597$900 



T ABELLA DOS FUNERAES 

) 

CAPITAL 

EFFECTIVO 

Até 2 : 000$ 000 100$ 000 

De mais de 2: 000$ 000 a 4 :00 0 $000 200 $ 0 0 0 

ll J) J) 4 : 0 0 0$000 ) 6 :000 $ 000 300 $ 0 0 0 

J) J) )) 6 :000$ 0 0 0 ) 8 :000 $ 0 00 400$ 000 

J) J) J) 8 :000$ 000 ) 10 :000$ 0 00 500$00 0 

J) J) J) 10 : 000$ 000 ) 12:000$ 000 600$ 000 

J) l> ~ 12: 000$ 000 J) 14 : 0 00$000 700 $ 000 
)) ll J) 14:000$000 ll 18: 000$000 800$ 000 

J) )) » 18: 000$000 l> 22: 000$ 000 900$ 000 

J) l> J) 22 :000$ 000 1 :000$ 000 

'.) 

• 
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AGGREGADO 

50$000 

100$ 000 

150$ 000 

200$ 000 

250$ 000 

300$ 000 

350$ 000 

400 000 

450$ 000 

500$ 000 

.) 
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SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO •DOS FOGUISTAS DA ESTRADA DE FERRO 
CENTRAL DO BRAZIL 

Esta Sociedade foi fundada em l de setembro de 1903, com séde à rua 

Barão de Angra, casa n. 1 8. 

Seu titulo traduz os seus fins, puramente beneficentes ; 

Soccorrer seus associados quando invalidos ou impossibilitados de tra

balhar em virtude de molestia ou desastre; 

Auxilial-os pecuniariamente quando tiverem de retirar-se para o interior 

por motivo . de moles tia comprovada; 

Effectuar-lhes o funeral no caso de fallecimento e finalmente instituir pen

sões às viuvas logo que seu capital attinja a l 50:000$000. 

Foram seus iniciadores: Irineu Mesquita, Bento Francisco da Silva, Alvaro 

Alves de M~:ira, José Antonio Paes Barreto, João de Brito Galvão e Francisco 

Soares da Motta. ~ 

A assembléa geral para eleição da Iª Directoria teve logar a 22 de ou

tubro de 1903. 

Com a presença de 2.5 socios foi eleita a seguinte Directoria: 

Presidente, Irineu Mesquita; vice-presidente, Alvaro Alves de Moura; 1° e 
• 

2º secretarias, Bento Francisco da Silva e José Antonio Paes Barreto ; thesou-

reiro, João de Brito Galvão; lº procurador, Octavio de Aguiar; 2° procurador, 

Manoel Nunes Filho . 

Em seu inicio contava esta Sociedade' apenas 37 associados, séndo este 

numero augmentado para 359, logo em seu primeiro anno de admfoistração. 

' 

O movimento social foi: 

Receita 
Despeza 

Saldo 

5:914$891 
2:616$200 

3:298$691 

.A Sociedade pagou cie beneficencia 138$ e de funeraes 580$000. 

A segunda Directoria empossada em 27 de novembro de 1904, data da 

eleição, foi assim constituída: 

Presidente, vice-presidente e 1° secretario, respectivamente, Irineu Mes

quita, Alvaro Alves de Moura e Bento Francisco da Silva· (reeleitos); 2º secre

tario, Arcilio Bittencourt Corrêa: thesoureiro, João de Brito Galvão (reeleito) ; 

1° e 2° procuradores, Ernesto D. Lisboa e Francisco Bernardo. 
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Transferida a séde da Sociedade para a rua Praia Formoza n. 307 -

sobrado - passou esta Sociedade por cnse em que vm decrescer o numero 

de seus associados ,.a 28i socios, quando no anno anterior era de 359 o seu 
t ' 

effectivo, entretanto não poupou sua Directoria esforços para o alevantamento 

moral e material da Sociedade e tanto assim · foi que o seu patrimonio pouco 

ou mesmo nada soffreu, pois deduzidas as despezas de beneficencia, funeraes , 

etc., teve seu capital elevado a 3:752$791, portanto accrescidos de 454$100 

do saldo do anno anterior. 

Para o 3° período foi eleita e empossada em r 5 de novembro de r 90 5, a 

seguinte Directoria: Presidente - Bento Francisco da Silva, vice-presidente 

-Amando de Paula Araujo, 1°· secretario - José Thomaz Ascenção, 2° se

cretario - Gaspar José Vieira, thesoureiro José Antonio Paes Barreto, 

rº e 2° procuradores - José Leal da Silveira e Affonso Carvalho 

Sant'Anna. 
.• 

Passou a ter séde á rua Gen~ral Pedra n. 259-sobrado, - ·sendo então 

de 400 o numero de seus associados, teve realisadas 3 I sessões ordinarias e 

extraordinarias . 

Infelizmente teve esta Directoria de lutar com senos embaraços para 

reivindicar o patrimonio social que esteve arriscado de ser absorvido por um 

grupo de inimigos da mesma Directoria. 

Graças á. intervenção de um advogado constituído peia Directoria, pôd e 

esta Sociedade ver resguardado o seu patrimonio . Assim, pó de-se dizer, foi 

este um período de lutas. O seu capital era então de 3: I 5 I $ ooo . Para o 4° 

período foi eleita em 26 de novembro de 1906 a seguinte Directoria : Presi

dente-Irineu Mesquita, vice-presidente- Bento Francisco Silva, rº e 2 º secre

ta.rios - Gaspar José Vieira e Orestes Gome.s de Oliveira, thesoureiro -

Alvaro Alves de Moura, 1° e 2° procuradores - Manoel Lopes de Souza e 

Ataliba José da Silva. 

Transferida sua:' séde para a rua Barão de Angra n. 30, p óde-se d izer, 

foi este anno o ~nicío de uma phase c:Je prosperidade. Contava então já 700. 

socios. 

Os beneficos effeitos da boa orientação dada ao 3° período principiaram 

a se fazer sentir exuberantemente neste período. Co_n o consequencía de sua 

obra, temos a observar o impulso que teve esta Sociedade depois da salutar 

medida de descontos effectuados em folhas de pagamento, concessão esta, ob

tida pela Dírectoria do 3º período e conhecida por aviso n . 42, de 25 de julho 

de 1906, do Minísterío da Viação, sendo Secretario e Ministro desta Pasta o 
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Exm. Sr. tenente-coronel Dr. Lauro Severiano Müller, a quem pÍ'incipalmente 

deve esta Sociedade uma parte do seu engrandedmento. 

Os dados de seu movimento são : 
' . . 

. Receita. 
Despeza 

Saldo. •. 

Idem anteriores. 

Saldo liquido. 

45:980$500 
28:309$420 

17:671$080 
3:151$000 

20:822$Q80 

Em sessão. de 30 de janeiro do corrente anno o Conselho resolveu de 

accordo corri os estatutos suspender o presidente lrineu Mesquita e thesou

reiro Alvaro Alves de Moura, tendo a assembléa geral de 6 de fevereiro os 

exonerado de soei os, de conformidade · com o art. 2 3 § 1 º da lei social. 

A 2 2 . de fevereiro teve logar a assembléa para eleição dos cargos vagos, 

ficando assfm constituida a Directoria, que •tem de dirigir os destinos da Socie
~1 

dade até 3 I de dezembro de I 9 1 I : 

Presidente- Manoel Lopes de Souza, vice-presidente- Bento Francisco 
1 

da Silva, 1º e 2 º secretarios -Astrogildo Francisco de Souza e Francisco Ber

nardo, thesoureiro -Julio Pinheiro Barboza. 

O serviço de escrÍpta desta Sociedade acha-se sob a direcção: do asso

ciado Rodolpho T. Monteiro. Actuah,nente tem sua séde á rua General . ._. 
Pedra 'n. 7 4 - sobrado, - expediente geral das 12 ás 4 horas da tard_e. 

( . 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS JORNALEIROS DA 

ESTAÇÃO MARITIMA 

'• 
Esta Associação fund;da por iniciativa de um grupo de empregados da 

Estrada de Ferro Central do Brazil, com exercido na estação desse nome, foi 

installada a 24 de maio de l 90 3, com a seguinte Directoria : 

·Presidente, Joaquim Nunes Moreira; 

lº secretario, Accacio Benedicto d~ Mello; 

2° secretario, Antonio Dutra Salgado; 

Thesoureiro, João Tavares da Silva; 

Procurador, · Eurico Marquez de Miranda. 

Em o anno de 1903, o da sua fundação, já contava em seu seio 112 socios 

fundadores, 62 inc"orporadores e 38 contribuintes; destes foram eliminados, por 

diversos motivos, 9 l, 1 r pediram démissão ; retiraram-se quatro do serviço da 

Estaç~p· marítima, perdendo, por este motivo, os direitos sociaes, Je accordo 

·com · o que preceituam os estatutos, e falleceram tres. 

A sua receita durante o primeiro anno social attingiu a 4:402$200; a des.

peza attingiua 3:821$250, não tendo distribuído beneficencia durante este anno 

por não permittirem a isso os estatutos, por falta do tempo legal exigido pelos 

mesmos. 

Em · 1904 o movimento social · foi o seguinte: entraram mais 66 soc10s 

contribuintes; foram eliminados, por falta de pagamento de mensalidades, 28 e 

fallecera:m cinco . 

Existia ém dinheiro, moveis e accessor.ios, nesse anno, a importancia d~ 

·7:282$855, tendo sido a ~espeza- de 2:042$630, de cujo total foi distribuída a 

l 1 socios apenas a quantia de 1:335$410, relativa a beneficencias a que os 

mesmos thiham direito. 

Em 1905 existiam 193 associados iniciadores, fundadores, incorp()radores e 

contribuintes; destes· falleceram:cinco; 36 tiveram archivados os seus recibos 

Por falta de pagamento das respectivas mensalida'des e dois pediram de-• . 
missão. 

O capital social, graças ·á tenacidade e esforços de seus . associados, at

tingiu a ' 1I:645$945; a despeza elevou-se·á importante cifra ~e 6:751$930, in

cluindo 1:730$, de beneficeneias distribuídas a: I 4 socios. 

· Em "t906 · 6 numero de socios ' subiu a 267; destes, infelizmente,.falleéeram 

seiS'; foram eliminados dois e 85 tiveram archivados os seus re'cibos, por falta 

de pagamento das respectivas mensalida-des. 
57!1'" 

237 

• 1 



Aos ingentes esforços e entranhado amor á Associação deve-se o au;

gmento gradativo do capita:l social, qu.e ·este anno; já promissor, póde-se assim . 

qizer, elevou-se á animadora cifra de I 3: 7 40$12 5, tendo sido a despeza 1m-
@ 

p.ortaritissima, ,pois neste anno attingiu a ro:388°$220, despendendo-se em 

beneficencias a 28 soc1os · àpenas a . mais do que elevada somma de 

5:088$440, eleva<lissima . até, nãn ~6 p.ela data de sua: fundação que é recente, 

como tamhem peloJimitado numero de socios .. de que s~ compõe a Asso

ciação. 

Em 1907, felizmente, a situação pecuniaria da Sociedade modificou-se bas

tante não só pelas despezas que foram menores, .coino tambeQl pelo grande 

e valioso auxilio que vieram prestará. nossa agremiação os illustres e distinc

tissimos _cidadãos Ministro da Industria e Director da Estrada, Exmos. Srs. . . 

Drs. Miguel Calmon du Pin e Almeida e Aarão Reis, dando-lhe a faculdade 

de poder · descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus asso

ciados, tei'ido para isto muito ·concorrido a actual .Pirectorià: da Ass~ciação 

que não . descançou um sq momeflto emquanto não viu tornada -em realidadç 

a. sua ideia, que beneficos fructos ha de produzir no gremio · saciai com-

. posto de laboriosos operarias que têm por lemma a Caridade, a Uniã9 e ~ 
.. 

Concordia. 

O movimento social nesse anno ass;m se. discrimina : . 

Existiam 2 .. 80. soc10s; foram eliminados; por falta d~\ pag.amei:ito. de men

salidades, 12 .. 

O capital social ascendeu a 13:66'4$21 o; a despeza importou em_6:406.$68·0:, .. 

estando incluid;;i. neste total a .importa_ncia de -4: 174$480 rel,ativa a bene

fi.cendas que ·receberam 27 soc10s, isto sómente até novembro çlo· Cllnno 

findo. 

A actual Directoria, que ha tres annos rege os destinos da Associação·, 

eom excepção de alguns m_em~ros, · compõe-se dos seguintes senhores- ~ 

Presidente, ·Accacio ~enedicto · de Mello; 

t • 

.1º secretario; Augµs.to Cezar, de Carvalho Menezes; 

2° » Miguel Caldas ; 

Thesoureiro, Felippe Augusto de Olivei·ra; 

1° procurador, João Doming.os Leite Bastos.; 

2° » _., Antonio ,Lopes ·da Costa. 

·Nos estreito.s· li.mítes . 4esti1 noticia não . cabe .enumerar os valiosos ser,viços 

que ha prestado· esta Associação:,, de _caracter puramente benetice!lte, no. cur-to 

lapso de tempo que decorre de su.aJundação a esta parte. 
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Os beneficias que tem distribuído a mancheias, mitigando soffrimentos e 

evitando lagrimas, no lar do operaria agremiado, estão patentes e demonstram 

o quanto de util t<).lll sido a sua nobilissima missão. . ~ 

A . Associação compõe-se exclusivamente de jornaleiros com exerc1c10 na 

estação Marítima e a beneficencia que presta corresponde á diaria que percebe 

na Estrada o associado . 

Tem actualmente em caixa dez apoiices da Divida Publica no valor de 

10:340$, além de outras menores quantias depositadas na Caixa Economica e 

no Banco União do Commerdo, e moveis e outros accessorios pertencentes 

ao patrimonio social. 

) 

• 

, . 
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exclusivo por 80 annos, para a factura de uma estrada de ferre Cile Petropolis até o rio Para
hyba, nas immediações. do porto denominado Tres Barras, e dahi até o Porto Novo do 
Cunha . 8 

Decreto 11: 641, de 26 de junho de 1852 : Autorisa -o Governo para conceder a uma ou mais com-
panhias, a construcção total ou parcial de um caminho de ferro que, partindo do Municipio 
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Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

da Côrte, vá Lerminar nos pontos das Provincias de Minas · Geraes e S. Paulo, que mais 

conveniente8 forem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o . 

n. rn30, de 7 de agosto de 1852: Concede a Eduardo de i'lornay e Altredo de Mornay 
privilegio exclusivo pelo tempo de 90 annos, para construcção de um caminho ·de ferro na 

Província de Pernambuco, entre a cidade do Recife e a povoação denominada Agua Preta . · 
n. 1299, de 19 de dezembro de 1853 : Concede a Francisco Alves Branco Muniz Barreto 

privilegio exclusivo pelo tempo de 90 annos, para construcção de uma eslrada de ferro rta 

Província da Bahia, partindo da cidade de S. Salvador ou de qualquer ponto do littoral ou 
de rio navegavel proximo della, e terminando na villa do Joar.eiro ou e1i:J outro log·ar na 
margem direita do rio S. Francisco, que se julgar mais conveniente. 
n. 838, de 12 de setembro de 1855 : Autorisa o Governo a conceder favores á Companhia 
que, no intervallo da sessões do Corpo Legislativo tomar por em preza uma estrada de ferro 
entre a cidade de Santos e S. J oão do Rio Claro , na Província de S. Paulo. 

n. 1759, de 26 de abril de 1856: Autorisa a incorporação de uma companhia para a con
strucção de uma estrada de ferro entre a cidade do Santos e a villa dé Jundiahy, na Provincia 

de S. Paulo . 
Escriptura dé cessão, desistencia e transacção, que fazem o Dr. Thomaz Cochra.ne e a commissão 

distribuidora das acções da E '. de F . de D. Pedro Ir. 
Portaria designando para o assento. da Estação terminal o quarteirüo entre S. Diogo e Principe e 

autorisando a continuação da linha da Estrada desde o Matadouro Publico até aquella Estação, 

seg·uirdo o ra111al até a Prainha, em substituição ao do Vallong·o . 
Decreto n. 3503, de IO de julho de 1865: Transpõe ao Estado o resto das acções da Companhia da 

E. de F. D. Pedro If. 

Integra do contrato com Edward Price, a 9 de fevereiro de 1855 
Decreto n. 1598, de 9 de maio de 1855 : Ordena <i!Ue a execução do contrato celebrado pelo 

Ministro Brazileiro em Londres, seja cómmettido a uma companhia organisada nesta Côrte 
Decreto n. 1599, de 9 de maio de 1855 : AppFova os eslatutos da Companhia da Estrada de 

Ferro de D. Petlt:o II . 
Contrato para construcção, uso e custeio da E. de F . de D . Pedro IT . 
Reg-imento interno da Companhia da E. de F . de D. Pedro II. 
Regulamento Provisorio do t1~afego e custeio da E . de F: de D . Pedro U 
Tarifa da E. de F. de D. Pedro Ir. 
Regulamento Provisorio e signaes para a E. de F. de D. Pedro II .. 
Instrucções provisorias para a direcção e gerencia da E . de F. de D. Pedro II . 
Contrato com os proprieta1ios do ramal de Macacos .. 

Coi1trato approvado por decreto n. 4320, de 13 de janeiro de 1869, para o transporte de carg·as 

pela Co111panha União e Industria 
Decreto n. 4372, de 20 de maio de 1869 : Approva o reg·ulamento para a -direcção ·e. administn,tÇão 

da E. de F. de , D. Pedro II. 
Decreto n. 4373, de 20 de· maio de 1869 : Fixa o pessoal technico e administrativo da E. ·de ·F·: ·cte 

D. Pedro II ! 

Bases das tarifas geraes approvadas por aviso n. 50, de 5 de· agosto de 1878: 

Decreto n. 6238 A, de 28 de junho de 1876 : Approva o regufamen~o para a direcçüo e admi 
nistra~o da E. de F . de D. Peii!i·o IIi. 

Decreto n. 79Ji, de 11 de dezembro de 1880: Crêa uma Secção especial de contabilidade na ' adminis
tração da parte em trafego da E. de F . D . de Pedro II 

e Kegula111ento provisorio para a arrecadação e fiscalisação da receita da E . de F. de D . Pedro II, ap · 
provado por portaria de 14 ·de outubro de 1880 

Decreto n. 9882, de 29 de fevereiro de 1888: Approva o reg ulamento da E. de F . de D. Pedro II. 
Decreto n. 993 1, de 11 de abril iile 1888: Rectifica a tabella 6ª e· a 1 ª das Observações· Geraes do regu

lamento da E. de F. de D_. Pedro II, approvado pelo decreto n 9882, de 29 de fevereiro 
de 1888 . 

Decreto n . 234, de 28 de fevereiro de 1890: Modifica o regulamento da E. de F. Central do Brazil. 
Decreto n. 406, de r7 de maio de 1890: Dá novo regulamento á E. dé F. Central do Brazil. 
Decreto n. 376, de 6 de junho de 1•891: Resolve incorporar á administração · da parte em trafego da 

E. de F. Central do Brazil os serviços de construcção dél prolongamento e . ramaes da 
mesma Estrada . ' . 

Decreto n. 701, de 30 de agosto de 1890: Incorpora a ex-E. F . S. Pa:ufo e Rio de Janeiro á E.. de F.. 
Cenlral do Brazil. 
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A viso de 7 de dezembro de "r891 : Nomea uma commissáo para proceder a· rigorosa syndicancia sobre 
a causa dos de>astres, procedencia ou improcedencia ele reclaniações referentes á E. de F. 
Centr~l do Brazi? . . ) · 

Aviso n. 32, de 28 de fevereiro de 1895: Nomea Hma commissão para estudar as ·modificações que 
convenha• introduzir no:. systema da .escripturação da Estrada 

lnstrucções technicas para o serviço da 6ª Oi visão Provisoria, de 23 de maio de 1895 
Decreto n. 268, ele' 26 de dezembro de 1894: Augmenta os vencimentos dos empregados ela E. de r . 

Centra]; elo Brazil . 

Decreto n . 2247, de 26 de março de 1896: Approva o regulamento da E. de F. Central do Brazi l 
Decreto n. 2417, ele 28 de dezembro de 1896: Manda observar na E. de F'. Central do Brazil o ·regula

me1rto modificado pela lei n. 429, de co ele dezembro ele 1896, e faz extensiva tal modificação 
ás demais estradas de ferro da U nião, no que lhes t'ôr applicavel. 

Decreto n . 2675, de 16 de novembro de 1897.: Approva as novas bases elas tarifas e as taxas acces-
sorias da E. de F . Central do Brazil'. 

Decreto n. 2895, de 9 de maio de 1898: Approva o projecto ele alargamento da área occupacla pela E. 
ele F. Central do Brazil , desde a estaçáo Central até a de S . Diogo, incluindo o melhoramentn 
da ligação com o ramal da Gambôa 

Termo de entrega e recebimento, para ser incorporado á E . de F. Central elo Brazil , do ramal fe rreo 
da Capital do Estado de Mi nas Geraes, em 13 de dezembro de 1899. 

Aviso n. 152, de 6 ele novembro de 1902 : Autor:isa os trabalhos da coustrucção elo prolongamento de 
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Silva Xavier a Curvello, ficando a cargo da 5" Divisão, e creanelo-se nova residenf Ül com o 
~ titulo - Residencia do prolong·amento. . . . · . . . . . . . . . . . . . 501 

Portaria de 31 de janeiro de 1900: Exting·ue a Secção ele Pagadoria ela E. de F. Central cio 

Brazil . 503 
Decreto n. 832, de 30 de dezembro de 1901: Autorisa o Poder Executivo a ex.ting uir a Secção ela 

Pagadoria ela E. de F. Central do Brazil . 503 

-A viso-Gabinete de 30 de junho de 1903: Autorisa a incorporação da E. ele F. Melhoramentos no 
Brazil á E. de F. Central do Bra4il . 5 L 6 

Decreto n. 5366, de 7 de novembro de 1904: Providencia ~obre o serviço de transporte de subur-
bios pela E. de F. Central do Brazil, no Districto Federal . 519 

Aviso ·n. 47, de 3 de junho de 1904 : Manda incorporar á E. de F. Central do Brazil os dous trechos 
da E. F. Oeste de Minas, encampada pela União, Ramal de Barra Mansa a Cedro e Ramal 

de Barra Mansa a Rio Claro 520 

Portaria de 25 de julho ele 1905 : Approva as condições geraes, tabella de preÇos e especificações 
para as obras do prolongamento da E. de F. Central do Brazil , entre Curvello e 

Pirapóra 537 
Decreto n. 487 r, de 23 de junho de 1903: Crêa uma Divisão provisoria para os estudos e construcção 

do prolong·amento da E . de F. Central . do Brazil até a margem do rio S. Francisco e 
ramaes da mesma Estrada. 

Instrucções teçhnicas e reg·ulamentares para a execução dos serviços a cargo da 6" Divisão Provisoria, 

de 23 de novembro de 1903 . 
Acta ela inaug·uração da circulação dos trens pela linha elevada, entre a pedreira ele S. Diogo e a es 

tação de S. Christovão, a 12 de outubro de t907 . 
Decreto n. 6747, de 21 de novembro de 1907: Approva as novas tarifas e condições reg· ulamentares 

para a E . de F. Central do Brazil 
Aviso n . l 59, de 19 de dezembro de 1907= Autorisa a Directoria a.receber do Governo do Estado de 

Minas Geraes o rainal de Sabará a Sant'Anna dos Ferros . 
lnstrucções que deverão ser observadas quanto ao uso dos uniformes e distinctivos mandados aeloptar 

para o pessoal das diversas divisões de serviço pela Circular de 12 ele abril ele 1907 . 

Bases das tarifas approvadas pelo decreto n. 6747, de 2 r de novembro de 1907 
Decreto n. 713,_ de 2 de s~ternbro de .1890: Dá novo regulamento á parte em coi'1$trucçáo da E . de 

F. Central .do Brazil · .. 
Condições geraes, especifiçações e. tabella. de preçqs para execuç_ão das obras de construcção do prolon-

gam'ento da E. Gle F. Centr~l~do Brazil e,sE}us · ra!11ae8, · . 
Decreto I~. 22 l, de 26 Gle'' fevereÚ·o· de :. r8qo•: <Go~c~de -aós '"enipregados da E:, de. r.~ . Central do 

Brazil direito á aposentàdoria.;·;, r . ; • . • : :: .. .'f : '~ . \ .· ·' . . . : ·. .: . ,: .' - ~ 
A viso :-Circular ·de 2 de fevereiro de i8.98:. Declara .. que a' co11!~r . da ·data .~ª .'exec\içã.o;d~.~1ei n. 490, 

de 16 de dezembro de 1897, deixará de ser con.tádo aos_ empreg·ado~ da_ Esb'ada. te~1po para a 

ap_osentadoria· : 

'· . ~ 
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Aviso-Circular de 31 de janeiro de 1900: Declara que, por absurda e in.constitucional, não deve 
ser admittida a interpretação dada á providencia contida no art. 38 da lei n. 652, de ,23 de . ' (, 

novembro de 1899 . · Cl> 

Aviso n. 41, de 14 de agosto de 1901: Declara que os montepios instituídos no periodo de .r890 a· 
1897 são perfeitamente válidos, e que não teem ô's empregados da Estrada direito •á aposen
tadoria . 

A viso n. 114, de 2 de agosto de 1901: Declara que ao pessoal de Estrada não compete as vantagens 
da aposentadoria e montepio, e portanto deve-lhe ser feita a restituição das quantias com 
que tenha contribuiâo ·para o mesmo . 

Aviso-Gabinete. de 13 de agosto de 1901: Declara que é opinião do Thesouro que a disposição· do 
art. l l n. 6 da lei n. 490, só tem applicação aos empregados das Estradas nomeados de l de 
janeiro de 1898 em diante. 

Parecer da Commissão de Legislação ~Justiça da Camara .dos Depl)tados ao Projecto n. ro5 A-1903 
que garante aos empregados da E. de F. Central do Brazil direito á aposentadoria de 15 

de outubro de 1903 .. . 
Projecto de lei n., 218-1907: Manda contar para os e'tfeitos da aposentadoria o tempo em os empre

gados da· E. de F. Central do Br'aílil serviram como diaristas . 
Emendas ao dito Projecto. 
Decreto n. ro45, de 21 de novembro de 1890: Faz extensivo aos empregados do Ministerio dos 

Negocios da Agricultúra, Commercio e Obras Publicas o montepio obrigatorio creado pelo 
decreto n( 942 A, de 31 de outubro d~ 1890 

Decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890: Cr~ G> Montepio obrigatorio dos empregados do 
Ministerio da Fazenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Circular da Directoria Geral do Montepio do Ministerio à~ · Industria, Viação e Obras Publicas, de 
29 de dezembro de 1897 : Solicita providencias no sentiào de não serem inscriptos como 
contribuintes do Montépio dos Funccionarios Pub)icos os que forem . nomeados no exer
cício de 1898 . 

Decreto n. 655, de 7 de novembro,.de 1891 : Resolve o arrendamento das Estradas de Ferro do 
Governo Federal. . 

Lei n. 427, de 9 de dezembro de 1896: Determina que o :Tl:íesouro assuma a responsabilidade ex- · 
clusiva dos bilhetes bancarios actualmente em circulação, e regula a substituição dos mesmos 
e o resgate do papel-moeda. · 

Decreto n. 2413, de 28 de dezembro de 1896: Estabelece as bases para o arrendamento das Estradas 
de Ferro pertencentes á União. 

Edital aha!J)ando proponentes ao arrendamento das Estradas de Ferro da União, em 9 de janeiro 
de 1897. 

A viso n. 35, de 9 de abril de 1897 : Declara que continuam a ser' entregues á Associação Geral de 
, Auxilias Mutuos da Estrada de Ferro Central do Brazil as multas cobradas aos empregados 

da mesma Estra©a · •, 
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