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Resumo 
O objetivo desse artigo é estudar os primórdios da navegação a vapor no Brasil e a incorporação 
de companhias dedicadas a esse ramo dos transportes. Por meio dessa problemática, enfatizo as 
atividades da Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor, empresa de navegação de 
cabotagem com sede na cidade do Recife, Pernambuco.A Companhia Pernambucana foi 
instituída inicialmente sob um regime de privilégio, assim como boa parte das companhias 
instituídas no período. Todavia, a análise da legislação referente à empresa revelou que a mesma 
perdeu essa prerrogativa mediante outros incentivos econômicos, entre eles, a ampliação de sua 
área de atuação. Vale destacar ainda que a base documental desse estudo privilegiou decretos 
imperiais, relatórios ministeriais e provinciais, além de periódicos. 
 
Palavras-chave:companhia; transporte; entreposto; subvenção; Pernambuco 
 
 
Abstract 
The article aims to study the beginning of steam navigation in Brazil and incorporation of 
companies dedicated to this field of transport. Through this problematic, I emphasize activities 
of CompanhiaPernambucana de Navegação a Vapor, a cabotage shipping company based in 
Recife, Pernambuco. CompanhiaPernambucanawas initially established under a privilege 
regime, as well as a large number of companies established in the period. However, the analysis 
of legislation related to company revealed that it lost this prerogative through other economic 
incentives, among them, expansion of its area of operation. It is also worth mention that 
documentary base of this study privileged imperial decrees, ministerial and provincial reports, 
as well as periodicals. 
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Os primórdios da navegação a vapor no Brasil e no mundo 

 

Ao longo de século XIX, o desenvolvimento dos transportes e da navegação a 

vapor no âmbito da economia brasileira oitocentista teve vinculação ao processo de 

transformação das técnicas de transporte terrestre e marítimo em perspectiva mundial. 

Como salientou Richard Graham, esse fenômeno relacionou-se também ao 

aprimoramento da indústria ferramenteira e da termodinâmica que estimularam o 

melhoramento das tecnologias ligadas aos transportes (Graham, 1973, p. 13). Esse 

período assistiu ainda ao início do estabelecimento de um sistema de vias de 

comunicação e transportes, pautado na navegação a vapor e nas ferrovias em escala 

global. Tal fenômeno não havia conhecido congênere até a ascensão de uma sociedade 

de mercado em escala mundial. Emoutraspalavras, “steam and railroad would scramble 

the world's trade geography in the nineteenth century”.  (Pomeranz; Topik, 1999,p. 42). 

Cabe salientar que desde meados do século XVIII, experimentos pioneiros foram 

produzidos buscando a aplicação da energia a vapor como força motriz para a 

navegação. Arguto investigador de seu tempo, George Henry Preble escreve a obra A 

chronological History of the originand development of steam navigation, publicada em 

1883, momento em que a navegação a vapor já havia se tornado um meio de transporte 

amplamente difundido em todo o mundo. Em seus escritos, o autor enfatizou que entre 

os mais relevantes inventos nesse sentido, a primeira patente de um motor a vapor - 

obtida por James Watt em 1769 - foi a invenção que fez mais para tornar a navegação 

por vapor um sucesso prático do que qualquer outro inventor que o precedeu. (Preble, 

1883,p.15). 

A primeira viagem realizada em uma embarcação movida a energia a vapor 

ocorreu na primavera de 1807, nos Estado Unidos, quando o construtor de navios 

Robert Fulton lançou na porção leste do rio Hudson um navio a vapor de cento e trinta 

pés de comprimento, a qual deu o nome de Clermont. Apesar da embarcação ter sido 

construída naquele pais, o Clermontera composto por um único motor, construído por 

Boulton e Watt na Inglaterra. O Clermont iniciou sua primeira viagem de Nova York 

para a cidade de Albany, no dia 7 de agosto de 1807. (Preble, 1883, p. 42).  

Estimulado pelo sucesso da viagem pioneira de RobertFulton - com quem 

trocava correspondências - Henry Bell empenhou-se em adaptar a energia a vapor para a 

navegação no rio Clyde, Escócia, e assim produziu a primeira embarcação comercial a 

vapor na Europa. O navio denominado Comet navegou pela primeira vez o trajeto entre 
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as cidades de Glasgow e Helensburgh, em janeiro de 1812. A embarcação possuía cerca 

de vinte e cinco toneladas e seu motor exercia uma força de cerca de três cavalos de 

potência. O navio Comet iniciou um sistema de navegação regular, sobretudo no 

transporte de cargas e passageiros na região do rio Clyde (Preble, 1883,p. 72-73).  

No ano seguinte, 1813, um navio a vapor foi lançado em Manchester e outro em 

Bristol. Em outubro de 1814, o primeiro navio a vapor foi operado no rio Humber, costa 

leste da Inglaterra, e em dezembro o primeiro navio a vapor navegou no rio Tâmisa, no 

canal de Limehouse. Já em junho de 1815, a embarcação a vapor Ramsey, construída 

em Glasgow, chegou a Mersey, tornando-se o primeiro navio a vapor de umasérie de 

embarcações subsequentes que navegavam com regularidade entre Liverpool e 

numerosos portos da Inglaterra, da costa da Irlanda e de Escócia (Preble, 1883, p. 76). 

Ainda em 1915, foi iniciada a primeira viagem realizado por um navio a vapor na 

Rússia, onde, o Sr. Baird, superintendente de minas, percorreu o trajeto entre São 

Petersburgo e Cronstadt em um navio de sua própria construção. (Preble, 1883, p. 88). 

Em 1819, o navio Savannah fez a primeira viagem oceânica em um barco 

movidopor energia a vapor. O Savannah foi construído em Corlear'sHook, Nova York, 

por Crocker&Fickett..O trajeto dessa viagem, entre a cidade de Nova York e Liverpool, 

foi percorrido em vinte e cinco dias, durantes os quais, em alguns momentos, a 

tripulação fez uso da navegação a vela para movimentar a embarcação. (Preble, 1883, p. 

100). 

Em consonância ao movimento de generalização gradual do uso da energia a 

vapor, medidas foram tomadas pelo governo imperial brasileiro para a difusão de 

melhoramentos nos meios de transportes do Império.  Nesse sentido, em 3 de agosto de 

1818, Dom João VI promulgou um decreto que concedeu a Felisberto Caldeira Brant 

Pontes, Pedro Rodrigues Bandeira e Manoel Bento de Souza Guimarães o privilégio 

para a introdução de embarcações movidas a vapor: 

Para navegação dos rios do seu recôncavo, e tentarem mesmo o 
estabelecimento de Paquetes para esta Corte e Pernambuco, com 
duplicado fim de aumentarem consideravelmente a indústria daquela 
Província, e darem exemplo ás outras para a mesma introdução, 
requerendo-me, por este respeito, várias graças e isenções; e tomando 
em consideração a reconhecida utilidade deste invento e os benefícios 
que dele devem resultar a este Reino. (Brasil, 181, v.1,p.7) 
 

De acordo com o fragmento do decreto acima, percebe-se que havia uma clara 

intenção do governo em promover a disseminação da navegação a vapor entre os rios e 
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portos brasileiros - sobretudo entre as principais praças de comércio nacionais- 

iniciativa que serviria de exemplo para as demais localidades. Como destacou Sampaio 

(2006), a primeira tentativa concreta nesse sentido foi feita em 1819, com uma 

embarcação a vapor trazida da Inglaterra por Felisberto Caldeira Brant, que navegou 

entre Salvador e Cachoeira no dia 4 de outubro do mesmo ano (Sampaio, 2006, p. 68). 

Apesar da viagem inaugural e de outras subsequentes, a empreitada não gerou uma 

iniciativa regular de navegação a vapor na região naquele momento.  

Após essa primeira experiência de utilização do vapor para a navegação em 

águas brasileiras, anos se passaram até a formulação de um conjunto de iniciativas 

destinadas à implantação da navegação a vapor. Tais medidas apresentaram-se sob a 

forma de decretos do poder legislativo que concederam privilégios e monopólios para 

particulares e companhias responsáveis pela prestação do serviço. Cabe salientar 

inclusive que a intenção governamental de promover o uso da energia a vapor 

manifestou-se inicialmente na modalidade da navegação fluvial. 

Nesse sentido, destaco o decreto n° 34 de 26 de agosto de 1833, a partir do qual 

ficou o governo autorizado a conceder privilégio exclusivo por dez anos ao negociante 

Guilherme Kopke para a exploração da navegação a vapor no rio das Velhas, o principal 

afluente do Rio São Francisco (Machado, 2002, p. 7). Anos depois, foi promulgado o 

decreto n° 24 de 17 de setembro de 1835, que entre outras medidas autorizou o 

privilégio exclusivo por tempo de 40 anos “a companhia denominada Rio Doce – ou a 

outra companhia na falta dessa, para navegar por meio de barcos de vapor, não só 

aquele rio, como também diretamente entre aquele rio e as capitais do Império e da 

Bahia”. (Brasil, 1835). 

Medidas de caráter geral foram promovidas para a organização da navegação a 

vapor no Brasil, por exemplo, o decreto n° 60 de 8 de outubro de 1833, a partir do qual 

ficou o governo apto para contratar companhias nacionais ou estrangeiras que 

prestassem o serviço de navegação a vapor nos rios e bahias do Império. Tal ato do 

legislativo evidenciou o desejo do Estado imperial brasileiro de difundir o emprego de 

embarcações a vapor por meio da iniciativa de particulares. No ano seguinte, o decreto 

n° 32 de 6 de março concedeu à Companhia de Nictheroy o privilégio exclusivo por dez 

anos para a navegação por meio de barcos de vapor em todas as linhas da Província do 

Rio de Janeiro. Sobre essa empresa, Renato Leite Marcondes informa que no 

Almanaque Laemmert de 1844 foi mencionado que a companhia de Niterói detinha um 

capital de 250 contos e que seus horários de operação das barcas consistiam nos 
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seguintes: “todas as horas, desde as 6 da manhã até as 7 da tarde”.(Marcondes, 2002, p. 

8) 

Em relação à navegação costeira, o decreto de 22 de abril de 1836 aprovou o 

contrato celebrado entre o governo regencial e João Tarrand Thomaz para o 

estabelecimento de paquetes de vapor, entre a Corte e os principais portos do Império ao 

Norte. No dia 9 de maio de 1837, foram aprovados os estatutos da Companhia 

Brasileira de Paquetes a Vapor. A empresa foi autorizada a promover a ligação marítima 

entre a capital do Império e os portos do Norte, até o Pará. Como destacou Almir El-

Kareh, essa foi a primeira empresa brasileira de navegação a vapor de longo curso com 

área de abrangência nacional e regularidade nas operações. (El-Kareh, 2012, p. 12) 

Destarte, o desenvolvimento da navegação a vapor Brasil foi impulsionado 

sobretudo pela promoção de uma série de decretos estabelecidos pelo governo regencial 

para a organização dessas atividades, no contexto dos anos 1830. Ainda segundo El 

Kareh, além da busca por melhorias na circulação de mercadorias, havia o interesse em 

integrar politicamente e administrativamente as províncias em um momento conflituoso 

sob a égide do governo central (El Kareh, 2012, p. 18). Conclusão semelhante foi feita 

também por Marcos Sampaio em estudo sobre a Companhia Bahiana de Navegação, 

onde o autor afirma que 

No caso especifico da Província da Bahia, havia ocorrido uma série de 
conflitos regências, muitos com cunho federalista. Assim, o 
surgimento da Companhia Bahiana neste período, vai além das 
motivações econômicas [...] existindo motivações também de ordem 
política e social. Tratava-se então de uma estratégia do governo da 
província para auxiliar o governo imperial na busca pela paz e 
unificação de todo o território nacional através da utilização dos 
vapores para a finalidade de conter as insurreições (Sampaio, 2006, p. 
71) 

Partindo de outra perspectiva argumentativa, Renato Marcondes investigou o 

mercado brasileiro nos anos 1800 por meio do comércio de cabotagem e salientou que 

“antes da febre ferroviária do último quartel do século XIX, o principal eixo de 

desenvolvimento comercial foi o litoral por meio do comércio marítimo”.(Marcondes, 

2012, p. 2). De todo modo, a navegação feita em navios a vapor mostrou-se um 

elemento para modernizar e dinamizar tanto as estruturas do comércio marítimo quanto 

dos mercados regionais. Concordando com Evaldo Cabral de Mello e Renato Leite 

Marcondes, a navegação de cabotagem foi um dos principais meios de transporte e 

circulação entre as capitanias, posteriormente, províncias brasileiras. (Mello, 2002). 
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Destarte, percebe-se quealém da necessidade de integração e de contenção das 

querelas políticas, a introdução da navegação a vapor no Brasil vislumbrou incrementar 

a amplitude das redes de circulação interna e o abastecimento que operavam por meio 

da navegação fluvial e da navegação de cabotagem2, em perspectiva complementar ao 

fluxo das circuitos e redes do comércio exterior. 

 

 

A navegação a vapor no Brasil Oitocentista e a política de subvenções 

 

Com a ampliação das atividades econômicas nacionais entre as décadas de 1850-

1860 e a especialização dos complexos agroexportadores regionais, a questão dos 

transportes tornou-se um ponto fulcral também para a dinâmica do mercado brasileiro 

durante o oitocentos. Como afirmou Sérgio Buarque de Holanda, a partir de 1851, tem 

início um “movimento regular de constituição de sociedades anônimas [...] criando-se, 

assim, em sequência quase vertiginosa, os elementos básicos de uma radical 

transformação na paisagem econômica do país”. (Holanda, 2014, p. 59). 

Autores como Almir Chaiban El-Kareh (1982), Eugene Ridings (1996), Goularti 

Filho (2010) concordam sobre a afirmativa de que governou imperial brasileiro 

concentrou suas iniciativas para estimular o desenvolvimento dos meios de transportes 

concedendo privilégios de garantia de juros, para as ferrovias, e nas subvenções, para a 

navegação.No caso das ferrovias, El-Kareh (1982) abordou a questão das relações entre 

o Estado imperial brasileiro e as companhias do setor de transporte em obra sobre a 

Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro II. Neste estudo, o autor defende a tese de que 

o surgimento de uma empresa capitalista numa formação social e econômica escravista 

dependia da subordinação da empresa ao Estado. (El-Kareh, 1982, p. 44). 

No quadro I foram destacadas as despesas econômicas do governo imperial, por 

itens, em determinados períodos. Os itens Obras Públicas, Correios e Telégrafos, 

Navegação a Vapor eEstradas de Ferro compreendiam despesas relativas aoMinistério 

dos Negócios do Império. A partir de 1860, com a criação do Ministério dos Negócios 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, passaram à alçada desse órgão. Cabe 

                                                           
2 A navegação de cabotagem compreende aquela realizada por navios e demais embarcações nacionais 
que navegam de uns para outros portos do Império. A pequena cabotagem é estabelecida entre os portos 
de uma mesma província e a grande cabotagem efetua-se entre as diversas províncias brasileiras. Cf. 
Coleção dos mapas estatísticos do comércio e navegação do Império do Brasil no ano financeiro de 
1849-1850. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1848. Paginação irregular. 
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ressaltar que o item Estrada de Ferro não apresenta um valor destacado no quadro 

abaixo antes de meados dos anos 1860, pois, como mencionei anteriormente, governou 

utilizou-se da política de garantia de juros e da concessão de empréstimos para esse 

meio de transporte.  

 

Quadro 1 - Despesas econômicas, por Itens, Brasil, 1850-1871 (%) 

 

Fonte: Balanço da Receita e Despesas do Império. Cf: CARVALHO, 1996: 400. 
 

Como destacou por José Murilo de Carvalho, as despesas econômicas 

correspondem aos melhoramentos materiais, ou investimento social em capital físico 

(Carvalho, 1996, p. 251). A análise das informações contidas no quadro 1 evidencia que 

entre as despesas econômicas promovidas pelo Estado imperial brasileiro, a despesas 

destinas à navegação a vapor concentraram boa parte dos investimentos. Vale destacar 

que três delas apresentam relação direta com a infraestrutura de transporte, entre elas as 

rubricas para Obras Públicas, Navegação a Vapor e Ferrovias.  

No caso da navegação a vapor, Eugene Ridings salientou que aparentemente 

todas as companhias foram subsidias pelo governo central, e pelos respectivos governos 

provinciais, ás vezes, por ambos (Ridings, 1994, p. 249). Tal política de subvenção era 

justificada pela importância e funcionalidade dos serviços prestados ao Estado, uma vez 

Anos Estradas 

de Ferro 

Navegação 

a Vapor 

Correios e 

Telégrafos 

Obras 

Públicas 

Outros Total 

1841-42 - 20,42 0,30 77,84        1,44 100,00 

1845-46 - 26,21 0,57 40,30 2,92 100,00 

1850-51 - 26,09 0,35 72,54 1,02 100,00 

1855-56 - 28,44 0,74 63,79 7,03 100,00 

1859-60 - 36.03 0,48 53,11 10,38 100,00 

1865-66 23,67 20,91 10,66 29,86 14,9 100,00 

1870-71 51,17 11,44 6,32 19,61 11,46 100,00 

1880-81 48,53 7,85 8,38 22,32 14,05 100,00 
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que muitas companhias incorporaram, no conjunto de suas atividades funções que 

beneficiavam a administração pública. 

 

 

Quadro 2 - Subvenções pagas às maiores companhias de navegação 1860- 1892 (em 
contos de réis e porcentagem) 

 
Empresas/ano de 

fundação 

1860 1866 1876 

Cia Brasileira Paquete a 

Vapor (1837) 

1.008:000$000 42,9 % 1.024:000$000 42,7% - - 

Cia de Comércio e 

Navegação do Amazonas 

(1852) 

620:000$000 26,3% 720:000$000 30% 816:000$000 24.4% 

Cia Nacional de 

Navegação (1871) 

 - - - - 436:000$000 13% 

Cia Brasileira de 

Navegação (1871) 

- - - - 1.147:499$000 34,3% 

United States and Brazil 

Mail Steam Ship  (1866) 

 - - 200:000$000 8,34% 200:000$000 6% 

Cia de Navegação 

Montevidéu – Cuiabá 

(1858) 

200:000$000 8,5% - - - - 

Cia Pernambucana de 

Navegação (1853) 

108:000$000 4,5% 131:208$326 5,4% 155:599$986 4,6% 

Cia do Maranhão(1857) 120:000$000 5,1% 120:000$000 5% 122:000$000 3,6% 

Cia Bahiana de 

Navegação (1852) 

84:000$000 3,5% 84:000$000 3,5% 84:000$000 2,5% 

Cia Espírito Santo e 

Caravelas (1854) 

72:000$000 3% 57:000$000 2,3% 90:000$000 2,7% 

Cia Sergipense de 

Navegação 

12:000$000 0,5% 7:000$000 0,3% 12:000$000 0,3% 

Outras 133:000$000 5,6% 55:160$785 2,3% 222:830$270 6,6% 

Total 2.349:000$000 100% 2.398:369$111 100% 3.355:929$256 100% 

Fontes: Brasil, Ministério da Agricultura, 1860 e 1866; GOULARTI FILHO, 2010 

 

De acordo com quadro 2, durante a década de 1860, a Companhia Brasileira de 

Paquetes a Vapor e a Companhia de Comércio de Navegação do Amazonas 
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concentraram mais de 70 % das subvenções governamentais concedidas para a 

navegação a vapor. Cabe esclarecer que o cálculo da subvenção era feito com base no 

número de viagens realizadas anualmente pelas empresas, assim como, pela amplitude 

de sua área de atuação. Outra mudança importante foi introduzida a partir de meados 

dos anos 1860, quando a navegação de cabotagem deixou de ser um privilégio 

exclusivo de embarcações nacionais (Brasil, 1866).A partir desse decreto, o governo 

autorizou a participação de empresas estrangeiras nesse setor, passando também a 

subsidia-las, como foi o caso da United StatesandBrazil Mail SteamShip, que no quadro 

2 aparece como beneficiáriade cerca de 8 % das subvenções totais.  

Em relação ao crédito e ao financiamento dessas atividades, podemos 

caracterizar essas empresas como um exemplo do processo de concentração 

monopolista de companhias de serviço, nas mãos do capital multinacional, que se deu 

em meados do século XIX, em boa parte do mundo ocidental. Tal período foi 

denominado por alguns autores de terceira fase das redes de serviços - sendo a primeira 

fase a construção de redes ramificadas desde um ponto para abastecer uma área 

limitada, e a segunda a formação de malhas por conexão de redes ramificadas. 

(Andreatta, 2009, p. 189) 

Assim, percebemos que havia uma configuração específica em relação a área de 

atuação de cada empresa que visava atender os interesses econômicos envolvidos nos 

empreendimentos, assim como, uma configuração espacial regional. Desse modo, as 

companhias menores navegavam entre os portos locais, as medianas atendiam à sua 

mesorregião de origem e as maiores faziam a linha norte e sul, cobrindo todo o litoral 

brasileiro (Goularti Filho, 2010, p. 9).  

Entre as empresas que atuaram no setor da navegação a vapor brasileira, a 

Companhia Pernambucana de Navegação figurou entre as principais empresas no nesse 

ramo. Foi uma empresa bastante longeva, atuando entre os anos 1852 a 1908. Em 

termos de subvenções, no quadro 2 percebe-se que esse empreendimento recebeu 

volumosas quantias do governo imperial, estando entre as maiores companhias 

regionais com atividades subsidiadas, beneficiada por cerca de5% dos incentivos totais. 

Vale destacar que além da subvenção concedida pelo governo imperial, a empresa 

recebia subvenções anuais das províncias onde operava: da província de Pernambuco, 

recebia 40:000$000, do Rio Grande do Norte 4:000$000, das Alagoas 8:000$000, do 

Ceará 10:000$000 e de Sergipe 6:000$000 contos de réis. (APEJE, 1864, p. 49). 
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O negócio da navegação de cabotagem e a fundação da Companhia Pernambucana 
de Navegação a Vapor 

A Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor foi criada pelo decreto n° 

1.113 de 31 de janeiro de 1853, que concedeu a Francisco de Paula Cavalcanti de 

Albuquerque, e a outros, o privilégio exclusivo por vinte anos a fim de que fosse 

incorporada uma companhia para o estabelecimento da navegação a vapor regular 

entreos portos de Maceió e Fortaleza.  

Ilustração 1 – Área de atuação Companhia Pernambucana de Navegação 
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Fonte: IBGE: Mapa político da Região Nordeste, 2016 

 

O privilégio foi concedido com base no decreto n° 632 de 18 de setembro de 

1851 que autorizou o governo a organizar companhias destinadas à navegação a vapor, 

garantindo o privilégio exclusivo por até vinte anos, concedendo a essas “uma 

subvenção anual de 60:000$000 nos primeiros dez anos, e 40:000$000 nos seguintes, ou 

aliás, se assim convier às companhias, a garantia de 8% do capital empregado”. (Brasil, 

1851) 

A Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor teve seu estatuto aprovado 

em julho de 1854 de acordo com o parecer favorável emitido pela Seção dos Negócios 

do Império do Conselho de Estado. O decreto estabeleceu sua incorporação, o montante 

do fundo social - estipulado em 600:000$000 –, sua divisão por ações, além de 

cláusulas que definiram normas para a organização da assembleia de acionistas, lucros e 

dividendo, Conselho de Direção e Comissão de Exame (BRASIL, 1854). Neste 

consórcio estavam alguns dos principais negociantes de grosso trato da praça comercial 

do Recife, que exerciam, concomitantemente, as mais diversificadas atividades na 

província de Pernambuco.  (Dourado, 2015, p. 111) 

 

Quadro 3 – Sócios fundadores da Companhia Pernambucana (1853) 

Cargo Nome Atividades Nacionalidade 

Presidente Francisco de Paula Cavalcanti 

de Albuquerque 

- Proprietário do Engenho 

Suassuna 

- Senador do Império e 

Ministro da Guerra (1840) 

- Barão e Visconde de Suassuna 

Brasil 

Secretário José Jeronimo Monteiro - Negociante 

- Diretor do Banco de 

Pernambuco 

Brasil 

Diretores Manoel Gonçalves da Silva - Negociante 

- Diretor do Banco de 

Pernambuco 

Portuguesa, brasileiro 

naturalizado 
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Fernando Bieber - Negociante 

- Vice-cônsul de Hamburgo e 

Áustria 

Prússia 

Elias Baptista da Silva - Negociante 

- Cônsul dos Estado Pontifícios 

Portuguesa, brasileiro 

naturalizado 

Manoel Ignácio de Oliveira - Negociante 

- Diretor do Banco de 

Pernambuco 

Portuguesa, brasileiro 

naturalizado 

João Pinto de Lemos - Comendador da ordem de 

Cristo 

- Negociante 

- Diretor do Banco de 

Pernambuco 

Portuguesa, brasileiro 

naturalizado 

Manoel Joaquim Ramos e 

Silva 

- Negociante 

- Comendador da Imperial 

Ordem da Rosa 

Portuguesa, brasileiro 

naturalizado 

Francisco Antônio de Oliveira - Barão do Beberibe 

- Comendador da ordem de 

Cristo 

- Negociante  

Brasil 

Fonte: APEJE, Folhinha de Algibeira ou DiarioEcclesiastico e civil para as provincias de Pernambuco, 
Parahiba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas”, Typografia M. F. de Farias, 1848, 1850, 1851 e 1853. 
 

No quadro 3 foram elencados os sócios fundadores da Companhia 

Pernambucana de Navegação a Vapor. Com exceção do presidente da empresa, o 

político do partido conservador Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque - 

Visconde de Suassuna, da poderosa família Cavalcanti de Albuquerque - todos os outros 

sócios apareceram nas listagens dos negociantes de grosso trato publicadas nos 

almanaques locais.  

Muitos dos sócios destacados no quadro 3, além de atuarem como negociantes, 

exerceram também outros funções e atividades em paralelo com a gestão da empresa. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Os primórdios da navegação a vapor no Brasil: cabotagem e privilégios 

 

13 

Segundo Braudel, os grandes comerciantes ou capitalistas estariam no topo da 

hierarquia mercantil, numa esfera da circulação que lhes concederia o privilégio da 

polivalência e da não-especialização; esfera na qual ser negociante implicava na 

adaptação aos mais diversos tipos de ofertas e demandas estabelecidas pelo mercado. 

Seriam ainda eles “detentores do controle do comércio de longa distância, do privilégio 

da informação, da cumplicidade do Estado e da sociedade”.(Braudel, 2009, p. 353)  

Ao deslocarmos o foco analítico do grupo econômicorepresentado pela 

Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor e enfatizarmos as ações individuais e 

estratégias3 a ela relacionadas, perceberemos que não é possível avaliar a inserção 

socioeconômica dessa companhia, assim como a influência que exerceu localmente, 

sem uma investigação da trajetória dos membros que compunham esse grupo e de suas 

redes de solidariedade e transações dentro e fora da província de Pernambuco. 

É importante mencionar que alguns dos sócios da empresa estiveram ligados ao 

financiamento do comércio atlântico de escravos para Brasil. Entre eles, destacaram-se, 

Francisco Antônio de Oliveira, o Barão do Beberibe, que entre os anos de 1825 e 1835 

consignou cerca de dezessete embarcações negreiras oriundas de diversos portos 

africanos com destino à província pernambucana (Albuquerque; Versiani; Vergolino, 

2012, p. 12). Outro dos sócios fundadores da Companhia, o negociante Elias Batista da 

Silva foi mencionado nas fontes como patrocinador de pelos menos quatro viagens 

destinadas ao comércio negreiro que desembarcaram escravos em Pernambuco trazidos 

de portos na África Centro Ocidental e de Luanda. Já o negociante João Pinto de Lemos 

foi consignatário de pelo menos duas embarcações negreiras para a província na década 

de 1840 - o brigue sardo Dario vindo Angola, 1845 e o patacho espanhol Calúnia 

originária da Guiné, 1847 (Diario de Pernambuco, 1845, p. 2, e 1847, p. 2). Sobre as 

carregações negreiras desse último negociante, destaco que foram empreendidas no 

período de ilegalidade do comércio atlântico de escravos para o Brasil, uma vez que, a 

partir de 1831, a importação de africanos foi legalmente proibida no pais.  

Assim, fica claro que alguns dos indivíduos que estiveram envolvidos na 

fundação da empresa atuavam também no comércio atlântico de escravos, mesmo no 

período de ilegalidade dessa atividade. A partir dessa constatação é importante nos 
                                                           
3 O conceito de estratégia refere-se à capacidade dos atores sociais de manipularem as situações sociais 
para aperfeiçoar os valores agregados nas próprias relações sociais. Tal conceito refere-se ainda às noções 
de status, gestão de recursos, escolhas e oportunidades. Ver: BARTH, Fredrik. Processandform in social 
life - selectedessaysof Fredrik Barth, vol.1, London: Routlegde&Kegan Paul, 1981 125-126; LEVI, 
Giovanni, A herançaimaterial.Trajetória de um exorcista do Piemonte no século XVII. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira., 2000, p. 45. 
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remetermos ao decreto imperial que instituiu a Companhia Pernambucana de 

Navegação, uma vez que o mesmo possuía um artigo que penalizava a empresa caso a 

mesma auxilia-se, direta ou indiretamente, “os perturbadores da ordem pública, os 

introdutores de africanos e os que fizessem contrabando de mercadorias”(Brasil, 

1853).Porém, não temos como comprovar se a empresa operou o transporte ou venda de 

africanos em condição de escravos, ou mesmo se algum dos homens de negócios 

envolvidos no empreendimento ainda comercializava escravos após o início das 

atividades da empresa. 

A investigação das origens do capital empregado no comércio atlântico de 

escravos para o Brasil torna-se importante, não somente pela relevância dessa região 

dentro do esquema de financiamento das atividades negreiras, mas porque tal 

investigação pode oferecer indícios acerca das inversões dos capitais investidos no 

financiamento do comercio atlântico de escravos transferidos para outros setores da 

economia brasileira, no pós-1850. Cabe destacar que no período de vigência do tráfico 

no Brasil (1560-1856) desembarcaram 4.864.374 africanos no país e 853.833 africanos 

em Pernambuco. No Brasil, 2.054.725, ou seja, 42%, desembarcaram no período de 

1801 a 1850. Em Pernambuco, 259.054 ou 30%, desembarcaram entre 1801 e 1850, 

perfazendo uma média de 5 mil desembarcados por ano. (Albuquerque; Versiani; 

Vergolino, 2012) 

Outrossim, alguns dos sócios diretores da Companhia Pernambucana exerceram, 

simultaneamente, atividades consulares na província, como demonstra o quadro 3. Entre 

eles, destacaram-se no exercício das referidas atividades os diretores Elias Baptista da 

Silva, cônsul dos Estados Pontifícios e Fernando Bieber, vice-cônsul de Hamburgo e 

Áustria, ambos negociantes de grosso trato da praça de comércio do Recife.  

Alguns autores ressaltaram que o trabalho consular de negociantes era 

interessante para o Ministério das Relações Exteriores de várias nações, pois dessa 

forma dispensavam-se os custos de instalação e manutenção de funcionários de Estado 

específicos para esse fim (Takeya, 1995 e Monteiro, 1998).Além disso, havia uma certa 

pressão sobre os mesmos ministérios para que os cônsules fossem recrutados 

exclusivamente entre os comerciantes e os antigos negociante, em uma clara estratégia 

para a obtenção de informações comerciais privilegiadas. 

Outra questão que emerge a partir da análise das trajetórias dos sócios da 

primeira diretoria da empresa relaciona-se ao fato de que os negociantes João Pinto de 
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Lemos, Manoel Ignácio de Oliveira, José Jeronimo Monteiro e Manoel Gonçalves da 

Silva envolveram-se na criação do Banco de Pernambuco, instituição fundada pela 

iniciativa de comerciantes da praça do Recife. Além do estimulo que a fundação de um 

banco representou para a fluidez da circulação dos capitais na economia local 

pernambucana, a instituição financeira foi de aprazível serventia para alguns membros 

do partido conservador, que sempre estiveram envolvidos em negócios, uma vez que 

tinham “empenhado nos seus cofres suas próprias economias e capitais”. (Rosas, 1999, 

p.97) 

O Banco foi criado com o auxílio do presidente da província de Pernambuco, o 

conservador Vitor de Oliveira, e sua presidência entregue ao também conservador Pedro 

Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, Visconde de Camaragibe, irmão do 

então presidente da Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor, Francisco de 

Paula Cavalcanti de Albuquerque. Cabe mencionar que os irmãos Cavalcanti de 

Albuquerque, cujas origens familiares remontam a propriedades rurais dedicadas ao 

cultivo de cana de açúcar na zona da mata pernambucana, envolveram-se tanto na 

política local e nacional quanto em empreendimentos econômicos, um modo claramente 

estratégico de reforçar sua rede de influência familiar.  

Como afirmou Giovanni Levi, a participação dos indivíduos na elaboração da 

realidade social não pode ser avaliada somente com base em “modelos que associam 

uma cronologia ordenada, uma personalidade coerente e estável, ações sem inércia e 

decisões sem incertezas”(Levy, 2006, p. 169). Ao longo da trajetória de vida de cada 

indivíduo “aparecem, ciclicamente, incertezas e escolhas, ou seja, uma política de vida 

cotidiana cujo centro é a utilização estratégica das normas sociais” (Levy, 2000, p. 45). 

Assim, para o referido autor, o estudo de trajetórias de vida estabelece um procedimento 

metodológico privilegiado para a verificação do “caráter intersticial [...] da liberdade de 

que dispõem os agentes, e para observar como funcionam concretamente os sistemas 

normativos, que jamais estão isentos de contradição”.4 

Entre os sócios fundadores da Companhia Pernambucana de Navegação a 

Vapor, há outra característica comum chama atenção. Os negociantes João Pinto de 

Lemos, Francisco Antônio de Oliveira, Manoel Joaquim Ramos e Silva e possuíam 

                                                           
4Para Levi a utilização de trajetórias de vida em estudos históricos estabelece um procedimento para a 
observação do caráter intersticial das relações, ou seja, que comunica duas partes de uma estrutura (o 
sistema normativo), detentora de um funcionamento concreto, embora contraditório. Ademais, sobre a 
“liberdade de que dispõem os agentes”, essa diria respeito a uma racionalidade seletiva que perpassa as 
ações coletivas e individuais relacionadas, por sua vez, “a utilização consistente das incoerências entre os 
sistemas de normas e de sanções”. LEVI, op. cit., (2000), p. 46. 
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comendas de ordem honoríficas. Os dois primeiros da ordem de Cristo e o último da 

ordem da Rosa. Cabe esclarecer que a ordem de Cristo é a mais antiga das ordens 

honoríficas brasileiras, atribuída em reconhecimento aos serviços prestados à nação cuja 

origem remonta à ordem Militar de Cristo, vinda de Portugal. Já a imperial ordem da 

Rosa foi criada por Pedro I para perpetuar a memória de seu matrimônio, em segundas 

núpcias, como Dona Amélia de Leuchtenberg.  

Como afirmou Roderick Barman, no contexto do Brasil imperial, a posse de um 

título era um reconhecimento do imperador, representando assim, uma afirmação do 

poder da monarquia (Barman, 1973, p. 11). A valorização dessas comendas por parte 

dos negociantes acima referidos demonstrava que os mesmos usufruíam de um status 

diferenciado em relação ao grupo ao qual pertenciam. Não é demais lembrar que o 

decreto imperial que instituiu a Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor 

previu que a autorização para a formação da empresa se fazia sob a forma de um 

privilégio exclusivo concedido aos indivíduos destacados no quadro 3, para a 

implantação e exploração comercial de um sistema de navegação a vapor regular.  

Sob um contexto mais amplo, uma observação relevante para além das relações 

interpessoais e econômicas aqui discutidas refere-se ao fato de que a sociedade 

brasileira oitocentista foi caracterizada, grosso modo, pela dualidade presente na 

coexistência de fenômenos sociais distintos: a ascensão das estruturas sociais modernas 

e capitalistas e a permanência da estratificação socioeconômica herdada do Antigo 

Regime, marcadamente influenciada por valores de distinção social e de privilégio das 

classes proprietárias. (Freyre, 2004) 

Retomando a caracterização da empresa, verificou-se que a força da influência 

estrangeira na Companhia Pernambucana ficou demonstrada a partir da observação das 

nacionalidades presentes entre seus sócios fundadores. A maior parte dos diretores da 

Companhia, destacados no quadro 3 foi composta por estrangeiros, sobretudo 

portugueses naturalizados brasileiros. Como salientou Eugene Ridings, os portugueses 

foram também os membros mais numerosos nas diretorias das associações comerciais 

brasileiras ao longo do Oitocentos. (Ridingis, 1996, p. 37) 

Os laços existentes entre Brasil e Portugal foram baseados na forte herança 

colonial, bem como nas constantes migrações entre os dois países. Pode-se dizer ainda 

que o grande número de portugueses na direção e coordenação de empreendimentos 

comerciais no Brasil pós-Independência teve uma relação intrínseca com a consolidação 

da comunidade portuguesa como um grupo econômica e politicamente importante no no 
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Brasil. Assim percebemos também que s redes de solidariedade e sociabilidade 

estabelecidas entre seus membros eram estreitadas e sedimentadas por meio de ações 

que não se restringiam a manutenção de sua inserção econômica. 

 

 

  A criação e a incorporação da Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor 

 

No que se refere ao desempenho da Companhia Pernambucana de Navegação, 

Sueli Almeida destacou algumas das dificuldades que a empresa enfrentou durante sua 

existência. A autora mencionou que vários pontos do litoral da província de Pernambuco 

não ofereciam boas condições para a implantação de um sistema de navegação a vapor 

por apresentarem problemas de profundidade e de navegabilidade para os vapores 

(Almeida, 1989, p. 117-118). Suas considerações foram retiradas dos escritos produzidos 

pelo engenheiro de obras públicas da província de Pernambuco, José Mamede Alves 

Ferreira, que em 1851 escreveu um relatório sobre a questão da navegação a vapor.  

Naquela época, o engenheiro Mamede Ferreira condenou a organização de uma 

companhia de navegação a vapor, afirmando que as condições da província 

representavam um entrave para a implantação desse sistema de transporte em virtude do 

“grandioso volume de obras que deveriam ser realizadas nos portos locais”(Almeida, 

1989, p. 159). É importante destacar que cerca de dez anos depois, o próprio Mamede 

Ferreira aparece listado como membro da diretoria da Companhia Pernambucana, 

empreendimento que o próprio rechaçou anos antes. (Pernambuco, 1862, p. 156). 

O fato é que existiam interesses conflitantes entre os grupos que apoiaram e 

investiram na montagem de empresas de navegação a vapor, e aqueles que rechaçaram e 

condenavam empreendimentos desse tipo. No estudo de Siméia Lopes sobre o comércio 

interno paraense em meados do século XIX, a criação de empresas de navegação fluvial 

a vapor na região amazônica mostrou-se uma questão geradora de disputas entre o 

governo provincial, os grupos ligados ao comercio exterior e os negociantes e 

proprietários de embarcações que atuavam no mercando interno. (Lopes, 2002, p. 122-

125)  

De fato, a companhia passou por inúmeras dificuldades para sua incorporação e 

para iniciar as operações de navegação a vapor. Todavia, a longo prazo, mostrou-se uma 

das empresas nacionais mais longevas no ramo da navegação a vapor, mantendo suas 

atividades no setor até a primeira década do século XX. Como explicar que uma 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Os primórdios da navegação a vapor no Brasil: cabotagem e privilégios 

 

18 

empresa cuja administração foi tão malconduzida, como afirma Almeida, pudesse atuar 

por mais de cinco décadas no mesmo setor, ampliando constantemente sua área de 

atuação?  

Os primeiros cessionários beneficiados pelo decreto concederam o privilégio da 

incorporação da empresa a outros indivíduos. Na imprensa pernambucana foi publicado 

o termo de escritura pública do contrato de cessão por meio do qual o privilégio foi 

transferido. De acordo com essa fonte, os novos concessionários, beneficiados pelas 

mesmas condições recebidas do governo imperial foram os senhores: 

Antonio Marques do Amorim, sócio, por parte da firma social de 
Viúva Amorim & Filho; George Patchet, procurador. por parte da 
firma Rostron, Rooker&Co.; Frederico Coulon, João Pinto de Lemos 
Junior e Antonio Valentim da Silva Barroca sócios da firma social 
Barroca & Castro.(Diario de Pernambuco, 1854: 2) 

É importante mencionar que investigações prévias feitas nos periódicos ingleses 

revelaram que a firma Rostron, Rooker&Co. foi uma sociedade anônima com sócios no 

Brasil e na Inglaterra, composta até meados de 1860 por Richard Rostron, Thomas 

Dutton, Michael Marshall Rooker, Charles James Benson e John Rostron, ambos 

negociantes atuantes em Pernambuco, no império do Brasil (The London Gazette, 1861, 

p. 1336). A empresa foi ativa consignatária de embarcações empregadas no comércio 

marítimo, contando com contatos comerciais em outros entrepostos do Império. Nos 

anos 1850 os mesmos negociantes participaram também das firmas “Rostron, 

Dutton&Co., no Rio de Janeiro e da Rostron&Co. na Bahia” (The London Gazette, 

1852, p. 3536). Para Stanley Chapman, desde o século XVIII os ingleses tinham uma 

diversidade de negócios e já no XIX, após as Guerras Napoleônicas e a Revolução 

Industrial, emergiu “uma nova geração de especialistas, comissários residentes em 

praças comerciais estrangeiras, mas geralmente com um sócio ou agente na Grã-

Bretanha.(Chapman, 1993 apud Guimarães, 2012, p. 229) 

Cabe ressaltar que além da empresa Rostron, Rooker&Co., outras firmas e 

negociantes britânicos foram mencionados pelas fontes como acionistas e diretores da 

companhia, entre eles, Saunders, Brothers &Co (1862), Thomas Jeffries (1864) e John 

Lilly (1866). Dessa maneira percebe-se a presença sociedades comerciais britânicas na 

organização da Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor. Como vimos 

anteriormente a presença de estrangeiros na composição do grupo fundados da 

companhia foi evidente. Porém, no momento de incorporação da empresa, a presença do 
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capital britânico se mostrou fundamental para que o empreendimento fosse efetivamente 

iniciado.  

Devemos salientar ainda que de acordo com a historiografia econômica e social 

brasileira e estrangeira, as pesquisas referentes às companhias de comércio e de 

navegação de cabotagem longo curso do século XIX, organizadas sob a forma de 

sociedades anônimas e com padrão tecnológico crescente - face ao uso do motor a vapor 

e do ferro - demonstraram a necessidade de constantes financiamentos de capitais, assim 

como a presença na diretoria e de acionistas de negociantes nacionais e estrangeiro. 

Após a cessão do privilégio, trataram os sócios de definir as bases de 

organização da empresa. O estatuto da Companhia Pernambucana foi aprovado em 

julho de 1854, por meio do qual foi estabelecida sua incorporação, o montante do fundo 

social - estipulado em 600:000$000 –, sua divisão por ações, além de cláusulas que 

definiram normas para a organização da assembleia de acionistas, lucros e dividendo, 

Conselho de Direção e Comissão de Exame (Brasil, 1854). A referida companhia foi 

estabelecida com o objetivo de transportar mercadorias diversas, passageiros, dinheiro e 

tropas, com o firme propósito de desenvolver o comércio da praça de Pernambuco e das 

outras praças que optassem por seus serviços. 

O estatuto da Companhia passou pela primeira modificação ainda no ano de 

1854, tendo como base o parecer favorável da Seção dos Negócios do Império do 

Conselho de Estado. Tal alteração previu que a subvenção dada pelo governo imperial, 

prevista no decreto de 1853, seria aumentada em 24:000$000 anuais, acrescentando um 

artigo referente à designação dos portos intermediários em que deviam os vapores da 

Companhia fazer escalas “à proporção que se forem removendo os obstáculos que ainda 

tornam alguns inacessíveis” (Brasil, 1854). No mesmo ano, antes que fossem iniciadas 

suas atividades, a companhia comunicou ao governo da província de Pernambuco, como 

condição necessária para que seu empreendimento comercial fosse bem-sucedido, a 

indispensável necessidade de melhoramento dos “dos portos em que a Companhia 

tivesse de atracar os vapores”.(APEJE, 1854) 

É importante ressaltar que a companhia somente começou a receber as 

subvenções do governo quando teve início suas atividades de navegação, ou seja, todos 

os custos para a instalação do empreendimento correram por conta de seus sócios e 

acionistas. Em outubro de 1855, noticiaram os jornais locais que havia chegado ao porto 

do Recife o primeiro navio a vapor da Companhia Pernambucana, o Marques de Olinda. 
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De acordo com a notícia, a pedido dos diretores, foi incumbido o Sr. Richard Rostron, 

negociante residente em Manchester, para contratar a fatura deste vapor, o que efetuou 

com o hábil construtor John Laird de Birkenhead, em Liverpool. A embarcação tinha 

capacidade de 400t e força de 150 cavalos. Havia custado vinte e cinco mil libras 

esterlinas. (Diario de Pernambuco, 1855, p. 2) 

No que se refere ao processo de montagem e incorporação da Companhia 

Pernambucana, há evidências de que os vapores da companhia foram construídos em 

estaleiros britânicos. Menos de um ano depois, a segunda embarcação da companhia, o 

vapor Iguarassu, chegou ao porto do Recife proveniente da Inglaterra com indicação de 

fabricação no mesmo estaleiro. (Diario de Pernambuco, 1856, p. 3) 

Em relação a primeira embarcação da companhia, o navio Marques de Olinda 

iniciou a primeira viagem da linha Sul no dia seguinte. Seguiu para o Rio de Janeiro a 

fim de entregar as mercadorias que em Liverpool tomou o frete para aquela praça. 

(Diario de Pernambuco, 1855, p. 2)No trajeto de retorno do Rio de Janeiro, transportou 

tropas, medicamentos e médicos do Rio de Janeiro e da Bahia que se faziam necessários 

em várias localidades assoladas pela cólera entre os anos 1855 e 1856. Levou ajuda às 

cidades de Aracajú, Penedo e Maceió, retornando ao Recife cerca de dois meses após 

sua partida. (Diario de Pernambuco, 1855, p. 3) 

Em janeiro de 1856, o vapor Marques de Olinda partiu para a primeira viagem 

da linha Norte, seguindo para o Maranhão, com escala nos portos da Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Aracati, Ceará, Acaraú e Maranhão. (Diario de Pernambuco, 1856, p. 

3). No retorno, o navio naufragou após um acidente na barra de Goiana (PE), carregado 

de açúcar e couro, além de passageiros. Não houve mortos, mas a embarcação foi 

perdida. (Diario de Pernambuco, 1856, p. 2). Cabe esclarecer que ao contrário do que 

menciona Sueli Almeida, naufrágio do Marques de Olinda ocorreu segunda viagem da 

companhia, em março de 1856 e não na primeira, em dezembro de 1855. A partir da 

aquisição do vapor Iguarassu, a companhia pode então retomar suas atividades de 

navegação.  

A segunda embarcação da empresa contava com 458 toneladas e equipagem 40 

(Diario de Pernambuco, 1856, p. 4). Aportou no Recife proveniente de Londres em 25 

de setembro de 1856 e dias depois partiu em viagem na linha Sul para Maceió com 

escala em Tamandaré e Barra Grande (Diario de Pernambuco, 1856, p. 3). No ano 

seguinte, o Persinunga, outro vapor da companhia entra em atividade. (Diario de 

Pernambuco, 1857, p. 3) 
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A partir de 1857 as atividades da Companhia Pernambucana ganharam maior 

regularidade. De acordo com o Relatório da Presidência da Província de Pernambuco, a 

companhia havia realizado cinco viagens na linha Norte percorrendo sete portos 

distintos até Granja no Ceará, com capacidade de carga completa, trazendo ao porto do 

Recife cento e vinte passageiros em somente uma viagem. Em relação a linha sul, o 

relatório informou a ocorrência de dezesseis viagens do Recife até Maceió. Já que se 

tratava de um trajeto mais curto, cujos portos intermediários eram exportadores de 

açúcar, somente em tempo de safra seriam ali encontrados maiores carregamentos. 

(Pernambuco, 1857, p. 15) 

Sobre as atividades da companhia, o relatório provincial de 1857 conclui que sua 

atuação representava um estimulo às transações mercantis com as províncias vizinhas, 

uma vez que, “só para o Aracati tem o vapor Iguarassu levado de cada vez 600 a 800 

contos de réis em fazendas, e para o Rio Grande do Norte 200 contos de 

réis”.(Pernambuco, 1857,p. 18) 

Cerca de cinco anos depois, o relatório do presidente da província de 

Pernambuco de 1863 informa que no ano findo, o serviço de navegação da Companhia 

Pernambucana transportou 3.884 passageiros e um montante de mercadorias em um 

valor superior a 3.000 contos de réis entre as viagens das linhas sul e norte. 

(Pernambuco, 1863, p. 46). Cabe destacar que de acordo com o relatório do Ministério 

da Fazenda, a Companhia Pernambucana era uma empresa expressiva no ramo da 

navegação a vapor, “operando com seus seis vapores, cobria os portos do Ceará a 

Sergipe, além de chegar a Fernando de Noronha, realizando 24 viagens redondas anuais 

no litoral e doze para o arquipélago.(BrasiL, 1863, A-I) 

A história e a trajetória da Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor 

servem para exemplificar algumas das dificuldades enfrentadas por empresas da área 

dos transportes no processo de modernização das vias de comunicação, em perspectiva 

regional. Os caminhos percorridos pela empresa insinuam a importância de tais setores 

para intensificação das atividades mercantis brasileiras, além evidenciarem os 

mecanismos de formação dos mercados nacionais e regionais nos séculos XIX. 

 

 

Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor: rivalidades regionais e 
integração territorial  
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De modo geral, as companhias de navegação a vapor instituídas durante o 

Oitocentos, além de incrementarem a circulação de pessoas e mercadorias no território 

brasileiro, foram agentes da integração política e administrativa entre as províncias, 

fortalecendo inclusive os laços das autoridades locais com a capital do Império, “a fim 

de subordinar as províncias à administração central” (El-Kareh, 2012, p. 18). Destarte, 

observa-se a existência de um alinhamento entre as companhias fundadas neste período 

e os governos central e provincial. 

No caso da Companhia Pernambucana, entretanto, a análise da legislação 

referente à empresa revelou que a mesma perdeu essa prerrogativa mediante outros 

incentivos econômicos, entre eles, a ampliação de sua área de atuação. A cláusula de 

privilégio exclusivo da navegação na linha Norte, exarada no contrato da Companhia, 

foi revogada pelo decreto nº 1.044, de 20 de setembro de 1859, que em troca aumentava 

a subvenção anual da qual tinha direito a empresa, concedendo-lhe ainda um 

empréstimo no valor de 300 contos de réis por espaço de dez anos, vencendo juros 

anual de 6 por cento.  

No ano de 1862, o governo imperial determinou a ampliação da linha de ação da 

Companhia, estipulando a navegação de seus vapores à Ilha de Fernando de Noronha e 

estendendo a linha sul em direção à capital de Sergipe, Aracajú.(Brasil, 1862) A 

ampliação da área de atuação da Companhia Pernambucana rumo aos portos da 

Província de Sergipe gerou protestos por parte da direção da Companhia Bahiana de 

Navegação, uma vez que a última operava na navegação a vapor da referida localidade. 

(Sampaio, 2006, p. 132) Uma das grandes vantagens comerciais apresentadas à 

Companhia Pernambucana pelo Decreto n° 2.977, de 25 de setembro de 1862, referiu-se 

à possibilidade dos vapores da Companhia Pernambucana efetuarem escala no 

entreposto de Penedo-AL, onde está localizada a foz do Rio São Francisco, grande elo 

de comunicação entre as regiões brasileiras da zona da mata, agreste e sertão. 

Naquela ocasião, a chegada dos vapores da companhia ao entreposto comercial 

alagoano foi celebrada pelos pernambucanos, visto vez que representou a ampliação de 

sua zona de mercado e uma vantagem mercantil para a província que a partir de então 

teria acesso a:  

Grande zona algodoeira da província de Pernambuco localiza-se mais 
próxima ao São Francisco do que a qualquer outra via de condução 
por terra, e até mesmo de lugares mais distantes se procura aquele 
canal por ser mais fácil e mais barato. Assim, é que os algodões de 
Buique, Àguas Belas, Pajeu de Flores, Granito e Ouricuri escoam pelo 
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São Francisco como produções de outras províncias [...] não só o 
algodão tem o mesmo destino, a maior parte dos couros salgados de 
nossos sertões. Somente este ano, desde o primeiro vapor da 
Companhia ir ao Penedo, dali tem vindo muitas mil sacas de algodão, 
que sem esse recurso teriam procurado outro mercado. (Diario de 
Pernambuco, 1863, p. 3) 

 
A chegada dos vapores da Companhia Pernambucana ao entreposto de Penedo, 

mais do que uma conquista de mercado, era uma ideia adventícia, pois o Recife jamais 

havia realizado a intermediação em larga escala de transações mercantis do médio São 

Francisco, cujo comercio mais volumoso distribuía-se de Juazeiro à Salvador. Como 

ressaltou Fernando Machado, o grande entreposto comercial da praça de Salvador, 

capital da Bahia, permeava as operações mercantis do médio São Francisco, inclusive 

do sertão pernambucano. (Machado, 2002, p. 21-22) 

Ao longo da década de 1870, foi ampliada a gama de serviços prestados pela 

Companhia Pernambucana. De acordo com os termos do acordo firmado entre a 

empresa e a Diretoria Geral dos Correios, a companhia passou a transportar malas dos 

correios entre as províncias que abrangiam sua área de atuação. Tal acordo foi ratificado 

pelo Decreto n° 4.944, de 30 de abril de 1872, que ainda acrescentou às obrigações da 

Companhia, o transporte dos dinheiros do Estado.  

No relatório da presidência da Província de Pernambuco de 1875 encontram-se 

informações sobre a situação da empresa naquele período. A companhia contava com 

sete vapores de diferentes tonelagens e calados.  Realizava 48 viagens redondas anuais e 

doze à ilha de Fernando de Noronha. Em termos de capacidade de transporte, embarcou 

durante o ano 5.859 passageiros, além de transportar mais de 8.000 contos de réis em 

mercadorias e 2.000 contos de réis em dinheiro e moedas. (Pernambuco, 1875, p. 136) 

Para Eugene Ridings (1994), a navegação de cabotagem foi quase tão importante 

para as províncias do litoral brasileiro quanto o transporte fluvial para a região 

Amazônica. Por conseguinte, os grupos de interesses mercantis influenciaram na 

organização e regulação da navegação costeira, com a ajuda do governo, além de 

asseverar que a grande maioria das empresas de navegação a vapor recebiam, 

concomitantemente, subvenções provinciais e federais.  

Nesse sentido, Ridings salientou a existência de rivalidades entre os entrepostos 

comerciais, o que suscitaria suspeitas reciprocas entre os grupos econômicos regionais. 

O autor chega a descrever um caso ilustrativo dessa situação. AAssociação Comercial 

do Ceará teria acusado a Companhia Pernambucana de Navegação de interromper o 
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encaminhamento das correspondências dos Correios, enviadas do exterior para a praça 

cearense, e transportadas pelos navios da Companhia Pernambucana, da cidade do 

Recife para Fortaleza. (Ridings, 1996, p. 249) 

A navegação representou o principal meio de transporte e circulação das 

mercadorias entre as capitanias, posteriormente províncias brasileiras. A navegação a 

vapor desenvolveu-se no Brasil, ao longo do século XIX, contribuindo para modernizar 

as estruturas da sua economia e dinamizá-la. A Companhia Pernambucana de 

Navegação a Vapor insere-se nesse contexto como parte importante para a sua 

compreensão, uma vez que participou ativamente da vida econômica das Províncias de 

Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará durante cinco décadas do 

século XIX, encerrando suas atividades já em 1908, no contexto do Brasil republicano. 

Destarte, a história das atividades da Companhia Pernambucana, assim como a 

investigação do contexto histórico no qual esteve inserida, contribui para uma melhor 

visão do que significou este meio de transporte para a economia nacional ao longo do 

período. 
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