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Resumo: O contexto da implantação da estrada de ferro ocorre em um momento importante 

do desenvolvimento econômico do Espírito Santo no final do século XIX com a expansão 

cafeeira vivenciada na região sul, foi o período em que a lavoura capixaba desenvolveu-se 

para colocar o Espírito Santo na esfera nacional, tornava-se necessário a organização de uma 

logística de escoamento da produção dessa região. A importância deste tema se prende ao fato 

das ferrovias no Brasil a partir do final do século XIX representaram um dos principais 

veículos de comunicação (transporte), de abertura e a alargamento do interior do Estado pelo 

viés do surgimento de novos núcleos urbanos e um poderoso instrumento na construção do 

progresso no país. Era através das ferrovias que se dava a expansão das atividades comerciais, 

a interiorização do setor agrário e a abertura de núcleos urbanos que intermediavam o 

comércio, a vida social local e o eixo produção agrícola/mercado. Com esse foco, procuramos 

compreender a expansão do sul do Espírito Santo, e sua real importância no desenvolvimento 

econômico e urbano do interior do Estado.  
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1. Introdução 

O crescimento da cafeicultura no Espírito Santo vai, ao menos indiretamente, 

promover o desenvolvimento da floresta, o incremento da imigração e fixação do 

imigrante europeu não-português, a construção de estradas e caminhos vicinais, a 

navegação regular a vapor e a implantação da ferrovia. (BITENCOURT, p. 77, 

1987) 
 

 

                                                           
1 Mestranda do Curso da Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas – UFES 
(2015); Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Área de atuação: História, no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Campus de Piúma/ES. E-mail: 
csferreira@ifes.edu.br 
 



2 
 

 

No Espírito Santo, a medida que o café dilatava sua fronteira agrícola, face a uma conjuntura 

econômica, estimulada pela demanda internacional, os cafezais aumentavam continuamente a 

região capixaba, trazendo uma série de transformações, das quais podemos destacar;  o 

crescimento populacional; a maior produção e exportação;  o maior desenvolvimento da 

região da província onde a produção cafeeira se alastrou e maior ocupação de regiões 

interioranas, fatores aliados ao deslocamento da população de fronteira de Minas Gerais e do 

norte fluminense para o Espírito Santo;  o crescimento da atividade comercial − tanto na 

Capital como no interior;  o intercâmbio com nações da Europa e com os Estados Unidos da 

América do Norte; o maior volume de recursos financeiros em razão dos impostos auferidos 

com a exportação de café;  e, consequentemente, a possibilidade de maior investimento na 

infraestrutura da província, como a construção de estrada de ferro para viabilizar o 

escoamento da produção ((MÉRGAR, p. 78, 2011). 

 

2. Desafios para o transporte da produção cafeeira no Espírito Santo 

 

O desenvolvimento das estradas de ferro no Espírito Santo foi um reflexo do desenvolvimento 

cafeeiro, ocorrendo os primeiros investimentos timidamente quando a acumulação de 

capitalista advinda do café atingia níveis satisfatórios. O baixo desenvolvimento econômico 

capixaba afastava a província do centro de investimentos do governo imperial sendo inúmeras 

as dificuldades enfrentadas para a implantação de um projeto ferroviário. A guerra do 

Paraguai travada entre 11 de novembro de 1864 e 1º de março de 1870 fez com que o Império 

concentrasse seus esforços em ferrovias de caráter estratégicos, os projetos que atendiam a 

interesses locais ficaram para as províncias e a iniciativa privada. Sendo o Espírito Santo uma 

província de pequena produção agrícola o projeto de implantação de ferrovias só iniciou no 

final do século XIX (QUINTÃO, 2011, p. 173). 

 

A província do Espírito Santo carecia no início do século XIX de uma infraestrutura adequada 

para implementar seu desenvolvimento, a região era escassamente povoada em relação às 

províncias vizinhas, somente no governo de Francisco Alberto Rubim (1812-1819) foi 

construída a primeira estrada ligando o Espírito Santo à província de Minas Gerais, seu 

objetivo de atrair a preferência do comércio mineiro para o Espírito Santo não foi 
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concretizado, porque o comércio de Minas Gerais ainda se dirigia em grande parte para o Rio 

de Janeiro. O alto custo da manutenção da estrada, ataques dos botocudos e pouco 

aproveitamento comercial contribuiu para a desativação dos quarteis das guarnições militares 

que existiam de três em três léguas para a proteção de viajantes. Posteriormente essa estrada 

passou a ser chamada de São Pedro de Alcântara e era a única que mesmo com as dificuldades 

de manutenção possuía certa estrutura dando passagem para duas carroças simultaneamente. 

Além da estrada do Rubim a Estrada Geral cortava, a província de norte a sul pela orla 

marítima, destacavam-se ainda os caminhos colônias do Itapemirim às Minas do Castelo e a 

estrada que ligava a Baía do Espírito Santo a Viana. Nos deslocamentos por esses precários 

caminhos por terra, utilizavam cavalos e bestas, as tropas exerceram um importante papel no 

escoamento da produção e no transporte pesado até o os pontos navegáveis dos rios para que a 

produção fosse levada ao litoral e daí exportada principalmente para o Rio de Janeiro 

(BITTENCOURT, 1987, p. 75-6). 

 

O escoamento da produção e a comunicação na província do Espírito Santo eram feitos 

tradicionalmente entre as povoações pelos rios e o mar. Também pelo mar, ligava-se às 

demais províncias do Império, sendo que não existia na província o estabelecimento de um 

contato direto com o exterior devido à falta de infraestrutura de uma economia que durante 

grande parte do século XIX foi dependente do açúcar  e não conseguia apresentar números 

expressivos que justificassem a inserção do Espírito Santo nas rotas internacionais, assim a 

província procurava estabelecer seus contatos comerciais através principalmente do porto do 

Rio de Janeiro e da Bahia. Isso é comprovado através dos dados constantes no Relatório do 

presidente da Província do Espírito Santo,  Francisco Ferreira Correia em 09 de outubro de 

q871, segundo ele no ano financeiro de 1870-1872, os navios que estiveram presentes no 

porto capital, segundo sua procedência foram: 72 do Rio de Janeiro, 15 de Campos, 11 de 

Caravellas  e 1 da Bahia e saído para o  Rio de Janeiro 68 navios, para Campos 14, para 

Caravellas 11 e para Bahia 1.. Além dessa ligação o mercado externo de norte a sul da 

província os rios e os pequenos portos permitiam a navegação de cabotagem 

(BITTENCOURT, 1987, p. 81-3). 

 

Em fins da década de 60 a navegação da província apresentava-se bastante irregular 

e imperfeita. Os negociantes, por interesse do próprio comércio bem como dos 

agricultores, haviam se estabelecido nos pontos em que os rios começavam a ser 

navegáveis ou em pontos estratégicos á navegação. Aí, intermediariamente, 
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recebiam os produtos agrícolas encarregando-se de seu transporte. Isto acontecia de 

norte a sul da província, sobretudo, como vimos, no São Mateus e no Itapemirim, 

regiões influenciadas províncias vizinhas. Ao centro da província, área polarizada 

pela capital, o comércio mantinha-se menos dinâmico, deixando os comerciantes de 

explorar uma variedade de pontos de produção próximos a rios e ribeirões 

navegáveis em pequenos percursos (BITTENCOURT, 1987, p. 85). 
 

 

Esse fluxo de transporte tem destaque em algumas regiões como a do Porto de São Mateus 

devido à produção de farinha de mandioca destacando o comércio com o Rio e a Bahia, o 

Itapemirim tem destaque no sul com dezenas de barcos de proprietários locais, com o 

desenvolvimento da produção cafeeira a navegação a vapor começa a se desenvolver na 

província. Nesse período se instalou no Espírito Santo o fotógrafo paranaense, capitão 

Henrique Deslandes, obtendo nesse mesmo ano a concessão do governo para explorar a 

navegação a vapor do rio Itapemirim. Segundo o Relatório Provincial de 1873, Henrique 

Deslandes achava-se contratado para o serviço de navegação a vapor do rio Itapemirim, desde 

sua foz até a vila do Cachoeiro, segundo a lei provincial n. 51 de 4 de dezembro de 1872. 

Associando-se a Manoel Ferreira Braga em 1876, começou a operar com quatro vapores, 

conectando-se o serviço da Companhia Espírito Santo-Campos escoando os produtos do vale 

do Itapemirim para outras regiões. Em 1878 o contrato de navegação do rio Itapemirim foi 

transferido para o negociante Braga e Soares. A navegação pelos rios ocorria de forma lenta, 

levando mais tempo do que por terra, mas apresentava-se como uma vantagem devido à baixa 

capacidade de carga dos animais, sendo as tropas a melhor alternativa em épocas de estiagem 

quando era inviável a navegação quando os vapores encalhavam, já nos momentos de 

períodos chuvosos quando as tropas não conseguiam avançar devido às péssimas condições 

das estradas, a navegação fluvial se tornava a melhor alternativa para escoar a produção 

cafeeira. Com o crescimento da produção cafeeira o porto de Vitória começou a ser 

frequentado por vapores de alta tonelagem no final do século, trazendo imigrantes e 

mercadorias de várias partes do mundo e levando produtos do Espírito Santo principalmente 

café, sendo seu principal produto de exportação (BITTENCOURT, 1987, p. 85-0). 

 

3. Caminhos de ferro 

 

A ferrovia, assim como o desenvolvimento da navegação a vapor principalmente no sul do 

Espírito Santo acompanhou o roteiro do café.  O primeiro governante a defender o 
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empreendimento férreo no Espírito Santo foi Francisco Ferreira Correia, em 1871, sua ideia 

era ligar Itapemirim a Vitória, seu trajeto passaria por Piúma, Benevente e Guarapari, 

totalizando 20 léguas. Em 1872 a Lei Provincial nº 37 dava concessão e privilégios exclusivos 

por 80 anos a Miguel de Freitas, Thomas Dutton Júnior e Francisco Portela. A garantia de 

juros de 4% sobre o capital empregado. A Via Férrea seria de bitola estreita, dividida em seis 

seções: a primeira de Vitória a Minas, a segunda de Vitória a Monte Belo (margens do Rio 

Iconha), a terceira de Monte Belo a Cachoeiro de Itapemirim, a quarta de Cachoeiro de 

Itapemirim a Vila do Alegre, a quinta da linha para o norte até São Mateus e a sexta de 

Cachoeiro de Itapemirim a São Pedro de Itabapoana (QUINTÃO, 2008, p. 76).   

 

Os governantes capixabas ainda acreditavam que a viabilidade econômica do 

Espírito Santo, dependia de sua ligação com Minas Gerais. Esta última interessava-

se por uma saída alternativa para o mar. Assim sendo, com a estrada de ferro 

pretendia-se atrair a colonização e a imigração para as terras ainda incultas, ampliar 

a lavoura existentes, promover o setor terciário e, sobretudo, incrementar a 

navegação com o exterior (BITTENCOURT, 1987, p. 93).  
 

 

 

Para garantir a ligação com Minas em 1873 um contrato foi celebrado com Thomaz Dutton 

Júnior, Francisco Portela Júnior e Miguel Feital prevendo a construção de apenas umas das 

vias férreas proposta a partir da lei ligando Vitória à Natividade em Minas Gerais, com 

privilégio de 60 anos e garantia de juros de 7% ao ano.  Segundo Relatório Provincial de 

1872. 

 

Os cidadão Thomaz Dutton Junior, Francisco Portella, Engenheiro Miguel Maria de 

Noronha Feital, requererão-me em data de 19 de Agosto ultimo privilegio por 60 

annos para construírem, costiarem, e gozarem, por si  ou por meio de uma 

companhia que organizarem, uma estrada de bilota estreita, que partindo da margem 

do rio Itabapoana, fronteira a povoação da Limeira, termine, por em quanto, na 

cidade de Victória, passando pela Villa do Cahoeiro do Itapemirim, Colonia do Rio 

Novo, de Santa Izabel, e de Santa Leopoldina com um rapam para o porto de Piúma, 

na ddirecção que mais conveniente fôr... (Relatório do presidente de Província, 

Antonio Gabriel de Paula Fonseca p. 15. 1872) 

 

 

Esse projeto devido a muitos motivos tal como a falta de recursos, desconhecimento dos 

empresários na realização de estudos para implantação do projeto acabou levando a concessão 

ao fracasso. Uma concessão nos mesmos moldes foi dada ao tenente coronel João Russel, que 

também perdeu o contrato por não conseguir cumprir os prazos. Em 1881, foi concedida a 

firma Waring Brothers, de origem inglesa, com garantia de juros de 6% ao ano uma nova 
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concessão, essa concessão também caducou pelo governo Imperial depois de ter realizado 

estudos para o trajeto Vitória a Natividade e verificar que encarecia muito o custo do 

quilômetro (QUINTÃO, 2011, p. 175).  

 

 

Ao mesmo tempo em que o governo Imperial concedia concessões que não obtinham sucesso, 

o governo provincial tentava garantir a implantação de linhas férreas através de concessões e 

garantia de juros em outros trechos de igual relevância. Dessa forma em 05 de julho de 1880 

foi deferido o requerimento de concessão de privilégio para a construção de uma via férrea 

entre Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, interligando os municípios mais expressivos da 

província: Viana, Guarapari, Benevente, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, seguindo em 

direção a Minas. Dois anos depois, a Assembleia Provincial segundo relatório do Presidente 

de província, Herculano Marcos Inglez de Souza, nas páginas 12 e 13, autorizou a construção 

de duas ferrovias, uma saindo de Vitória para Cachoeiro do Itapemirim e a segunda concedida 

ao Capitão Deslandes saindo de Cachoeiro até Duas Barras, em dois ramais, para Alegre e 

Castelo. O Capitão Deslandes havia obtido das Câmaras das vilas de Cachoeiro e de 

Itapemirim concessão para explorar uma ferrovia não conseguindo concretizar sua 

implantação (BITTENCOURT, 1987, p. 93-5). 

 

A construção das ferrovias com polarização em Cachoeiro de Itapemirim tinha como objetivo 

transportar a produção cafeeira da região sul da província do Espírito Santo e da região 

mineira próxima à divisa, também se buscava uma ligação com a província de Minas Gerais.  

A construção da via férrea ligando Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, saindo de Vila Velha, 

Viana, Guarapari, Benevente, Itapemirim até as cabeceiras do Rio Pardo foi dado em 

concessão por 50 anos a Eduardo Mendes Limoeiro e José Maria Barbosa, não saindo do 

papel o projeto e sendo transferida a Companhia de Viação Férrea Sapucaí, tendo seus 

primeiros trabalhos em 1891 (QUINTÃO, 2011, p. 175-6).  

 

A estrada de ferro Cachoeiro de Itapemirim Duas Barras com um trecho para Alegre e outro 

para Castelo conhecida como Estrada de Ferro Caravelas foi a única que saiu do papel no 

período provincial. Visconde de Matozinhos proprietário da empresa Companhia de 

Navegação e Estrada de Ferro Caravelas foi o responsável pelo desenvolvimento do 
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empreendimento, com o objetivo de transportar o café da região de Alegre e Castelo para 

Cachoeiro de Itapemirim e depois através da navegação seria levado ao porto de Itapemirim 

com destino principalmente ao Rio de Janeiro de onde seria exportado.  

 

Celebrado o contrato com o governo provincial, entre 1882/1883, a estaca 

inicial da construção do trecho Cachoeiro-Pombal (hoje Reeve, município de 

Alegre) só foi batida em 17 de janeiro de 1886. A partir daí, porém a construção 

abreviou-se, já no ano seguinte, rolava em trilhos a primeira locomotiva de serviço, 

a “Itapemirim” (BITTENCOURT, 1987, p. 96).  
 

 

 

A construção da estrada de ferro durou menos de dois anos, iniciando as obras em janeiro de 

1886 e concluindo em setembro de 1887. A Estrada de Ferro Caravelas contava com 71 km 

partindo de Cachoeiro de Itapemirim com um ramal de aproximadamente 50 km para Pombal 

(Reeve em Alegre) e outro ramal de 21 km para Castelo. A província do Espírito Santo chega 

às vésperas do período republicano com uma malha férrea insignificante frente aos números 

apresentados por outras regiões cafeicultoras como é demostrado na tabela a seguir. 

 

TABELA 01 - PARTICIPAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA MALHA FERROVIÁRIA 

DA REGIÃO SUDESTE E DO BRASIL EM 1890 

     

Estados Km de Ferrovia % sobre malha da 

Região Sudeste 

(6.443 km) 

% sobre malha 

nacional (9.255 km) 

Minas Gerais 1.996 30,98 21,56 

São Paulo 2.464 38,24 26,62 

Espírito Santo 71 1,10 0,77 

Rio de Janeiro 1.807 28,04 19,52 

Distrito Federal 105 1,62 1,13 

Fonte: SILVA, apud  ROSA, 1998. 

 

 

No cenário nacional o quantitativo da quilometragem férrea instalada no e Espírito Santo 

ainda era muito pequena se comparada a outras regiões produtoras de café como São Paulo 

que representava 26,62% da malha nacional, Minas com 21,56% e o Rio de Janeiro com 
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19,53 restando ao Espírito Santo apenas 0,77% do quantitativo nacional.  É importante 

salientar que, a princípio um dos fatores que pesaram na construção de estradas de ferro no 

Brasil foi a possibilidade de transportar grandes volumes, destacando o café no centro-sul, 

ocorrendo a expansão ferroviária brasileira primeiramente nas regiões de maior produção 

cafeeira como verificados na tabela acima.  

 

Para justificar essa carência, entendemos que, ao longo do século XIX, faltou, em 

primeiro lugar, um setor privado, quer fosse a nível local, nacional ou estrangeiro, 

interessado, habilitado ou com recursos suficientes para investir no Espírito Santo, 

pois a produção cafeeira capixaba não atraía se comparada coma paulista; em 

segundo lugar; um grupo forte de grandes cafeiculturas que pudesse investir em 

ações de possíveis empresas; e, em terceiro lugar, recursos do governo local, pois 

suas rendas eram diminutas (QUINTÃO, 2008, p. 81). 
 

 

Segundo análise de Bittencourt, o pensamento ferroviarista era norteado por três linhas 

mestras: a primeira que havia uma crença geral de que a vida econômica e material da 

província dependia da consolidação de sua ligação com Minas Gerais. A segunda que era 

incontestável a polarização da “Microrregião Sul” por Cachoeiro de Itapemirim e a terceira 

que o escoamento da produção do café capixaba se realiza  pelo porto do Rio de Janeiro, 

então havia uma tentativa de interromper este fluxo em benefício da Capital do Espírito Santo, 

numa tentativa de atrair para o porto de Vitória o café de Cachoeiro de Itapemirim 

(BITTENCOURT, 1987, p. 88). 

 

Essa pequena extensão não atendia às necessidades de escoamento da produção cafeeira 

mesmo que pequena, sendo necessário o investimento na ampliação da malha ferroviária 

capixaba, essa ampliação só seria concretizada no século XX.  Em 1892 o governado Moniz 

Freire mesmo encontrando oposição e ceticismo tomou a decisão de construir a estrada de 

ferro Sul, ligando Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, incorporando o projeto ao Governo 

depois de ter inovado e cancelado o contrato da Sapucaí, a via férrea desse projeto recebeu a 

denominação de Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo. Para resolver a questão financeira 

que dificultou em outros momentos a construção de ferrovias, Moniz Freire buscou obtenção 

de créditos externos através da intermediação do Conde de Figueiredo, com juros de 5% e 

amortização de 1 %, a começar em 1896, e resgatável em 33 anos por sorteio ou compra no 

mercado (HERKENHOFF, 2000, p131-3). 
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Telegrama de 22 de setembro de 1894 noticiava que, por intermédio do Conde de 

Figueiredo, Presidente do Banco Nacional do Brasil, fora lançado em Paris, um 

empréstimo de 700.000 libras. A cidade de Vitória exultou, com a notícia! 

Louvores!... Festa nunca vista, no regresso do Presidente. Corêto, no Largo do 

Palácio [...]. 

O Dr. Moniz Freire chegou, no dia 23 de setembro, pelo vapor Olinda, e reassumiu o 

Governo, a 25. No Rio de janeiro realizou conferências com o Visconde de Guaby e 

o Conde de Figueiredo, para conseguir o empréstimo, o primeiro, externo, do 

Espírito Santo (NOVAIS, p. 135, 1968). 
 

 

O início das obras começou em um clima de otimismo mediante o crescimento econômico do 

Estado entre 1892 a 1896 como demonstra a tabela a seguir. Nesse período o preço favorável 

do café no mercado internacional fez com que a arrecadação do estado triplicasse entre 

1892/1896, conforme demostrado na tabela a seguir. 

 

TABELA 02 - RENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM CONTOS DE RÉIS.  

Ano Renda 

1892 1.716:772$544 

1893 2.897:451$698 

1894 3.498:618$000 

1895 3.772:400$480 

1896 5.437:545$212 

Fonte: FILHO, 1913, p.441. 
 

 

A dívida contraída era considerada mínima mediante o crescimento econômico apresentado 

entre 1892 a 1896 foi nesse clima que a construção da estrada de ferro começa a demostrar os 

grandes problemas que viriam até a implantação de todo o seu trecho, a transposição da serra, 

os interesses considerados localistas e a falta de trabalhadores para a realização da obra foi um 

dos fatores que contribuiu para seu atraso, a solução imediata encontrada foi deslocar um 

contingente de imigrantes. Sendo que em 1895 em 13 de julho, foi inaugurado o primeiro 

trecho com apenas 21 km, ligando o Porto de Argolas a Viana (QUINTÃO, 2008, p. 103). 
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Após o fim do mandato de Moniz Freire assumiu o governo Graciano dos Santos Neves em 

um momento que a economia do Estado estava sufocada pela queda do preço do café e com o 

Estado com suas finanças comprometidas devidos a compromissos assumidos em virtude da 

construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, além da queda da arrecadação estadual, 

outra questão série enfrentada nesse momento era a dependência quase que exclusiva da 

balança comercial capixaba da monocultura cafeeira. Esse cenário econômico motivou a 

paralisação das obras da estrada de ferro no trecho entre o Rio Benevente e Cachoeiro de 

Itapemirim. No governo de José Marcelino de Vasconcellos para não permitir a paralisação da 

construção da ferrovia foi feito um empréstimo junto ao Banco da República, no valor de 

1.500:000$000 com juros de 8%, e outro junto ao Banco Paris et Pays Bas, o que aumentou 

ainda mais a dívida externa do Estado. Contudo foi possível a inauguração de duas estações 

ao final de seu governo: Germânia (hoje, Santa Izabel, mais precisamente “Vale da Estação”), 

a 42 km da capital, em 1° de janeiro de 1900, e Marechal Floriano, 9 km adiante, doze dias 

depois (QUINTÃO, 2008, p. 113). No governo de Henrique Coutinho através da negociação 

do advogado e futuro governante do Estado, Jerônimo Monteiro foi negociado a venda das 

ferrovias “Sul do Espírito Santo” e “Caravelas” para a Leopoldina Railway. Em 1910 com a 

inauguração das estações de Engano, Guiomar, Vargem Alta e Soturno a Ferrovia Sul do 

Espírito Santo completa um percurso entre Cachoeiro a Vitória de 159,769 km (QUINTÃO, 

2008, p. 114-25). 

 

A partir da alienação, a “Sul” deixou de ser uma ferrovia meramente estadual, 

passando a ser fiscalizada pelo governo federal, porém em sua subvenção. Seus 

trabalhos de complementação – que seriam de aproximadamente 82 km entre 

Matilde e Cachoeiro de Itapemirim – foram imediatamente iniciados, sendo 

costumeiramente elogiados pelo governo federal, o qual o classificava sempre como 

em “estado adiantado”.  Outra obra de importante vulto foi o prolongamento do 

ramal de Alegre até Espera Feliz, em Minas Gerais, também realizada pela mesma 

companhia, o qual ficou pronto em 1913 (QUINTÃO, 2008, p. 125). 
 

 

Enquanto era concluída a ligação entre Vitória e o Sul do Estado à ligação com Minas Gerais 

que por muito tempo foi um objetivo dos capixabas, que identificavam o Espírito Santo com 

uma vocação para se transformar em um corredor de exportação da produção mineira, foi 

construída partindo de Vitória chegando a capital mineira.  Com a construção dessa ferrovia a 

ocupação de uma nova área ao sul do Rio Doce, permitindo que o café deixasse de fazer um 
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longo trajeto terrestre até o porto fluvial de Santa Leopoldina e passasse a ser transportado 

pela ferrovia (SALETTO, 1996, p. 28). 

 

A construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas teve primeiro trecho inaugurado no dia 13 

de Maio de 1904, com percurso de 29 km, além das primeiras estações ferroviárias, 

margeando a baía de Vitória, São Carlos (Cariacica), Porto Velho e Alfredo Maia. Em 1906, 

com a expansão dos trilhos, alguns núcleos se formaram, ainda que, em alguns casos, 

configurassem apenas um povoado, entre eles: Natividade, Resplendor, Lajão, Cuieté, 

Figueira e Coronel Fabriciano. Em pouco mais de quatro anos foram construídos 207 km de 

via férrea, número expressivo, dadas as dificuldades de ordem econômica, financeira e 

material. 2 

 

A implantação da Companhia Estrada de Ferro de Vitória a Minas atendeu às necessidades de 

transporte e o processo de colonização, cumprindo sua finalidade inicial escoando a produção 

agropastoril e madeireira da região de Minas Gerias-Espírito Santo parara um porto de mar. O 

seu avanço foi criando novas áreas produtivas devido à facilidade do transporte, duplicando a 

capacidade produtiva do Espírito Santo, tirando grande parte do norte do isolamento que se 

encontrava no início do século. Para Minas Gerais a construção da ferrovia possibilitou a 

ligação ao Porto de Vitória. Com isso abrindo-lhes as portas da exportação (ROSA, 1976, p. 

177-80). Minas queria chegar ao mar e o Espírito Santo queria chegar em Cachoeiro do 

Itapemirim 

 

4. Considerações Finais 

 

A malha ferroviária do Espírito Santo era deficitária, dependente de subsídios do Estado. Para 

tentar resolver o problema da baixa rentabilidade das ferrovias em 1900, o legislativo estadual 

aprovou um projeto instituindo imposto sobre o trânsito de transporte realizado ao longo da 

Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, já que grande parte do transporte ainda era realizado 

por tropas, o argumentação para tal imposto era que a baixa rentabilidade da ferrovia atribuía-

se à concorrência das tropas. Com o crescimento da produção cafeeira, sobretudo na década 

                                                           
2  PATRIMÔNIO industrial: o valor do espaço na ferrovia Vitória  

 a Minas. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br > Acesso em: 23 jul. 2014. 

http://portal.iphan.gov.br/
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de 1920 ultrapassando um milhão de sacas, foi possível consolidar e expandir o sistema 

ferrovia com a ferrovia Cachoeiro do Itapemirim ao litoral e a Estrada de Ferro São Mateus 

(ROSA, 1976, p. 29). 

 

[...] as ferrovias do Espírito Santo foram construídas pelo capital estrangeiro 

(Leopoldina), pelo capital nacional de outros estados (ferrovia de Cachoeiro de 

Itapemirim, a E.F. Vitória-Minas) e pelo Estado do Espírito Santo (E.F. Sul do ES, 

E.F. Itapemirim, E.F. S. Mateus), pois o capital local, basicamente comercial, não 

tinha atingindo um nível de acumulação que o tornasse capaz e suficiente para 

realizar um grande investimento no setor de transporte ferroviário (SALETTO, 

1996, p. 29).  

 

O processo de expansão ferroviária iniciada no século XIX enfrentou dificuldades para 

capitação de recursos, ficando “[...] para o século seguinte o resultado desse processo, 

mediante a da expansão da malha ferroviária capixaba, especialmente pelas zonas cafeeiras do 

estado” (QUINTÃO, 2011, p. 180).  
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