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Jean-Baptiste Debret, Guaratuba, 1827. 

1 Em 1798 a Colônia con-
tabilizava uma população 
de 3.250.000, formada 
por brancos, índios, 
pardos e negros, esses 
representavam 41% do 
contingente populacional. 
Em 1819, a população 
aumentou 35%, che-
gando a 4.396.000, 
sendo que os brancos 
representavam 56%. 
(SIMONSEN, Roberto. 
História econômica do 
Brasil (1500/1820). São 
Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1969. p.271. 
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Estamos no início do século XIX e a Família Real desembarca no Rio, trazendo o 
Príncipe Regente de Portugal, sua esposa e filhos, sua mãe, a rainha Maria I, a Louca, 
a nobreza e ainda um contingente estimado em 15 mil pessoas. Contam que, para 
abrigar a Família Real e parte da corte, escolheram-se as melhores casas da cidade, 
marcando-as com as iniciais PR, o que significava Príncipe Regente, mas que - no 
popular - foi traduzida para “Ponham-se na Rua”. O acréscimo populacional na ci-
dade do Rio de Janeiro foi de 20% de uma só vez, fato que mudaria em definitivo a 
sociedade local, que, além de se adaptar à nova realidade da Colônia como centro 
decisório do governo português, teve de ajudar a acomodar a Corte e se preparar 
para vivenciar mudanças no dia a dia.  

Projetos como abertura de vias mais largas, construção de habitações, criação de novos 
espaços urbanos, bem como a implementação da infraestrutura de serviços, levariam 
à formação institucional do Brasil como nação de língua portuguesa nas Américas. 
Essas mudanças faziam do Rio de Janeiro uma cidade em ebulição expansionista. Era 
preciso criar condições para atender à população que crescia desde o final do século 
XVIII e, com a transferência da Família Real, essa realidade ganhava novo contorno e 
as necessidades ampliavam-se exponencialmente.1

O despertar do Brasil

 A carruagem estaciona junto à oficina 
na Rua dos Ferradores em pleno centro do 
Rio de Janeiro. O ferreiro termina o serviço 
em um dos carros em manutenção e atende 
ao cocheiro. A demanda do chegante é pelo 
conserto no eixo das rodas e pela troca das 
ferraduras do animal que empresta sua força 
motriz ao carro.  O serviço na carruagem, 
vinda de Portugal, não poderá ser executado 
em virtude da falta de ferro para reparar a 
peça. O motivo é a proibição da instalação 
de fábricas de ferro na Colônia desde 1785 
e os importados não mais atendiam à 
aquecida demanda.
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Em 1808, o Rio de Janeiro tinha apenas 75 logradouros públicos, sendo 46 ruas, quatro travessas, 
seis becos e dezenove largos. Os nomes das ruas ajudam a explicar sua atividade: Praia do Sapateiro 
(atual Praia do Flamengo), Rua dos Ferradores (atual Alfândega), Rua dos Pescadores (Visconde de 
Inhaúma) e Rua dos Latoeiros (Gonçalves Dias). A via principal era a Rua Direita, atual Primeiro de 
Março. Ali ficava a casa do governador, a alfândega e, mais tarde, o Convento do Carmo, a Casa da 
Moeda e o próprio Paço Real.2

Louis Claude Desaulces de Freycinet, Vista da sala de espetáculos da Praça do Rocio (atual Praça Tiradentes, Rio de Janeiro). Viagem ao redor do mundo. Paris, 1825.
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dos portos às nações amigas aumentou em mais de 100% 
o movimento de embarcações. Ruas do centro ganha-
ram lojas de artigos franceses, perfumarias, tabacarias, 
joalherias e demais estabelecimentos que atendiam à 
elite portuguesa. A mudança de hábitos no vestir e no 
comportamento dos moradores com a presença de tan-
tos europeus no Brasil era visível. A pequena elite se ali-
nhava aos costumes oriundos do outro lado do Atlântico. 
Entre 1808 e 1820, o Brasil se estruturou com a criação 
do Banco do Brasil,3 do Jardim da Aclimação, futuro Jar-
dim Botânico, da Imprensa Régia e do Arquivo Central,  

A escolha pelo Brasil aconteceu por motivos evidentes: 
além de ser a maior Colônia em termos territoriais e de 
se localizar geograficamente fora do alcance de Napo-
leão, era a que proporcionava maior lucro à Coroa, ge-
rado pela intensa exploração de seus recursos naturais. 
Na Colônia das Américas, os portugueses poderiam es-
truturar uma nova vida, mais próxima possível dos pa-
drões vividos em sua terra natal. 

As ações imediatas tomadas pelo Príncipe Regente mu-
dariam definitivamente o status da Colônia. A abertura 

2 GOMES, Laurentino. 
1808, Como uma rainha 
louca, um príncipe medro-
so e uma corte corrupta 
enganaram Napoleão e 
mudaram a História de Por-
tugal e do Brasil. São Paulo: 
Planeta, 2008. p. 161.

3  “O Banco do Brasil ser-
viu de suporte às medidas 
econômicas adotadas por 
Dom João VI, entre elas 
a proibição do ouro em 
pó como moeda. Criou a 
moeda de prata de 960 réis 
(o ‘Patacão’), carimbando 
e cunhando novamente 
moedas estrangeiras com 
peso de 27 g, cuja cotação 
girava entre 750 e 800 réis; 
uniformizou o meio circu-
lante, colocando o ‘carim-
bo de escudete’ em todas 
as moedas com mesmo 
material e peso que tinham 
valores diferentes; emitiu 
notas ao portador com 
valores acima de 30.000 
réis, que são consideradas 
as primeiras cédulas de 
dinheiro do Brasil.” (http://
www.brasil.gov.br/linha-
dotempo/epocas/1808/a-
familia-real-portuguesa-no-
-brasil#0. Acesso em 5 de 
junho de 2013.)

A realeza trouxe consigo, além da cultura portu-
guesa, seus hábitos diários, que muitas vezes não 
se adequavam ao clima do Rio de Janeiro. Vieram 
também o tesouro nacional, bibliotecas inteiras 
com milhares de livros, acervos, utensílios domés-
ticos, louças, ferramentas, objetos de arte, joias, 
móveis de arruar, entre eles, liteiras, traquitanas, 
berlindas e carruagens. Chegaram ainda a cria-
dagem e muitos profissionais, como costureiras, 
alfaiates, barbeiros, cozinheiros, religiosos, fun-
cionários da Corte, militares e oficiais especializa-
dos em forjaria. O que eles encontraram foi uma 
cidade pobre e desorganizada, uma urbanização 
caótica e, mesmo diante da beleza natural do Rio 
de Janeiro, o modus vivendi chocava os chegantes, 
que deixaram Lisboa e a cidade do Porto diante da 
ameaça de invasão por Napoleão Bonaparte: Jean-Baptiste Debret, Carlota Joaquina e D. João VI. Viagem Pitoresca e História ao Brasil, 1835. 
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Johann Moritz Rugendas, Vista da Igreja São Bento, Rio de Janeiro/RJ.
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J. Steinmann, Largo do Paço, in: Souvenirs de Rio de Janeiro, 1834.

Os atos de D. João VI demonstravam a sua intenção de aqui fundar, sem restrições, esse império. 
A abertura dos portos, a revogação da lei que proibia indústrias no Brasil, a fundação do nosso pri-
meiro Banco, a isenção de direitos para as matérias-primas, de que necessitasse a indústria nacional, 
a isenção de imposto para novas culturas de especiarias e lavouras às margens das novas estradas, a 
introdução de colonos estrangeiros e a extensão aos alienígenas do direito de propriedade e outros, 
o fomento à mineração do ouro e do ferro, a abertura de novas estradas, a concessão aos lavrado-
res “do privilégio de não serem executados na propriedade de seus engenhos, fábricas e lavouras e 
somente em uma parte de seus rendimentos”. (Alvará de 21 de janeiro de 1809), tudo isso, foram 
demonstrações inequívocas de tão elevado desígnio.4  

4  SIMONSEN, Roberto. 
História econômica do 
Brasil (1500/1820).  São 
Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1969. p.432-
433.
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onde se reuniu boa parte dos documentos que retrata-
vam a Colônia, como mapas, projetos, entre outros. Foi 
criada ainda a Biblioteca Real com mais de 60 mil livros 
trazidos de Portugal, a escola Militar e a de Belas Artes; 
as academias de Medicina, da Marinha, de Desenho, de 
Pintura e de Escultura. 

O Brasil “entrou na moda” como polo de pesquisa e de 
interesse da comunidade internacional. Pesquisadores 
naturalistas, que detinham os conhecimentos de botâni-
ca, geologia, zoologia, geografia e mineralogia empreen-
deram diversas expedições ao Brasil, fazendo narrativas 
importantes sobre a flora, a fauna, a geografia e as rique-
zas brasileiras, que se tornaram verdadeiras obras de arte 
e que nos encantam até hoje por suas belas e completas 
descrições e ilustrações. A chegada e a permanência da 
Família Real significaram o despertar da nação e assenta-
ram as bases para a construção do Brasil.

Frederico Guilherme Briggs, Vista do Rio de Janeiro 
(detalhe), litografia, 1837. Coleção Geyer, Rio de Janeiro/RJ.

Jardim Botânico de Belo Horizonte/MG.
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14  GOMES, Francisco de 
Assis Magalhães. História 
da siderurgia no Brasil. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 
1983. p. 61.

15  BOHOMOLETZ, 
Miguel de Lima. Breve his-
tórico da indústria brasileira 
do aço. Rio de Janeiro: 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - Coorde-
nação dos Programas 
de Pós-graduação em 
Engenharia, 1999. p IV.

16 ”Entre 1815 e 1821 
foram fabricados em Ipa-
nema: 16.085 arrobas de 
ferro em barra, 12.589 de 
fonte moldada e 18.087 
de fonte em lingotes.” 
Verificou–se um grande 
déficit nesse período. 
(SIMONSEN, Roberto. 
História econômica do 
Brasil (1500/1820). São 
Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1969. p. 448.)

17 IGLESIAS, Francisco. 
Carlos Bracher - Do ouro 
ao aço. Rio de Janeiro: 
Salamandra, 1992. p. 19.

Foi uma Carta Régia datada de 10 de outubro de 
1808 que autorizou Manuel Ferreira da Câmara, o 
Intendente Câmara, a utilizar recursos da Real Ex-
tração de Diamantes, para criar uma indústria de 
ferro na região do Serro Frio. A localidade escolhida 
foi o Morro do Gaspar Soares, no arraial de Morro 
do Pilar, situado no atual município de Conceição 
do Mato Dentro, em Minas Gerais. Desde o início, 
o empreendimento não obteve êxito em virtude de 
diversos fatores, como a escolha do local marcado 
pela escassez de água, a construção deficiente das 
instalações, entre outros. Entretanto foi construído, 
no Morro do Pilar, o primeiro alto-forno do Brasil, 
sendo fundido gusa líquido pela primeira vez no 
Brasil, aproximadamente em 1813.12

No mesmo período, foram construídas a Fábrica 
Patriótica, erguida pelo Barão Eschwege em Con-
gonhas, em 1812, e a Fábrica de São João do Ipa-
nema, em São Paulo, pelo Coronel Varnhagen. A 
usina do Barão de Eschwege possuía melhor lo-
calização, contudo a mão de obra desqualificada 
para as funções era um problema. Mesmo sendo 

12  Entre 1815 e 1821, a 
usina de Morro do Pilar 
produziu 6.863 arrobas 

de ferro, o equivalente a 
100,8 toneladas, a um 
custo médio de 6.450 

réis a arroba. Contudo, no 
mercado, o preço médio 

da arroba era de 2.000 
réis, o que tornava o 

empreendimento deficitá-
rio. Embora o Intendente 
Câmara fosse minerador, 
metalurgista e mecânico, 

a usina não prosperou 
e funcionou até 1831, 
quando foi liquidada e 
seus bens foram ven-

didos.

13  NEVES, Osias Ribeiro; 
NEVES, Isabella Verdolin; 

CAMISASCA, Marina Mes-
quita. GMMLE: 50 anos 

da história da metalurgia 
e da mineração em Mias 

Gerais. Belo Horizonte: 
Escritório de Histórias, 

2011, p. 24.

contrário à utilização de escravos na produção, 
Eschwege não teve escolha e acabou empregando 
negros africanos no trabalho.  Em 1821, o alemão 
deixou o Brasil e, um ano depois, a usina encer-
rou as atividades.13 Já Frederico Varnhagen foi en-
carregado pelo governo de elaborar um projeto 
siderúrgico no Rio Ipanema, próximo a Soroca-
ba, região que já havia sido explorada por Afonso 
Sardinha no século XVI. No entanto, à revelia de 
Varnhagen, o governo contratou uma equipe sue-
ca, chefiada por Carl Gustav Hedberg, para dirigir 
a futura empresa. Hedberg foi nomeado diretor 
daquela indústria, mais tarde denominada Real 
Fábrica de São João de Ipanema e Varnhagen pas-

sou a ser membro da Junta administrativa do es-
tabelecimento como representante dos acionistas. 
As divergências entre Hedberg e Varnhagen co-
meçaram logo no início dos trabalhos, quando se 
discutia o programa da fábrica. O primeiro queria 
construir quatro fornos pequenos, já o segundo 
era a favor de se começar com dois altos-fornos. 
Em 1814, quando as instalações foram concluí-
das, já haviam sido gastos 120 contos de réis, mas 
a produção atingira somente 200 arrobas. Em face 
do enorme prejuízo, o governo decidiu despedir 
a equipe sueca e entregou a direção dos trabalhos 
a Varnhagen. Os suecos se retiraram sem maiores 
dificuldades e o novo diretor tomou posse no dia 

21 de fevereiro de 1815.14 Só então, em 1818, foi 
colocado em funcionamento o forno nº 1 da fábri-
ca de Ipanema, o segundo alto-forno do Brasil, o 
que levou à melhoria das finanças da empresa15. 
Varnhagen empregou índios no trabalho e utili-
zou madeira diretamente no forno, no lugar do 
carvão. No entanto ele abandonou a direção da 
usina em junho de 1821 e, no ano seguinte, ru-
mou para a Europa. Apesar de sua saída, Ipane-
ma operou até 1895 e, no período imperial, foi o 
único estabelecimento siderúrgico existente fora 
de Minas Gerais.16 Apesar do impulso no começo 
do século XIX, a siderurgia pouco se desenvolveu 
durante a monarquia.17

Umas das primeiras fábricas de aço do Brasil, a de Ipanema, localizada em Sorocaba/SP.
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Baronesa, a primeira locomotiva do Brasil.
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22  Aos 12 de outubro 
de 1876, tendo o seu 
primeiro regulamento 

aprovado pelo Decreto nº 
6.026, de 6 de novembro 

de 1875, foi a Escola 
de Minas solenemente 

instalada em Ouro Preto, 
então capital da Província 
de Minas Gerais, na Casa 
da Rua das Mercês, hoje 

Padre Rolim, 167, onde 
atualmente funciona 

o Educandário Santo 
Antônio. Em 1897, com 

a mudança da Capital 
do Estado para Belo 

Horizonte, foi a sede da 
Escola transferida para o 
palácio dos governado-

res. Disponível em: http://
www.em.ufop.br/em/inau-
guracao.php. Acesso em 

22 de julho de 2013..

23  Texto extraído do 
discurso de inauguração 

de Henri Gorceix por oca-
sião da inauguração da 

Escola de Minas de Ouro 
Preto, em 12 de outubro 
de 1876 Disponível em: 
http://www.em.ufop.br/

em/inauguracao.php. 
Acesso em 22 de julho 

de 2013.  O passeio de 
Gorceix por Ouro Preto é 

de fundo imaginário, mas 
baseado em fatos verda-

deiros, como a criação 
da Escola de Minas; seu 
discurso na inauguração 
da Escola de Minas; seu 
retorno à França, quando 

do Exílio do amigo Dom 
Pedro II; e sua volta ao 

Brasil a convite do Presi-
dente Crispim Jacques 

Bias Fortes, para criar 
escolas agrícolas.

 Março de 1896. O engenheiro francês Claude Henri Gorceix circula 
pelas ruas de Ouro Preto, acompanhado de um de seus ex-alunos. Relembra 
aspectos da capital da Província de 20 anos atrás, quando da inauguração 
da Escola de Minas22, criada por ele e onde foi diretor e professor até outubro 
de 1891. Logo depois decidiu retornar à França, após o exílio do amigo Dom 
Pedro II. Agora, de volta ao Brasil a convite do Presidente do Estado de Minas 
Gerais, Crispim Jacques Bias Fortes, ele tem por objetivo instalar escolas 
agrícolas no Estado. 
 Em seu passeio pela cidade, que o acolheu por tanto tempo e que 
mereceu dele inúmeros artigos, notadamente ligados à geologia, mineração, 
metalurgia, entre outros, ele se encanta como da primeira vez em que ali 
esteve. Era como se o tempo tivesse parado e, não fosse o trem que o 
trouxe dessa vez do Rio de Janeiro, tudo parecia estar no mesmo lugar. Entre 
as recordações lhe vêm as primeiras impressões e, com elas, um trecho de 
sua fala do discurso de inauguração da Escola de Minas em 12 de outubro 
de 1876: “O papel do ferro na indústria moderna é tal, que a supremacia 
pertencerá à nação que produzir a maior quantidade deste metal, e sob este 
ponto-de-vista, país algum é tão rico de esperanças como o Brasil. Todas as 
províncias deste vasto Império têm minas deste metal; porém, em nenhuma 
delas, as jazidas são tão importantes como na província de Minas, onde 
formam notável parte do solo.”23 

O Brasil República e a 
produção do aço

O Brasil do trem de ferro
Na segunda metade do século XIX, o trem era sinal de progresso. Além de encurtar 
as distâncias, facilitava o livre comércio por meio da circulação de mercadorias, 
modernizava as cidades e o intercâmbio entre elas e, sobretudo, abria novos merca-
dos e permitia a circulação da informação pelos jornais da época. O Brasil carecia 
de transporte para conectar seu extenso território, escoar a produção agrícola nos 
portos, distribuir as mercadorias e os insumos para as fábricas que surgiam e ainda 
suprir os centros urbanos, que começavam a se formar, além de facilitar a circulação 
de pessoas entre localidades de maneira mais segura, rápida e confortável. Palácio do Governador em Ouro Preto/MG, 1866.
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A partir do final do século XIX, a grande indústria, aos poucos, substituiu a categoria dos artesãos por 
um exército anônimo de operários cujas condições de vida e de trabalho estavam bem abaixo das do artí-
fice independente. Com a grande indústria, foi introduzida também a mecanização em larga escala, com 
depressão dos salários e incorporação maciça de mulheres e crianças no trabalho fabril. (...) A jornada 
de trabalho, durante a primeira década do século XX, era de 16 horas, em semanas de seis ou sete dias. 
Em 1910, Georges Clemenceau, ex-primeiro ministro da França, em viagem ao Brasil, afirmava que as leis 
francesas de “proteção social para os operários da indústria e da agricultura eram inexistentes” no nosso 
país. Não existia previdência social, nem direito à aposentadoria, operários eram demitidos sem maiores 
explicações e os frequentes acidentes de trabalho nunca eram indenizados. As crianças operárias (cer-
ca de 50% do proletariado, muitas das quais com cinco ou seis anos de idade) eram constantemente 
espancadas pelos capatazes. As mulheres, mais numerosas do que os homens na indústria têxtil, não só 
recebiam salários inferiores, como viviam à mercê das investidas sexuais de seus chefes.32  

Primeiro alto-forno da Usina Esperança em Itabirito/MG.
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A usina, chamada Esperança, foi construída por três empre-
sários, Joseph Gerspacher, Amaro da Silveira e Carlos da 
Costa Wigg. O alto-forno utilizava carvão vegetal e tinha 
capacidade para seis toneladas de ferro gusa. Em 1893, os 
fundadores construíram outra unidade no distrito de Miguel 
Burnier”31, localizada no município de Ouro Preto, próxi-
ma à usina Esperança. Vendida para o engenheiro Queiroz 
Júnior, a empresa ganhou novos investimentos, cresceu, 
abriu outra unidade e sua produção alcançou a marca 
de 40 toneladas com um quadro de 412 empregados. 

O progresso industrial deslanchava mais em outros seg-
mentos que não o aço e se atualizava, tendo por referên-
cia o modelo europeu. No início do século XX, houve 
um movimento de modernização das fábricas brasileiras, 
baseado no modelo inglês de Manchester, no entanto 
esse movimento contemplava apenas a produção e seus 
processos industriais, bem como impunha uma explora-
ção desregrada e sem limites aos trabalhadores, que lem-
brava de perto o sistema escravocrata extinto em 1888. 
O resultado foi uma sequência de revoltas e de greves. 

33   JORNAL DO SÉ-
CULO.  Rio de Janeiro: 
Jornal do Brasil, 2000 
Edição Especial. 

34  BAER, Werner. Side-
rurgia e desenvolvimento 
brasileiro. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1970. p. 80-81.

35   SIMONSEN, C. 
Roberto. Evolução in-
dustrial do Brasil e outros 
estudos. São Paulo: 
Universidade de São 
Paulo, 1973. p. 17.

36  Id., p.17.

31  BAER, Werner. Side-
rurgia e desenvolvimento 
brasileiro. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1970. p. 79-80.
Miguel Burnier, distrito de 
Ouro Preto, era também 

conhecida por São Julião. 
Foi um importante entron-

camento ferroviário para 
a siderurgia brasileira. 

Atualmente, não há mais 
a usina que lá existia, 

vestígios dela ainda 
podem ser vistos na re-

gião, inclusive um acervo 
documental, que está 

sob a guarda da Gerdau, 
exploradora de minério no 

distrito. Em 2012, a Ger-
dau estava recuperando a 

histórica Estação Ferro-
viária de Miguel Burnier e 

a previsão é de que ela 
se transformasse numa 

biblioteca, para atender à 
comunidade local.

32  Tempos modernos: 
operários, imigrantes, 

eis os artífices da cidade 
grande. Nosso Século, 
1980, n.6, p. 154-157. 

O Jornal do Brasil de 15 de agosto de 1903 narrou assim 
a primeira greve da República: “A República enfrentou 
a primeira greve geral na capital do país. O movimento 
começou com os operários da indústria têxtil e foi ga-
nhando adesão dos outros setores. No total, estima-se 
que 25 mil trabalhadores tenham aderido à greve que 
reivindicava aumento de salários e jornada diária de 
oito horas para todas as categorias.”33  

Em 1907, outra greve geral parou São Paulo. A repressão 
policial acabou por criar simpatias com o movimento, 
que cresceu e chegou ao interior paulista. A principal 
reivindicação era a redução da jornada de trabalho de 
doze horas para oito horas diárias. Os patrões se dispu-
seram a negociar depois que a paralisação se prolongou 
e concordaram com a redução da jornada. Assim que 
os empregados voltaram aos seus postos de trabalho, os 
patrões descumpriram a palavra, alegando que a redu-
ção da jornada quebraria as indústrias.

O processo siderúrgico também avançou e o Brasil en-
trou no século XX, produzindo cerca de 2.000 toneladas 
de ferro gusa em 70 pequenos estabelecimentos.34 O 
segmento industrial dava mostras de crescimento com a 
abertura de fábricas. “A partir de 1905, observou-se um 
ritmo sempre crescente em nossa evolução industrial.”35 
Havia também a migração dos recursos dos Barões do 
Café para a atividade industrial. 

Depois de financiarem as estradas de ferro, os fazendei-
ros buscaram espaços para criar indústrias e confeccio-
nar produtos manufaturados que faltavam à elite ou que 
representavam oportunidades de negócios. O censo or-
ganizado pelo Centro Industrial do Brasil em 1907 apu-
rou que a indústria brasileira já atendia a 78% das neces-
sidades nacionais. Na ocasião, existiam cerca de 3.250 
indústrias, que empregavam mais de 150 mil pessoas. Da 
produção industrial, cerca de 30% estava concentrada no 
Rio de Janeiro, que detinha 20% dos estabelecimentos, 
16% em São Paulo, 7% no Rio Grande do Sul e apenas 

4% em Minas Gerais.36 Não obstante as importações de 
aço atingiram o patamar de 150 mil toneladas de lamina-
do ao ano e a explicação estava na expansão das ferro-
vias em todas as regiões do país. Em 1907, o presidente 
Afonso Penna criou o Serviço Geológico e Mineralógico 
no estado de Minas Gerais e trouxe, para atuar na área 
recém-criada, profissionais formados pela Escola de Mi-
nas de Ouro Preto. Os objetivos eram: conhecer profun-
damente o potencial das riquezas de ferro e manganês do 
solo; dar subsídios à formulação de uma política mineral; 
e desenvolver a siderurgia brasileira.

Eliseu Visconti, Av. Central (atual Av. Rio Branco), Rio de 
Janeiro, 1908. Acervo Museu de Arte do Rio - MAR
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Finalmente a Usina de Sabará – a ‘Siderúrgica’ como ficaria conhecida – começava a produzir à car-
ga total com capacidade de produção de 25 toneladas/dia. O alto-forno, destaque absoluto do novo 
empreendimento, era o maior e dos mais modernos que já se vira nas Minas Gerais e em todo o Brasil. 
Imponente, tinha mais de 14 metros de altura, com um diâmetro de três metros e cadinho de 1,30 x 
1,75 metro. Assentava-se sobre seis colunas de ferro e era revestido com chapas de ¼ de polegada.48

O local escolhido para a instalação Cia Siderúrgica Mi-
neira foi a histórica cidade de Sabará, próxima a Belo 
Horizonte e que, no século XVII, se tornara um ponto 
de apoio às expedições paulistas que adentraram as 
Minas Gerais à procura de ouro e pedras preciosas. 
A partir da montagem do empreendimento na cidade, 
Sabará começaria uma nova história que agregaria à 
sua tradição aurífera a memória do ferro e do aço. À 
época, Sabará contava com um ramal da Ferrovia Cen-
tral do Brasil, mão de obra disponível, infraestrutura 
urbana, minério em abundância nas proximidades e 
florestas para abastecer a usina que seria tocada a car-
vão vegetal. Além disso, um dos sócios da siderúrgica 

48  MOYEN, François. A 
história da Companhia 
Belgo-Mineira, uma 
trajetória de crescimento 
consistente (1921- 2005). 
Belo Horizonte: Arcelor do 
Brasil, 2007. p. 33.

49 “Partilhando da opinião 
de seu secretário Clodo-
miro Augusto de Oliveira, 
engenheiro e professor 
que trouxera da Escola 
de Minas de Ouro Preto, 
Bernardes estava con-
vencido de que Faqhuar 
não cumpriria o acordo 
de construir a siderúrgica 
e apenas exportaria o mi-
nério in natura, a preços 
simbólicos. (...) Assim, 
Bernardes estabeleceu 
tantas exigências que o 
contrato com Faqhuar 
acabou inviabilizado… 
E, em 1926, já na Pre-
sidência da República, 
promoveria a reforma 
constitucional que 
proibiu a transferência a 
estrangeiros das jazidas 
minerais consideradas 
necessárias à defesa e à 
segurança do País.” Os 
Governadores – História 
de Minas Gerais. Encar-
te do Jornal Hoje em 
Dia.2008. p. 109.

46  MOYEN, François. A 
história da Companhia 

Belgo-Mineira, uma 
trajetória de crescimento 

consistente (1921- 2005). 
Belo Horizonte: Arcelor do 

Brasil, 2007. p. 25.

47  Id. p. 32.

Lanari teria sido o primeiro a cogitar a possibilidade de construir uma usina siderúrgica naqueles 
tempos de guerra, em que a demanda por artigos de ferro aumentava em grandes proporções. Logo 
convenceu seus amigos e colegas a levar a ideia adiante e ganhou o apoio precioso do banqueiro e 
comerciante Sebastião Augusto de Lima e do industrial Américo Teixeira Guimarães. A adesão desses 
homens foi fundamental para atrair investidores e levantar o capital necessário ao início do empre-
endimento. No dia 21 de janeiro de 1917, a ideia, afinal, ganhava corpo. Na residência de Crhis-
tiano Guimarães, vinte pessoas, entre técnicos e investidores, assinavam a ata de constituição da 
Companhia Siderúrgica Mineira. “Producção de ferro gusa e seus derivados e utilização comercial 
das jazidas mineraes existentes nas propriedades que vae adquirir” – esse era o objetivo principal da 
nova usina siderúrgica de Minas Gerais.46 

Vista da usina de Sabará/MG.
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Se produzir aço e ferro no Brasil não era fácil diante de 
tantas dificuldades tecnológicas, colocar os produtos no 
mercado se tornou um grande desafio. Os compradores 
estavam habituados aos importados, que entravam no-
vamente com força no mercado brasileiro ao final da 
guerra. Pairava ainda nos comerciantes e consumidores 
a desconfiança na qualidade dos produtos nacionais. 
Para uma nova empresa, nascida com um capital limi-
tado e com custos que já ultrapassavam seus ativos, era 
ainda mais complicado superar essas dificuldades.

era proprietário de uma boa extensão de terras na re-
gião coberta por árvores. 

Desde a sua fundação, todavia, a empresa enfrentava 
dificuldades de instalação e fazia inúmeros ajustes para 
entrar em operação. Surgiram problemas de toda or-
dem, quando da montagem da estrutura, seja pela inex-
periência dos empreendedores, seja pela guerra que 
dificultava a importação de equipamentos. Mesmo com 
o apoio de professores da Escola de Minas, não foi fácil 
colocar a usina em marcha, o que só aconteceu em 1º 
de novembro de 1920, com a presença do experiente 
técnico siderurgista europeu, J. Gaspacher.47 

Minas Gerais era governada por Arthur Bernardes (1918-
1922), um nacionalista, cuja ideologia, desde a Procla-
mação da República, ganhava força entre os políticos 
que se diziam comprometidos com o futuro do país. Foi 
dele a inciativa que culminou na saída do americano 
Percival Faqhuar da mina de Itabira, de onde pretendia 
exportar minério in natura a preços simbólicos.49 Partiu 
dele também o convite ao Rei Alberto, da Bélgica, em 
visita ao Rio de Janeiro, para conhecer Belo Horizonte. 
Esse convite tinha como um dos objetivos aproximá-lo 
dos empreendedores da Cia Siderúrgica Mineira, que 
enfrentavam grandes dificuldades para manter o negó-
cio. Para Bernardes, Minas e o Brasil não podiam pres-
cindir de um setor siderúrgico que emergia. 
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Presidente Vargas e autoridades visitando uma siderúrgica.

57   MOYEN, François. A História da Com-
panhia Siderúrgica Belgo-Mineira: uma 
trajetória de crescimento consistente (1921 
– 2005). Belo Horizonte: Arcelor Brasil S/A, 
2007. p.51.

58   Discurso de Getúlio Vargas em Belo 
Horizonte no dia 23 de fevereiro de 1931.  
Disponível em: www.fea.usp.br/feaecon/
media/fck/File/gustavobarros.pdf. Acesso 
em 23 de julho de 2013.

59   Adaptado de “Barra Mansa: uma 
antiga história.” In: Memória Votorantim: 
Blog Memoriação. 10 de outubro de 2012. 
http://www.memoriavotorantim.com.br 
Acesso em 10 de setembro de 2013.

60  http://www.vsiderurgia.com.br/pt-br/
institucional Acesso em 10 de setembro 
de 2013.

Para o Brasil, a idade do ferro marcará o período da sua opulência econômica. No amplo emprego 
desse metal, sobre todos precioso, se expressa a equação do nosso progresso. Entrava-o a nossa mín-
gua de transportes e a falta de aparelhamento, indispensável à exploração da riqueza material que 
possuímos imobilizada. O ferro é fortuna, conforto, cultura e padrão, mesmo, da vida em sociedade. 
Por seu intermédio, abastecem-se de água as cidades e irrigam-se as lavouras. Dele se faz a máqui-
na, e é força. Por ele se transporta a energia, florescem as indústrias, movimentam-se as usinas. Na 
terra, sobre fitas de aço, locomotivas potentes encurtam distâncias e aproximam regiões afastadas, 
que permutam, com rapidez, os seus produtos. Sobre as águas, é o navio a força propulsora que o 
aciona, fazendo-o singrar velozmente mares e rios. No ar, é o motor do aeroplano mantendo-o em 
equilíbrio e alijeirando-lhe o voo. É, finalmente, a trave do teto, o lume para o lar e, ao mesmo tem-
po, a arma para a defesa da Pátria. Creio poder, portanto, afirmar que a grandeza futura do Brasil 
depende, principalmente, da exploração das suas jazidas de ferro.58

Siderúrgica Barra Mansa – Votorantim Siderurgia

O início do século XX na região sul fluminense ficou marcado pela estag-
nação econômica. Grande parte dos colonos que haviam sido atraídos pelo 
cultivo do café decidiram migrar para outras regiões em busca de melhores 
condições de trabalho tão logo os solos, antes muito férteis, se tornaram 
esgotados devido à exploração à exaustão. A exemplo do que ocorria no 
restante do Brasil, o investimento industrial parecia ser a saída para se evitar 
o declínio econômico da região. As primeiras indústrias atraídas para Barra 
Mansa eram do ramo alimentício e, em meados da década de 1930, a cidade 
começou a receber investimentos que viabilizariam a construção de uma 
siderúrgica na região. 

A localização estratégica da antiga zona cafeeira, próxima à ferrovia e às 
jazidas de minério de ferro, atraiu a atenção do grupo Votorantim, e em 2 de 
abril de 1937 foi fundada a Siderúrgica Barra Mansa. As operações da usina 
foram iniciadas no ano seguinte e a unidade foi um marco na expansão do 
grupo Votorantim59. Atualmente, a unidade Barra Mansa possui capacidade 
produtiva de 800 mil toneladas de tarugos por ano60. A Votorantim Siderurgia 
ainda mantém outras duas unidades em funcionamento no país, a  usina de 
Resende, também no estado do Rio de Janeiro, com capacidade para produ-
zir um milhão de toneladas de tarugos por ano e a laminadora de Três Lagoas, 
em Mato Grosso do Sul, com capacidade para laminar 400 mil toneladas por 
ano, além de um alto forno no município mineiro de Curvelo, que dá suporte 
às suas operações. A Votorantim Siderurgia é uma empresa do grupo Votoran-
tim, que possui atuação em mais de 20 países nos mais diversos segmentos 
de negócios. 

O avanço industrial e 
siderúrgico
No Brasil, a indústria surgiu como desdobramento da 
economia cafeeira nas últimas décadas do século XIX. 
Concentrava-se inicialmente nos setores produtores 
de bens de consumo não duráveis, mas aos poucos se 
pluralizou, desenvolvendo setores, como o metalúrgi-
co e o químico nas primeiras décadas do século XX. 
No início dos anos 1930, a diversificação de setores 
e a consequente expansão industrial eram de extrema 
importância para a recuperação da crise após a quebra 

da Bolsa de Valores de Nova York. A indústria nacio-
nal se responsabilizou pelo crescimento da renda e do 
emprego por conta da crise no setor exportador e das 
restrições às importações. 

O que ocorreu foi um rápido aumento da produção 
e uma contínua expansão industrial, notada durante 
toda década. Nesse cenário, tornou-se prioridade má-
xima do governo a implantação da grande siderurgia 
no país, com o intuito de atender a essa demanda. 
Os líderes políticos e econômicos buscaram meios 
de implantar uma usina siderúrgica estatal integrada 
e de grande porte. O crescente interesse do governo 
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sobre a questão devia-se à indisponibilidade de inves-
timento do capital privado nacional na implantação 
de grandes usinas. 

Nesse contexto, Getúlio Vargas, assim que deu início 
ao seu governo, definiu uma política específica para a 
siderurgia, com o objetivo de nacionalizar as reservas 
minerais do país. Com isso, criou, no ano de 1931, a 
Comissão Preparatória do Plano Nacional de Siderur-
gia, ligada ao Ministério da Guerra, formada por técni-
cos brasileiros e norte-americanos, compondo uma co-
missão mista. O objetivo era estudar o aproveitamento 
das reservas brasileiras de minério de ferro, promoven-
do sua exportação e implantando no país a indústria 
do aço de grande porte. Além de centro de estudos, a 
comissão serviu para abrir debates acerca do assunto 
durante toda a década de 1930.

Com essa visão, em 1931, Vargas afirmou em discurso 
na cidade de Belo Horizonte que “muito teremos feito 
dentro de breve tempo se conseguirmos libertar-nos da 
importação de artefatos de ferro, produzindo o indis-
pensável ao abastecimento do País. Nacionalizando a 
indústria siderúrgica, daremos um grande passo na es-
calada do alto destino que nos aguarda.”57 



Aço Brasil: uma viagem pela indústria do aço60 61Antecedentes históricos do aço no Brasil   Parte 1

Usina de João Monlevade/MG.

levade ainda era um enorme canteiro de obras quando 
o primeiro alto-forno entrou em operação. Em seguida, 
naquele mesmo ano, ocorreu a primeira corrida de gusa, 
no dia 20 de julho e, em abril de 1938, aconteceu a pri-
meira corrida de aço de João Monlevade em seu novo 
forno SM. Com o início do funcionamento de suas novas 
usinas de laminação, em janeiro de 1940, a Belgo-Mi-
neira se tornou a maior siderúrgica da América Latina. 

A construção da Usina  
de Monlevade pela  
Belgo-Mineira

A mais relevante expansão na indústria de ferro e aço 
durante a década de 1930 foi a construção da unidade 
de João Monlevade pela Companhia Siderúrgica Bel-
go-Mineira, com capital vindo do exterior. Em 1931, 
o presidente Vargas em visita a Minas Gerais, movido 
por seu forte interesse no desenvolvimento industrial, 

Para viabilizar a construção da Usina de Monlevade, foi 
necessária a construção, ao seu redor, de uma infraes-
trutura adequada. Houve, então, a construção de resi-
dências, ruas, escola e hospital. A cidade de João Mon-
levade desenvolveu-se consideravelmente e um grande 
contingente de pessoas foi atraído pelo desenvolvimen-
to emergente, formando assim bairros representativos 
no entorno da usina. 

Usina de João Monlevade/MG, 1938.
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comprometeu-se a promover a ligação ferroviária entre 
a Estrada de Ferro Central do Brasil e a Vitória-Minas, no 
intuito de viabilizar a usina na região da antiga fazen-
da de Monlevade. Com a extensão da linha ferroviária 
até a região mineira, a companhia iniciou a construção 
dessa unidade no ano de 1935. No dia 31 de agosto 
do mesmo ano, comemorou-se a inauguração do ramal 
ferroviário de Santa Bárbara e o lançamento da pedra 
fundamental da nova usina. 

O alto-forno que recebeu o nome Getúlio Vargas co-
meçou a funcionar na inacabada usina em 1937. Mon-
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Além disso, Volta Redonda, situada no desvalorizado Vale do Paraíba, demandava 
salários, à época, aproximadamente 30% menores que os vigentes no Rio de Janeiro.

Havia argumentos positivos a favor do local, porém algumas questões começaram 
a aparecer anos depois da construção da usina. Até o início da década de 1940, o 
sistema de transportes parecia adequado para a demanda local; contudo, anos mais 
tarde, com o crescimento industrial do pós-guerra, o transporte se mostrou inefi-
ciente, o que acarretou diversos problemas para a região. Inicialmente, o argumento 
da mão de obra barata era válido, mas logo se percebeu a falta de especialização 
dos funcionários, o que acarretou gastos com treinamento de pessoal, uma vez que 
a maioria dos trabalhadores não sabia operar máquinas. Os gastos também foram 
grandes na construção de uma cidade industrial, até então inexistente, o que seria 
desnecessário se o local escolhido fosse próximo a uma cidade com infraestrutura 
pronta e adequada ao empreendimento.

Apesar dos percalços enfrentados, a concretização da usina foi um importante passo 
para a criação da indústria de base no Brasil. A propaganda do governo tratou de 
transformar a CSN no símbolo do progresso e num marco industrial do Estado Novo. 
Depois de sua inauguração, a Usina de Volta Redonda passou a produzir chapas de 
aço, com a utilização de processos tecnologicamente apropriados. Pela primeira vez 
no Brasil, em abril de 1946, foi produzido o coque metalúrgico e, no mesmo ano, 
os altos-fornos e a aciaria da CSN foram ativados. Ademais, em 1948, a siderúrgica 
começou a produzir laminados, o que consolidou o início da autonomia brasileira 
na produção de ferro e aço. A produção objetivava acompanhar o crescimento no 
consumo de produtos planos em todo o mundo. Estava ativa a maior indústria side-
rúrgica do Brasil e da América Latina, que viria a ser uma das maiores do mundo.

Porto de Setipa - CSN.
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Minério de ferro Casa de Pedra - CSN - Congonhas/MG.

Aço Brasil: uma viagem pela indústria do aço

66   Região de Minas 
Gerais, cujos vértices 
estão nas cidades de 
Sabará, Santa Bárbara, 
Mariana e Congonhas do 
Campo, cobrindo uma 
área de aproximadamente 
7.500 km².

Criação da Companhia Vale do  
Rio Doce

Na década de 1940, quando no Brasil se pretendia 
substituir o modelo político-econômico de importações 
pela criação de grandes siderúrgicas estatais, foi criada 
a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), com o intuito 
de reduzir a dependência de manufaturados vindos do 
exterior. Por meio do Decreto nº 4.352 de 1º de junho 
de 1942, sancionado pelo presidente Getúlio Vargas, foi 
instituída a empresa de capital misto, que objetivava ex-
plorar as jazidas de minério de ferro da região de Itabi-
ra, conhecida como Quadrilátero Ferrífero,66 em Minas 
Gerais. Sua criação fez parte de um projeto de desen-
volvimento econômico que visava à industrialização do 
país e estava relacionada à criação da CSN. Ambas se 

fortaleceram ao longo dos anos 1940 e, na década de 
1950, consolidaram suas posições no mercado mundial. 
A criação da Companhia Vale do Rio Doce também ti-
nha como objetivo garantir o suprimento da demanda de 
minério de ferro da recém-criada CSN. Por consequência 
do decreto de criação da Vale do Rio Doce, designou-se 
um superintendente responsável por gerir os bens incor-
porados à União, explorar as jazidas de minério de ferro 
de Itabira, como também administrar a estrada de ferro 
Vitória-Minas, que foi agregada aos bens da companhia. 

A concepção da CVRD teve a colaboração dos governos 
dos EUA e da Inglaterra, diante da aproximação do Bra-
sil com as potências Aliadas na Segunda Guerra Mun-
dial. Logo depois de um entendimento com o governo 
britânico, o patrimônio da Itabira Iron foi incorporado à 
nova companhia e, 7 anos após a sua criação, a CVRD 
já era responsável por 80% das exportações brasileiras 
de minério de ferro.
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