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RESUMO

DOS SANTOS,  Felipe Luiz Zoanys.  A importância da Engenharia Militar na construção das

malhas  ferroviárias brasileiras: A atuação do 1° Batalhão Ferroviário na construção da Ferrovia do

Trigo. Resende: AMAN, 2016. Monografia.

A  pesquisa  abordará  o  assunto  malhas  ferroviárias  brasileiras,  um  meio  de  transporte

relevante para o crescimento econômico do país, mas que desde sua criação variou muito os

investimentos  feitos  pelo  Brasil,  ora  possuía  investimentos  privados  e  ora  recebia

investimentos públicos.  O objetivo geral do estudo é analisar a importância da engenharia

militar  na  construção  das  malhas  ferroviárias  brasileiras,  verificando  as  principais

características do Exército Brasileiro na condução das obras, bem como os impactos sociais

causados  na  região.  Serão  observados  os  seguintes  objetivos  específicos:  identificar  o

contexto histórico na qual estava inserida a construção da Ferrovia do Trigo, verificar quais

foram os impactos  sociais   nos municípios  próximo ao Vale do Taquari  e verificar  quais

foram os fatores que dificultaram e facilitaram a construção da EF 491. O estudo acerca do

tema foi realizada através de uma pesquisa histórica com intuito de conhecer melhor a atuação

do Exército Brasileiro na construção de uma das ferrovias mais vultuosas que já foi feita no

país,  representado pelo 1° Batalhão Ferroviário.  Chegou-se a conclusão que a Engenharia

Militar  foi fulcral  para o setor ferroviário brasileiro e consequentemente para a integração

nacional, devido a importância desse meio de transporte.

Palavras-chave: Ferrovia do Trigo. Engenharia Militar. 1° Batalhão Ferroviário



ABSTRACT

DOS SANTOS, Luiz Felipe Zoanys.  The importance of Military Engineering in the construction

of Brazil's rail network: The performance of the 1st Battalion Railway in the construction of the

railroad wheat. Resende: AMAN, 2016. Monograph.

The research will address the subject Brazilian rail network, a means of transport relevant to

the  country's  economic  growth,  but  since  its  inception  very  varied  investments  made  by

Brazil,  now  owned  private  investment  and  public  investment  now  received.  The  overall

objective of the study is to analyze the importance of military engineering in the construction

of  Brazilian  rail  network,  checking  the  main  characteristics  of  the  Brazilian  Army  in

conducting the works and social impacts in the region. The following specific objectives will

be met: identify the historical context in which was inserted the construction of Ferrovia do

Trigo, check what were the social impacts in municipalities near the Taquari Valley and see

what were the factors that hindered and facilitated the construction of the EF 491. The study

on the subject was carried out through a historical research with the aim to better understand

the  performance  of  the  Brazilian  Army  in  building  one  of  the  most  considerable  sums

railways that has been made in the country,  represented by the 1st Battalion Railway. We

reached the conclusion  that  the Military Engineering  was central  to  the Brazilian  railway

sector and consequently for national integration because of the importance of this means of

transport.

Keywords: Railway wheat. Military engineering. 1st Battalion Rail.
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INTRODUÇÃO

A Ferrovia do Trigo é uma obra que impressiona pela sua grandiosidade e capacidade

de vencer obstáculos naturais, através da construção de diversos túneis e viadutos vultuosos.

A construção dessa estrada de ferro durou aproxidamente 40 anos e a participação do Exército

Brasileiro foi essencial para a conclusão da obra.

 Conhecida também como estrada de ferro 491, foi criada com o objetivo de suprir o

transporte de cargas e passageiros na região sul do país, fazendo a ligação entre os municípios

do Vale do Taquari como : Muçum, Roca Sales, Guaporé, Casca e Verspaziano Corrêa

No início do ano de 1970, a missão para a construção da EF-491, foi delegada ao

Exército  Brasileiro  e  consequentemente  ao 1°  Batalhão Ferroviário,  sediado em Lages.  O

desafio para a construção era enorme, necessitava de um grande investimento do Estado, além

de grande conhecimento técnico – profissional. 

Esse trabalho tem por  objetivo analisar  a atuação do 1°  Batalhão Ferroviário para

verificar a  importância da Engenharia militar na integração nacional e também os benefícios

gerados pela obra nos municípios do Vale do Taquari.

Seu estudo é muito importante para conhecer melhor a história da Engenharia Militar,

principalmente  do  1°BFv  e  resgatar  acontecimentos  históricos,  para  que  possam  ser

verificados quais foram os legados deixados pelos engenheiros que trabalharam nessa obra. 

Para isso será feita uma pesquisa histórica em que serão analisados livros, artigos,

acervos virtuais e jornais da época.   Identificamos, trabalhos da Confederação nacional de

transporte (2013), Figueiredo (2014), Da Silva,  et al (2011), Ferri (1991), Flôres (2005) e

Rasolin (1999), Castro (1997), jornal “O Informativo do Vale” e sites como do Departamento

de Engenharia e Construção.

A presente pesquisa será estruturada da seguinte forma:

No segundo  e  terceiro  capítulos  serão  feitos  o  referencial  teórico  e  metodológico

contendo os objetivos gerais, objetivos específicos, hipótese, problema, delimitação do tema,

revisão da literatura e antecedentes do problema, intrumentos e procedimentos da pesquisa.

Essa parte do trabalho tem a finalidade de esclarecer o que será analisado e a forma como

ocorrerá essa pesquisa.

No quarto, quinto e sexto capítulos serão realizados a análise de dados e resultados. O

quarto capítulo procura ambientar o leitor, explicando a história das ferrovias no Brasil e no

Mundo.  O  quinto  capítulo,  visa  explicar  o  contexto  histórico  na  qual  estava  inserida  a

construção da Ferrovia do Trigo, analisando como se procedeu o desenvolvimento dessa obra
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sob a responsabilidade incialmente de empresas privadas e posteriomente do poder público,

representado pelo Exército Brasileiro. O sexto capítulo analisa o impacto social causado pelos

militares nos munícipios próximos ao Vale do Taquari. 

O último capítulo  apresentou-se uma conclusão,  verificando se as  hipóteses  foram

refutadas ou corroboradas, bem como se foram atingidos os objetivos do presente trabalho. 



9

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A pesquisa visa analisar a importância da engenharia militar na construção da ferrovia

do trigo, dando ênfase na atuação do 1° Batalhão Ferrovíario e no impacto causado pelos

militares naquela região.

Por se tratar de um tema que já possui alguns trabalhos publicados relacionados ao

assunto, será feito uma pesquisa do tipo explicativa com o objetivo de empregar os dados

existentes para facilitar a análise e reflexão do tema.

Será utilizado a pesquisa histórica para a obtenção dos principais dados relacionados

ao tema.

2.1 Delimitação do tema

A pesquisa consistirá na análise  da atuação da Engenharia Militar na construção de

ferrovias, na região sul do país, entre os anos de 1970 e 1980.

Pretendemos verificar a atuação do 1° Batalhão Ferroviário na construção da Estrada

de Ferro 491, demonstrando seus principais procedimentos para a construção da ferrovia, e  os

impactos sociais causados pelo Exército Brasileiro na população localizada na região do Vale

do Taquari.

2.2 Revisão da literatura e antecedentes do problema

Para  iniciarmos  a  revisão  de  literatura,  abordaremos  brevemente  a  história  das

ferrovias brasileiras e dos batalhões rodoviário e ferroviário, que participaram na construção

do Sistema Modal Ferroviário.

Na região sul do país, quatro batalhões de engenharia sendo dois rodoviários e dois

ferroviários, participaram da construção do Tronco Principal Sul (TPS), constante no Plano

Nacional  de Viação de 1934 (PVN/34),  que compreendia  Brasília-DF até o município  de

Roca Sales-RS. Os batalhões que construíram o TPS foram: 1° Batalhão Ferroviário - sediado

em Bento Gonçalves-RS (1943 – 1971), 3° Batalhão Rodoviário - sediado em Vacaria-RS

(1934 – 1967) e depois em Carazinho (1968 – 1971), 2° Batalhão Rodoviário - sediado em

Lages-SC (1934 – 1971) e o 2° Batalhão Ferroviário -  sediado em Rio Negro-PR (1938-

1965).
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O atual  1°  Batalhão ferroviário,  que originalmente  teve  sua  sede no município  de

Bento Gonçalves-RS, construiu 95 km de ferrovia entre o trecho do Rio da Prata até Roca

Sales-RS,  antes  de  mudar  sua  sede  para  o  município  de  Lages-SC,  em  1971,  quando

continuou a construção da ferrovia do trigo, iniciada em 1970 (Figueiredo, 2014).    

As  ferrovias  surgiram,  no  Brasil,  no  ciclo  do  café  e  foram o  meio  de  transporte

predominante até meados de 1930. Os investimentos iniciais nesse setor foram relevantes e

seguidos de políticas públicas, como a lei de garantia de juros (decreto n° 641) criada em

1852, que autorizava a concessão da construção e exploração de ferrovias pelo prazo de 90

anos. Ademais, oferecia uma série de benefícios, dentre eles, uma taxa de retorno de até 5%

sobre  o capital empregado na construção da ferrovia. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE

TRANSPORTE, 2013). 

Entretanto,  mesmo  com  essas  facilidades,  o  Sistema  Modal  Ferroviário  não  foi

implantado  imediatamente,  encontrando  resistência  dos  empresários  da  época,  pois  era

considerado um investimento de risco. A construção da primeira ferrovia deu início no ano de

1852, que teve como investidor e responsável pela obra o senhor Irineu Evangelista De Souza,

depois Barão de Mauá, que construiu a ligação entre o Porto Estrela (em Guia de Pacobaíba)

até a Raiz da Serra (Petrópolis) (Da Silva, et al, 2011). 

 A lei  de  garantia  de  juros  possibilitou  que  as  empresas  privadas  investissem seu

capital em ferrovias, gerando essa predominância no início do século 19. Entretanto, faltou

coordenação do Império  quanto as padronizações  das bitolas  das ferrovias,  dificultando o

processo de integração das ferrovias. Quando nos referimos a integração ferroviária no Brasil,

nos amparamos na CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE (2013 , p.17) que

aborda o seguinte : 

Com  todas  essa  medidas,  houve  crescente  interesse  da  iniciativa  privada  na
construção e exploração das  ferrovias.  Contudo, embora tenha sido estimulado o
investimento  privado,  não  foi  criado  um  órgão  regulador.  Houve  crescimento
desordenado e sem planejamento de malha, por exemplo, na utilização de diferentes
bitolas nos diversos trechos, o que inviabilizava sua integração.

  

A predominância  dos  investimentos  na malha  ferroviária  passou a  declinar  após o

setor rodoviário começar a receber uma maior atenção por parte do Estado, no ano de 1920.

Essa política pública foi iniciada nesse setor pelo Governo de Getúlio Vargas e consolidada

pelo presidente Jucelino Kubitschek.

Nesse  contexto, a ferrovia do trigo passa a ser planejada e construída, a partir de 1940

tendo  seu  término  nos  anos  de  1980.  O  Exército  Brasileiro  teve  a  sua  participação
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representada pela Engenharia militar, através do 1° Batalhão Ferroviário, sediado em Lages

-SC, entre os anos de 1970 e 1980.

2.3 Problema

O histórico  das  ferrovias  brasileiras  demonstram  que  os  investimentos  públicos  e

privados nesse meio de transporte variava com o governo e com a condição financeira do

país. A falta de padronizações com relação as infraestruturas e superestruturas das ferrovias,

possibilitou que diferentes  tipos de bitolas  fossem utilizados em diversos trechos do país,

inviabilizando a integração das ferrovias em todo Brasil. Com o crescimento das rodovias a

partir de 1920, os investimentos para malha ferroviária do país declinou, comprometendo os

investimentos nesse setor. Em 1940, o traçado da ferrovia do trigo foi aprovado e começou-se

a  pensar na sua produção, que seria iniciado pelo setor privado. A partir de 1970, o Exército

Brasileiro é imbuído de cumprir essa missão.

 Nesse contexto, é possível problematizar: Qual é a importância da engenharia militar

para a construção EF-491? Quais são os impactos sociais causados pelo Exército Brasileiro

com a construção dessa ferrovia na região?

2.4 Hipótese 

 A  ferrovia  do  trigo  teve  participação  dos  setores  público  e  privado,  sendo  o

investimento  público representado pelo Exército  Brasileiro com a atuação do 1° Batalhão

Ferroviário. A demora inicial na construção da ferrovia, se devia principalmente a falta de

verbas para a  realização das obras que possuía a receita  orçamentária  de 165 milhões  de

cruzeiros. Nos anos 1970, houve um amplo apoio dos militares que estavam no poder, nas

esferas municipais, estaduais e federais, fazendo com que as obras fluíssem com mais rapidez.

Desta forma, podemos enunciar nossas hipóteses de investigação da seguinte maneira: 

a)  se as obras começaram a serem desenvolvidas com maior fluidez após a atuação

militar,  conseqüentemente,  o  Exército  possui  grande  responsabilidade  na  construção  da

ferrovia.

  b) se houve uma demonstração de competência por parte dos militares na construção

da ferrovia e sua convivência com a população civil na região, então houve um impacto social

positivo causado pelo Exército nas populações que residiam próximas a ferrovia do trigo.
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2.5 Objetivos

Os objetivos da investigação a ser realizada podem ser assim descritos:

2.5.1 Objetivos gerais

O objetivo geral do TCC é analisar a importância da engenharia militar na construção

das  malhas  ferroviárias  brasileiras,  verificando  as  principais  características  do  Exército

Brasileiro na condução das obras, bem como os impactos sociais causados na região.

2.5.2 Objetivos específicos  

Serão observados os seguintes objetivos específicos: identificar os procedimentos e

técnicas utilizadas para a construção da ferrovia, verificar quais foram os impactos sociais

nos municípios do Vale do Taquari, os quais circundam a ferrovia e verificar quais foram os

fatores que dificultaram e facilitaram a construção da EF 491.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

Nesta seção do texto, serão definidos os procedimentos metodológicos para chegar na

solução do tema. Os métodos serão os seguintes:  leituras preliminares para aprofundamento

do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e definição das etapas de

análise do material. Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretendemos assegurar a

sua execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação das etapas do

estudo.

3.1 Procedimentos de pesquisa

No decorrer  de pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos:  apresentação da

pesquisa  bibliográfica  relacionada  à  temática,  malha  ferroviária  brasileira.  Identificamos,

trabalhos de Castro (1997), Confederação nacional de transporte (2013), Figueiredo (2014),

Mantovani (2007), Ferri (1991), Flôres (2005), Possas (2001) e Rasolin (1999).

Após coleta dos dados será feito uma comparação com as hipóteses para que possamos

conferir se as deduções foram pertinentes.

3.2 Instrumentos de pesquisa

O instrumento de pesquisa a ser utilizado será  a coleta documental, visando reunir

documentos,  como  jornais  da  época  “O  informativo  do  Vale”,  relatórios  e  imagens

relacionados ao tema. Ademais, serão usadas monografias e dissertações como instrumento de

pesquisa.
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4 INSERÇÃO DAS FERROVIAS NO CENÁRIO MUNDIAL  E BRASILEIRO

Para um melhor entendimento do assunto a ser estudado, iremos analisar como se deu

o  desenvolvimento  do  transporte  férreo  no  Brasil  e  no  mundo,  verificando  o  contexto

econômico e político existente.  Este  capítulo  será dividido em duas partes,  a primeira  irá

abordar o surgimento das ferrovias  no mundo e a segunda relatará  a  evolução ferroviária

brasileira.

4.1 Ferrovias no mundo

 As ferrovias surgiram no século XIX e tinham por objetivo sanar os problemas da

falta de um meio de transporte e comunicação rápidos e eficientes. Ademais, foi essencial

para a criação de uma nova fonte de renda e riqueza em todo mundo. Rasolin (1999, p16),

aborda o surgimento das ferrovias da seguinte forma:

A origem da ferrovia está diretamente ligada ao transporte de minérios, surgindo na
Europa para remover carvão de minas e leva-los às fundições.  Existente desde o
século XVI na Alemanha, expandiu-se para o resto do continente, sobre trilhos de
madeira e utilizando tração humana e animal.  Ainda em função do transporte de
minérios, tiveram as linhas férreas impulso a partir de 1765, quando James Watt
construiu  a  primeira  máquina  a  vapor  fixa,  em  1769  o  francês  Joseph  Cugnot
aperfeiçoou; tornando a máquina móvel. Nova evolução em 1804, quando o inglês
Richard Trevithick construiu a primeira locomotiva que se deslocava sobre trilos de
ferro fundido, transportando, num percurso de 15 quilômetros, carga de minérios e
70  homens  em  5  vagões.  No  entanto,  as  locomotivas  eram  pesadas  demais
impossibilitando  uso  comercial  maior.  Novos  inventos  nas  décadas  seguintes
removeram os obstáculos, e em 1830 surgiu a primeira linha comercial a ligar duas
cidades, Liverpool e Manchester. A partir daí se expandiu para o resto do continente
e para o mundo. Em 1832 chegou à França; entre 1835 e 1839 os trilhos chegaram a
Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e Dinamarca (Rasolin,1999,p.16)

 A construção dessas estradas de ferro apresentaram um impacto econômico, cultural e

social muito grande em todo o mundo. As pessoas ficaram admiradas com a capacidade e a

utilidade desse novo invento. O Reverendo Edward Stanley retrata como se deu a inauguração

da ferrovia que ligava Liverpool a Manchester, ele discursou o seguinte:

Não há palavras que possam dar idéia adequada da grandiosidade (não posso usar
palavra menor) do nosso progresso. A princípio era relativamente lento, mas logo
sentimos que estávamos em marcha, e então todos aqueles para quem o veículo era
novo  devem  haver-se  dado  conta  de  que  aplicação  da  força  locomotora  estava
estabelecendo uma nova era no estado da sociedade, cujos resultados definitivos é
impossível colocar-se (Stanley apud Hardman; 1988, p.24).
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Segundo Rasolin (1999, p16-17), a expansão das ferrovias no contexto do capitalismo

e sua evolução na Primeira  Revolução industrial,  foi  fulcral  para  que houvesse um surto

industrial sem precedentes, pois eram movimentados enormes capitais, oriundos de obras e

equipamentos, além de consumir uma quantidade imensa de ferro e máquinas. O carvão e o

ferro eram os produtos típicos dessa era, que se combinavam e formavam a estrada de ferro.

Para se ter a noção da sua importância a produção industrial desses produtos após a criação

das ferrovias quintultiplicou. Por uma geração inteira a construção de ferrovias avançou no

mundo inteiro. Na década de 1870, mercadorias e pessoas eram carregados nove vezes mais

por via ferroviária do que por via marítima.

Mantovani  (2007,  p.16-17)  em  sua  dissertação  também  faz  uma  análise  sobre  a

importância da criação das ferrovias para o capitalismo e o desenvolvimento industrial, ele

considera esse invento um grande feito para a humanidade e ratifica isso no seguinte trecho:

[…]  o  capitalismo  possui  uma  característica  que  nenhum  sistema  vivenciado-
criado/criado-evidenciado pelo homem jamais conseguiu desenvolver: a imensa e a
intesa  capacidade  de  transformar  a  natureza.[...]  Era  no  desenvolvimento
tecnológico, no crescimento da produção material e da comunicação que o processo
era  mais  evidente  e  se  fazia  presente.  Ferro,  aço  e  vapor  imperavam  sobre  a
maquinaria moderna. A ferrovia a navegação a vapor imperavam sobre a maquinaria
moderna. A ferrovia e a navegação a vapor haviam reduzido para uma semana as
viagens inter ou transcontinentais (Mantovani, 2007, p.16-17)

Mesmo  nos  locais  de  mais  difícil  acesso,  as  locomotivas   levariam  o  progresso,

construindo, pontes, aterros, túneis e viadutos, construções essas que eram elaboradas pelos

novos  detentores  de  conhecimento  técnico  e  científico,  os  engenheiros.  Essa  evolução

tecnólogica fazia com que o homem moderno europeu se sentisse capaz de ir e conquistar

qualquer  lugar.  Os  trens  alcançavam não  só  as  grandes,  como  também os  mais  remotos

campos das áreas  rurais,  levando pessoas,  mercadorias  e ideias,  para os locais   onde não

penetrava nenhum vestígio da civilização europeia do século XIX. (Mantovani, 2007, p.18).

Apesar das estradas de ferro terem surgido incialmente na Europa, nem todos os países

do  continente  acompanharam  esse  “surto  sem  precedentes”  das  ferrovias,  isso  foi  feito,

principalmente, pelos países do “velho continente”, como Inglaterra e França, por exemplo.

Mantovani (2007, p.17), em sua tese de doutorado, relata o seguinte:

A definição de “Europa” englobava além de países da Europa central e noroeste –
parte onde o desenvolvimento econômico foi mais intenso -  a região meridional,
que teve um importante papel  no início do desenvolvimento capitalista mas que
desde o século XVI pararam de crescer, e também, os países da Penísula Ibérica e
Itálica que foram o primeiro ultramarino europeu... Além destes países claramente
“europeus”,  na  faixa  leste  do  continente  existia  os  povos  existentes  ao  antigo
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Império Habsburgo e Russo. Dessa forma, grande parte do que se pode considerar
“Europa” estava a margem do centro de desenvolvimento capitalista e da sociedade
burguesa.(Mantovani, 2007, p.17). 

Lidia Maria Possas no trabalho “Mulheres, trens e trilhos” relata a impressão e os
sentimentos das pessoas ao ver pela primeira vez uma ferrovia quando afirma:

Os caminhos  de  ferro  em sua  trajetória  na  Europa  Ocidental  despertaram,  pelo
menos na fase de sua instalação, outras formas de ver e sentir, como sentimentos
adversos, a desconfiança do novo, a impressão de medo, das populações que não
sabiam como reagir e mesmo como explicar “tão fumegante objeto” (Possas, 2001,
p.54-55).

A autora ainda aborda a mudança provocada não só no nível concreto e físico, na qual

as pessoas  ficaram admiradas  com a velocidade  e  a  capacidade  do trem de transporte  de

material e pessoal. Ela retrata, também, que as ferrovias chegaram a modificar o cotidiano das

pessoas, tendo em vista que o meio de transporte obrigava os indivíduos a se adequarem com

os horários de saída e de chegada dos trens.

[…]  outro aspecto notável  desse “arauto” da modernidade - o trem - […] foi  a
sensação  que  a  velocidade  provocava  nas  pessoas,  o  impacto  que  operava  na
percepção  da  paisagem,  sem deixar  de  reforçar  o  controle  do  tempo através  da
utilização dos horários-relógio que confirmavam saídas e partidas e obrigavam os
passageiros  a  ajustarem  suas  particularidades  e  o  próprio  cotidiano,  o  que  leva
reforçar e complementar a disciplina que a aceleração do processo exigia cada vez
mais. Pode-se inferir, diante disso, como a presença do trem provocou mudanças na
rotina  das  pessoas,  com  o  trabalho  disciplinador,  cronometrado  em  horas,  que
surpreendia e subordinava a todos (Possas, 2001, p.58-59).

É  possível  perceber  que  as  ferrovias  foram  marcantes  e  determinantes  para  a

Revolução  industrial,  pois  através  da  sua  velocidade  e  capacidade  de  carga  e  material

modificaram os lugares  do ponto de vista econômico e social.  Destaca-se,  também,  pela

geração de uma nova fonte de renda e riqueza para todo o mundo, tendo em vista que muitas

pessoas  conseguiram  emprego  devido  a  esse  meio  de  transporte,  seja  para  mantê-los

(produtores de carvão e ferro), seja para se locomover a grandes distância num curto espaço

de tempo. Do ponto de vista social, as estradas de ferro modificaram os costumes e a rotina do

século anterior, as pessoas se viram obrigadas a se adaptarem e usufruirem desse meio de

transporte tão nobre e importante para a humanidade.
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4.2 Evolução ferroviária brasileira

O início dos estudos para a instalação do sistema ferroviário brasileiro, iniciou-se pela

equipe do regente Diogo Antônio Feijó, no  ano de 1835. Em 31 de outubro desse mesmo ano,

foi promulgada a primeira lei ferroviária, como alternativa rápida e de menor custo para o

escoamento  das  safras de café.  A intenção era criar  um sistema que ligasse a  Capital  do

Império às Províncias de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, além de estender a linha até o Rio

Grande  do  Sul.  O  governo  central,  por  sua  vez,   apresentava  interesse  em  defender  as

fronteiras do sul e as ferrovias contribuiam nesse sentido. Essa lei ainda tinha o objetivo de

“atrair  capitais  estrangeiros,  estimular  a livre iniciativa e promover  o desbravamentos  dos

sertões” (Ransolin, 1999, p.24)

 A primeira ferrovia brasileira surgiu na década de 1850, no ciclo do café, quando

ocorre a  extinção do tráfego negreiro,  e no Brasil  se  “tornavam disponíveis  capitais  para

investimentos diversos” (Ransolin, 1999, p.24).

Em 1852,  o  governo  imperial  brasileiro  instituiu  a  Lei  da  Garantia  de  Juros,  que

autoriza  a  concessão  e  exploração  das  ferrovias  pelo  prazo  máximo  de  90  anos.  A  lei

estabelecia uma garantia de uma taxa de retorno de até 5 por cento sobre o capital empregado

na construção da ferrovia. Para isso, o Império se comprometia em pagar com os recursos

públicos,  ao  investidor  privado,  a  quantia  necessária  para  garantir  a  atratividade  do

empreendimento. A indústria brasileira nessa época era muito pequena, quase inexistente, o

que dificultava a compra de materias nesse setor. Por isso,  a lei também isentava o imposto

de  importação  a  compra  de  trilhos,  outros  equipamentos  ferroviários  e  carvão  de  pedra

consumido na construção da estrada de ferro. Entretanto, a lei proibia a construção de de outra

ferrovia num raio de 5 Leguas  (cerca de 33 km),  o que conferia  ao investidor  privado o

monopólio do transporte ferroviário dentro da região (Confederação Nacional de Transporte,

2013, p.17).

Mesmo com o incentivo proporcionado por essas leis, o sistema ferroviário não foi

implantado imediatamente, devido a resistência de empresários da época que consideravam

como um investimento de alto risco. Em 1852, Irineu Envagelista de Souza, futuro Barão de

Mauá, construiu o primeiro ramal com ligando o Porto de Estrela (em Guia de Pacobaíba) até

a raiz da Serra em Petrópolis (Da Silva, et al, 2011, p. 27).

No ano de 1854, foi finalizada a obra e, consequentemente, foi inaugurada a primeira

linha férrea do Brasil, recebendo inicialmente o nome de Dom Pedro II e, posteriormente,

Central  do  Brasil.  A  locomotiva  era  de  origem  inglesa,  como  a  maioria  das  máquinas
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adquiridas no Brasil entre os séculos XIX e início do século XX. Percebeu-se que após esses

acontecimentos, houve crescente interesse da iniciativa privada na construção e exploração

das ferrovias e isso era bem visto pelo governo imperial, que tinha a meta de interligar a rede

ferroviária nacional a várias regiões do país, como José Rodolpho Flôres ressalta em sua tese:

[...] as ferrovias foram importantes para a nova “era da modernidade” na transição
do século XIX para o XX. Modernidade essa entendida como avanço dos processos
tecnológicos que propiciaram uma uma nova percepção do conceito de civilização
na  ótica  de  uma  sociedade  capitalista  em  marcha,  sucedânea  da  velha  ordem
protocapitalista do Estado moderno (Flôres, 2005, p.23)

Entretanto esses investimentos não foram acompanhados de um órgão regulador, ou

seja, não houve um Plano Nacional de Viação no país, dificultando futuramente a integração

das ferrovias devido a grande variedade de bitolas. A Confederação Nacional de Transporte

ratifica essa ideia nesse trecho:

Contudo,  embora  tenha  sido um investimento  privado,  não  foi  criado  um órgão
regulador.  Houve  crescimento  desordenado  e  sem  planejamento  da  malha,
resultando, por exemplo, na utilização dos diferentes tipos de bitolas nos diversos
trechos, o que inviabilizava sua integração (Confederação Nacional de Transportes,
2013, p.17)          

  

Ademais,  verificou-se  que  as  medidas  da  Lei  de  Garantia  de  Juros  tornou-se

insustentável para o Tesouro Nacional, devido aos elevados valores orçamentários resultados

pelo pagamento de 5 por cento sobre o capital  empregado na construção da ferrovia,  e a

renúncia  fiscal  dos  impostos  de  importação  que  estava  gerando  déficit  para  o  governo

imperial (Confederação Nacional de Transportes,2013,p.17) 

No final do século 19, o Brasil estava passando por grandes modificações, como o fim

da escravidão e a proclamação da República que ocorreu em 1889. Esses fatos influenciaram

para  que  as  ferrovias  se  tornassem  importantes  para  o  desenvolvimento  nacional,  como

destaca a Confederação Nacional de Transportes:

No início do século  20,  já  na  República,  a  economia  brasileira  passava  por um
período  de  transição.  A  mão  de  obra  assalariada  crescia,  e  um  processo  de
industrialização  se  iniciava.  A  agricultura  antes  voltada  primordialmente  para
exportação, passava também a ser direcionada ao crescente mercado interno. Nesse
processo  de  modernização  econômica  e  social,  as  ferrovias  desempenharam  um
papel importante (Confederação Nacional de Transporte, 2013, p.18)

   

O resultado dessa política governamental ocasionou na construção de diversas linhas e

ramais deficitários, inviáveis financeiramente e descenessários. A malha férrea se expandiu
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até a metade do século XX, mas ocorreu de forma desordenada, priorizando a quantidade de

ferrovias em detrimento da qualidade de suas obras. A introdução do Memorial Justificativo,

documento para a escolha do traçado (Projeto de 1951a) da ferrovia do trigo, aborda essa

situação no seguinte trecho:

As linhas troncos que constiuem a rede principal ferroviária do Rio Grande Do Sul,
na sua totalidade,  construídas  no século passado,  visando fins  mais  estratégicos,
naquela época, sua execução não atendeu à nenhum plano de exploração econômica.
Assim é que essa rede se constiuiu de linhas com péssimas condições técnicas, de
exacerbado encurvamento, sem nenhuma padronização, e que obrigava a um grande
número de recomposições, cruzamentos difíceis e etc...
Não há dúvidas que, ao sistema  de concessões a particulares, utilizado pelo governo
para a construção de suas linhas, recai a maior parcela de responsabilidade por um
tal estado de cousas. (Projeto 1951a, p.1)

 Nesse contexto histórico que a EF 491 passou a ser planejada, com o Brasil tendo

uma  malha  férrea  imensa,  mas  incapaz  de  ser  integrada  devido,  a  desorganização  e  um

regionalismo exacerbado, no qual a empresa privada visava somente o lucro em detrimento do

futuro do transporte ferroviário no país. 
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5  CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DO TRIGO

Considerando o contexto histórico que abordamos sobre a história das ferrovias no

Brasil e no mundo, abordaremos o assunto principal da monografia, a construção da Ferrovia

do  Trigo.  Como  vimos  anteriormente,  o  sistema  de  transporte  férreo  estava  declinando,

devido o aumento dos   investimentos no setor rodoviário em detrimento do setor ferroviário.

O período de contrução dessa estrada de ferro, desde seu planejamento até o término da sua

construção, demorou 40 anos (1940-1980), e, para entedermos e refletir melhor a cerca do

assunto, dividiremos esse capítulo em três partes: Construção da EF 491 entre 1940-1970,

História do 1°Batalhão Ferroviário e Construção da EF 491 (1970-1980).

5.1 Construção da EF 491 entre 1940-1970

 A História da Ferrovia do Trigo, também conhecida como Estrada de Ferro 491 (EF-

491), inicia-se ainda no século XIX, com estudos para implantação de uma ferrovia. Neste

período,  estudam-se  a  concessão  dessa  ferrovia  para  particulares  que  abarcariam,

principalmente, os territórios de colonização de origem italiana no interior do Rio Grande do

Sul.

Gino Ferri, apresenta no livro “Muçum: princesa das pontes” (1988) que, em 1890, o

Governo Federal, nomeava “o Engenheiro João Luiz de Farias Santos para organizar o plano

de viação do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente, com ferrovias na região colonial

italiana”  (Ferri,  1988,  p.  401).  Ferri  cita,  também,  o  Decreto  n°  1958  de  abril  de  1909,

alterado pelo Decreto  n°2262,  de fevereiro  de 1914,  como sendo o “Plano inicial  para a

construção da Estrada de Ferro”, que previa a ligação entre “Taquari e Passo Fundo”.

Os jornais “ informativo do vale”, de 14 de outubro de 1976 e do “Correio do Povo”

de 18 de outubro 1977, p. 29, também relatam essa iniciativa:

No ano de 1910 foi idealizada uma ferrovia que pudesse ligar Porto Alegre a Passo
Fundo. A Guerra Mundial interrompeu os planos. […] No ano 1910, as autoridades
governamentais iniciaram os primeiros contatos para a construção de uma estrada de
ferro ligando Porto Alegre a Passo Fundo. Com a guerra mundial de 1914, tudo foi
paralisado,  voltando o assunto a ser  ventilado  somente  em 1945,  quando saiu o
projeto. (Jornal O Informativo do Vale de 09/10/1976, p. 2)

O jornal “O Informativo do Vale”, 23 de abril de 2007, p. 7, ainda destaca a ferrovia

como sendo um “projeto audocioso,  previsto desde a 2º Guerra Mundial,  e que mudou a
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história da cidade e de milhares de pessoas”. Já o jornal Correio do Povo de 1977 comenta

que “os estudos iniciais desta ferrovia foram iniciados em 1910. Com a 1º Guerra Mundial em

1914, houve uma paralisação e somente em 1945 foi elaborado o projeto de construção”.

Em 1945, o projeto da Ferrovia do Trigo passa a ser planejado, e é assinado em 1953.

A escolha do traçado (projeto de 1951a) é representada pelo “Memorial Justificativo”, que

tinha a finalidade apresentar as considerações gerais, histórico, justificativas, técnicas e outros

dados, sobre a linha Porto Alegre-Caí-Passo Fundo. Sobre esse assunto temos:

O objetivo do presente memorial é o projeto da ligação ferroviária direta entre Porto
Alegre e Passo Fundo, distantes em reta de 227.700 metros. O projeto referência
terá, na fase final, a extensão de 282.551 metros e se iniciará na estação Caí, da
variante de Barreto – Gravataí, devendo constituir a linha tronco da rede Norte do
Estado, em substituição à atual linha Porto Alegre-Santa Maria-Passo Fundo, com
680 Km de extensão e condições técnicas precárias. Terá um raio mínimo de 600
metros e a rampa máxima de 1 por cento, o qual permitirá velocidades máximas de
80 à 90 Km/hora e médias  de 50 Km/hora e foi  projetada com essas  condições
excepcionais,  a  fim  de  poder  concorrer,  com  reais  vantagens  ao  transporte
rodoviário, o único atualmente existente na região e efetuado numa rodovia de 340
Km. A região a ser servida por esse traçado representa 60 por cento da economia e
população  do  Estado,  o  que  bem  caracteriza  a  importância  decisiva  de  tal
empreeendimento e seus reflexos nas redes serão os mais amplos possíveis. (Projeto
de 1951a, p.1).

Fica bem visível nesse trecho a importância de um projeto audacioso, para competir

com o transporte rodoviário, que estava em ascensão nessa época.  Além disso, fica evidente

no “Memorial Justificativo” a necessidade de uma ferrovia para o desenvolvimento da região,

buscando  principalmente  o  viés  econômico.  Este  outro  trecho  desse  documento  também

ratifica isso:

A construção da nova ferrovia deverá promover um novo incremento na produção
agrícola  dessa  região,  destacando-se  em  especial  o  trigo,  pela  economia,  pela
regularidade, rapidez e segurança de seu transporte, principalmente, se tratando de
gêneros  perecíveis  e,  indiretamente,  deverá  aumentar  os  índices  médios  de
rendimento  de  suas  culturas  com  a  possibilidade  de  aquisição  de  adubos  e
equipamentos mais baratos e assistência especializada mais direta (Projeto 1951a,
p.7)

Victor Issler, deputado federal de 1956, no documento “Estrada do Trigo: Ligação

Ferroviária Porto Alegre-Caí-Passo Fundo”, comenta a importância da Ferrovia do Trigo para

o Estado do Rio Grande do Sul e para o país, destacando o seguinte :

Também  para  o  Estado,  a  nova  linha  tronco  será  fator  de  elevada  significação
econômica, dado os auspiciosos índices de desenvolvimento da prrodução na zona a
ser por ela servida – produção que, nos úlitmos cinco anos, cresceu em cerca de 80
por cento, apesar de muito se ressentir da falta de transporte adequado […]. No que
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tange à economia nacional, a nova linha férrea em construção terá o grande mérito
de possibilitar o desenvolvimento na produção de trigo no país, de tal forma que
inverterá a nova distribuição, aos moinhos brasileiros, das quotas de trigo nacional e
estrangeiro. Será, por isso, e indiscutivelmente, a “Estrada do Trigo”, no Brasil. […]
Verifica-se, assim, que a nova estrada servirá à região que representa, na produção
do trigo, cerca de 62,4 por cento da produção do Estado e 50 por cento da produção
nacional (Isler, 1956, p.5-7).

       

Podemos verificar que a expectativa com a construção da EF491 era sanar os problemas

de escoamento de produtos importantes para a economia do país, causados principalmente

pela falta de um sistema de tranporte eficiente, veloz e com grande capacidade de suportar a

produção  agrícola  nacional,  especialmente  o  trigo,  que  empresta  o  nome  a  ferrovia.

Entretanto, a ferrovia apresentaria outras vantagens, segundo o projeto de construção:

1- Aumento do intercâmbio ferroviário da rede, em consequência da possibilidade
de  atrair  à  nova  ferrovia  a  carga  de  longa  distância  desta  região  transportada
atualmente por via rodoviária, possibilitando a economia de fretes.
2- Redução de percurso da carga ferroviária desta região destinada à Porto Alegre e
vice-versa, transportada atualmente por Santa Maria e devido às melhores condições
técnicas da nova ferrovia.
3-  Economias  devido  a  redução  de  percurso  e  melhores  condições  técnicas  das
cargas ferroviárias desta região destinada aos postos do Rio Grande e Montevidéo
transportadas  atualmente  via  S.Maria  e  Sant'Ana  e  que,  com a  ferrovia  deverão
seguir via Porto Alegre (Projeto1951a, p.9).

Portanto  analisamos  os  antecedentes  e  a  expectativa  gerada  com a  construção  da

ferrovia  do  trigo,  principalmente,  no  que  se  refere  ao  setor  econômico.  No  entanto,

verificaremos a participação das empresas privadas na construção dessa estrada de ferro até o

início da década de 1970 e o motivo da lentidão e ineficiência na conclusão das obras.

A previsão  para  o  término  da EF-491 estaria  no prazo de  três   a  quatro  anos no

máximo, mas devido ao investimento insignificante de verbas anuais para esse fim, reservado

do orçamento da República, a obra não seria terminada nesse prazo. Essa situação faz com

que  sejam procurados  outros  recursos,  que  não  os  investimentos  públicos,  pois  obras  de

tamanha significação econômica e com indiscutível possibilidade de imediata recuperação do

capital investido, impõe-se-nos cogitar a obtenção desses outros recursos (Issler, 1956, p.10).

Percebemos nesse trecho o porquê do investimento inicial das ferrovias serem concedidos ao

capital  privado.  O  Estado  estava  passando  por  dificuldades  financeiras,  dificultando  o

investimento  na  construção  dessa  obra  e  obrigando  o  poder  público  a  procurar  outros

investidores para tornar essa ferrovia uma realidade. 

A Segunda Guerra Mundial  foi  um acontecimento  determinante  para essa falta  de

investimento capital por parte da República para a construção da ferrovia do trigo, tendo em
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vista que a economia brasileira se estagnou, voltando os recursos para fins bélicos. Conforme

Furtado (Apud Flôres, 2005, p,135), a situação do sistema econômico mundial, nos anos de

guerra, era muito mais complexa, e se manifestava pela alta rápida e desordenada dos preços,

o que ia muito além de uma simples manipulação cambial.  Entre outras questões, como a

acumulação de reservas cambiais e gastos militares, havia uma baixa geral de produtividade

decorrente  das  incertezas  daquele  momento.  Situação  que  afetava  diretamente  a  cadeia

produtiva e, por conseguinte, o da prestação de serviços como eram os transportes.

 O Governo de Juscelino Kubitschek também foi determinante para a construção da

EF-491 como verificaremos a seguir. Segundo Vânia Maria Losada Moreira (2003) em seu

artigo “ Os anos JK: industrialização e modelo oligárquico de desenvolvimento rural”, reflete

sobre as diretrizes do governo JK, que asseguravam que promoveriam 50 anos de progresso

em cinco anos de governo. Esse objetivo foi buscado por Juscelino, que teve como marca do

seu  governo  o  desenvolvimento  nacional  a  partir  do  “plano  de  metas”,  que  vislumbrava

setores como de energia transporte, alimentação, indústria de base e educação. No período

desse  governo,  destacou-se  o  investimento  elevado  do  capital  estrangeiro  no  país,

principalmente  no  setor  automobilístico,  o  que  ocasionou  um  aumento  significativo  de

rodovias e, consequentemente, a derrocada das ferrovias.

Apesar desses dois aspectos negativos, a Segunda Guerra Mundial e aumento do setor

automobilístico e rodoviário, ocorreu um aspecto positivo essencial para a malha ferroviária

brasileira, a criação da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) no ano de 1957.

O  quadro  caótico  foi  o  resultado  de  três  décadas  de  decadência  do  transporte
ferroviário no Brasil e no mundo inteiro. As empresas arrendatárias das ferrovias
implantadas sob a concessão desde meado de século XIX, em condições técnicas no
mínimo fríveis, não resistiram à competição do rodoviário que se generalizava e às
crises cíclicas do mercado inteiro de produtos primários, motivo da sua construção.
Ao longo da década de 30 e da II Guerra Mundial, as dificuldades financeiras foram
se  acentuando  e  as  empresas  estrangeiras,  que  haviam  adquirido  às  pequenas
ferrovias  independentes,  foram  acumulando  prejuízos.  Os  grandes  grupos
empresariais não tinham interesse em conservar as estradas de ferro. Pouco a pouco,
o governo começa a encampar as companhias (RFFSA 35 anos, 1992, p.6) 

Portanto, verificamos que os 30 anos iniciais para a construção da ferrovia do trigo

(1940-1970)  foram  considerados  um  fracasso.  As  empresas  estrangeiras  e  privadas  que

adquiriram as concessões, não conseguiram lidar com a concorrência com o setor rodoviário,

acentuada  com o elevado  investimento  nesse  meio  de  transporte  no  governo Kubistchek.

Além disso, o  advento da Segunda Guerra Mundial impossibilitou, mesmo que inicialmente,

o investimento público nas obras, dificultando a construção da ferrovia do trigo.  
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No capítulo 1, foi citado um trecho do (Projeto de 1951a, p1), no qual é relatado uma

crítica  as  concessões  às  empresas  privadas.  Esse  documento  responsabiliza  essa  ação  ao

fracasso  inicial  da  ferrovia  do  trigo.  “Não  há  dúvidas  que,  ao  sistema  de  concessões

particulares, utilizado pelo governo para a construção de suas linhas, recai a maior parcela de

responsabilidade por um tal estado de cousas”(Projeto de 1951a, p.1).

 Isso  faz  com  que  levantemos  a  hipótese  de  que  as  empresas  privadas   foram

ineficientes, mas é bem verdade que o fracasso inicial da ferrovia não se deve só a esse fator;

o contexto histórico e político do país, também foram essenciais.

         

 5.2 História do 1° Batalhão Ferroviário

 O  1°  Batalhão  Ferroviário  foi  criado  na  cidade  de  Bento  Gonçalves-RS,  onde

permaneceu até o ano de 1971, quando foi transferido para Lages-SC. O Batalhão desde sua

criação  participava  de  missões  importantes  no  que  diz  ao  respeito  da  malha  ferroviária

brasileira, uma delas foi a construção do Tronco Principal Sul (TPS), na qual sua contribuição

e de outros batalhões de engenharia da região sul, foram fulcrais para a conclusão da obra.

A construção  do Tronco Principal  Sul  somente  viria  receber  um pouco mais  de
atenção no final da décade de 1930, quando surgiram e instalaram-se em sua sede
Batalhões  Ferroviários  e  Rodoviários.  Mesmo  assim  o  trabalho  caminhou
lentamente até  a chegada dos anos de 1960, quando os serviços tomaram um ritmo
acelerado. Ao final dessa década, o Tronco Principal Sul foi concluído e entregue ao
governo (Figueiredo, 2014, p.20)

Segundo o Figueiredo (2014), o 1° BFv ficou incubido de entregar ao Departamento

Nacional  de  Estradas  de  Ferro  o  trecho  de  Lages-Vacaria,  que  foi  finalizado  em  4  de

dezembro de 1970. Em 1° de março de 1971, o Batalhão foi transferido para Lages, ocupando

a sede que era do 2° BRv. Em 12 de março de 1999, teve a denominação alterada para 10°

Batalhão de Engenharia de Construção, entretanto, no ano de 2015, voltou a ser chamado de

1°Batalhão Ferroviário. Um jornal da época assim define essa Organização Militar:

O 1° Batalhão Ferroviário, com sede em Lages, na classificação das Unidades de
Engenharia, se enquadra como uma Unidade de construção, e, assim sendo, tem seu
emprego militar bem definido dentro de um Teatro de Operações.
Dita a  doutrina que a atuação  das  Unidades de Construção  se faz em áreas   de
retaguarda  do Exército,  Zona de  Administração  ou Zona  de interior,  executando
trabalho que exijam técnica mais apropriada ou grande capacidade de construção.
Assim sendo, a aparente sofisticação das obras, vem ao encontro à missão prevista
para  a  referida  organização  militar,  podendo-se  dizer  que  o  aprimoramento  da
técnica e ampliação da capacidade de construção em largas frentes, o Batalhão está
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cumprindo  seu  objetivo,  não  só  nos  tempos  de  paz,  mas  principalmente  se
preparando para a guerra (O Informativo do Vale, 9/10/1976, p.2)

Conforme  o  histórico  oficial  publicado  no site  do  Departamento  de  Engenharia  e

Construção, o 1°BFv possui um vasto acervo de obras e realizações, principalmente, na região

Sul  do  país.  São  mais  de  2000  Km  de  ferrovias,  mais  de  86  Km  de  implantação  e

pavimentação de rodovias, 16 Km de pontes e viadutos e quase 37 Km de túneis ferroviários.

A EF 491 (Ferrovia do Trigo) é considerada uma das obras mais importantes do batalhão e foi

iniciada no ano de 1971. Nos seus 158 Km de extensão, a ferrovia ligou  as cidades de Passo

Fundo até Roca Sales numa região muito acidentada, com muito vales e montanhas, exigindo

técnicas de construção espetaculares, formando 34 túneis e 25 pontes e viadutos.

 Então o 1° Batalhão Ferroviário tem como sua especialidade principal a construção de

ferrovias, uma das provas disso é a grande quantidade de obras executadas, principalmente, na

região sul do país. Os valores dessa Organização Militar foram demonstrados ao longo da

história,  quando enfrentaram as diculdades impostas pelo terreno acidentado do sul, tendo

que demonstrar versatilidade, competência, comprometimento e o espírito de cumprimento de

missão.

5.3 Construção da ferrovia do trigo 1970-1980

 Mostramos  no início  do  capítulo  que  a  primeira  fase  da  ferrovia  foi  conturbada,

devido às faltas de verbas e por um período político com intensas mudanças. Verificaremos

que a entrada do 1° Batalhão ferroviário na construção dessa obra irá modificar positivamente

os  rumos  dessa  estrada  de  ferro,  prinpalmente  pela  questão  política  vigente,  verbas

disponíveis, técnicas modernas de construção e pessoal qualificado.

 Para  contextualizar  o  período  político  da  época,  iremos  abordar  a  questão  da

Revolução de março de 1964 que foi essencial para esse novo rumo da EF-491.

Logo  após  a  Revolução  de  Março  de  1964,  apesar  de  a  prioridade  do Governo
Militar  ser  o  tranporte  rodoviário,  com  o  objetivo  de  acelerar  o  processo  de
interiorização e desenvolvimento do país, sob o lema “Integrar para não Entregar”, o
transporte ferroviário de cargas passou a receber maior investimento do que antes.
Entre  as  obras  executadas  incluindo  variantes,  melhoramentos  em  linhas  já
existentes, ampliação, desvios etc., em todo o país, o Tronco Principal Sul, por ser
de fundamental importância como objetivo estratégico de defesa e desenvolvimento
nacional, mereceu especial atenção do novo governo (Figueiredo, 2014, p.21)
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Percebemos  que  ocorreu  um amplo  apoio  dos  militares,  que  estavam no poder  nas

esferas municipais,  estaduais  e federais,  às obras realizadas  pelo 1° Batalhão Ferroviário,

fazendo com que os trabalhos tivessem maior  fluidez.  Para termos noção do investimento

dado à construção da ferrovia nessa época, nos embasaremos no jornal “O informativo do

Vale”, de 9 de outubro de 1976, p.3, que relata que a  dotação orçamentária neste mesmo ano,

foi de 165 milhões de cruzeiros, que era considerada uma grande quantia na época. 

 Apesar  dos  investimentos  recebidos,  o  Batalhão  passou  por  grandes  dificuldades,

devido ao terreno acidentado, fator que dificulta muito a construção de uma ferrovia, exigindo

técnicas aperfeiçoadas para sobrepujar essas dificuldades.  O trecho do livro de Figueiredo

(2014), aborda de forma interessante esse assunto:

O relevo montanhoso dos trechos na região Sul, ressalvadas as características de
cada lugar,  obrigava um traçado de estrada bastante sinuoso para  vencer ravinas
profundas, canhadas, grotas e altas penedias escarpadas. Bibocas e peraus – como se
dizia  –  perigosos,  úmidos  e  quase  sempre  envoltos  em brumas  persistentes.  No
inverno os homens chegavam a enfrentar temperaturas próximas ou abaixo de zero
graus Celsius. O relevo explica o grande número de obras de artes especiais (túneis,
pontes  e  viadutos),  como também as  dificuldades  e  o  sacrifício  para  realizá-las,
principalmente  pela  inexistência  de  maquinário  e  tecnologia,  como  já  foi  dito
( Figueiredo, 2014, p.21).

Conforme  o Memorial Justificativo (Projeto de 1951a, p.35), o projeto foi executado

com condições superiores às normas ferroviárias, sendo seu raio mínimo 500m e sua rampa

máxima real 1,10% e compensada 11,4%, permitindo locomotivas a velocidades máximas de

80 à 90 quilômetros por hora e lotações de 600 toneladas.

 Acreditava-se  ainda,  que  em  1970,  com  a  construção  da  ferrovia  pelas  forças

militares, iria resultar numa economia de recursos. Isso se deve ao fato da implementação de

técnicas  modernas,  como  a  eletrificação  de  todas  as  linhas  férreas  brasileiras.  Conforme

publicação da RFFSA Informativo “Síntese Ferroviária  Brasileira”,  buscavam-se cada vez

mais a utilização do óleo diesel e da energia elétrica. Sobre isso temos:

Refletindo,  em parte,  a  política  de  dieselização  das  três  ferrovias  [pertecentes  a
RFFSA], os dados relativos ao consumo de combustível gasto na tração demonstram
a  crescente  utilização  do  óleo  diesel  e  da  energia  elétrica,  em contraste  com a
diminuição sofrida no uso da lenha, carvão e do óleo combustível. O aumento do
consumo de energia elétrica é devido, em grande parte, ao crescimento do número
de trens nos suburbios eletrificados do Rio de Janeiro e São Paulo (RFFSA, 1980,
p.39).
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O Capitão Luiz Gonzaga Borges ratifica a perspectiva de eletrificação da linha Porto

Alegre – Passo Fundo, na matéria  publicada  em um jornal  da década de 1970, conforme

aparece: 

Para justificar a eletrificação ao longo das ferrovias,  O Capitão Borges disse que
uma locomotiva movida a óleo diesel tem muito menos duração do que uma movida
a eletricidade  e a  sua manutenção também mais barata  (O Informativo  do Vale,
9/10/1976, p.3).

Nota-se  nesses  trechos  acima  a  preocupação  dos  militares  com  o  gerenciamento

correto dos recursos econômicos, procurando sempre equilibrar os investimentos de acordo

com as necessidades da obra. Outro fator interessante a ser abordado é a grandiosidade da

Ferrovia do Trigo, que teve construções impressionantes, como o viaduto 13, conhecido por

ser um dos maiores em toda América Latina. O periódico “O Informativo do Vale” aborda

essa questão:

Na estrada de ferro EF-491 Roca Sales a Passo Fundo os trabalhos constituem-se
num verdadeiro desafio da técnica contra acidentes geográficos, principalmente no
trecho entre Roca  Sales  e  Guaporá,  onde existe  um grande número  de Túneis e
Viadutos,  entre  os  quais  está   a  maior  obra  da  América  Latina  em matéria  de
viadutos.
Viaduto número 13, o pilar mais alto terá 146 metros para transpor um dos enormes
precipicios  junto  ao  sinuoso  e  violento  rio  Guaporé   (O  Informativo  do  Vale,
9/10/1976, p.2).

Gino Ferri (1988, p.183), comenta que o V.13, como é conhecido, é o mais alto da

América Latina e o segundo maior do mundo. Possui quinhentos e nove metros de extensão

que são sustentados por altos pilares. A obra impressiona pela grandiosidade e imponência.

 A quantidade de material para a conclusão da EF-491, chama atenção. Além de ser

necessário deslocar milhares de metros cúbicos de rocha, bem como centenas de toneladas de

ferro para a implementação da infraestrutra, o número de sacos de cimentos também foram

elevados. Conforme o jornal, “O Informativo do Vale”, de 9 de outubro de 1976, p.2, neste

período foram utilizados cerca de oito mil sacos de cimento por mês.

O jornal em questão também traz outras informações importantes sobre dados técnicos

de construção. Para cada quilômetro de trilhos foram necessários 1700 dormentes de madeira

de lei. Cada dormente custou aos cofres público Cr$ 95,00, totalizando Cr$ 161.500,00. Para

assentar os dormentes, teve que ser utilizada brita especial na base de 1200 metros cúbicos

por quilômetro, ao custo de Cr$ 225,00.
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Portanto, constatamos que o Exército Brasileiro foi fulcral para a fluidez e conclusão

da Ferrovia do Trigo, pelos aspectos políticos, econômicos e técnicos. Representado pelo 1°

Batalhão  Ferroviário,  a  Engenharia  Militar  e  o  Exército  demonstaram  mais  uma  vez  à

população a noção de unidade, competência, eficácia e força de governo na construção de

uma das ferrovias mais imponentes que o Brasil realizou.
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6  IMPACTOS SOCIAIS

Neste  capítulo  abordaremos  os  impactos  sociais  que  o  Exército  ocasionou  nos

municípios  do  Vale  do  Taquari  e  para  compreendermos  o  que  trata  esse  assunto,  nos

apoiaremos em Hebe Castro (1997) que aborda a importância da história social :

A história  social  mantém,  entretanto,  seu  nexo básico  de  constituição,  enquanto
forma  de  abordagem  que  prioriza  a  experiência  humana  e  os  processos  de
diferenciação  e  individualização  dos  comportamentos  e  identidades  coletivos  -
sociais - na explicação da história. […] Isto não nos traz de volta à identificação
entre a história social  e toda história,  porque é possível (e frequente),  hoje,  uma
história econômica ou uma história cultural que prescidam da vivência humana e de
sua experiência socialmente diferenciada como variáveis explícitas (Castro, 1997,
p.54).

A  historiadora  ainda  relata  que  é  necessário  “concentrar-se  na  compreensão  da

experiência das pessoas comuns, no passado, e de suas reações a esta própria experiência”

(Castro,  1997,  p.11).  Para  cumprir  o  objetivo  desse  capítulo,  verificaremos  os  relatos  de

militares e civis que estiveram envolvidos na construção da Ferrovia do Trigo e a contribuição

do 1° Batalhão Ferroviário na vida das pessoas da região.

A construção da EF-491 teve a participação de civis e militares, mas mesmo na década

de 70, quando o Exército tornou-se responsável pela construção da ferrovia, o efetivo de civis

ainda era maior do que de militares. O trecho do jornal “O Informativo do Vale”  quantifica o

efetivo civil e militar:

Atualmente  o  Batalhão  Ferroviário  conta  com  um  efetivo  de  37  oficiais,  88
subtenentes, e sargentos e 480 praças. O efetivo civil é de 727 funcionários e 1286
contratados. Toda maquinaria desde os tratores mais pesados até as máquinas mais
simples,  são  de  propriedade  do  Batalhão,  cujo  investimento  é  elevadíssimo  (O
Informativo do Vale, 9/10/1976, p.2).

Essa quantidade de servidores civis está intimamente relacionada com os movimentos

migratórios para a região do Vale do Taquari. O jornal “O Informativo do Vale” ratifica o

crescimento populacional nos municípios da região:

Uma época  em  que  a  vida  era  bastante  diferente.  Os  funcionários  do  Batalhão
Ferroviário tinha que se mudar a cada dois ou três anos em função das obras. Bento
Gonçalves, Roca Sales, Muçum foram lugares que abrigavam vilas. A maior e mais
organizada foi construída em Muçum, e atraiu cerca de duas mil pessoas na década
de 70. Entre moradores e trabalhadores na construção da ferrovia, passavam de três
mil pessoas (O informativo do vale, 20/04/2007, p.15)
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Neste outro trecho o Jornal faz referência ao município de Roca Sales :

Terminando o Censo do Município de [Roca Sales]  constatou-se a  existência de
10.705 habitantes, sendo que 1918 residem na cidade e os demais na zona urbana.
Nos últimos 10 anos houve um aumento populacional no munícipio 955 pessoas.
Roca Sales está com 4.890 eleitores (O Informativo do Vale, 03/10/1970, p.1).

Dentre essas diversas pessoas em busca de novas oportunidades de emprego, destaca-

se um grupo muito peculiar, denominado de arigós. Segundo o Figueiredo (2014) os arigós

eram  trabalhadores  braçais,  obreiros,  contratados  pelos  Batalhões  de  Engenharia  de

Construção para executar o serviço “pesado” nas obras, que naquela época exigia muita força

e  sacrifício,  principalmente  pela  falta  de  tecnologia.  Essas  pessoas  ao  serem contratadas

recebiam auxilio dos Batalhões de Engenharia, como é retratado nesse trecho:

Nos batalhões rodoviários e  ferroviários  da Região Sul,  normalmente os casados
moravam  em  casas  pré  fabricadas,  construídas  pelo  batalhão,  nos  vários
acampamentos espalhados pelo trecho e na sede da companhia ou em suas próprias
casas  nas  cidades  da sede da unidade  ou nos municípios  próximos.  Os solteiros
ocupavam alojamentos juntos às obras. Casados e solteiros só podiam se afastar do
trecho do trabalho nos finais de semana, a não ser em casos justificados (Figueiredo,
2014, p.32).

O 1° Batalhão Ferroviário, assim como todas unidades militares das Forças Armadas,

participava da educação de milhares jovens que prestavam o serviço militar obrigatório que,

pela  instruções  e  força  do  seu  trabalho,  adquiriam  formação  profissional,  a  qual  na

engenharia,  seriam as especializações de motoristas,  operador de máquinas,  dentre  outros,

que, indubitavelmente, auxiliaria no retorno à vida social dessas pessoas. Além disso eram

realizadas  ações  cívico-sociais,  como apoio médico  odontológico,  serviços  comunitários  e

assistência social (Figueiredo, 2014).

O relatório do 1° Batalhão Ferroviário descreve as atividades técnica-social realizadas

com os funcionarios contratados da seguinte forma:

O 1° Batalhão Ferroviário mantém um serviço de assistência social, organizada para
atender seus servidores civis e militares, bem como todos seus familiares.
Assim, no setor médico, mantém um hospital com salas de cirurgia, maternindade,
farmácia, gabinete de análise, gabinete odontológico e enfermarias, na sua sede em
Bento Gonçalves.
Nos destacamentos,  mantém postos médicos, gabinetes odontológicos e venda de
medicamentos.
No  setor  de  alimentação,  além  de  um  armazém  central,  mantém  anexos  no
destacamentos, granja, padaria e açougue.
Para a educação dos filhos dos servidores, mantém 8 escolas,  sendo algumas em
convênio com o Estado ou Municípios.
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O Batalhão forneceu moradia para oficiais, sargentos e boa parte do funcionários
civis, tanto na Sede da Unidade como nas Cidades destacadas.
Para a reacreação de seus servidores, o 1° Batalhão Ferroviário mantém um Clube
para oficiais, um para sargentos e civis, cinema na sede e em Roca Sales, campo de
esporte e ginástica coberto (Relatório do 1° Batalhão Ferroviário, s/d).

Outro fator a ser analisado são os diversos acidentes que ocorreram na construção da

Ferrovia do Trigo, principalmente, nos Túneis e viadutos, que eram as obras mais difíceis e

impressionantes dessa estrada de ferro. 

Mesmo com os cuidados que eram tomados, houve acidentes  que resultaram em
mortes e mutilações, principalmente na abertura dos túneis. Por um dever de justiça
e de reconhecimento, sugere-se que, os que tiveram uma triste cruz fincada próximo
às obras, deveriam ter seus nomes gravados na pedra-ferro azulada que entesta cada
boca daqueles túneis para serem lembrados como heróis (Figueiredo, 2014, p.33).

 O Jornal “O Informativo do Vale”, também trás dados referentes aos acidentes:

O  tenente  F.L  lembra  que  durante  a  construção  ocorreram  diversos  acidentes.
Alguns  graves,  em  especial  pelo  relevo  irregular  num  terreno  com  vales  e
montanhas.  O fato  que  mais  se  recorda  ocorreu  quase  no fim da  construção  do
viaduto 13. Quando retiravam a estrutura metálica um sargento, não se sabe por qual
razão, despencou lá de cima [grifo da autora] (O Informativo do Vale, 20/04/2007,
p.15).

Portanto,  verificamos  que  os  impactos  sociais  ocasionados  pelo  1°  Batalhão

Ferroviário foram o crescimento populacional dos municípios do Vale do Taquari - devido as

oportunidades  de  emprego  -  ações  cívicos-sociais,  como  apoio  médico-odontológico  e

moradia  para  os  funcionários  contratados,  e  como  aspecto  negativo  foram  os  acidentes

ocasionados pela construção dessa obra vultuosa, que, naturalmente, possuia um alto grau de

periculosidade.
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7.CONCLUSÃO

As ferrovias foram um meio de transporte que modificou o mundo, possibilitando uma

integração entre os Estados, com rapidez e capacidade de carga. No ponto de vista econômico,

auxiliou no cresimento de emprego e na facilidade no escoamento de mercadorias. Na questão

social, as pessoas tiveram que se adaptar a velocidade e capacidade de integração do trem,

modificando as suas rotinas para que pudessem usufruírem dessa vantagem.

No  Brasil,  verificamos  que  esse  processo  de  implantação  ferroviária  demorou,

principalmente, pela falta do investimento privado no setor, que na época preocupava-se em

investimentos sem muitos riscos, mas que proporcionasse lucro, como o café. Após a primeira

construção da malha ferroviária, feita pelo Barão de Mauá, a empresas privadas passaram a

investir  no setor  e  a  falta  de regulação por  parte  do  Estado,  para regular  as  bitolas  das

ferrovias, ensejou em prejuízos no futuro, pois dificultou a integração de estradas de ferro já

existentes.

A construção da Ferrovia do Trigo, entre 1940 e 1970, se deu numa época em que o

Brasil  passou  a  priorizar  os  investimentos  na  Segunda  Guerra  Mundial  e  em  rodovias,

principalmente com o Governo de Juscelino Kubitschek, em detrimento das ferrovias. Por

causa,  principalmente,  desse contexto histórico,  o setor privado tornou-se responsável  por

iniciar essa obra que tinha muita relevância para a malha ferroviária brasileira. Percebemos

que nesse período a EF-491 evoluiu de forma ineficiente, devido aos baixos investimentos

realizados pelo setor público e privado.

Em 1970, a Engenharia Militar, representada pelo 1° Batalhão Ferroviário, tornou-se

responsável por prosseguir com a construção da EF-491 e teve a sua disposição técnicas, mão-

de-obra e verbas, financiadas pelo Governo Militar. As oportunidades de emprego e moradias

disponibilizadas para o público civil foram os impactos sociais positivos ocasionados pelos

militares, mas percebemos que ocorreu um impacto negativo, que foram os acidentes graves

na obra.

Portanto, concluimos que o Exército Brasileiro foi fulcral para a fluidez dessa obra

grandiosa no sul do país, pois através da sua coesão, competência, eficácia e força de governo

construiu com qualidade, uma das ferrovias mais importantes do país. 
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