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Introdução 

• Povoamento do Brasil: além do extrativismo 

• Colonização agrícola: desafio 

• Açúcar: demanda crescente 

• Primórdios: Algarve e Ilha da Madeira 

• Elementos embrionários:  

– escravos                   - propriedades reduzidas 

– engenho real       - capitais flamengos e florentinos 

– senhores de engenho e lavradores de cana 

 14 engenhos  e 209 proprietários em 1494 



Mercado de açúcar 

• Do luxo a massa: crescimento da oferta   

preços ainda no século XV e início XVI 

• Expansão do mercado: distribuição - Evaldo 

• Flamengos no século XVI  Holandeses no XVII 

• Cristãos-novos portugueses 

• Refino do açúcar: Antuérpia  Amsterdã 

 em 1595 3 a 4 refinarias  25 em 1620 e 50 em 1662 

• Investimentos elevados: financiamento 





Cana-de-açúcar no Brasil 

• Primeiras mudas e engenho de cana em São 
Vicente (1533) – Martim Afonso de Souza – 
financiamento flamengos 

• Duarte Coelho em PE: preocupação com a 
distribuição, financiamento e diversificação 

 falece em 1554 e a capitania tem 5 engenhos 

• Governo Geral (1548): reativa a Bahia 

 jesuítas em 1549: catequese indígena  

• Expansão na segunda metade do século XVI, 
principalmente após 1570 

• Não há restrição de terras, solo e clima favorável 

 



Produção da Madeira e Brasil 
Ano Nº de Engenhos Produção em @ 

1494 Ilha da Madeira 14   80.451 

1570   Brasil 60 180.000 

1580   Brasil 118 350.000 

1600 200 2.800.000 

1610 400 4.000.000 

1630 - 1.500.000 

1640 - 1.800.000 

1650 - 2.100.000 

1670 - 2.000.000 

1710 650 1.600.000 



Primeiros relatos 
• Pero de Magalhães Gandavo, escrevendo possivelmente na 

sexta década do século XVI, relaciona os engenhos o Brasil: 
 Itamaracá - um engenho e dois em construção  
 Pernambuco - vinte e três engenhos, dos quais três ou quatro em construção 
 Bahia de Todos os Santos - dezoito engenhos  
 Ilhéus - oito engenhos 
 Porto Seguro - cinco engenhos 
 Espírito Santo - um engenho 
 São Vicente - quatro engenhos 
Total de 62 engenhos de açúcar, sendo cinco ou seis em construção 

• Ambrósio Fernandes Brandão, autor dos "Diálogos das Grandezas 
do Brasil" (1618), afirma-nos: “É necessário que tenha 50 peças de 
escravos de serviço bons, 15 ou 20 juntas de bois com seus carros 
necessários aparelhados, cobres bastantes e bem concertados, oficiais 
bons, muita lenha, formaria, grande quantidade de dinheiro, além de 
serem muito liberais em darem a particulares dádivas de muita 
importância.” 









Produção e tecnologia - I 

• Cana própria e dos lavradores 

 lavradores: livres, obrigados e arrendatários 

• “Uma máquina e fábrica incrível” (Pe 
Fernão Cardim, 1583-90)  Antonil  

• Regadio na Europa e Ilhas  fábrica 

• Etapas da produção: cultivo, moagem, 
cozimento e purga  - complexidade 

• Variáveis chaves: tempo, jornadas longas, 
especialização e qualificação - mestre 

• Escala: grande número de braços – 50 a 60 













Produção e tecnologia - II 

• Incentivos da Coroa: controle da tecnologia 

• Restrição da moagem: força hidráulica  

• Engenho de Entrosas: inovação ±1610  

– Três rolos na vertical,  A. B. Castro 

• Engenhos mais eficientes  e movido a tração 
animal  expansão canavieira 

• Cresce a produção média dos engenhos 

• Melhor participação aos lavradores na renda 

 





Mão-de-obra – I  

• Escravidão: escassez populacional na Europa 
e abundância de terras na colônia 

• Trabalho no engenho “insuportável” ao 
europeu, só por curto período nas Antilhas 

• Indígenas: dificuldade do trabalho excedente, 
além da subsistência 
– Mortalidade e epidemias 

– resistência e fugas 

– Relegado às áreas mais pobres  índio administrado 

– Reduções jesuítas no NO e Sul 



Além das doenças: Guerras do gentio 



Proibições à escravidão indígena 



Mão-de-obra – II 

• Africano: “são as mãos e os pés do senhor” Antonil 
– Já empregado na Madeira e em Portugal desde 1441 

– Tráfico amplia acumulação - Novais 

• Associação com povos locais facilitou a oferta 
africana regular de braços 

• Escravos ocuparam até mesmo as funções mais 
qualificadas 

• Assalariados também trabalhavam em menor número 

• Diferenciação entre senhores e lavradores 

• Sistema do Brasil: concessão de roças aos escravos 
 adotado no Caribe: brecha camponesa na escravidão? 



Mão-de-obra qualificada 



Stuart Schwartz (1977, p. 73) 
Caso de um engenho na Bahia em 1789: 

“Em um determinado número de pontos fica claro que os 

escravos estavam acostumados a criarem o seu próprio 

sustento. As demandas por dois dias livres, de 

responsabilidade para o senhor do Engenho, com o direito 

de pescar, plantar arroz, e de cortar lenha indicam um certo 

grau de independência econômica e de auto–suficiência. O 

fato de que estes escravos eram capazes de produzir um 

excedente comercializável é sublinhado pela sua exigência 

de que o proprietário da plantação deveria lhes emprestar 

um grande barco para transportar os seus produtos para o 

mercado em Salvador e libertá–los dos habituais custos de 

transporte.” 



Elione Guimarães (2009) 

Mar de Espanha (MG) em 1870: 

Costa Fonseca, o primeiro administrador, relatou que 

pouco após assumir a gerencia dos bens: 

    Diversos escravos apareceram logo reclamando o 

pagamento do que o falecido Casimiro lhes ficou a dever 

de mantimentos que plantaram e colheram em dias 

santificados, e eu depois de me informar dos empregados 

e pessoas da casa sobre a veracidade das dividas e tendo 

em vista diversos assentos em tiras de papel que me 

apresentaram os mesmos escravos e calculando que 

pouco poderia exceder de [espaço em branco] não 

duvidei a fazer o pagamento reclamado. 





Monopólio e desarticulação 

• Quase monopólio da produção de açúcar desde o 
final do século XV 

• Espanha afluxo dos metais preciosos, geração de um 
excedente  G militares e corte  déficit 
comercial  saída de prata 

 Decadência não levou a expansão da produção de açúcar 

• União Ibérica (1580-1640) 

 morte de D. Sebastião (1578)  D. Henrique  

 Aceitação de Felipe II (Habsburgo) como rei 

 Solução distinta da Revolução de Avis – havia alternativa 

 Interesse da burguesia, ligações da nobreza e as tropas 
espanholas 



União Ibérica  
• Consequências 

 fim de Tordesilhas  desbravar o interior 

 avanço na foz do Amazonas: Belém 1616 

 comércio no Prata – Peru: prata 

 fornecimento de escravos africanos para os espanhóis: 

 asiento para portugueses desde 1583 

 Ordenações Filipinas de 1603  

 Tribunal da Relação na Bahia em 1609 

 retração das relações com a Holanda 

• comércio “livre” com os holandeses: 1580-1605 

 crescente pirataria: caravelas  naus 

 urcas e fluits na exportação do açúcar: maior porte 

 trégua de 1609 a 1622 entre Espanha e Províncias Unidas 





Companhia das Índias Ocidentais 

• Conflito Espanha X Holanda: independência 

 viagens isoladas  companhias regulares  

 VOC (1602):  produz fortes perdas no Oriente 

 Império português concentra-se no Atlântico 

• Companhias vantagens: 

 sociedade por ações, registro contábil 

 capital permanente 

 mais recursos e menores riscos: visão de longo prazo 

• Constituída em 1621 por refugiados de Antuérpia 

• Invasão da Bahia: 1624 

• Pernambuco (1630) e África, além da Ásia  

 



Recife 

holandês 

1639 



Descontentamento com a União 

Ibérica 

• Afluxo de prata reduziu-se após 1620 

 menores ganhos aos comerciantes portugueses 

• Desinteresse pelos territórios ultramarinos 

portugueses 

• Nova dinastia de Bragança – 1640 

 Reconquista com apoio Francês 

   retomada de Angola e PE 1654 

• Custos elevados da reconquista do NE e Angola 

 

 



Holanda e a concorrência 

• Holandeses levam a técnica para o Caribe  

 menor distância da Europa e grandes recursos 

 sistema de plantation: GBR, FRA e HOL 

• Concorrência  quebra do monopólio 

  ↓ P açúcar  1650   3$500 

     1668  2$400 

     1688  1$300 

• Retração das exportações portuguesas 

 levantar a moeda  quebrar 6 vezes entre 1640-88 e 
desvalorizar em 243% 

 última desvalorização da moeda: 20% em 1688 

 valores das dívidas mantiveram-se: favorecendo devedores 



Carrara, 2011, p. 16 



Reação portuguesa 
• Crise colonial 

• Medidas do Conde de Ericeira: 1686 a 1687 

 incentivo à exportação para o Brasil de manufaturas 
portuguesas  proteção as fábricas portuguesas 

 construção de navios: Marques de Fronteira 

 crescimento da vinicultura 

 tráfico de escravos para Espanha continua: asiento 

 aproximação da Inglaterra – acordos 1642, 1654 e 1661 

• Companhia Geral do Brasil em 1649 

  sistema de comboio: frotas para proteção e exclusivo 

  a companhia não foi bem sucedida, mas frotas   
 continuam 



Caribe 

• Caribe: disputa GBR e FRA 

 início pequena propriedade e mão-de-obra branca 

 sucesso comercial: fumo  plantation escravista 

 Furtado: açúcar “incompatível com o sistema da pequena 
propriedade” 

 Demanda: bens de subsistência da América do Norte 

 Falta de recursos hídricos e madeira 

• EUA: liberdade de comerciar as Antilhas francesas 

 conflitos entre as potências no século XVIII 

 grande fornecedor de produtos: abastecimento do Caribe 

 rum para o comércio com os escravos 





Capitalização e Renda    

Furtado, cap. 8-9 

• Indústria do açúcar: características 

  Investimento e escala grande: equipamentos e 
escravos importados 

  Capital variável pequeno -  1/5 do fixo  

 escravos capital variável ou fixo? 

  elevada lucratividade  reinvestimento 

  larga escala de produção 

  mão-de-obra especializada 

  economia reflexa: dependência 



Capitalização e Renda: Furtado 

• 120 engenhos: capital de 1,8 milhões £ 

• 15 mil cativos no setor açucareiro: 375 mil £ 

• X = 2,5 milhões no final do século XVI 

• Renda líquida exportada = 1,5 milhões  

 fretes, tributação, juros e comerciantes = 1 milhão 

• Hipótese: Export. = 0,75 Renda 

• Renda total = 2 milhões   para 30 mil livres 

• Riqueza da colônia: renda per capita elevada 



Fluxo de renda: Furtado 
• Gastos monetários da economia açucareira  

 Renda líquida da colônia                        1,5 milhões £ 

 serviços internos: frete/armazém (5%) 

  salários (2%), gado e lenha (3%)         -0,15     

 Proprietários recebem 90%                1,35 

 Reposição dos fatores externos     0,15 

 Lucro dos produtores coloniais     1,2 

 Gastos de bens de consumo importado    0,6  

 Capital de 1,8, mas apenas 1,2 monetário 

 Lucro de 50%  duplicação em dois anos 

• Despesa interna restrita: gado e lenha, 
transporte/armazém e salários = 10% da renda 



Fluxo de renda e rentabilidade 

• Reduzido efeito multiplicador da renda 

– Elevado coeficiente de importação 

– Concentração da renda 

• Negócio nobre: rentabilidade extraordinária 

• Possibilidade quase ilimitada de expansão, 
esterilizada por meio de gastos conspícuos  

 renda de não residentes enviada ao exterior: comerciantes 

• Schwartz e Barickman: 

– Lucratividade de 5% a 10% no século XVIII 

– Taxa de juros de 5% a 6% ao ano entre 1680-1715 

– Engenho não era um enclave: fortes encadeamentos 
internos, importância dos alimentos, como farinha 



Lucro dos Engenhos - Schwartz 
• Engenho Sergipe do Conde – 1635 

  Retorno líquido de 565 mil réis a 1:578 

  Capital estimado do engenho 46:800 

  Retorno = 1,2% a 3,4% 

• Engenho Santana (1730-1750) 

 Retorno de 2% a 4% 

• Antilhas Britânicas 

 Lucro de 5% a 10% 

• Gastos do Engenho: não era um enclave 

 Salários = Escravos  ≈  20% 

 Lenha = alimentos = equipamentos  ≈  10% 



Estimativa de Lucro  

na Economia Açucareira Bahiana 

• 1758 

 158 engenhos, capital médio de 24 contos de réis 

 Lavradores de cana / engenho = 4 

 Lavrador de cana, capital médio de 4 contos 

 Engenhos= 180x24= 4.320 Lavouras=180x4x4=2.880 

 Capital total = 7.200  Exportação = 450   

 Retorno = 450/7200 =  6,25% 

• Taxa bruta – taxa de juros oficial = líquida 

  Retorno estimado de 3% 

  Renda melado e aguardente + 1% a 2% 

 



Mercado Interno - I 

• Dois setores: exportação e mercado interno 

• Subsistência X mercado interno 

 não monetário: “um mercado de ínfimas 
dimensões” - Furtado 

• Especialização conduziu a fomes 

• Lei obriga a plantar mandioca a partir de 1642, reeditada 
em 1680, 1690 e até 1798: 500 covas por escravo 

 Holandeses também recorreram a tal prática e ao confisco 

• Escassez  preços elevados dos alimentos  
Açúcar     1.760 réis por @ em 1637   

Carne      312 réis por @ em 1682 

Mandioca        192 réis por alqueire em 1674  

Escravo   50.000 réis  em 1636-37 



Manuel Ferreira da Câmara 

• Senhor de engenho rico e ilustrado na Bahia 

• “não planto um só pé de mandioca, para não 

cair no absurdo de renunciar a melhor cultura 

do país pela pior que nela há”  (1807) 

• “O certo é que nunca se vendeu o açúcar pelo 

preço que se compra hoje a farinha; e que o 

líquido produto deste não tem chegado a 

ninguém para se sustentar, e aos escravos.” 

(1834) 

 







Preço real da 

farinha 
(preços por meio cesta 

de bens) 

e 

Preço do açúcar 

branco em 

farinha  



Mercado interno - II 
• Três possibilidades de abastecimento 

  produção própria: autoconsumo na propriedade 

  brecha camponesa: terra e tempo para os escravos  

   autoconsumo X excedentes 

  compra de outros produtores 

• Demanda rural e urbana 

 senhores que preferem comprar a farinha de mandioca e gado do que 
produzir ou dar pequenos lotes 

 população das cidades demandavam alimentos 

• Mercado: oferta regular e numerosos produtores 
  Furtado: total de 650 mil cabeças na BA e PE no início do XVII 

  Antonil: estimativa de um estoque de 1,5 milhões em 1711 

              Bahia 500 mil, Pernambuco 800 mil, RJ 60 mil e SP 140 mil 

   só na Bahia matança anual de 55 mil cabeças 

  Furtado: fluxo de 50 mil cabeças consumidas 



1666-Albernaz-Engenhos 



Mercado interno - III 
• Pecuária 
  projeção da economia açucareira 

  extensiva e itinerante: pequeno investimento (primeiros animais) 

  densidade econômica muito reduzida 

  Prado Jr: “a única, afora as destinadas aos produtores de 
 exportação, que tem alguma importância” 

  dificuldade de criação no litoral e até proibição em 1701 a 10 léguas  

  da costa   caatinga 

  restrição era o sal, mas havia afloramentos próximos ao São Francisco 

• civilização do couro 

  roupas, móveis e utensílios 

• Escravidão na pecuária? 

 absenteísmo e sistema da quarta: crias 

• Dinâmica própria da pecuária: permanente expansão 
 sem fatores limitativos a expansão: pastos naturais abundantes 

 produtividade e especialização reduzida 

 expansão vegetativa: renda média diminui 





Capistrano de Abreu - Capítulos 



Demais bens de mercado interno 
• Outros bens agrícolas típicos de mercado interno 

 milho, feijão, arroz, banana – pequenos produtores 

 convívio com a produção de exportação 

• Madeiras 
 lenha, construção de casa, móveis e navios 

• Olarias, ferreiros, latoeiros, tecelã e fiadora 
 telhas, tijolos, ferraduras, tachos, tecidos e fios etc. 

• Sal 
  importado por contrato de estanco e produzido localmente 

• Produtos vendidos no interno e externo 
 gado no interno e couros no externo 

 açúcar no externo e aguardente no interno e África  

• Comércio entre colônias 
 Brasil e África e Prata 



Dinâmica da Economia - I 

• Escravidão não impossibilitou o mercado interno 

• Relação positiva: não rival  

 economia interna e de exportação  – crescimento conjunto  

• Crescimento extensivo  +terra +cativos nos dois setores 

 fronteira aberta ≠ Caribe 

• Quase monopólio português quebrado no início do XVII 

 deslocamento da produção para Antilhas   declínio dos preços 
na segunda metade do século XVII  

• Flutuação dos preços do açúcar  ∆ Rentabilidade 

• Oferta inelástica de produção a curto prazo 

 preservação da estrutura produtiva: capacidade ociosa 



Complexo Nordestino 

• Pecuária setor amortecedor dos choques externos 

• Manutenção da produção açucareira:  

custos fixos e interação com a subsistência 

• Complexo Nordestino 

• Retração: reduzida pressão de custos monetários 

 assalariados  escravos 

 postergação da reposição externa: mão-de-obra e 

equipamentos 

• Economia resistente a redução de preços 



Dinâmica da Economia - II 

• Sem pressão social por mudança da sociedade 

• Absorção dos excedentes populacionais do 

litoral pela subsistência 

• Involução econômica:  

↓ renda per capita e da produtividade 

Crescimento populacional e animal: endógeno 

• Tendência: lento processo de atrofiamento até hoje 

• Conjuntura favorável em certos momentos 

 crise em outros produtores das Antilhas 



Considerações finais 

• Sucesso da colonização 

• Expansão açucareira até meado do século XVII, 

após mantido o patamar de produção 

• Elementos: escravidão africana, articulação com o 

setor interno  condicionamento mútuo 

• Controle e melhora da tecnologia: monopólio 

• Riqueza considerável para a metrópole e colônia, 

mas lucros não tão fabulosos 

• Economia de dois setores: exportador e interno 

 formação do Complexo Nordestino 



Crise econômica e expansão territorial 

• Mercado mais concorrencial 
 diferentes produtores  ↓ P açúcar 

• Portugueses controlam a foz do Amazonas 
  atividade econômica 

• Maranhão: açorianos em 1619 
 Pará em 1667 e depois em Macapá em 1751 

 conflitos com os jesuítas para escravizar indígenas 

 Companhia Geral do Maranhão em 1682 

 revolta de Beckman em 1684: expulsão dos jesuítas e conflitos com a 
companhia  outras no período: Palmares, mascates 

• Pará prospera no século XVIII 
 exportação de produtos da floresta: cacau, canela, cravo, baunilha 

 dispersão faz depender dos indígenas na extração 

 colaboração dos jesuítas em manter estruturas comunitárias 

• São Vicente 
 açúcar não prospera também e dificuldade com os escravos indígenas 

 Colônia de Sacramento em 1680 



1740 – Albrizzi 
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