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ECONOMIA NO SEGUNDO REINADO 

1. O CAFÉ 

 

 Introdução em 1727 por Francisco de Melo Palheta 

 Encontrou condições favoráveis especialmente no Rio de Janeiro 

 Pequena produção associada a outras culturas 

 Queda do preço do açúcar + aumento do mercado consumidor nos EUA e Europa 

 Vale do Paraíba     comerciantes e militares que enriqueceram na Corte 

(1830-1860)           algumas famílias tradicionais converteram sua produção 

                               plantation 

                               proximidade de MG e RJ 

                               técnicas rudimentares de cultivo 

                               grande produção + desgaste do solo 

                               escravidão 

                               Barões do café: conservadores e monarquistas 

 

 OESTE PAULISTA       esgotamento de terras no Vale do Paraíba 

(a partir de 1860)          grande oferta de terras novas 

                                      clima quente e terra roxa 

                                      escoamento pelo Porto de Santos 

                                      desenvolvimento de núcleos urbanos ligados ao 

                                      comércio e indústria 

                                      introdução de novas técnicas e equipamentos 

                                      burguesia do café 

                                      distanciamento do Império 

                                      imigrantes como alternativa de trabalho 

 
A partir do Vale do Paraíba o café se expandia para o Oeste Paulista e Zona da Mata Mineira 

 
As casas grandes, as senzalas e os imponentes casarões nas cidades revelavam a ascensão e poder de uma nova elite brasileira 

fortemente ligada ao Império 
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2. LEGISLAÇÃO 

 

 Lei Alves Branco      elevação das taxas sobre produtos importados 

(1844)                       incluiu produtos inglês 

                                 desagradou os ingleses 

                                 ampliou a relação com outros mercados (consumo de  

                            café) 

                                 meta: maior arrecadação do Estado 

                                 surtiu efeito protecionista 

 

 Lei Eusébio de Queirós       pressão inglesa (Bill Aberdeen) 

(1850)                                  proibição do tráfico negreiro 

                                            perda de prestígio dos traficantes de escravos 

                                            conflitos com navios britânicos 

                                            anunciava a futura extinção da escravidão 

                                            fortaleceu tráfico interprovincial 

                                            liberação de capitas para outras atividades 

 

 LEI DE TERRAS     evitar o acesso à terra de futuros imigrantes 

(1850)                      terras públicas vendidas e registradas a preços 

                                 elevados 

                                 tentativa de organização da política fundiária 

                                 terra = compra e venda 

 

 

 

 

 CÓDIGO COMERCIAL      integração de textos antigos e dispersos 

(1850)                                 regulação das operações 

                                           definia o tipo de companhias que poderiam ser 

                                           organizadas no Brasil 
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3. MODERNIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

CAPITAL       balança comercial = café 

                      Lei Alves Branco 

                      Lei Eusébio de Queirós 

 

  Negócios e especulação 

  Indústrias 

  Empresas de navegação a vapor 

  Mercado de trabalho incipiente 

 

 

 

BARÃO DE MAUÁ      mensageiro e depois sócio de uma importadora inglesa 

                                    fundição de ferro 

                                    estaleiro 

                                    ferrovias 

                                    serviço de gás na capital 

                                    Banco Mauá 

                                    atritos com setores da aristocracia 

                                    perda de favores governamentais 

                                    investimentos de alto risco 

                                    falência em 1875  

 

FERROVIAS     1856-61: rodovia Estrada União e Indústria = alto custo e difícil 

                           Manutenção 

                           1852: “Privilégio de zona” e “garantia de juros” 

                           1854: Mauá construiu a Rio-Petrópolis (sem os benefícios) 

                            Necessidade de escoamento dos produtos de exportação 

                            1855: Recife – São Francisco (açúcar) 

                            Sudeste: Café = capital nacional + investimentos e  

                            empréstimos ingleses 

                            Estrada de Ferro Dom Pedro II (1855) 

                            Ferrovia Santos – Jundiaí (1868) 

                            Companhia Paulista de Estradas de Ferro (ligada ao capital  

                            do café) + Mogiana + Ituana + Sorocabana (algodão) 

 

 

MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA 

 

 

 

Café                                         eixo: sudeste 

Indústria                                   latifúndio 

Ferrovias                                  monocultura 

Portos                                       escravidão 

Especulação                             elite aristocrática 

Mercado de trabalho                analfabetismo 

Serviços urbanos                      “darwinismo social” 
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Classe média                            exploração do trabalho do imigrante 

 

 
https://canaldoservidor.infraestrutura.gov.br/images/IMAGENS_ACERVO/HISTORICO_SURTOFERROVIARIO_01.png 

 

 

 

 

https://canaldoservidor.infraestrutura.gov.br/images/IMAGENS_ACERVO/HISTORICO_SURTOFERROVIARIO_01.png

