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‚

‚
George Stephenson (acima) projetou 
e construiu a locomotiva Rocket, que 
atingia a inacreditável velocidade de  
30 km/h! Uma réplica pode ser vista no 
Museu de Ciências de Londres (abaixo)

As locomotivas a vapor

Nessa época do século 19, os empresários ingleses enfrentavam um 
grande problema. Donos do maior parque industrial do mundo, precisa-
vam encontrar uma maneira de escoar rapidamente o crescente volume de 
mercadorias para os mercados consumidores dentro e fora da Inglaterra. 

Na esperança de encontrar uma saída, apoiaram os empreendi-
mentos de George Stephenson, criador da locomotiva batizada de Blu-
cher, em 1814, destinada ao transporte dos materiais da mina, capaz 
de puxar uma carga de 30 toneladas à velocidade de 6 quilômetros 
por hora. Em 1829, quando Stephenson foi chamado para construir 
a linha férrea entre Liverpool e Manchester, a locomotiva que usou, 
Rocket, já atingia velocidades de até 30 km/hora.

Tanto quanto a máquina a vapor que a puxa, a composição ferro-
viária teve enorme importância na Revolução Industrial. Contar com 
vários vagões interligados e capazes de se movimentarem sobre uma 
linha ou trilho, seguindo uma rota em datas planejadas previamente, 
garantiu o deslocamento rápido e eficaz, tanto de matérias-primas para 
as fábricas quanto dos produtos acabados para os portos, de onde se-
riam exportados. Se Watt ofereceu a base para a mecanização de toda 
a indústria, o motor a vapor revolucionaria os transportes na época. 

Com o surgimento das primeiras estradas de ferro, os agriculto-
res de regiões mais distantes podiam enviar suas safras para longe, 
sem o risco de verem seu produto degradado. A velocidade trazida 
pela ferrovia dinamizou o ciclo produtivo e de consumo. À medida 
que a mercadoria começou a chegar mais rápido no centro consu-
midor, o dinheiro também passou a circular mais rapidamente pela 
economia do país, propiciando o surgimento do Império Britânico, 
que viveria seu auge no século 19. 

Ao redor das estações ferroviárias brotavam cidades em que antes 
nada existia. A construção das linhas ferroviárias empregou milhares 
de pessoas, incentivou muita migração e muita imigração, o ir e vir de 
muita gente, de mercadorias e de culturas. Enfim, trouxe o progresso.

A locomotiva chega ao Bra sil

Em 1835, o regente Diogo Antônio Feijó promulgou uma lei que 
concedia privilégios a quem construísse uma estrada de ferro ligando 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Não encon-
trou nenhum interessado na proposta.

O trem chegaria ao Brasil quase duas décadas mais tarde, pelas mãos 
de Irineu Evangelista de Sousa, um dinâmico empresário que instalou 
um cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa, explo-
rou o rio Amazonas com navios a vapor, implantou a primeira fundição 
de ferro e o primeiro estaleiro no país, iluminou a cidade do Rio de Janei-
ro com iluminação a gás, entre outros investimentos em infraestrutura. 
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O funcionamento de uma locomotiva a vapor
O diagrama mostra os principais componentes do 
motor característico de uma locomotiva a vapor. 
A válvula corrediça permite que o vapor em alta pressão 
(cor vermelha na figura) entre no cilindro e empurre o 
pistão, expulsando o ar gasto (cor azul na figura). 
O vapor é simplesmente expelido para a atmosfera.  
Vem daí o delicioso “tchu-tchu” da locomotiva, 
provocado pelo vapor que escapa quando a válvula 

abre o cilindro para liberar a descarga. Quando o 
trem dá partida, o pistão se move muito lentamente, 
mas quando o trem começa a andar o pistão ganha 
velocidade. O efeito disto é o som ritmado que se ouve 
quando o trem começa a se mover.

Principal representante dos primórdios do capitalismo na Amé-
rica do Sul, Irineu adotou em suas empresas, em pleno Império, os 
recursos e maquinários aplicados na Europa e nos Estados Unidos. 
Para que a região cafeicultora do vale do rio Paraíba e de Minas Ge-
rais escoasse a produção para o porto do Rio de Janeiro, Irineu con-
seguiu a concessão para construir o primeiro trecho de linha férrea 
do Brasil, entre o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, e a estação 
de Fragoso, na raiz da serra da Estrela, em Petrópolis, na então Pro-
víncia do Rio de Janeiro.

A inauguração se deu a 30 de abril de 1854. Nessa data, a loco-
motiva do primeiro trem a circular no país percorreu, em 23 minutos, 
os 14 quilômetros de ferrovia e Irineu Evangelista de Souza recebeu 
do imperador, dom Pedro 2o, em reconhecimento por seus serviços 
à pátria, o título de Barão de Mauá.

Os primeiros veículos moto rizados 

No dia 31 de maio de 1879, o alemão Werner von Siemens 
apresentou, na Exposição Mundial de Berlim, a primeira locomotiva 
elétrica e, no fim do século 19, o engenheiro alemão Rudolf Diesel 
inventou o motor de injeção a diesel (box ao lado). Assim, foram 
criadas locomotivas versáteis, que utilizavam os dois combustíveis 

O Grupo MAN, fundado em 1758 na 
Alemanha, teve um papel importante 
no desenvolvimento do motor a diesel. 
Foi nas dependências da empresa 
que o engenheiro mecânico Rudolf 
Christian Karl Diesel criou, em 1897, o primeiro 
motor a combustão interna. Sua invenção 
explorava os efeitos da reação química natural 
de explosão que acontece quando algum tipo 
de óleo é misturado ao oxigênio em ambiente 
fechado, popularmente conhecido como motor 
de combustão à compressão. Essa explosão 
controlada faz movimentar os pistões, gerando 
o movimento. Graças à sua simplicidade e 
enorme aplicação, o motor de combustão por 
compressão ganharia o mundo em locomotivas, 
navios e caminhões, que passaram a rodar 
com o denso óleo obtido do primeiro refino do 
petróleo. Em homenagem ao inventor, a mistura 
ganhou o nome de diesel. 

A invenção de Diesel
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O trem no Brasil: das primeiras linhas aos dias de hoje

1854
A viação férrea começa, 

no Brasil, em 1852, 
pela iniciativa de 
Irineu Evangelista 
de Souza,  
(1813-1889), mais 
tarde Barão de 

Mauá (ao lado).  
Ele recebeu o 

privilégio do governo 
imperial para construir 

e explorar uma ferrovia entre 
a praia da Estrela, na Baía de 
Guanabara, e a raiz da Serra de 
Petrópolis. No dia 30 de abril de 
1854, o imperador inaugurou a 
primeira seção da E. F. Mauá, com 
extensão de 14,5 quilômetros

1867
São inauguradas a E.F. São 
Paulo-Rio de Janeiro, um 
prolongamento paulista 
da E. F. Dom Pedro 2º que 
liga as duas capitais, e a 
São Paulo Railway, que liga 
Santos a Jundiaí

1860 
É inaugurado 
o primeiro 
trecho da 
Bahia and 
São Francisco 
Railway

1858 
Inaugurada a Estrada de Ferro 
Dom Pedro 2º, que, mais tarde, 
vai se transformar na Estrada 
de Ferro Central do Brasil 
(abaixo, quadro de Tarsila do 
Amaral, produzido na década 
de 1920, retratando a ferrovia)

40
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Estacionamento de trens do metrô no bairro 
do Jabaquara, em São Paulo: o mais antigo do 
país também é o que conta com a maior rede

Central do Brasil (RJ): embrião de uma malha 
que cresceria no começo do século 20

Novas perspectivas

Segundo o novo modelo de concessões defi nido pela ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres), as concessionárias 
perdem o chamado “direito de passagem”, ou seja, não poderão 
mais impedir as outras de passarem por sua área de concessão. Ou-
tra novidade do modelo é que as concessionárias deverão estabelecer 
uma meta específi ca para cada trecho ferroviário. Hoje, elas defi nem 
uma meta genérica para toda a concessão. Isso permite cuidarem de 
alguns e deixarem outros abandonados. 

Em 2010, o país contava com 3.130 locomotivas e 99.531 va-
gões. Até 2020, deve adquirir mais 2.000 locomotivas, 40 mil vagões 
e 1,5 milhão de toneladas de trilhos, importados principalmente do 
Leste Europeu e da Ásia. Dos 28 mil quilômetros de ferrovias con-
cedidas, 18 mil estão subutilizados. Desses, 10 mil quilômetros têm 
apenas um trem por dia. Dos 8 mil restantes, metade está inoperan-
te. A linha ferroviária que liga o Rio a São Paulo, por exemplo, opera 
com 66% de ociosidade. Se utilizada em sua plenitude, evitaria cerca 
de 5 mil viagens diárias de caminhões de carga. Mas a malha precisa 
receber investimentos para se tornar mais competitiva.

Com as metas específi cas, as concessionárias serão obrigadas a 
negociar capacidades ociosas ou a devolver os trechos parados para 
nova concessão, além de garantirem a qualquer empresa o direito 
de utilizar a capacidade ociosa deixada pela dona da concessão e 
transitar pelas ferrovias com equipamento próprio.

1935 
A São Paulo Railway 
lança um trem com 
tração diesel-elétrica, 
o Cometa. É o início 
da substituição 
gradual do vapor

1910
 A partir de 1910, começa 
um período de grande 
desenvolvimento das 
ferrovias brasileiras, com 
a integração de vários 
estados. Entre 1911 e 1916, 
foram construídos 5.180 
quilômetros de linhas

1903 

Brasil e Bolívia assinam o 
Tratado de Petrópolis, pelo qual 
o Brasil se obriga a construir 
a E. F. Madeira-Mamoré para 
compensar a perda do Acre pela 
Bolívia. Entre cinco mil e seis 
mil trabalhadores morreram 
durante os quase dez anos de 
construção da ferrovia, que 
atingiu 366 quilômetros

1889
No ano da 
proclamação 
da República, o 
total de linhas 
construídas atingia 
9.538 quilômetros
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O transporte rodoviário
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JK e o nascimento da indústria 
automobilística no Brasil 

Costuma-se considerar 1956 a data de nascimento da indústria 
automobilística no Brasil. Nesse ano, Juscelino criou o Geia – Gru-
po Executivo da Indústria Automobilística – e inaugurou oficial-
mente a Mercedes-Benz do Brasil. A GM abriu sua segunda fábrica 
em São José dos Campos, a Romi-Isetta lançou o primeiro carro de 
passageiros, que era 70% produzido no país, e a Vemag colocou no 
mercado a primeira camioneta DKW-Vemag 1001, chamada Vema-
guet, com 60% de nacionalização. O carro, uma cópia do modelo 
alemão DKW, era fabricado na Alemanha pelo grupo Auto Union.

A economia de São Paulo estava revitalizada pelo investimento 
de milhões de dólares no processo de nacionalização das montado-
ras. Ainda assim, fabricar automóveis era um grande desafio, consi-
derando a falta de trabalhadores habilitados e de tecnologia local, a 
falta de capital para a indústria de autopeças e de infraestrutura para 
o processo produtivo. Mesmo assim, a nova indústria fixou raízes 
no ABC, região do Estado de São Paulo composta pelos municípios 
de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e 
mudou a paisagem e o modo de vida local.

Um interurbano de São Bernardo para São Paulo podia demorar 
até três dias para ser completado. Para o escritório se comunicar 
com a matriz no exterior, só por carta ou telegrama. Alguns trechos 
de terra da ligação viária de São Paulo a São Bernardo facilmente se 
transformavam em lamaçais intransponíveis com a menor chuva. 

A primeira leva de 
montadoras no Brasil
Nas décadas de 1950 e 1960, diversas fábricas 
se instalaram na Grande São Paulo, buscando 
a proximidade dos principais mercados 
consumidores nacionais, das indústrias de 
autopeças e da indústria siderúrgica.

Willys Overland do Brasil (1952)  
São Bernardo do Campo – a fábrica lançou  
o primeiro jipe do Brasil. 

Vemag (1955) Com sede no Ipiranga (SP), 
a marca fabricava os modelos da alemã Auto 
Union no Brasil e dominou parte do mercado 
nacional de automóveis por mais de dez anos. 

Scania-Vabis (1962) São Bernardo do Campo 
– a fábrica, que produziu o primeiro motor a 
diesel brasileiro para caminhões, em 1958, é 
transferida da capital para a região do ABC. 

Mercedes-Benz (1956) São Bernardo do 
Campo – nesta fábrica foi produzido o 
primeiro ônibus monobloco do país.

Chevrolet/GM (1925) Inaugura a fábrica na 
avenida Presidente Wilson, depois transferida 
para São Caetano do Sul, em 1930.

Simca (1958) São Bernardo do Campo – 
subsidiária brasileira da marca francesa. 

Volkswagen (1959) São Bernardo do Campo 
–  primeira fábrica Volkswagen instalada fora 
da Alemanha. Os primeiros veículos fabricados 
foram a Kombi e o Fusca.
 
Karmann Ghia (1960) A montadora italiana 
inaugura fábrica em São Bernardo do Campo.

Ford (1967) Foi a primeira indústria 
automobilística a montar automóveis no Brasil, 
em 1919, mas sua primeira fábrica só seria 
instalada em 1967. 

Fábrica da Volkswagen em São Bernardo: junto com a 
indústria automotiva, surge um operário mais qualificado
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O governo do Uruguai entrou em negociação com a Vemag para renovar sua frota de táxis por carros 
DKW, fabricados no Brasil (aqui, na São Paulo de 1966, em primeiro plano)
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