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• 

a tarde de 6 de dezembro de 1911, desembarcou na N Cidade de Porto Nacional a primeira turma de 
engenheiros e técnicos responsáveis pelos estudos 
definitivos do prolongamento de uma linha da 

Estrada de Ferro Central do Brasil que, partindo de Pirapora, 
deveria atravessar o centro do país e alcançar Belém do Pará. 
Até o dia 16 chegariam àquela localidade do vale do rio 
Tocantins duas novas turmas de engenheiros, alunos das 
escolas politécnicas do Leste e um grande número de 
operários, causando "rebuliço extraordinário, desusado", 
segundo a imprensa local. 

As turmas de serviço haviam deixado Pirapora, no rio São 
Francisco, em setembro, seguindo de vapor até Januária. A 
partir daí, a cavalo, venceram ao sul o Espigão Mestre, divisor 
dos afluentes da margem esquerda do São Francisco e da 
margem direita dos rios Tocantins e Paranã. Detiveram-se nas 
localidades de Posse, São Domingos, Arraias e Palma, às 
margens do Paranã. Deste ponto, em canoas, alcançaram a 
confluência com o Tocantins e desceram o rio até Porto 
Nacional. 

Da expedição liderada por Adolfo Pereira Dias, engenheiro-
chefe do serviço de exploração da Central do Brasil entre 15 

Palma e Carolina, também faziam parte Astrogildo Machado, 
médico do Instituto Oswaldo Cruz, Antônio Martins, 
farmacêutico do mesmo Instituto, João Stamato, fotógrafo, e 
Cipriano Segur, ajudante do fotógrafo. 

Foi saudada com entusiasmo pela comunidade de Porto 
Nacional a presença de "tão ilustres hóspedes", que pareciam 
garantir a efetiva construção daquela estrada de ferro 
destinada a resolver as dificuldades seculares de comunicação 
entre os vastos sertões de Goiás com o litoral. 

Em 1910, o jornal Norte de Goyaz, periódico quinzenal de 
Porto Nacional, mais preocupado em fazer oposição a Urbano 
de Gouveia, chefe oligárquico situacionista do Partido 
Democrático do estado, manifestara timidamente seu apoio a 
Rui Barbosa e à "campanha civilista" que transcorria na 
distante capital da República. No ano seguinte, empolgado com 
o perfil modernizador pretendido pelo governo Hermes da 
Fonseca, e com as primeiras notícias sobre o início dos 
trabalhos de exploração da estrada de ferro, o jornal publicava: 

"Este grandioso empreendimento que acaba de ser 
resolvido pelo benemérito Presidente da República 
Marechal Hermes da Fonseca e pelo seu Ministro de 
Viação e Obras Públicas, J. J. Seabra, constitui o 
grande elo das relações entre a Amazônia e o centro 
do Brasil. 

Fazendo farinha. Itaguari (BA), outubro de 1911. 
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Dispensável é demonstrar o alto valor estratégico, 
administrativo e econômico desta via férrea que 
realiza simultaneamente o fim de linha de ligação 
entre os estados da União e de linha de penetração, 
permitindo, por si e pelos seus ramais, integrar na 
civilização brasileira imensas zonas do norte de 
Minas Gerais, da Bahia, de Goiás, do Piauí, do 
Maranhão, e do Pará. 

Praza aos céus que a centelha que iluminou o 
cérebro do marechal inspirando-o a aceitar tão 
surpreendente idéia se converta em facho luminoso 
de modo a fixar sua atenção para tão soberbo 
empreendimento, pois que então teremos de fato 
integrado à civilização brasileira e mundial a 
vastíssima zona do país até hoje desprezada e 
descurada por todos os governos e onde o cúmulo de 
todos os escárnios, a voz geral, é que trata-se de 
zonas habitadas por indígenas bravios, como se por 
aqui não medrassem milhares de bons e pacatos 
brasileiros sempre acessíveis a todo e qualquer 
progresso:' 1 

Não obstante a "satisfação e esperança" com que a expedição 
da Central do Brasil foi acolhida em Porto Nacional, o 
periódico não deixou de registrar que "há muita gente da 
opinião de São Tomé: quer ver para crer na futura ferrovia dos 
nossos anelos".2 

De fato, as iniciativas visando a instalação de meios de 
transporte que aproximassem o vale do Tocantins e mesmo o 
do Araguaia aos portos do litoral remontam ao século XVIII 
e, até então, todas haviam redundado em fracasso. Em sua 
maioria, previam a instalação de linhas mistas, de modo a 
associar as grandes extensões navegáveis daqueles rios com a 
superação, através de ferrovias, de seus trechos encachoeirados. 

Em 1891, fora organizada com este fim a Companhia de 
Viação Férrea e Fluvial do Tocantins e Araguaia. Segundo o 
contrato firmado entre o governo provisório da República e o 
engenheiro Joaquim R. de Moraes Jardim, cabia a esta 
empresa manter um serviço de navegação regular entre Belém e 
A1cobaça, no baixo Tocantins e, a partir deste ponto, onde 
começava o mais extenso e perigoso trecho encachoeirado, 
estabelecer o transporte ferroviário rio acima até a localidade 
denominada Praia da Rainha. O contrato previa a exploração 
da navegação fluvial dos rios Araguaia e Tocantins, a partir 
desta última localidade. 

Em memória apresentada ao governo federal, em 1911, pelo 
marechal Jerônimo R. de Moraes da Silva Jardim, a empresa, 

então denominada Companhia das Estradas de Ferro Norte do 
Brasil, solicitava a extensão das suas linhas até Cametá e aos 
trechos navegáveis acima da confluência do Araguaia com o 
Tocantins, prevendo, inclusive, a futura substituição da 
navegação fluvial desses rios por uma ligação ferroviária 
contínua até a cidade de Goiás. 

A memória assinalava, contudo, as grandes dificuldades 
enfrentadas pela empresa no início do século, para a 
construção da linha férrea no baixo Tocantins. 

"Surgiram infelizmente novas dificuldades e de tal 
ordem que se tornou impossível fazê-las [as obras] 
prosseguir regularmente [ ... ]. Provieram elas 
principalmente da insalubridade da região em que se 
operava, o seu isolamento e absoluta falta de 
recursos [ ... ]. Não tardou com efeito que fosse o 
pessoal atacado por uma epidemia de caráter 
palustre, sem que de pronto fosse possível evitar seus 
lamentáveis efeitos, fato este que, exageradamente 
referido nos estados onde poderia ser recrutado esse 
pessoal, impediu sua renovação em tempo oportuno. 

Não tendo dado resultado uma tentativa feita para a 
aquisição de trabalhadores chineses, que se presumia 
serem os únicos capazes de resistir ao rigor do clima 
na aludida região, houve a companhia de recorrer aos 
meios profiláticos para conseguir manter ali os 
trabalhadores nacionais, criando para este fim um 
serviço sanitário que produziu o desejado efeito [ ... ]:' 3 

Todavia, o engenheiro fiscal da Secretaria de Obras Públicas 
do Estado do Pará atribuiu o atraso na construção da ferrovia 
à inépcia administrativa da companhia. 

"Não prevalece a afirmação de que moléstias 
endêmicas ali reinantes são as causadoras destas 
retiradas precipitadas [dos engenheiros e 
trabalhadores]. [ ... ] Não fosse a desídia e o 
desinteresse pela vida dos pobres trabalhadores, que 
encontram a morte onde procuram o pão, tantas 
vidas preciosas teriam sido conservadas [ ... ]. Este 
assunto tem sido descurado imperdoavelmente. 
Essa culpa cabe bem à diretoria da companhia:' 

Em outra passagem do relatório, o engenheiro fiscal referia-se 
a um episódio preocupante: 

"Muita esperança manifestei ao tomar a chefia do 
serviço sanitário o Dr. Eugênio Poncy. Mas triste 
desilusão. Ssa. imbuiu-se da idéia de que Alcobaça é 
um sanatório onde não existe impaludismo e ainda 



mesmo entre dois acessos do terrível mal sustentava 
ter sido atacado de febre tifóide?'4 

Tal descuido com a saúde dos trabalhadores e engenheiros, 
aliado a problemas de ordem técnica na definição do traçado, 
que se mostrou vulnerável às cheias do rio, impediu que os 
trabalhos de construção da ferrovia chegassem a bom termo. 

Embalado pelas expectativas despertadas pela Central do 
Brasil, que agora se propunha a construir a ferrovia ligando 
Pirapora a Belém, o jornal Norte de Goyaz atribuiu os 
fracassos da Norte do Brasil às administrações da oligarquia 
detentora do poder estadual, publicando carta aberta ao "Snr. 
Senador Bulhões", onde se lê: 

"É verdade que em dado momento tivesse um 
prurido de bons desejos para a navegação fluvial 
nortense, reorganizando em novos moldes a tal 
Companhia de Estrada de Ferro Norte do Brasil e de 
navegação fluvial Tocantins-Araguaia, enchendo-lhe 
de novos favores; pesa-nos porém dizer-vos, Exmo. 
Snr.: estás há dois longos anos usufruindo as delícias 
ou pesares de vossa sinecura, e a companhia está 
com mais algumas centenas de contos para mimosear 
seus inúmeros afilhados e o norte goiano encontra-se 
exatissimamente no mesmo pé, quase como há uns 
cem anos atrás no tocante à navegação fluvial?' 5 

Por volta de 1911, era, de fato, extremamente precária a 
navegação fluvial no Tocantins, o que obrigava os comerciantes 
do norte goiano a viagens de cinco meses até Belém do Pará, 
expondo suas cargas de caucho, castanhas e couros a inúmeros 
imprevistos. Com relação à Estrada de Ferro do Tocantins, 
somente em 1946 ela colocaria em operação 117 quilômetros de 
linha entre Tucuruí e Jatobá, extensão muito inferior à prevista 
no relatório de 1911. 

A Central do Brasil, por sua vez, em cerimônia solene 
realizada em 7 de setembro de 1911, fixava em Pirapora o 
marco inicial dos estudos definitivos da Pirapora-Belém, a 
Longitudinal, como ficou conhecida na época. Avocava, deste 
modo, a responsabilidade pela construção de uma estrada de 
ferro que, alguns meses antes, fora também objeto de 
requerimento para a concessão de privilégios por parte do 
engenheiro Raymundo Pereira da Silva. No relatório de 1911, o 
diretor da Central do Brasil, André Gustavo Paulo de Frontin, 
ressaltava a significação do empreendimento: 

"O alto valor estratégico, administrativo e econômico 
deste prolongamento, que constitui o grande elo das 
relações entre a Amazônia e o Centro-Sul do Brasil, 

é indiscutível e quaisquer sacrifícios que a União 
tenha de fazer para realizá-lo serão largamente 
compensados pela segurança que dele resultará para 
a defesa nacional e para a exploração de valiosas 
riquezas naturais, hoje desaproveitadas pela falta de 
meios de transporte? '6 

O traçado da Longitudinal começava com a travessia do São 
Francisco, à jusante da cachoeira de Pirapora, percorrendo, a 
seguir, os vales dos rios Paracatu e Preto, para galgar o 
Planalto Central até as proximidades da cidade de Formosa, 
"situada no limite leste do território demarcado para a futura 
capital da República' '. A partir deste ponto, seguiria os vales 
do Paranã e do Tocantins até a cidade de Imperatriz, no 
Maranhão. Daí por diante, abandonaria o vale do Tocantins e, 
evitando a área da Norte do Brasil, atingiria o rio Guamá, 
acompanhando-o até Belém do Pará. Seria estudado também 
um ramal de Palma a Barreiras, ponto terminal da navegação 
do rio Grande, afluente do São Francisco. Deste modo, a 
ferrovia projetada pela Central do Brasil permitiria a 
integração das bacias do São Francisco e do Amazonas, 
através do vale do Tocantins. Segundo previsões do próprio 
Paulo de Frontin, a estrada estaria concluída em 7 de setembro 
de 1922, "comemorando assim a gloriosa data do primeiro 
centenário de nossa emancipação política". Em 1913, foi 
iniciada a construção da ponte Marechal Hermes, para atingir 
a margem esquerda do rio São Francisco, em Pirapora. No 
entanto, as verbas destinadas às construções de novas linhas 
começaram a rarear e, em 1914, um aviso do Ministério da 
Viação e Obras Públicas determinou a suspensão de todas as 
obras referentes a prolongamentos e ramais ferroviários. 

Naquela época, construir estradas de ferro em regiões sujeitas 
a endemias não era novidade para a Central do Brasil. Por 
ocasião do prolongamento da linha do centro de Pirapora, 
enfrentara, no verão de 1906 para 1907, os efeitos devastadores 
do impaludismo nas cercanias da travessia do rio Bicudo. A 
empresa recorreu a Oswaldo Cruz, então diretor-geral de Saúde 
Pública, que nomeou uma comissão, sob a chefia de Carlos 
Chagas, para estabelecer as medidas de controle sanitário 
necessárias ao bom andamento das obras. Segundo relatório 
da diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, esta 
comissão executara "serviços tais que o sucesso completo desta 
bela campanha humanitária bem poderá ser contado entre os 
mais esplêndidos triunfos daquela gloriosa repartição federal".? 

Os médicos do Instituto Oswaldo Cruz tiveram importante 
participação na definição de métodos de profilaxia do 
impaludismo em canteiros de obras das ferrovias. Em face da 
inviabilidade de erradicar os mosquitos por meio de 
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saneamento, devido ao alto custo e à própria mobilidade dos 
canteiros de obras, toda a profilaxia baseava-se em ministrar a 
cada trabalhador altas doses de quinina, e na reclusão 
obrigatória em dormitórios protegidos por telas e mosquiteiros, 
desde o pôr-do-sol. 

Conhecendo ainda os problemas enfrentados pela Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré, assim como os fracassos da Norte do 
Brasil no baixo Tocantins, a Central do Brasil determinou que 
a construção da ferrovia percorrendo o Planalto Central e a 
Planície Amazônica fosse precedida de um levantamento das 
condições de salubridade destas regiões e acompanhada de 
intensos cuidados médico-sanitários. Daí a presença de 
Astrogildo Machado e seu auxiliar no vale do Tocantins, em 
1911. 

São desconhecidos os relatórios ou diários de viagem 
porventura elaborados pelo cientista de Manguinhos. 

O Norte de Goyaz, porém, relatou seus pontos de vista a 
respeito das condições sanitárias das localidades até então 
visitadas: "A propósito da região, disse-nos Ssa. supor serem 
piores as condições de salubridade e do próprio Vale do 
Paranã tão afamado por suas terríveis modalidades de 
paludismo Ssa. não leva más impressões~ '8 

Na mesma notícia, o periódico assinalava a atenção dedicada 
por Machado à incidência da recém-descoberta 
tripanossomíase americana, a doença de Chagas. Um dos mais 
importantes colaboradores de Carlos Chagas no estudo do 
diagnóstico sorológico da doença, Astrogildo Machado 
registrou numerosos casos de bócio endêmico,9 considerado, na 
época, uma manifestação crônica do mal, preocupando-se 
também em reunir uma grande coleção de insetos 
hematófagos, assim como parasitas encontrados em pássaros, 
como a garça, e em animais, como o macaco. 

No final de 1912, a cidade de Porto Nacional foi visitada 
novamente por Belisário Penna e Arthur Neiva, pesquisadores 
ligados ao Instituto Oswaldo Cruz, que vinham de um longo 
trajeto pelos sertões do Nordeste, a serviço da Inspetoria das 
Obras contra a Seca. Curiosamente, o diagnóstico que fizeram 
sobre as condições sanitárias da região causou um impacto 
bem mais alarmante na comunidade do que aquele 
apresentado por Astrogildo Machado. Em 15 de dezembro, o 
Norte de Goyaz veiculou a notícia em manchete: 

"Há pouco um cavalheiro desta cidade recebeu, de 
um dos membros da missão científica Oswaldo Cruz, 
a tristíssima nova de que 90070 dos infelizes goianos 
que habitam o trajeto que vai desta cidade à capital 
estão contaminados da moléstia de Chagas em suas 
mais graves "modalidades. 
Quem diz moléstia de Chagas ou tireoidite 
parasitária, tripanossomíase sul-americana, diz 
moléstia incurável no momento atual e que, se 
apoderando do ser humano, em um dos estágios da 
vida, aniquila-o rapidamente [ ... ]. 

Quem conhece a zona norte-goiana e observa a 
quantidade enormíssima de cretinos, idiotas, 
aleijados, surdos-mudos, papudos etc. que existe em 
grande número de cidades, vilas e arraiais nortenses, 
facilmente se convencerá de que não é somente a 
zona percorrida pela ilustre missão científica a 
contaminada; infelizmente, desgraçadamente, grandes 
extensões do Norte acham-se contaminadas e a 
percentagem de doentes por zonas talvez não seja 
muito inferior à observada no trajeto dessa cidade à 
capital [ ... ]: '10 

Na véspera do Natal de 1911, concluída a organização dos 
trabalhos para a exploração e o estudo definitivo do traçado 
da Longitudinal, a equipe do engenheiro Adolfo Pereira Dias e 
do médico Astrogildo Machado deixou Porto Nacional com 
destino a Belém do Pará. A experiência de médio) 
expedicionário foi estimulante para o jovem pesquisador do 
Instituto Oswaldo Cruz. Em abril de 1912, ele estaria outra vez 
em Pirapora, para empreender nova viagem de pesquisa pelo 
rio São Francisco e seus afluentes, em companhia de Adolpho 
Lutz, retornando ao Rio de Janeiro, em julho de 1912. Em 
agosto de 1914, rumaria para Mato Grosso, para realizar 
estudos sobre o tratamento da "peste de cadeiras", que 
assolava os rebanhos desse estado. 

Durante as comemorações do centenário da Independência, em 7 
de setembro de 1922, data prevista para a conclusão da 
Longitudinal, o presidente da República, Epitácio Pessoa, visitou 
as obras da ponte sobre o São Francisco, único trecho 
efetivamente construído. Dois meses depois, a inauguração solene 
da ponte Independência, como passou a se chamar, assinalou o 
melancólico fim da "grande ferrovia dos nossos anelos". 
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Rua principal à esquerda templo construído pelos 
frades dominicanos. Porto Nacional (GO), dezembro de 1911. 



Acampamento da expedição. Porto de Januária, 
setembro de 1911. 
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Entrada de gruta. lanuária (MG), setembro de 1911. 
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Con'edeiras, Pirapora (MG), setembro de 1911. 
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Rua principal. São Francisco (MG), setembro de 1911. 



Membros da expedição. À direita, em pé, N. Pereira 
Pinto, secretário do engenheiro Adolfo Pereira Dias. Ao 
lado, sentado, Astrogildo Machado, pesquisador do 
Instituto Oswaldo Cruz. Vale do Tocantins, novembro 
de 191 l/janeiro de 1912. 
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Sede do jornal Norte de Goyaz. Porto Nacional (GO), 
dezembro de 1911. 
"Ao mesmo tempo em que as tunnas entravam em 
função o pessoal da comitiva do chefe deu-se a trabalho 
de ordem diversa - é assim que foi levado a efeito o 
levantamento da planta de toda a cidade; o fotógrafo da 
comitiva trabalhou incessantemente não só tomando 
fotografias de quase todas as ruas da cidade 
distinguindo-nos então e aqui deixamos nossos 
agradecimentos, com o desejo de levar a fotografia do 
Norte de Goyaz e seu pessoal como ainda retratos 
avulsos e em grupo, inclusive um grupo de rapazes do 
Clube Recreativo desta cidade que para o dito fim esteve 
em pose a frente da sede social." Norte de Goyaz, n° 
151,31 de dezembro de 1911. 
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Barqueiros enfrentando corredeiras. S.I, outubro de 
1911/janeiro de 1912. 
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Canteiro de obras de ferrovia, provavelmente da Estrada 
Norte do Brasil. Alcobaça (PA), janeiro de 1912. 
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S.I. , dezembro de 1911. 
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Membros do Clube Recreativo. Porto Nacional (GO), 
dezembro de 1911. 
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S.I .. dezembro de 1911. 
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S.l ., dezembro de 1911 . 
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S.l. , dezembro de 1911 
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S.I., dezembro de 1911. 
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S.l., dezembro de 1911. 
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S. I., dezembro de 1911. 



Os rapazes em trajes de gala são os mesmos que estão 
sentados, à esquerda, na foto anterior. s.I., dezembro de 1911. 
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S.I., dezembro de 1911. 
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S.I., dezembro de 1911. 
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Bócio. São Francisco (MG), setembro de 191 L 
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Casa de comércio. Santo Antônio (GO), janeiro de 1912. 
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Posto policial. Marabá (PA), janeiro de 1912. 



Capela de colégio dominicano para meninas . Porto 
Nacional (GO), dezembro de 1911. 

• 
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Rio Tocantins. S.l. , janeiro de 1912. 
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Antônio Martins presta atendimento médico a 
N. Pereira Pinto. Palma (00), outubro/novembro de 1911. 




