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Foi o a~ucar que constituiu a base econ6mica da implanta~ao
definitiva do europeli' no Brasil.
0 que e deveras lamentavel e a insufici~ncia de dados estatfsticos s6bre o valor real de sua produ~ao e exporta~ao nos seculos
XVI_UJLe.. XVIII.---

~

-~---._.

Conforme esclar e · albi O), havia uma proibi~ao formal de
p lica~oes relativas
o e aos lucros portugu~ses; a apreensao e a destrui~ao da obra de Antonil provam essa asser~ao:
Essa orienta~ao, aliada a desorganiza~ao do comercio e a pouca
divulga~ao dos conhecimentos, estudos econ6Il!icos (Il).ales que ate
hoje perduram E!m nosso meio) explicam aquela defici~ncia.
Com grande esf6r~o tentamos organizar urn quadro geral do
valor da exporta~iio do a~ucar brasileiro entre 1535 e 1822. Para
os primeiros anos, controlamos essa exporta~ao pelo numero de
engenhos que Gandavo, Fernao Cardim, Gabriel Soares, Frei Salvador e alguns outros indicam com bastante precisao. Para as datas
posteriores, cingimo-nos a informa~oes esparsas s6bre o comercio
do a~ucar em varias epocas, no Brasil e em Portugal. Para o seculo.
. XVII, a idade de ouro do produto, ainda sao insuficientes, infeliz-.
inente, os elementos de contr6le.
· 0 a~ucar que hiVia cafdo em 1506 ao pre~o . de 300 reis por
arr6ba, pouco mais de 2 gramas-ouro, foi de n6vo subindo ate
alcan~ar, em fins do seculo XVI, pre~o em ouro 6 v~zes maior; e
7 v~zes mais, quando atingiu, na primeira metade do seculo xvu,
o perfodo do seu apogeu.
As ilhas portugu~sas, que chegara.m. a produzir mais de 500.000
arr6bas e que tinham grande supremacia em quantidade, pre~os e
qualidades, perderam a favor do Brasil essa predollli.nAncia em fins
do seculo XVI.
.
Tudo nos leva a crer que, nas vesperas da invasao holandesa,
· ja devia o Brasil produzir mais de 2 milhoes de arr6bas. Mas sendo
contradit6rias as informa~oes, cingimo-nos, em nossos calculos, aos
numeros mais baixos, por nao haver unia perfeita coordena~ao
entre o numero de engenhos e as produ~oes indicadas.
P6rto Seguro, por exemplo, que e sempre tao preciso em tMas
as suas informa~oes, da para o ano de 1600 c~rca de 120 engenhos.
Transcrevemos as suas palavras:
.
"Tratando da principal produ~ao do Brasil naquela epoca, a
do a~ucar, contavam-se em Pernambuco sessenta e seis engenhos;
· na Bahia trinta e seis, e nas outras capitanias, juntas, metade d~ste
numero. Total dos engenhos: cento e vinte. Referimos o m1mero
(10) ADmEN BALBI -

t--c· ·

ENGi Stalia"- du RO!IGUme du Portugal <I Alga1'11<8, 1821.

dos engenbos porque cremos ~St!=l 0 melbor meio de dar uma ideia
do estado de prosperidade e riqueza do ·pafs.
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Anualmente produziam os ditos engenhos uns setecentos mil
quintais de a~ucar ou setenta mil caixas, nt1mero igual ao dos mil
cruzados que pagavam o mesmo a~ucar de direito de safda, na
razao de cruzado por caixa de dez quintais." (11)
Ora, nao nos parec·e possfvel, em face das. demais informa~oes,
que ~sses 120 engenhos produzissem as 2.800.000 arr6bas que repre.;
sentam OS 700.000 . quintais af. referidos (1 2). . ParecEl-nos tamhem
exagerado o p~so de 10 quintais de a~ucar para cada caixa, quando
Antonil e muitos outr()S autores indicam 35 arr6bas ein media. E;
de outro lado, pelas informa~oes mais minuciosas que possufinos. do
Brasil Holand~s, verifica-se que nas capitanja$ po:f. ~les ·ocupada8 a
exporta~iio do a~ucar, devido a paralisa~ao e a destrui~ao de varios
engenhos, tinha baixado de. 60.000 para -30.000 caixas, ap6s _1630.
Lippmann adniite a informa~ao de Handelmajll.D .que entre 1636 .e
1643 s6 o Bz:asil Holand~s exportou 218.220 caixas ou seja tunii
media de 1.350.000 arr6bas por ano. A produ~li.o daquelas capitanias
devia representar c~rca de 50% da produ~li.o do · a~ucar do Brasil
de entiio. Parece-nos, no entanto, exagerada a cifra de 4.000~000
de arr6bas indlcada por Henri Raffard, antigo diretor .do Centro
A~ucareiro e Comerciai do Rio de Janeiro, em seu trabalho, pqblicado em 1882, para a produ~ito total braSileira em meados do
seculo XVI ( 13).
.
.
. .
Wii.tjen, em seus estudos s6bre o Brasil Roland&, divide ()
perfodo 'da ocupa~ao ern tr& fases. Na primeira, 1629-1637, ·~
produ~iio declinou, devido as devasta~oes produzidas pelas guerras;
na segunda, de 1638 a 1645, cresceu consideravelmente pela sabi~
administra~ao de Mauricio de Nassau. Na terceira, ate 1651; caiu
novamente. Atribui; porem, a exporta~ao geral Ii6.meros bern inferiores aos dos demais que apreciaram a materia. Lippmann alvitra
a ,suposi~ao de ter ~sse historiador se limitado aos n6.meros relatlvos
a .urn s6 dos portos exportadores.
·
Existem varios outi:os elementos indicativos: nos Ultimos tempos· do domfnio holand~s, estudava-se em Portugal, o preparo de
uma esquadra para auxiliar a expulsao dos invasores das terras

__.__

"

.

.

(11) PBBTo SEOtmo - Hist6ria Geral. do Brasil.
(12) LAET registra que 08 portugu~ exportavam tod08 08 &n08 mais de 40 mil caixas
das Capitanias de Peruambuco, Itamaraca, Parafba e Rio Grande do Norte, o ·que nllo seria de
admirar, pois que al>mente Pernambuco contava com mais de 100 engenhos. Informa ainda que
os grandes engenhos· empregavam 15 a 20 portugn@ses e 100 negroa; 08 m&li08 de 8 a 10 portugubjes
e 50 negros e 08 pequen08 de 5 a 6 portugu~ e 20 negroa. Os grandes engenh08 produziam anual·
mente de 7 a 8 mil arr6bas,- 08 m&li08 de 4 a 6 mil e os pequen08 3.000. (Hiatoin l1lnhaU d<s
Voyages, Amsterdi, 1776).
·
(13) F. L. BtJJlL,Ul&QlJI em sua monografia da cana-de-aollcar, 1862, admitia para 1650
uma PlO<iuglo brasileira de. 4 a 6 milhiles de arr6bas. ElD 1670, alegava, a AHAndega de Lisboa
recebeu 'de 100 a 120.000 c8:ixas de aCllcar.
·
·
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brasileiras. Ouvido· a prop6sito o Padre AnMnio Vieira, que se
achava em Lisboa, sugeriu ~ste grande sacerdote um plano de
mobiliza~ao dos recursos para tal fim. Vejamos o seu .conselho (14):
"Do Brasil acabava de. chegar uma . armada extraordi.ruiriainente rica, trazendo nao menos de 40.000 caixas de a~ucar, que
tendo sido comprado barato, se estava vendendo car6; ora, um
:U:np&to de um tostao ou de seis vj.ntens s6bre cada arr6ba deste
a~lJ,car produziria a soma precisa pa:tla I5 navios de 30 pe~as (20.000
cruzados). Ordenou-lhe o rei que pu~,esse por escrito a sua proposta,
e, passados alguns dias, disse-Ihe q~e havia ela sido presente aos
seus ministros, que acharam mui icru 0 neg6cio. Alguns meses
depois, estando Vieira em Caravelas; convalescendo de uma enfermidade, mandou-o el-rei ~hamar a. Alc§.nta:ra:
-8
.
•
- Sois profeta, Ihe disse; ontem a n01te chegaram da Bahia
novas de ter-se Schoppe fortificado em Itaparica. Que faremos?
Vieira respondeu: ·
·
·
- Facflimo e 0 remedio; disseram OS vossos ministros'que 0 meu
projeto era cru, pois ja que o acharam cru, que o cozinhem agora".
Nao obstante, anuiu Vieira em procurar recursos para a expulsao dos holandeses e os obteve. A Companhia ·do Comercio do
Brasil, fundada logo ap6s, auxiliou a termina~ao da campanha.
Mas o incidente demonstra que a produ~ao no Brasil era bemsuperior
a I milhao de arr6bas, pois que s6 a tal frota portuguesa transportava
I milhao e 400 mil, provenientes da zona n:ao ocupada pelo inimigo (15)'.
·
Os grandes proventos que os holandeses auferiram do artigo
explicavam o s~u inter&se em conservar o torrii.o de ouro, de que
se tinham apossado. As narrativas da epoca exaltam o luxo e a
"riqueza que· se ostentavam no Bahia e no Brasil Holandes.
Foi ria mesma epoca que OS ingl8ses, franceses e holandeses
.
resolveram desenvolver a cultura nas Antilhas, tal a import§.ncia ·
mundial que assinniu o coniercio .do a~ucar.
0 · consum.o ia crescendo rapidamente; mas as novas culturas
aceleraram de tal forma a produ~ii.o, que dia a dia, no ultimo Mr~o
do seculo XVII, foi se acentuando a baixa de pre~os, voltando, em
princfpios do Seculo XVIII, 0 a~ucar as cota~oes em OllrO que vigoravam nas proximidades de 1540 (1 6). Durante 0 seculo XVIII,
conservaram-se os pre~os-ouro mais ou menos estabilizados, caindo
- novamente no final da centliria.
ROBERT SoUTRET - Huloiy of Broail.
(15) Com a guerra holandesa, oa precoa do ag6car subiram. Em meados do ~ulo XVII, '...
desenvolveu-<~e a indflstrill em Campos. 0 General Salvador Correia de Sa flllldou ali um engeuho '\.
onde se Mha a Fazenda do .Visconde. Em fins do Bt!culo xvm, Campos poesufa 300 engenhos
com uma exportagio de OOrc& de 50.000 eaixas. (GINo CARLI - 0 a¢car na economia naciona!).
(16) Esaa baixa ocasionou forte crise, dilioultando o credito e o custeio aos senbores-deengenho. Uma ordem regia, em 1763, estabeleceu "nao serem Mea exeoutados nae fabrioas de seus
engenhos, nem nos seus escravos e· aim que s6 ee executem nos rendimentos e frutos da fazenda'".
A mineraglio agravou sus situag!o com a falta e enca.recimento de bragos. Em 1756, ae reaolu9ilea
do Coillielho ffitramarino ainda se referem As prorrogag&s do -alvara de 1673.

(

i15

No :primeiro quartel do seculo xix, os pre~os se ele.varam;
devido 3.1 de8organiza~ao do trabalho na industria· a~ucareira nas
col6nias espanholas e inglesas e as guerras napole6nicas. A queda
do c§.mbio brasileiro, ap6s I8I6, ia, ainda, estimular a exporta~ii.o.
0 empr~go da maquina a vapor, o uso do baga~o de cana como
combustive} e as no.vas variedades de canas introduzidas facilitariam 0 surto a~ucareiro, verificado no secu}o XIX.
0 consumo na Europa cresceu sempre, .a parti'Fdo seculo x.vn.
Ap6s a .vulgariza~ii.o do chocolate, foi o cafe, cujo uso se
espalhou desde I650, um dos prqdutos que mais contribufram para
a expansao do a~ucar (17), sabido como e que o consumo de cafe
obriga ao do a~ucar em peso pelo menos igu~I ao daquele. ~-

.

.

.

"
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(17) G. T. SUllFAClD - TluJ 810Tll of Sugar, 1916.
_ (18) "0 ag6oar representava um consumo consider&vel de .madeira e lenha -queimsda nos
engeuhos. A situag&o eriada pelae oonstantea derrubadas originou, al~m dessa provisio, o alvarf.
de .13 de maio de .1802, oonfirmando o anterior. Os fogos de engenho se mantinham sempre IUleaOS.
durante sete a oito meses em cada ano. Sbp1ente em princfpioe do ~ulo XIX e que oomeoou a
se propsgar o ueo do bagBI)O de oana como oombustlvel, em subetituigi!o ~ .lenha. As JDJiquinae
a vapor come~ a aer emprega.daa em 1815 em Pernambuco e na Bahia; @ste·fato, acre:scidO
com o uso do ba~ de cs.na, facilitou o surto doe engenhos que ae verificou com a melhorla de
pregos e de exportagio no Bt!culo XIX". · (Gn<o CABLI, 0 a~r na economia nacional). · ·. · . ·

·I
I

. . ----..,.i

Do quadro e graficos que organizamos tiram-se conclusoes surpreendentes em rela~ao a economia brasileira. Apesar das considera~oes que justificam a alta produ~ao no seculo x.vn, reduzimos
nesses graficos de 50% os maiores numeros indicados no quadro~
Iimitando a . 2.100.000 arr6bas a maxima exporta~ii.o. .
Considerando ainda que os pre~os af registrados sao para q
melhor a~ucar produzido e atendendo-se a .varias outras causas de
possi.veis erros, fizemos para o c6mputo de nossas conclusoes uma ·
redu~ao geral de 25%. Chegamos, assim mesmo, a um .valor, para
OS tr~s seculos do perlodo colonial, superior a 300 milhoes de Iibras
e, para o seculo XVII, de c~rca de 200 milhOes de Iibras, nao incluindo
o a~ucar prodiizido para o consumo local. Verifica-se, pois, que o
ciclo do a~ucar produziu em val6res, para o Brasil, mais do que o
da minera~ao, que esta a.valiado em menos de 200 milhoes de libras.
0 a~ucar brasileiro dominou o comercio do -produto entre 1600
e I700, como ja registra.va Barlaeus na obra que escreveu, em 1660,
e numa epoca em .que era o mais importante artigo do escambo
marftimo int!lrnacional. · Nii.o .existiam ainda grandes transportes
de cereais; combllStf.veis, artigos manufaturados e metalurgicos, niio
havia surgido a revolu~ao· industrial.
. A desvasta~ao das matas com a· cultura da cana, corte para
lenha e fabrico de caixas foi por tal forma intensa (18) que o governo

(14)
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portugu~s,

para que nii.o · hoU:vesse coiiflito entre os senhores de
engenho, baixou a provisii.o de 3 de nov~bro de 1682, fixando em
meia Mgua o ·afastamento minimo entre as instalagoes.

il'i
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0 cdmbio

portug~s

Para poder apreciar com maior seguranga o "quantum'' do
agucar exportado, determinados os val&res aproximados da libra
esterlina ingMsa entre 1500 e 1822. Reduzindo todos OS seus pregos
cotados em moeda portugu~sa ao peso em gramas de ouro pelo
cAmbio da epoca, pudemos avaliar. o total da exportagii.o em Iibras
esterlinas. Ao pequeno valor da libra na epoca atribufmos terem
passado despercebidas a maior parte dos criticos de nossa hist6ria
·as avu:ltadas cifras que para o tempo alcangou o comercio do agucar.
0 estudo do grB.fico que organizamos, com as linhas da produgii.o do agucar entre 1535 e 1822; seu custo em ouro p&sto em
Lisboa; seu valor em Iibras esterlinas e com a indicagii.o do cAmbio
portugues no periodo colonial, permite-nos tirar conclusoes bastante interessantes..
A influencia recfproca entre o comercio de agucar e o cAmbio
portugu~s e manifesta; para fazer face ao declfnio dos pregos no
final do secu:lo XVII, proporcionou 0 governo portugu~s · uma com;_
pensagao para os lavradores com a quebra da moeda. A mineragii.o, tornando o pr6prio ouro o principal objeto do comercio,
no secu:lo XVIII, f~z com que .neste periodo a linha cambial se
conservasse h~rizontal, nii.o podendo mais o agucar gozar da defesa
pelo cAmbia.

0 a¢car e a rrtineraf}ao

"-,

"'

Coincidiu a grande baixa dos pregos verificados no fim do
.secu:lo XVII com o i.I)fcio do ciclo da mineragii.o no Brasil; foi o
que salvou. Portugal e a sua grande col&nia de uma crise de maiores
proporgoes. Nii.o me· parece procedente o argumento de que foi a
mineragao que provocou a grande crise agU:careira. Esta foi causada
pela polftica colonial das grandes nagoes europeias, tragada por
Colbert, na Franga, e por Cromwell, na Inglaterra, exatamerite em
meados deste secu:lo. A preferencia colonial tomou tais perspectivas
que Portugal se viu forgado a proibir a entrada no reino das sMas
francesas, em represalia a proibigao da entrada do aguc.ar brasileiro
em Franga. Coincidiram a baixa de pregos e os 6bices politicos
oposto a eiportagao, com o infcio da minera(Jii.o. Deu-se, assim,

iJI

· ... !
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u exodo de c~~opitais e de escravos para· as minas do Brasil central,
a.gravando isso a crise da industria que a polftica comercial dos
povos europeus havia tornado inevitavel.
Depois de um progresso relaiivamente moderado, no secu:lo
xviu, aumentou ·enormemente o consumo do agucar no secu:lo xrx,
com a. re_volugao industrial.

Hordcio Say
Horacia Say, a quem tambem devemos o admiravellivro s&bre
Histoire des Relations Commerciales entre la France et le Bresil, com
preciosas iilformagoes s&bre o primeiro periodo de nossa indepen:dencia, assim discorre sObre o agucar, no Dicionario. de Economia
PolUica, em 1850:
11
0 agucar e talvez de todos OS generos e artigos aquele que
desde o com~go d~ste secu:lo mais tem ocupado os funcionarios e
os homens de Estado. :E um alimento precioso, um condimento
agradavel, nutritivo por si mesmo, que se junta a muitas outras
substa.ncias alimentfcias. 0 agucar, usa-se na saude como na doenga,
tanto na infAncia como na idade rnadura e velhice. Os progressos
nos meios industriais e no comercio perrnitem que o encontrem
de agora em.diante a bons pregos. Assim, o consumo se desenvolveu
por tMa. a parte em va.stas proporgoes. Resu:lta daf que aos olhos
dos funcion8.rios divide com o sal o merito de ser uma materia
essencialmente taxavei; palavras sacramentais que significam que
a procura e bastante e 0 prego de vends. hem moderado para que
se possa fixar, sem levantar reclamagoes, um impOsto entre a produgao e o consumo para d~le se tirar grandes resultados." Mostra,
a seguir Horacia Say que o. consumo de agucar na Inglaterra elevou-se de 96.500 toneladas em 1793 para 307.000 em 1849, mais
de 300% - enquanto que, na Franga, se elevou de 40%.'' (19)

I
i

I

I
I

0 a¢car e a m{io-de;.obra
oeoilS'umo do cha, do cafe e do chocolate estimulou o aumento
da procura do produto. No com~go do seculo XIX foi descoberta.
por Margraf a possibilidade de se extrair agucar da beterraba.
0 ·bloqueio continental levou Napoleii.o a fonientar a nova cu:ltura
(19) Oonoumo do a¢car. - L!PPII<ANN faz salien~ o cresoente conaumo do 1>91icar o do
.sal que foi havendo na Europa com a evolu91io do sistema alimenta.r. l medida que a base da
alimeD"ta9io deixou de ser quase que excluaivamente a carne, e que passaram. a consumir vegetais
.;, outros produtos, houve a n.....,;dade fisiol6gica do uso de 1>91ioar e do sal, como complementoa
•e corretivoa indispend.veis.
·
A obra do pro£. EDlllliND 0. voN LIPPII<ANN, Hiat6ria do ~r, edita.da na Alemanha, 6
'tim doe estudos maiB noUveis at.! hoje feitos e8bre o 888Wlto.
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Handelmann estimou em £ 140.000 a receita anuaJ eni 1644:
Mas isso sem contar com a extraordinaria receita ·proveniente da
vEmda dos hens particulares confiscados por abarrdono dos proprietarios.
·
Agenor de Roure calculou que subiram a £ 360.000, no tempo
de Nassau, as rendas publicas, incluindo o produto dos engenhos
i
vendidos por abandono.
:E!sses numeros estariam, talvez, abaixo da /realidade.
Numa brochura aparecida em Amsterda, ~m 1639, em grande
parte transcrita por N etscher ( 21) e que parece iter sido redigida
por Um conhecedor da situaQii.O, estao indicadas as seguintes rendas
provaveis da companhia no Brasil, sem computar as presas de
·
guerra em terra e mar:

em grande escala, datando dai o crescimento da produQii.o desse
artigo que chegou a ultrapassar, entre 1890 e 1906, o aQlicar de
cana. Ap6s a guerra de 1914, este readquiriu .·novamente a. sua

preponder~ncia.

0

Durante 0 seculo XIX, a baixa do c§.mbio brasileiro e fa tares
ligados a politica escravocrata permitiram que o Brasil exportasse
novamente quantidades consideraveis ate que por circunst§.nciaa
que teremos oportunidade de examinar na hist6ria da economia
contempor§.nea, fecharam-se praticamente para n6s os mercados
exteriores.
0 que fica dito, e, porem, suficiente para demonstrar 0. papel
decisivo que desempenhou o aQlicar na fixaQii.o do europeu no Brasil
e na formaQii.O de nossos primeiros capitais. Foi ele queiJ?. gerou OS
grandes problemas de mao-de-obra, cuja soluQao imprimiu feiQii.6
caracterfstica ao desbravamento das terras brasileiras, com as
variadas. conseqiiencias que ja estao COJ¥1tituindo o objeto dos
estudos e da atenQao dos nossos soci6logos.

1

. }_;._,,.
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Or:upa~fio

H olandesa

0 quadro economico do aQlicar explica a avidez com que a
Companhia Holandesa das fndias Ocidentais procurou apossar-se
da parte inais rica do Brasil. As cinco capitanias que ocupou, de
1630 a 1650, Pernambuco, Itamaraca, Paraiba, Sergipe e Rio Grande
do Norte, eram as suas grandes produtoras ( 20).
Apesar da destrlriQii.o de varias fazEmdaa e engenhos e das
dificuldades da mii.o-de-obra e de lutas constantes com os antigo!!
donos da terra, ja em 1639 conseguiram os novos ocupantes exportar
.
33,000 caixas; mais de 600.000 arre.bas.
. Warden informa. que nessa epoca o Brasil deu grandes van:tagens a Companhia ~olandesa. Como rendas de 1639, indica:
Dfzimos do Q91icar e direitos sabre viveres....
350.000 francos
400.000
"
Direitos s6bre mercadorias holandesas.........
"
Direitos s6bre o Q9Uc&r introduzido na Holanda 300.000
Renda de eilgenhos; capitais e escravos ........ 2.400.000
TOTAL ................................. 3.450.000

ou seja £ 140.000, mais de 31.000 contos em poder aquisitivo
de hoje.

~' ~~~

~I'}:.

·~.~.}l·
_·_,_'~i_i'il

: .:-:.:1·-~ ,:

.:,;

:~,i
:~: ,' I

(20) LIPP>UNN acentua que desde 1694 08 holandeses eome¢ram a se interessar pelo
Braail. I'm 1608, um relat6rio de USSBLINX j4 esclarecia que niio eram o ouro e a prata 08 val8res
da co18nia, mas aim, o pa.uMbrasil, maW:rias-prim.as e, principalmente, o ~ticara Durante o an:ni&tleio hispaoo-holand@s, entre 1608 e 1621, dez a quime navioa holandese11 se oeupavam, aoualmente, com o com&c:io do pau·br8ail e &gdcar.
·
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Dfzimos sabre 0 a<iucar e mais OS direitos de 20 %
sabre uma produ~ao · tots! de 33.000 caixas de
20 arrobas (!l.OOO caixas a 2_40 fl.). o. oo....... . 2.160 0000 fl.(22)
Fretes e direitos de inspe~ao .sabre 118 24.000 caixas
pertencentes a particula.res ........ 0..... 0..... . 1. 440 0000 fl.
Contribui~es s6bre o tabaco, sal, pau-brasil e ou4Q0.000fl.
tras exporta~iifl!! ....................... , : ...... .
Lucros sabre 5.000 escravos, adquiridos em Angola
1500000 fl.
a 30 fl. e vendidos entre 300 e 500 fl. por cabel,la
,Vendas dos engenhos confiscados, terrenos para cul5oo.ooon.
turas e constru~oes ....... 0.... 0....... ·.. 0.. 0..
Contratos de vinho, cervejas, farinhas, gado, balan200.000fl.
l,lBB, passagens, pontes, etc..................... .
Direitos de inspe~ao, fretes e avarias sabre o con252.000fl.
sumo e transporte de vinhos espanh6is ......... .
258.000fl.
Idem sf vinhos fmnceses. •o• ; ...................... .
46.500fl.
Idem sf.azeite ....... -. .. ·....... 0.............. o.... .
43.500 fl.
Idem sf cervejas ................. ·.... : ........ · ·. ·
27.000 fl.
Idem sf vinagres, peixes salgados, etc.............. .
. 22.400fl.
Idem sf sebos e couros ............................ .
Idem sf farinhas, biscoitos, manteiga,0 6leos de li450.000fl.
nha~a e de baleia, especiarias, etc. • ............ .
Idem sf panos, lli.s, sMas, cobre, ferro, Q90, ests477 o850fl.
nho, pranchas, etc...·............... , ........ , .
6.427 o250fl.

ou seja 1.285:450$000 ou

c~rca

de £ 600.000.

:E:ste algarismos, por sua vez, parecem-nos bastante majO:..
.rados. D~les ressalta que OS rendimentos diretamente ligados a
industria representavani mais de 60% do total.
Nii.o e exagerado, porem, que se compute em mais de £15.000.000
o valor do aQucar distraido para os Paises Baixos durante a ocupaQii.O
(21) P. M. NETSCBEll - Lea HoUandaia au Brml, 1853.
(22) Na base de 12 florins por arr8ba, o p~ eorreoponderia a 2$400 em moeda ponugubsa do tempo.
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holandesa, o qual, com outros artigos da terra, representaria c8rca
de £ 20.000.000 desviados do comercio portugu8s!
Os relat6rios da Companhl.a Holandesa, entre os quais estao
publicados os de J oanes de Laet, elucidam os lucros da Companhia
e os enormes prejuizos infligidos as Coroas de Portugal e Espanha.
S6 entre 1623 e 1636 foram tornados ou incendiados 547 barcos
espanh6is e portugueses, que, com as cargas que conduziam, e mais .
prejuizos causados, -elevaram a mais de 100.000.000 de florins as
perdas dos ibericos (2 3) ou seja cerca de £ 9.000.000 nesses 13 anos:
acima de dois milh.Oes de con.tos de reis em poder aquisitivo de
hoje ( 24).
~sses numeros explieam tambem o fa.usto .que existia em Pernambuco e as prodigalidades de Nassau.
Lutando os holandeses com falta de colonos, pois nao vingaram
.as .tentativas que fizeram· para atrair imigrantes alemaes (Handelmann), resolveram estimular a volta dos portugu8ses, proporcionando-lhes creditos e outras faeilidades para ineentivar a produc;ao
a~ucareira.
A cobran~a

d8sses debitos, promovida ap6s a retirada de Nassau
(1644), agravada pelo declfnio dos pre~os do a~ucar, auxiliou a
revolta dos antigos oeup>aRtes coRtra o <ilomfnio holand8s.
Apesar das vit6rias conseguidas no Brasil, anuiu Portugal,
para a assinatura. da paz definitiva, em pagar a Rolanda uma indeniza~ao de 4.000.000 de cruzados, cerca de £ 600.000 em dinheiro,
a~ucar, tabaco, e sal, tal o empenho que havia de pOr cObro a
situa~ao! Para es!la. iiademza~ae concorreu o Brasil com 1.920.000
cruzados, pagos em 16 anos, a razao de 120.000 cruzados por ano.

\?onsequencias eccmamicas_ e jinu;n,ce:i:q;

(t

J

Compreende-se .hoje,_ do exame desses a}garismos, as conseqiiencias econ(}micas e soeiais do ciclo do afiuear.
Fizeram-se, a partir do fim do seculo XVI, rapidas fortunas e
um luxo deseomedido passou a imperar nas capitanias do Norte.
Todos os antigos historiadores sao fartos nessas narrativas. Nao
fOssem a subordinacao a Espanha, as guerras em que se viu envolvido e outras circunsM.ncias que ja apontamos, bem maiores teriam
sido os ~roveitos de Po.rtugal em. tal fase de sua eeonomia.
(23) Aruiia da Biblio!ua. Nacional, voL XLI.
(24) Tenninad" o armistioio com a. Holands. eata logo fundeu a Companhia da.a fndias
Oqidentais e, em 1624, atacava a Bahia, onde sa apoasou de 3.900 caixas de ac;'6.car e f@z grande
deVIIBta9ilo. 0 periodo de apresamentos ma.rltimos oulminou em 1628 oom a tomads. ds. frota de
prata eapanhola, que entre esta carga. e o acucar oonduzia val8res montando a 15.000.000 de florins,
e4!rea de £ 1.400.0001 Jato forneceu !a.<tos .reouraos para prepara.r a. grande -di!;llo contra. Per-nambuco.
·
·

Vocabuldrio

A~reiro

de Antonil
TEODOBO

CABRAL

-

Da Revista Braail .d.gucorriro

n.• 4,' a.no m, junho de 1935.

-Diz Antoni! que
"o branco toma &te nome da clir
que tem". E imumera os seguintes
tipos: o fino 6 o mais alvo, mais
fechado e de mil.ior p&o, 6 o que
ordintl.riamente da a primeira parte
da flirma; o redondo 6 algum tanto
menos alvo e menos fechado; o
baixo 6 amda mais menos alvo e

.AgUCAR BRANCO.

·.''

'·

"

Em 1600 ·seriam 100.000 os habitantes do Brasil, dos quais.
30.000 da ra9a1 branea. Em 1700 a popula~ao de colonos e homens
livres nao deveria exceder de 200.000. Nunca teve o pais uma tii.o
grande produ~ao ..e. exporta~ao "per capita"!
Desde principios do seeulo XVII salientam todos OS cronistas
e viajantes o numero relativamente grande de colonos abastados
no Norte, em contraposi~ao com a pobreza acentuada do Sui. :m
que aqui nao se podia desenvolver a ind6.stria a~ucareira em condi~oes favoraveis para a exporta~ao, tal como -nos massapes do
Norte, regioes ainda muito mais pr6ximas dos centros consumidores,
em tempo em que a navega~li.o se processava em tao dificeis condi~oes. Dai o relativo isolamento em que evoluia a Capitania de Sao
Vicente, enquanto que aos portos do Norte afluiam, anualmente,
centenas de embarca~oes, que se empregavam no trafico do a~uear,
eseravos, pau-brasil e outros artigos.
A hist6ria registra, tambem, os excessos a que se entregavam
OS ricacos do Norte, empenhando-se em avultadas dfvidas com OS
mercadores de Lisboa, na ambi~ao de aumentarem sempre "as suas
fazendas" ou na orgia de despesas improdutivas. De forma que
uma baixa no mercado de a~ucar acarretava, ja naquela epoca, as
conseqiiencias que sii.o bem conhecidas de todos os lavradores que
nao tenham agido, nos tempos favoraveis, com a necessaria prud~ncia.
Nao ~ exagerad~ calcularem-se em 25% sObre a exporta~ii.o do
a9ucar, as rendas diretas e indiretas, ·auferidas pela Coroa portugu8sa. Foi no imp~rio do a9ucar que Portugal se apoiou no seculo
~VII; no ouro e no a~uear do Brasil foi buscar, no seculo XVIU, os
seus principais proventos. Ravia terminado o perfodo deficitariQ da.
Terra de Sa.ilta Cruz, que, desde entii.o, e por duzentos anos, ia
proporcionar fortes saldos a Metr6pole portugu~sa. Mas o ciclo
do a~ucar s6 foi possivel com a solu9ii.o do problema da mli.o-deobra, cujo estudo sera. objeto. do capitulo imediato.

quase trigueiro na clir; o branco
batido 6 feito de mel que escorre das
flirmas, cozido e batido outra vez.
AgucAR DE CARA FECILIDA - 6 0 que,
solidificandcrse na flirma, endurece
e dificilmente se quebra.
AgucAR DE cARA QUEBRADA 6o
que, solidificandcrse na flirma, fica
quebradi~o.
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no menno J)ftiodo.- Linha mO.stnlndo a duoaloriz~ · cfo t-eal pon~' entre 15.50 e JIU.
Na fan durea do acUcar, em qu• POTtugal utava tamblfm Ugado d J:'spanha., cnriq~ C'om
o afluzo do.s metal8 predosos, o c4mblo pcntuguf& CONcnJOU~se prdtlcammtc utdt:~t:t.
No
perlodo da ruta.ura¢o. coinddin.do com a queda. do t:~alor do a~ar ezportado, o c4mbfo
dedinou bruscamenec, t:stllbUizand&:-N·.:Upd.s, em todo o perlodo da .min~.
No mumo
qu.adro acham-&e as tndtca,6es conhicida.s reterentes d po~tlo do BruU entre 1530 • 1120.
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CAP. XLVII.
Da nova inven~ao de engenhos de asucar
que neste tempo se fez.
Como o tracto, e negocio prin~ipal do Brazil he de asucar em nenhii.a couza se occupao os engenhos, e
habelidades dos homens tanto como em inventar artificios com que o fassao, e por ventura por isso lhe chamao
engenhos. Lembra-me haver lido em hum livro antigo das propriedades das couzas, que antigamente se nam vzava
de outro artefi~io maiz, que picar, ou golpear as canas com hiia faca, eo licor, que pellos golpes corria, e se coalhava II
ao sol este era o asucar, e tam pouco, que s6 se dava por mezinha, depois se enventarao muitos artificios, e engenhos

[jL 155v.]

pera se fazer em m6r quantidade, dos quais todos se vzou no Brazil como forao os dos piloes, de m6z, e os de eixos,
e estes vltimos forao os maiz vzados, que erao dous eixos postos hum sobre o outro, movidos com hiia roda de agoa,
ou de boys, que andava com hiia muito campeira chamada bolandeira a qual ganhando vento movia, e fazia andar
outras quatro e os eixos em que a cana se mohia; e alem desta maquina havia outra de duas, ou tres gangorras de paos
compridos, mais grossos, que toneis com que aquella cana depois de mohida nos eixos se exprimia, pera o que tudo,
e pera as fornalhas em que o caldo se coze, e encorpora o asucar era necessario hii.a caza de cento, e sincoenta palmos
de comprido, e sincoenta de largo, e era muito tempo, e dinheiro, o que na fabrica della, e do engenho se gastava.
4I Vltimamente governando esta terra Dom Diogo de Menezes veyo a ella hum clerigo espanhol das partes
do Peru, o qual encinou outro mais facil, e de menos fabrica, e custo, que he o que hoje se vza, que he somente tres
paos postos de por alto muito justos, dos quais o do meyo com hiia roda de agoa, ou com hiia almanjarra de boys,
ou cavallos se move, e fas mover os outros; E passada a canna por elles duas vezes larga todo o summo sem ter
necessidade de gangorras, nem de outra couza, mais que cozer-se nas caldeiras, que sao sinco em cada engenho, e
leva cada hiia duas pipas, pouco maiz, ou menos de mel, alem de hiins tachos grandes, em que se poem em ponto
de asucar, e se deita em formas de barro no tendal donde as levao

acaza de prugar, que he mui grande, e postas em

andainas lhes lansao hum bolo de barro batido na boca, e depois, daquelle outro, com que o asucar se purga, e fas
alvissimo o que se fes por experiencia de hiia galinha, que asertou de saltar sobre hiia forma com os pes cheyos de
barro, e ficando todo II o mais asucar pardo virao so o lugar da pegada ficou branco.

[jl.l56]

Por serem estes engenhos dos tres paos, a que chamao entrozas de menos fabrica e custo, se desfizerao
as outras machinas, e fizerao todos desta inven~ao, e outros muitos de novo, pelo que no Rio de laneiro onde athe
aquelle tempo se tratava maiz de fazer farinha pera Angolla; que asucar, agora ha ja quarenta engenhos. Na Bahia
sincoenta, em Pernambuco cento; em Tamaraca dezoito ou vinte, e na Paraybba outros tantos, mas que aproveita
fa:z;er-se tanto asucar se a copia lhe tira o vallor, e dao tam pouco pre~o por elle que nem o custo se tira
A figura das entrozas, e engenhos de asucar, que agora se vzao assim de agoa, como de Boys he a seguinte 30

,

II Neste mesmo tempo, que governava a Bahia Dom Diogo de menezes, entrou nella por fazer muita agoa
hiia na!l da India da qual era Capitao Antonio Barrozo vindo primeiro em hum batel a remos o mestre, que havio

[sic) hido no galeao o anno passado chamado Antonio Fernandez o mao a pedir soccorro, porque vinha a nau por tres
partes arochada, e ja com quatorze palmos de agoa dentro, e o governador rnandou logo duas caravellas com Pilotos
praticos, que a trouxessem ao porto, o que nao bastou pera que com a corrente da Mare, que vazava, nao se encostasse

30

Segue·se espa~o deixado em branco para a figura.

[jl.l56v.]

em hiia baixa onde por evitar mayor danno !he cortarao os mastos, e descarregarao com muita brevidade, e depois,

que de todo esteve descarregada vendo, que nao tinha conserto !he mandou Dom Diogo p6r o fogo chegando quanto
puderao a terra pera se aproveitar a pregadura, como se aproveitou muita, a fa:z;enda se entregou ao Provedor-mor
que entao era o Dezembargador Pero de Cascaes, o qual sobre isso foy mandado do Reyno, que fosse prezo, como
foy, e peleijando .no Mar com hum cossario o ferirao em hum pe de que ficou manco, mas no que toea

a fazenda

livrou-se bern, a qual mandou El-Rey d. buscar em sete naos da armada por Feliciano coelho de carvalho capitaomor, que havia sido, da Parayba, e a levou a salvamento. I I

