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LIVRO II

CAPITULO

"Da escolha da terra para plarrtar canas-de-af11car, e para
os mantimentos necessdrios e provimento do engenho
As terras boas ou mas sao o fundamento principal para ter urn engenho real
born ou mau rendimento. As que chamam massap~s, terras negras e fortes, sao as
mais excelentes para a planta das canas•. Seguem-se atras destas os sal6es, terra
vermelha capaz de poucos cortes porque logo enfraquece'. As areiscas, que sao uma
mistura de areia e sal6es, servem para mandioca e legumes, mas nao para canas3•
E o mesmo digo das terras brancas que chamam terra de areia, como sao as do
Camamu• e da Saubaras.
I.
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J3. registado nos

As:ores e na Madeira, onde se cultivou a cana desde o seculo xv, o vodbulo massapt, de origem
popular, passou para o Brasil quando ali foi introduzida a cana, e foi apllcado aos terrenos de qualidade an:Uoga (ver
GASPAR FRUCTUOSO, Saudades da Terra, livro III, 1/ha de Santa Maria, P· 6s, s.v. marapez). Terra argilosaque provem
da decomposis:ao de rochas sedimentares cristallnas, rica em materias orginicas, de cor preta, e tambem vermelha e
amarda, o massape era considerado o mais pr6prio para o cultivo da cana-de-ai):Ucar; era principalmente localizado
no norte do RecOncavo baiano, entre Sao Francisco do Conde e Santo Amaro, e em alguns vales aluviais do Nordeste. A cana dava-se tambem em outros solos argilosos, mas era sobrerudo dependente das condic;6es climciticas
da chamada zona da mara (clima quenre e Umido), hoje quase totalmente desaparecida (ver AFroNsO VARZEA,
Geografia doApicar no Leste do Brasil, p. 248; MARIO LACERDA DE MELo,Aspectos da Geografia doApicar no Brasil, pp.
471~473; KATIA M. DE QyEIR6s MATToso, Bahia, SeculoXIX... , pp. 54-58).
Afalta de. massape, o saliio, terra argilosa misturada com areia, podia servir para o cultivo da cana-de-a~Ucar, mas era
considerado mais apropriado para o tabaco (ver ArroNso VARZEA, op. cit., p. 248).
Ainda mais silicosas do que os saloes, as arefscas nao convinham, pois, ao cultivo da cana.
Pequena vila no sul da capitania i\a Bahia, entre o rio Una eo rio de Contas, Camamu situa-se na faixa de areias que
se estende entre o mare os planaltos do interior.Junta.m.ente-com as vUas de Cairo e Boipeba, no final do seculo XVII,
era urn dos principais centres de abastecimento da cidade da Bahia em mandioca, como testemunham numerosos
documentos do Senado da Camara da Bahia (DHRJ, LXXXVII, pp. 26-27, 29, JO-JI, 32, 35-36, etc.).
Pequena vila situada na costa oriental da peninsula de Iguape, ao norte da baia de Todos os Santos. Esta peninsula pertence ao municipio de Santo Amaro',ji mencionado (nota I),onde os terrenos ricos em mas.sapipemlltiram a concentra~ao
da maior parte da indUstria a~careira· da Bahia, mas os seus solos arenosos, pobres em elementos fertilizantes, s6 permitem o cultivo da mandioca (ver ALFREDO JosE PoRTO DoMINGUES e EI.ZA COELHO DE SouzA KELLER, Bahia... , p. 170).
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A terra que se escolhe para o pasto ao redor do engenho h:i deter :igua, e h:i de
ser cercada ou corn plantas vivas, como sao as de pinh6es 6, ou corn estacas e varas
do rnato7• 0 rnelhor pasto eo que tern rnuita grarna',-parte ern outeiro e parte ern
v:irzea, porque desta sorte ern todo o tempo, ou ern urna ou ern outra parte, assirn
os bois como. as bestas acharao que corner. 0 pasto se h:i de conservar lirnpo de
outras ervas que rnatarn a grarna, e no tempo do inverno se hao de botar fora dele
os porcos, porque o destroern fossando. Nele h:i de haver urn ou dois currais onde
se rnetarn os bois para cornerern os olhos da cana9 e para estarern perto do servi'ro
dos carros. E tarnbern as bestas se recolhern no seu curral para as nao haver de
buscar espalhadas.
And am no pasrn; alern das eguas e bois, ovelhas e cabras, e ao red or do engenho
a cria'rao rniuda, como sao perus, galinhas e patos, que sao o rernedio rnais pronto
para agasalhar os h6spedes que vern de irnproviso. Mas porque as ovelhas e os
cavalos chegarn rnuito corn o dente a raiz da grarna, sao de prejuizo ao pasto dos
bois. E por is so se o destes fosse ·diverso seria rnelhor.
Os rnatos dao as rnadeiras e a lenha para as fornalhas. Os rnangues dao caibros
e rnariscos' E os apicus (que sao as coroas que faz o mar entre si e a terra firme e
as cobre a mare) dao o barro para purgar o a'rucar nas formas e para a olaria, que
na opiniao de algun;; "" J;J·) escl.is;;. nps engenhn< rP~i•".
0

•

6.

Antonil refere-se aqui a planta comumente ch~ada pinhiio-de-purga ou purgueira Uatropha curcas L., familia das
Euforbhkeas) por causa das virtudes medicinais do 6leo ext:raido das suas sementes. 0 dito 6leo chegou a ser
empregado em saboaria, e e curioso referir que no iniclo do sC:culo xx foi utilizado para abastecer os candeeiros
de ilumina~ao de Lisboa (cf.J. E. MENDES FERRAo, A Aventura dm Plantas e os Descobrimentos Portuguesei, p. 126).
0 naturalista holandes MARCGRAVE, que viajou pelo Nordeste do Brasil no secuJo XVII, na epoca da ocupa9!iO de
Pernambuco pelos seus compatriotas, refere que esra" :irvore, de tronco Bex.ivel e fragil, da altura de uma figueira, se

7·

8.

reproduz facilmente por estaca, sendo por isso muito usada "para fazer cercas vivas, ao redor dos jardins" (Hist6ria
Natural do Brasil, pp. 96-97). Ver tambem a obra de outto naturalista holandes da mesma Cpoca, Pzso, Hist6ria Naturale Medica thJ India Ocidenta/, pp. J82-384.
VICENTE DO SALVADOR (pp. 29-30) tambem menciona "grandes cercas que fazem aos pastos dos bois dos engenhos,
por que nao saiam a comer os cannaviaes do assucar e os achem no paste, quando os houverem mister pera a moenda,
as quaes c'ercas se fazem de estacas e varas atadas com[ ... ] cip6s".
Grama (ou capim): termo genCdco aplicado a numerosissimas especies da familia das Gramineas, que servem como

forragem.
Ver MARCGRAVE, p~ folhas ou sumidades da cana, bern como as folhas mais novas, sao chamadas olhos pelos
portugueses; sao tiradas todas as tardes no espa~o necessaria, e esparsas aqui e ali servem de forragem para os bois
que se acham ali encerrados, a fun de que estejam de manhi dispostes parae trabalhe"~ Ver tambCm infra, p. 120.
10.. ManJ[Ues: per exemplo, Conocarpw erectus L., cuja madeira serve para caibros, conforme indica PIO CoRREA, Diciontirio das Plantas Oteis do Brasil.., v, p. 85.
n. Apicu ou apicum eu coroa (bras.): faixa literal de areia misturada com alguma argila, cobena com mangues. Sobre o
prepare da argila des apicus para a purga do a~Ucar, e sabre a opini3.o de Antenil relativarnente a opo~idade de o
engenho de a~Ucar ter uma elaria, ver infra, pp. 157-159·
9·

Fig. 2. Engenho de apicar movido a dgua.
(Desenho reproduzido de Alceu MAYNARD ARAUJO, Folclore Nacional,
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p. 386.)
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De todas estas castas de terras tern necessidade urn engenho real, porque umas
servem para canas, outras para mantimento da gente, e outras para o aparelho e
provimento do engenho, alem do que se procura do Reino. Porem nem todos os engenhos podem ter esta dita, antes nenhum se achara a quem nao falte algurna destas
coisas. Porque aos que estao a beira-mar comumente faltam as ro~j:as e a lenha, e
aos que estao pela terra dentro faltam outras muitas conveniencias que tern os que
estao a beira-mar no Reconcavo. Contudo, de ter ou nao ter o senhor do engenho
cabedal e gente, feitores fieis e de experiencia, bois e bestas, barcos e carros, depende
o menear e govemar bern ou mal o seu engenho. E se nao river gente para trabalhar
e beneficiar as terras a seu tempo, sera o mesmo que ter mato bravo com pouco ou
nenhum rendimento. Assim como nao basta para a vida politica ter born natural, se
nao houver mestre que com o ensino trate de o aperfei~j:oar ajudando-o.

CAPITULO II

CDa planta e limpas das canas, e da
diversidade que hd nelas'2
Feita a escolha da melhor terra para a cana, ro~j:a-se, queima-se e alirnpa-se,
tirando-lhe tudo o que podia servir de embaraij:O. E logo a~re-se em regos altos
palmo e meio e largos dois, com seu callliilhao no meio, para que nascendo a cana
niio se abafe. E nestes regos ou se plantam os olhos em pe, ou se deitam as canas em
peda~j:os tres ou quatro palmos compridos'3 • Se for cana pequena, deita-se tambem
inteira, uma junta a outra, ponta com pe. Cobrem-se com a terra moderadamente. E
depois de poucos dias, brotando pelos olhos, come~j:am pouco a pouco a mostrar sua
verdura a flor da terra, pegando facilmente e crescendo mais ou menos conforme a

zz. Neste capitulo, Antoni! nao oferece nenhum tipo de inforrna~ao bot3.nica sabre a cana e sua imporras:ao e desenvolvimento no Brasll. Os leitores interessados consultar3.o com proveito as p;iginas dedicadas a este assunto pelo
Professor JosE E. MENDES FERRAo, A Aventura das Plantas..., pp. 19-32.
13. Esta tCcnica manteve-se ao longo dos sCculos XV1I a-xiX)COnforme se pode ver nas obras ji referidas de P1so, p. 252,
e VILHENA, I, pp. IJ6-IJ7. Nas Antilhas francesas, segundo LABAT (ni, p. x48), a tCcnica era algo diferente: abriam-se
covas pequenas nas quais eram plantados dois peda~tos de cana, sendo de notar que dos olhos da cana nunca nasciam
canas tao boas como aquelas que nasciam do pr6prio tronco da cana: 01 Les tetes des cannes plantCes ne produisent
jamais d'aussi belles cannes que les tronc;:ons que l'on coupe dans le corps de la canne, qui ayant plus de sue et de
seve, ont par consequent plus de force poui pousser des racines et des rejettons gros et vigoureux". Outra diferen~a:
o tamanho dos peda~os de cana era maior no Brasll.
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para se queimar a seu tempo. E se for necessario bota-lo em parte mais distante,
nao bastara uma s6 escrava, mas havera mister outra que a ajude, porque de outra
sorte nao se daria vazao a tempo e ficaria embarac;:ada a moenda69 •
Sobre o parol do caldo que, como temos dito, esta metido na terra, ha uma
guindadeira que continuamente guinda para cima com dois cubos o caldo. E todas as sobreditas escravas tern necessidade de outras tantas que as revezem depois
de encherem o seu tempo, que vern a ser a metade do dia e a metade da noite. E
todas juntas lavam de vinte e quatro em vinte e quatro horas com agua e vasculhos
de piac;:aba toda a moenda7<'. A tarefa das guindadeiras e guindar cada uma tres
par6is de caldo, quando for tempo, para encher as caldeiras, e logo outra outros
tres, sucedendo deStasorte uma a outra para que possam aturar no trabalho. E
para o born governo da moenda, alem do feitor que atende a tudo neste Iugar
mais que em outros, parte de dia e parte de noite, ha urn guarda ou vigiador da
moenda, cujo oficio e atentar em Iugar do feitor que a cana se meta e se passe
bern entre os eixos, que se despeje e tire o bagac;:o, que se refresquem e limpem
os aguilhoes e a ponte, e sucedendo algum desastre na moenda, ele e o que logo
acode e manda parat.

CAPITULO VII

CDas madeiras de que seJaz a moenda e todo o mais
madeiramento do engenho, canoas e barcos, e do que se
costuma dar aos carpinteiros e outros semelhantes ojiciais
Antes de passar da moenda para as fornalhas e casa das caldeiras, parece-me
necessario dar noticia dos paus e madeiras de que se faz a moenda e todo o mais
69.

E importante notar que na Cpoca em que Antoni! escrevia, e contrariamente ao que se fazia nas Antilhas francesas,

o bagas:o niio era usado como combustive} para as fomalhas.(ver infra, pp. IJ8-x4o, e LABAT, m, pp. zoJ-204). MARCGRAVE (p. 84) refere que-u-bagas:o era queimado, destinando-se as cinzas a adubo.
70. LABAT (In, pp. 2I7 e :2.20-222) menciona duas lavagens cotidianas, e insiste nesta necessidade: "Une des choses qu'on
ne saurait assez recommander aux nCgresses qui servent le moulin est de le tenir propre en le lavant souvent. Les
raffineurs ou ceux qui tiennent leur place doivent Stre exacts jusqu'au scrupule su~ ce point-13, duquel depend toute
Ia beaute de leur sucre, surtout du sucre blanc: car si le moulin est sale et gras, le jus qui sort des cannes contracte
aussit6t les memes defauts et devient aigre avant que d'arriver aux chaudiCres, ce qui de tousles defauts est le plus a
craindre et oil il n'y a point de remCde. On lave ordinairement les moulins deux fois par'jour; le matin des qu'il fait

jour en prenanr Ie quart, et un peu avant Ia nuir". Ver tamberiso, p. 254.
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madeiramento do engenho, que no Brasil se pode fazer com escolha por nao haver
outra parte do mundo tao rica de paus seletos e fortes, nao se admitindo nesta
fabrica pau que nii.o seja de lei, porque a experiencia tern mostrado ser assim necessario. Chamam paus de lei aos mais s6lidos, de maior dura e mais aptos para serem
lavrados7', e tais sao os de sapucaya'", de sapupira, de sapupira-cari, de sapupira-merim, de sapupira-api", de vinhdtico7', de arclfls, dejetay amarellfl6, dejetay pretlfl7, de
messetauba7 8, de ma;aranduba79, pau-brasil' jacarandt1', pau-de-6leo8', picay'3 e ou0

71·

Dad~

as dificuldades de

identific~iio

,

de varias atvores mencionadas oeste capitulo, optei por respeitar a grafi.a

do texto original de Antoni!, e restituir nas notas a gra.fia moderna quando foi possivel. Aqui vai a m.inha especial
gratidao a Dra. Maria Candida Liberato, investigadora principal do Institute de Investiga~ao Cientifica Tropical:
sem a sua competCncia e incansivel ajuda, ter-me-ia sido impossivel identificar de maneira con:eta a maier parte das
especies botan.icas mencionadas neste capitulo.
p.. Arvore referida par muitos autores da q>oca colonial, sob virios names: sabuca(,ja;apucaya, e sasapocaia (c£ SoARES
DE SousA, p. 213; VICENTE no SALVADOR, pp. JI-J2i SIMAO DE VAscoNCELLOS, Chronica da Companhia de jesus do
Estado do Brasil.., J, PP· CXXXV-CXXXVIj Piso, PP· J06-J07i MARCGRAVE, p. 128). Hoje ortografada sapucaia, e tambem
conhecida como sapucaia-vermelha, marmita-de-macaco, etc.: identificada como Lecythis pisonis Cambess. (cf.M. Pxo
CoRREA, Didontirio das Plantas Vteis do Btasi/, VI, PP· 59-60, e HARRI LoRENZI,Arvores Brasi/eJ'ras, I, P· 141). A sua

madeira de cor avermelhada, muito dura e imputrescivel, servia para fazer os eixos das moendas.
73· Hoje sapupira: usado, simplesmente ou ligado a urn sufixo (-cari, -mirim, -a;u), o norn.e e atribuido a diversas espCcies de Bowdichia Kunth e Diplotropis Benth. (familia das Leguminosas, subfamilia Papilion6ideaj cf. PJO CORREA,
op. cit., VI, pp. 66to e LoRENZI, op. cit., I, p. 195 e 2, p. 197). Estas 3.rvores encontram-se referidas com o nome de
sepepiras por SoARES DE SousA (p. 214): "tirarn-se delas virgens, esteios e fuses pam os engenhos; a madeira e parda
e muito rija, e tao liada que nunca fende; e para lias:ao de navies e barcos e a melhor que h:i no mundo, que sofre
melhor o prego e nunca apodrece; de que tamb6m fazem carros muito bonsn.
74· 0 nome vinh4tico, que se conservou ate aos nossos dias, e atribuido a virias espCcies de Plathymenia Benth., especialmente a Plathymenia foliolosa Benth., familia das Leguminosas, subfamilia Mimos6idea (cf. LEWIS, Legumes of
Bahia, p: II2, e LoRENZI, op. dt., I, p. r87). SoARES DE SousA (p. zu) atribui-lhe o primeiro Iugar nas tiruores reais,
isto e, nas madeiras de lei: menciona a sua madeira "amarela e doce de lavrar, a qual e incorruptivel [ ... ] e serve para
1
as rodas dos engenhos, para outras obras deles, e para casas e oulras oora&-primas [ ... ] os muito grand~s ;:.~ .•
parte sao ocos por dentro, dos quais se fazem canoas tao compridas como galeotasn.
75· Arvore conhecida como pau-d'arco. ipt e tabebuia. 0 nome pau-d'arco encontra-se atribufdo hoje a diversas especies
de Tabebuia Gomes ex DC., familia das Bignoni:iceas. A especie aqui mencionada corresponde provavelmente a
Tahebuia impetiginosa (DC.) Standley, cuja madeira muito dura e procurada por causa da sua resistencia e incorruptibilidade, e se recomenda para eixos de roda e dentes de engrenagem. C£ A. H. GENTRY, "Bignoniaceaen, Flora

Neotropica, mon. 25, Part n, p. 199, e LoRENZI, op. cit., I, p. 45·
76. Hojejitat; gitat;jataf-amare/o,jatohd,jataiha, etc.: nome comum dado a virias :Uvores da familia das Leguminosas,
subfamilia Cesalpinl6idea, especialmente aApuleia leiocarpa (Vog.) MaCbr. e Hymenaea courbaril L. (cf. LoRENZI,
op. cit.; 1, pp. 14:2. e 155). A ela se referiu SoARES DE SousA (p. 214), com o nome de jataf-monde, "de que se fazem
eixos, fusOs, virgens, esteios e outras _obras dos engenhos, cuja madeira e amarela, de cor formosa, muito rija e doce
de lavrar e incorruptiveln.
·
77· Hoje jitai-preto: nome vulgar atribuido a virias 3.rvores da familia das Leguminosas, subfam.ilia Cesalpini6idea,
especialmente a Dialium guianense (Aubl.) Sandw., cuja madeira eempregada em obras externas e hidr.iulicas, construs:Oes navais, etc. (cf. LoRENZI, op. dt., 2, p. 145 e LEWIS, op. dt., p. 44). Deve ser ojutaipeha descrito por SoARES DE
SousA (p. 213): "madeira vennelhas:a, e muito fuca, que nunca apodrece [ ... ] de que se fazem gangorras, mesas, virgens,
esteios e outras obras de engenho, como sao os eixos".
78. Ainda chamado mucitalba, mo;utafha, mecetalba, pau-ferro. etc.: e a Zollemia i!icifolia (Brongn.) Vog., familia das
- Leguminosas, subfamilia Papilion6idea, cuja madeira muito dura e indicada para obras de marcenaria e carpintaria
(rod as e dentes de engrenagem ·e de moinhos, cilindros, prensas, etc.). Cf. Pto CoRREA, Diciondrio... , v, pj>. 2:2.1-222, e
LEWIS, op. cit., p. 197- ver tambem SoARES DE SousA, p. :2.2Ij PI sO, pp. 325-327> MARCGRAVE, p. 106.
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tros semelhantes a estes. 0 madeiramento da casa do engenho, casa das fornalhas
e casa das caldeiras e a de purgar, para bern ha de ser de mararanduba porque e de
muita dura e serve para tudo, a saber, para tirantes, frechais, sobrefrechais, tesouras
ou pernas de asna, espigoes e ters:as 84 • E desta casta de pau ha em todo o Reconcavo
da Bahia e em toda a costa do Brasil. Os tirantes e frechais grandes valem tres e
quatro mil-reis e as vezes mais, conforme o seu comprimento e grossura85 , assim
toscos como vern do rnato, so com a primeira ·lavradura. Os eixos da moenda se
fazem de sapucaya ou de sapupira-cari; a ponta ou cabo do eixo grande, de pau de
arco ou de sapupira; os dentes dos tres eixos da moenda, do rodete e da volandeira,

sao· de messetauba; as rodas da agua, de pau de arco ou de sapupira ou de vinhdtico.
Os arcos do rodete e volandeira, e as aspas e contraspas, de sapupira. As virgens
e mais esteios e vigas, de qualquer pau de lei. Os carros, de sapupira-merim ou de
jetay ou de sapucaya. A caliz, de vinhdtico.As canoas, de picay,joairanrl6,jequitibrf7,
utussicr/ 8 e angelim89. As cavernas e bras:os dos barcos, de sapupira ou de landim
carvalho90 ou de sapupira-merim; a quilha, de sapupird'' ou de parobd''; os forros
e costados, de utim9J, paroba, buraytfm9 4 e unhuibd's; os mastros, de inhuibatan<~>; as
vergas, de camassari97; o leme, de averno98 ou angeli; as curvas e as rodas da proa e
86. Este termo n3.o se encontra nas obras j:i citadas, mas existem formas parecidas:jueirana ejuerana, sempre usadas

79· Nome atribuido a vhias especies pertencentes a familia das Sapot.keas, cuja madeira apresenta caracteristicas muito
semelhantes para o mesmo uso (identificada como Manilkara sah;mannii (A. oc.) Lam.; c£ T. D. PENNINGTON, "Sapotaceae", Flora Neotropica, mon. 52, pp. 54-55). SOARES DE SousA (p. 213) menciona que dela "se fazem gangorras,
mesas, eixos, fusos, virgem, esteios e outras obras dos engenhos, cuja madeira e de cor de carne de presunto, e tao

dura de lavrar que nao ha ferramenta que lhe espete, e tao pesada que se vai ao fundo". Ver tambem VICENTE no
SALVADOR, p. 32; P1so, pp. 391398; MARCGRAVE, p. n6.
So. Pau-brasil ou ibirapitanga ( Caesalpinia echinata Lam.). Desta :i.rvore se extraia a ·seiva com urn principio corante
incolor, tornando-se rapidamente cannesim quando em contato com o ar, sendo muito usado para tingir tecidos.
Muito abundante nas matas do literal brasileiro, nomeadamente entre Pernambuco e Porto Seguro, foi explorada de
maneira intensiva ate ao inicio do sCculo XIX, sendo o seu comCrcio monop6lio real. Alias, foi o primeiro produto
exportado em grandes quantidades para Portugal, e da:i para toda a Europa, a tal ponto que provocou o abandono
do primeiro nome dado ao pais pelos portugueses, Terra de Vera Cruz, o qual passou a ser Terra do pau-brasil, e
simplesmente Brasil A madeira do pau-brasil, muito dura e incorruptivel, foi tambem muito utilizada nas obras de
constru~ao civil e naval. Hoje desapareceu quase totalmente das matas primitivas, e encontra-se sob prote~ao. Ver
P10 CoRREA, op. cit., v, pp. 380-383; LoRENzi,Aroores Brasileiras, I, p. 145; Ptso, pp. 355-356; MARcGRAVE, pp. 101-ro2;
RoBERTO SIMONSEN, His/Oria Econ6mica do Brasil, PP· 52-6).
81.

Nome atribuido a espCcies da familia das Leguminosas, especialmente a Swartzia spp., Machaerium spp., Platymiscium spp., Dalbergia spp. (c£ LoRENZI, op. cit., 1, pp. 168, 199-2oo, 212, 223). Encontra-se a referencia em SoARES DE
SousA (p. 221): "irvore de born tamanho [ ... ] cuja madeira e preta com algumas iguas; e e muito dura, e boa de lavrar
para obras-primas; e e muito pesada, e nao se corrompe nunca sobre a terra, ainda que lhe de o sole a chuva". Ver

tambem P1so, op. cit., p. 357: MARCGRAVE, op. cit., p. IJ6.
82. Di-se o nome de pau-de-6leo ou copafba a diversas esptkies de Copaifera L.; gCnero pertencente :l familia das Leguminosas, subfamilia Cesalpini6idea, como C. langsdorffii Des£, cuja madeira e muito ducivel (c£ LoRENZI, op.
cit., I, p. 152, e LEwis, op. cit., pp. I03-104). SOARES DE SousA (pp. 202-203) classificou-a nas "irvores de virtude" por
causa do "Oleo" (na realidade: resina) que dela se extrai, outrora muito usado na farmacopCia como cicatrizante. Ver
tambem P1so, pp. 270-2.72i MARCGRAVE, pp. IJO-IJI.
83. Nao se encontra mencionada a irvore com esta grafia. Existem nomes parecidos (pequitf, piquitf, pequi e piqui), que
se apllcam a algumas espCcies de Caryocar Allamand ex L., genero pertencente 3. familia das Cariocar:iceas, bern
como a algumas especies de AspidoJjlerma Mart. & Zucc., pertencente :l familia das Apocin:iceas, especialrnente a
AspidospermtJ paruifolium A. DC., de madeira resistente e de grande durabilidade, usada para vigas, caibros, ripas, etc.
(c£ LORENZI,Arvores Brasileiras, I, p. 24). Talvez se trate do pequi ou pequitf, descrito por SoARES DE SousA (p. 211):
"irvore grande que se di perto do mar[ ...] cuja madeira e parda, estopenta, muito pesada, de que se fazem gangorras,
mesas, virgens e esteios para engenhos, a qual dura sem apodrecer para fim dos fins". Ver tam bern P1so, p. 317.
84. Todos estes termos referem-se as principais pe~as do vigamento dos edificios; o Unico que nao se encontra nos
dicion:irios, sobrefrechais, corresponde provavelrnente aos nossos modemos barrotes.
85. As contas da habita~ao de Sergipe do Conde, safra de I68olr68r (ANTT, CartOrio dos]esuitas, ma'io 17, ng 25) confirmam as indica~Oes de pre~os: urn tirante: quatro e cinco mil-rCis; uma perna de tesoura: dois mil-reis; urn caibro: 140
reis; urn frechal: tees e quatro mil-rCis.
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com urn sufixo (-vermelha, -prego, -verdadeira), nomes atribuidos a Parkia perzdula (Willd.) Benrh., familia das
Leguminosas, subfamilia Mimos6idea (cf. LoRENZI, op. cit., 1, p. 183, e LEWIS, op. cit., p. roB). Pm CORREA (op. dt.,
m, p. 27) menciona o seu uso para canoas- exatame.D.te o referido aqui por Antoni!.
-87. ]equilihd e urn dos nomes vulgares atribuidos a espCcies da familia das Lecitidiceas. Pela sua distribui~ao geogr:ifica
no Brasil, poderia sera Cariniana legalis (Mart.) Kuntze (cf. LORENZI, op. cit., r, p. 135, e Gh. PRANCE &. S. A. MoRI,
"Lecythidaceae", Flora Neotropica, mon. 21, Part I, pp. 239-240). Confonne refere SoARES DE SousA (p. 214), da sua
madeira se faziam "gangorras, mesas dos e.ngenhos e outras obras, e muito tabuado".
88. Este termo nio se encontra nas obras anteriormente referidas; talvez seja wna variante das formas oiticica e oili,

nomes vulgares atribuidos a Couepia brandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook., da familia das Crisobalanaceas.
C£ LORENZI, op. cit., I, p. 83, que refere o emprego da madeira nas obras de constru~ao civil e naval, por ser de boa

durabilidade.
89. Angelim: provavelmente o angelim-coco,Andira legalis (Veil.) Toledo var.legalis, familia das Leguminosas, subfamilia
Papilion6idea (c£ P10 CoRREA, op. cit., I, p. I201 e LEWIS, op. cit., p. 2u). E mencionado o emprego da sua madeira na
constru~ao naval, como indica Antonil. SOARES DE SousA (p. 214) refere o seu uso para "gangorras, mesas, eixos, virgens, esteios e outras obras dos engenhos e das casas de vivenda, e boas caixas, por ser madeira leve e boa de lavrar".
90. .Arvore conhecida por virios nomes populaces de origem tupi: guanand~ olandi, olandim, landim, etc. Pertence a
familia das Gutiferas ( Calophyllum brasiliensis Cambess.), tendo a sua madeira emprego na constru~3o civile naval,
especialmente para a confec~ao de canoas, mastros e remos (c£ LoRENZI, op. cit., 1, p. n6, e R.IzziNI,~e Ma-

deiras Uteis do Brasil, p. 56).
9I. Arvore j~ identificada supra, nota 73· Com o uso referido por Antoni!, e mencionada numa carta do Senado da
C:imara da Bahia ao Principe-regente D. Pedro, em data de 2.7.I685: avaliavam-se em trezentas as embarca~Oes
usadas nos engenhos de apicar do RecOncavo, "as mais dellas de oitenta e cern palmos de quilha, que todos os anos
se refazem e fabrido de novo de madeiras que chamao sicupira" (DHAMB-cs, 3g vol, p. 4).
92. A forma paroba nao se encontra nas obras de referenda j:i citadas, mas e provavelmente o mesmo que peroba, Dome
comum atribuido a divers as espCcies do genero Aspidosperma Mart. & Zucc., pertencente a familia das Apocin3.ceas.
C£ LORENZI, op. cit., I, PP· 24-2593· Provavelmente o oiti, j:i referido supra, nota 88.

94· Hoje.buranhlm: Pradosia lactescem (Veil.) Radlk., familia das Sapotaceas (c£T. D<PENNINGTON, "Sapotaceae", Flora
Neoiropica, mon. 52, pp. 6so-6sx; e PI; CoRREA, op. cit., I, p. 337). Emencionada como ubiralm poe SoARES DE SousA
(p. 214): "Arvore real[... ] de que se fazem gangorras, mesas, virgens, esteios dos engenhos, e tabuado para navies, e
outras obras, cuja core amarela~a". Ver tamb~m Didlogos, p. ro8, s.v. huraem.
95· Dadas as varia~Oes das vogais nos termos de origem tupi, unhuiba poderia ser a irvore inhuibatan, mencionada a
seguir.
.-.
96. Identifica~ao dillcil: existe uma irvore com vfui.os nomes vulgares, de consonincia parecida, como seja:nrinhalha,
inufba, etc., o que leva a admitir que esta irvore seja a Lecythis lurida (Miers.) Mori, familia das Lecitidiceas, cuja
madeira dura e prOpria para uso extemo (postes, estacas, dorm~ntes, etc.). Cf. LoRENZI,Arvores Brasileiras, I, p. 140.
97· Cama;ari, cama;ari-da-bahia, cama;ari-vermelho: nome atribuido a diversas espCcies de Caraipa, especialmente a

Caraipa dm.sifolia Mart., familia das Gutiferas (cf. S. TAVARES, Madeiras do Nordeste do Brasil, Catalogo). SoARES
DE SousA dedica-lhe urn Iugar especial na categoria que chama "madeiras meas" (p. 215): "Sao estas :lrvores muito
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popa, de sapupira, com seus corais metidos; as varas, de mangue branco99e os remos,
de lindirana'00 ou de genipapd0 '.
As caixas em que se mete o as:ucar se fazem de jequitiba e camassart' E nao
havendo destas duas castas de pau quanto basta, se poderao valer de burissica para
fundos e tampos'03 • E estas tabuas para as caixas vern da serraria ja serradas, e no
engenho s6 se levan tam, endireitam. e aparam. E hao de ter nos lados, para bern,
dois palmos e meio de largo, e sete e meio ou oito de comprido, e os fundos tres
palmos de largo e o mesmo de comprimento'04 • Valia urn a caixa, nos anos passados,
dez ou doze tost6es; agora subirao a maior pres:o'05 ,
Urn eixo da moenda, tosco no mato e torado s6 nas pontas, ou ainda oitavado,
vale quarenta, cinqiienta e sessenta mil-reis e mais, conforme a qualidade do pau e a
necessidade que ha dele'06 • Os que vern de Porto Seguro e Patipe sao somenos, por
0

'.

compridas e direitas, das quais se tiram frechais e tirantes para engenhos de cern palmos, e de cento e vinte de
comprido e dais de largo [ ... ]; a qual madeira serve para toda a obra das casas, do que se faz muito tabuado para
elas e para os navies. Esta madeira tern a cor vermelha~a, boa de lavrar e melhor de serrar. Destas :irvores se fazem
mastros para os navios". No en tanto, para o au tor dos Ditilogos (p. IO]), ~ ..pau mole", que serve para fazer as caixas
de a~Ucar.
98. Na vasta bibliografia consultada, nao vern o tenno averno, o que toma a identifica~ao arriscada. Poderia tratar-se do
avaremotemo, nome vulgar do Pithecellobium cochliocarpum (Gomez) Macbr., familia das Leguminosas, subfamilia

Mimos6idea, ou do barbatimiio, nome vulgar do Strypbnodendron adstringms (Mart.) Coville, familia das Leguminosas, subfamilia Mimos6idea, cujo uso e mencionado para obras expostas e em lugares Umidos. C£ LEWIS, op. a"t.,
p. I78; PJO CoRREA, op. cit., 1, pp. I99 e 268; e LoRENZI, op. cit., I, p. I89.
99· Arvore ja referida supra, p. 107.
xoo. Este vodbulo nao e mencionado nas obras consultadas. Talvez a lindirana de Antonil possa ser identificada como
licurana, aricurana, urucurana, iricurana, cuja madeira dura, diBcil de cortar, suporta bern a umidade e a agua salgada
- qualidade esta que corresponde ao uso referido por Antonil. 0 nome botinico e Hyeronima althurneoides Allemao,
familia das Euforbi:keas. C£ R.rzziNI,Arvores e Madeira.r Vteis io Brasil, p. 54, e LORENZI, Op. cit., I, p. I04IOI. 0 jenipapo ( Genipa americana L.) e mais conhecido por causa das propriedades tintoriais do sumo das suas frutas,
usado tradicionalmente pelos indios para pintar o corpo. No en tanto, a sua madeira, muito leve depois de seca, era
usada para fazer remos, conforme mencionado aqui por Antonil, e cabos de ferramentas (c£ P10 CoRREA, op. cit., IV,
p. 515; ver tambem SoARES DE SousA, p. I93i VICENTE DO SALVADOR, p. 32).
I02. Ja referidas supra, p. I3J, nota 87 e nota 97·
I03· Arvore de identifica~ao duvidosa, uma vez que o termo vulgar ja nao e:xiste. Duas especies parecem corresponder
ao uso mencionado por Antoni!: o pau-d'alho (Seguieria la~gsdorjfii Moq., familia das Fitoladceas), cuja madeira
se emprega apenas para caixotaria leve, e o tapid, tambem charnado pau-d'alho (Crataeva tapia L., familia das Caparid:iceas), com o mesmo uso (c£ LoRENZI, op. dt., I, p. 292, e 2, p. 6o). Note-se que o buricica nao e referido nas
madeiras usadas para fazer as caixas de a¢car pelo autor dos DUilogos (p. 107).
I04- fu caixas eram quase quadradas, e deviam canter 35 arrobas de a~Ucar {cerca de s6o kg), como se vera infra, p. I7+
1o5. Nas contas do engenho de Sergipe do Conde mencionam-se os seguintes pre~os: I ooo reis na safra d~ 168oh68I;
I zoo e I 300 reis na de 1699h7oo; I 550 e I 6oo riis na de 17o41'I705; I 6oo riis a partir de 1705 (cf. ArfiT, .Cart6rio
dos}esu(tas, ma~o I7, n"' 25, 27, 28 e 29). Estes documentos confirmam a evolu~ao dos pre~os referida por Antonil, e
refor~am a hip6tese que formulei relativamente as v3.rias etapas da composi~ao da obra, exposta supra, pp. 43-47.
106. Nas contas do engenho de Sergij>e do Conde, e referida a compra de urn eixo de moenda por 55 mil-rC:is (ANTT,
Cart6rio dos}esuftas, mafic I7, n 11 29).
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serem criados em varzeas"'7. Os melhores sao os que vern da Pitanga e da Terra Nova
acima de Santo Amaro'08 • Toda a moenda importa mais de mil cruzados, alem da roda
grande da agua que, por ser cheia de cavilhas e cubos, vale mais de duzentos mil-reis.
Ao carapina da moenda se dao cinco tostoes cada d.ia a seco, e se !he derem
de comer da-se-lhe urn cruzado, e ainda mais nestes anos em que todos os pres:os
subiram'09. Qp.ase o mesmo se da acis carapinas de obra branca" Aos carapinas
de barcos e aos calafates se dao a seco sete tost6es e meio, e seis tost6es ou duas
patacas se lhes derem de comer"'. Urn barco velejado para carregar lenha e caixas
custa quinhentos mil-reis, urn barco para conduzir as:ucar trezentos mil-reis, e uma
rodeira quatrocentos mil-reis. As canoas vendem-se conforme a sua grandeza e
qualidade do pau. Por isso sendo as de que comumente se usa nos engenhos umas
pequenas e outras maiores, maior ou menor tambem sera o pres:o delas, a saber, de
vinte, trinta, quarenta e cinqiienta mil-reis"'.
Cortam-se os paus no mato_ com machados no decurso de todo o ano, guardando as conjuns:oes da lua, a saber, tres d.ias antes da lua nova ou tres depois dela
cheia'"· E tiram-se do rna to diversamente, porque nas varzeas uns os vao rolando
sobre estivas, outros os arrastam a poder de escravos que puxam. E nos outeiros,
0

•

IO]. Patipe foi o primeiro nome dado ao rio Pardo, ao norte de Porto Segura (c£ .AIREs DE CASAL, ll, p. 394i· ~~a 1c~Ja\..,
bern como a de Porto Segura, eram muito ricas em madeiras de lei, pelo que nao se justifica a opiniao de Antoni!.
ro8. lsto e, da parte norte do RecOncavo de Bahia, rica em florestas, onde se abasteciarn os engenhos de ar;Ucar da regiio.
Em Pitanga havia urn grande engenho da Companhia de Jesus (c£ SERAFIM LEITE, v, pp. 254-259). Niio encontrei.o
topOnimo indicado por Antoni!: seria avila de Terra Boa, a pouca distancia ao norte de Santo Amaro?
109. As contas do engenho de Sergipe do Conde mencionam, na safra de I68oii68I, urn salirio de soo Iiis par dia ao
carapina do engenho (ANTT, CartOrio dos]esuftas, ma~o I7, n11 25). Mas para os outros anos, os salirios sao indicados de
maneira global, o que toma impossivel saber se sofreram varia~Oes.
no. Termo ern desuso, substirufdo nos nossos dias pelo de carpinteiro. Por carpintan·a de obra branca ou de limpos entendiam-se as obras de carpintaria tais como janelas, portas, escadas, soallios, etc.
III. C£ as contas do engenho de Sergipe do Conde, safra de I68oh68I (ANTT, Cart6rio dos]esuftas, ma~o I7, n11 25): 750
rC:is por dia ao carapina da ribeira.
II2. Nas contas do mesmo engenho, anos I705-I709 (ANTT, Cart6rio dos]esuftas, ma~o I7, n 11 29), e mencionada uma canoa
por so mil-dis, mas nao h:i referincias a barcos maiores.
n3. Virios costumes e supersti~Oes ligam-se ao corte da madeira, sendo de notar que no Brasil, segundo Antonil, isto
se fazia sem respeitar o ritmo habitualmente observado na Europa de cortar a madeira no fun do invemo-inicio da
primavera. Relativamente as fases da lua, CAMINHOA (Elementos de Botanica Geral e Medica- Primeira Parte, p. 377)
refere que se respeitam no Norte e Centro do Brasil, porque ..segundo a phase do astra, a :irvore derrubada pode
fornecer boa madeira ou rna ou lascar-se-hi facilmenten. Parece interessante comparar a observac;:io de Antoni! com
o que refere LABAT (m, pp. I3-IS) para as Antilhas francesas: "11 ne suffit pas de-faire-abattre les arbres dont on veut
se servir pow la charpenterie et pour d'autres usages qui sont de dwie dans le decours et mSme dans les demiers
jours de la lune si on veut les conserver longtemps ~t les preserver des vers et de la pourriture, mais il faut prendre
garde qu'ils nescient point en seve". E ainda menciona: .. Les ouvriers ont une pratique assez ridicule qui est que le
premier vendredi de Ia nouvelle June est aussi bon que le dCcours pour couper les arbres; c'est une espCce de superstition indigne d~ gens d~ h':\, ~P.nc:". F..ncontram-sr: muit~s referPnri ... ., .;.,,. ..1-...s cren~as nas obras dos agr6nomos Iatinos
e franceses, tais como VARRON, De agricul~~a. cap. 3?; (k~viER DE SERRES, Le theatre d'agriculture a ... ~m ..6 .. .;.·~
champs, l, PP· 45-46 e II, p. sao; DE LA QUINTINYE, Instructions pour /esjardins fruitiers et potagers, PP· 354 sqq., etc.
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de alto a baixo se descem com socairo, e para cima dos mesmos outeiros tambem
se arrastam puxando. Isto se entende onde nao ha lugar de usar dos bois, por ser a
paragem ou muito a pique ou muito funda e aberta em cov6es. Mas onde podem
puxar os bois, se tiram do mato com tiradeiras, amarrando com cordas ou com
cip6s ou couros a tiradeira, segurada bern com chavelha. E na lama, em tempo de
chuva, dizem que se arrastam melhor que em tempo de seca, porque com a chuva
mais facilmente escorregam.

CAPITULO VIII

'Da casa das fornalhas, seu aparelho e lenha que hd mister.
8 da cinza e sua decoada
Junto a casa da moenda, que chamam casa do engenho, segue-se a casa das
fornalhas, bocas verdadeiramente tragadoras de matos, c:ircere de fogo e fumo perpetuo, e viva imagem dos Vulc6es, Vesuvios e Etnas, e quase disse do Purgat6rio ou
do Inferno"•. Nem faltam perto destas fornalhas seus condenados, que sao os escravos boubentos e os que tern corrimentos, obrigados a esta penosa assistencia para
purgarem com suor violento os humores gilicos de que tern cheios seus corpos"s.
II4. Antonil tirou esta imagem, particularmente impressiva, do sermlio pregado em I633 pelo seu mestre, o P.c ANTONIO
VIEIRA, na Confraria dos Pretos de urn engenho de a¢car da Bahia, na ocasiao da festa de S.Jolio Evangelista ( Obras
Escolhidas, XI, pp. 40-41): ~Qpe coisa ha na confusio deste mundo mais semelhante ao Inferno que qualquer destes
vossos engenhos e tanto mais quanta de maior f:ibrica? Por isso foi tao hem recebida aquda breve e discreta definis;ao
de quem chamou a urn engenho de as:Ucar doct inferno. E verdadeiramente, quem vir na escuridade da noite aquelas
fornalhas tremendas perpetuamente ardentes; as labaredas que estao saindo a borbotOes de cada uma pelas duas
boc:as ou ventas, por onde respiram o incC:ndio; os etiopes au ciclopes banhados em suor, tao negros como robustos,
que subministram a grossa e dura materia ao fogo, e os forcados com que o revolvem e ati~am; as caldeiras ou lagos
ferventes com os cach6es sempre batidos e rebatidos, ji vomitando espumas, j:i exalando nuvens de vapores mais
de calor que de fumo e tornando-os a chM"er para outra vez os exalar, o ruido das rodas, das cadeias, da gente toda
da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo sem momenta de trC:guas nem
de descanso; quem vir enfim toda a miquina e aparato confuse e estrondoso daquela Babil6nia nao poder.i duvidar,
ainda que tenha vista Etnas e VesUvios, que e uma semelhan~a do Inferno. Mas se entre todo esse ruido, as vozes
que se ouvirem forem as do ros3.rio, orando e meditando os mistCrios dolorosos, todo esse inferno se converter:i em
para..i"so, o ruido em harmonia celestial, e os homens, posto que pretos, em anjos"'.
n5. Naquela Cpoca, era crens:a comum que, "com fazerem exerdcio de andar e outras coisas que prov6cam o corpo a
suar"', os homens que sofriam de "humores galicos"'podiam curar (cf. Didlogos, p. 70). Antoni! repete aqui a ciC:ncia
medica do seu tempo, especialmente da confusio que existia entre as boubas (espt:!:cie de tumores) e os corrimentos
(isto e, a gonorreia) e OS humores gdlicos (ou mal-francis, isto e. a sifills). Cf. EusTAQUlO DuARTE, "0 Tratado Unico
das Bexigas e Sarampo - lntrodus:ao Hist6rica"', em Moriio, Rosa e P£menta - NoHc£a dos Tres Prime£ros L£'UT'os e.m
Verndculo Sobre a Medicina no Brasil, pp. 52-57·
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Veein-se af tambem outros escravos facinorosos que presos em compridas e grossas
correntes de ferro pagam neste trabalhoso exerdcio os repetidos excessos da sua
extraordinana maldade, com pouca ou nenhuma esperans:a da emenda.
Nos engenhos reais costuma haver seis fornalhas, e nelas outros tantos escravos
assistentes, que cham am metedores da lenha" 6 • As bocas das fornalhas sao cercadas
com arcos de ferro, nao s6 para que sustentem melhor os tijolos, mas para que os
metedores no meter da lenha nao pades:am algum desastre"7.Tem cada fornalha
sobre a boca dois bueiros, que sao como duas ventas por onde o fogo resfolega"'.
Os pilares que se levantam entre uma e outra hao de ser muito fortes, de tijolo e
cal. Mas o corpo das fornalhas faz-se de tijolo com barro, para resistir melhor a
veemente atividade do fogo ao qual nao resistiria nem a cal nem a pedra mais dura.
E as que servem para as caldeiras sao alguma coisa maiores que as que servem
para as tachas"9. 0 alimento do fogo e a lenha. E s6 o Brasil, com a imensidade
dos matos que tern, podia fartar, como fartou por tantos anos e fartara nos tempos
vindouros, a tantas fornalhas quantas sao as que se con tam nos engenhos da Bahia,
Pernambuco e Rio de Janeiro, que comumente moem de dia e de noite seis, sete,
oito e nove meses do ano" E para que se veja quao abundantes sao estes matos,
0
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n6. A este nUmero de fomalhas correspondia o nUmero das caldeiras do engenho. VILHENA (1, p. 184) menciona pelo
menos dais escravos. Nas Antilhas francesas, LABAT menciona apenas urn negro para duas fornalhas (In, p. 418).
IIJ. Na sua "MemOria Sabre o Pre~o do Ac;Ucar"', AzEREDO CouTJNHO critica a "falta de metoda na construt;:io das
fornalhas das caldeiras"', bern como "as muitas imperfeis;Oes que e necess:irio remediar para se evitarem os muitos
desperdicios de lenhas, dos servi~os dos escravos que as cortam e dos bois que as conduzem. 0 primeiro erro
consiste em deixar aberta a boca da fornalha, depois de se lhe ter metido a lenha necessaria, pais que, devendo
aproveitar-se toda a fo~a e atividade das chamas em fazer ferver os caldos das tachas, se perde muita parte das
chamas, que retrocedem pela boca da mesma fornalha. Este erro e f:icil de remediar-se, fazendo a boca da fornalha
a mais pequena possivel, para com mais comodidade Se poder tapar com uma chapa de ferro, depois que se river
metido a lenha necessaria para conservar a chama" (em Obras EconOmicas... p. 178, nota z). Outra critica, feita
par VJLHENA (l, P· I9J), e relativa a altura exagerada que existia entre 0 crivo (ou grelha) e 0 fundo das caldeiras,
levando a urn consume excessive de lenha.
n8. Bueiro, ou ainda fumini (AzEREDO CouTJNHO, ibidem) ou chaminl (VILHENA, 1, p. r94). A este prop6sito, Azeredo
Coutinho nota mais urn erro na constru~ao das fornalhas: "0 terceiro erro consiste em se fazer a fomalha, ou o canal
por o~de passa a chama, todo igual desde a sua boca ate a sua fumine ou bueiro, o que faz que a chama, correndo
como inclinada para a parte da fumine, passa com uma grande rapidez, sem aquentar bastantemente as tachas, que
e 0 fim principal"'.
ug. No capitulo JX (p. 14o),Antonil refere a diferens:a de tamanho entre as caldeiras e as tachas.A este prop6sito, VJLHENA (I, pp. Ig6-197) critica a altura excessiva das fornalhas, que provocava urn enorme gasto de lenha, e sugere ainda
que, se se reduzisse a distoincia en&re o pavimento das fornalhas e o fundo das caldeiras e tachas (estimada em dez
palmos, aproximadamente dais metros), seria possivel "aproveitar o baga~o, aimitat;io dos colones das outras nas;6es
nossos vizinhos, que com tanta utilidade e bern resultada economia se servem dele [... ] para o cozimento de mais
quintais de as;Ucar do que n6s fazemos de arrobas".
120. Infelizmente, a opiniao de Antoni! sabre a riqueza inesgotivel das matas ji nio era comprovada, como foi referido
supra (p. 81 e nota n), posto que em 168r, por causa do enorme consume de lenha, foi proibido o estabelecimento de
novos engenhos na vizinhan~a imediata dos existentes.
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SO OS deJaguaripe"' bastam para dar lenha a quantOS engenhos hi a beira-mar no
Reconcavo da Bahia; e de fato quase todos desta parte s6 se proveem. Come~a o
cortar da lenha em] aguaripe nos principios de julho, porque na Bahia os engenhos
come~am a moer em agosto"'.
Tern obriga~ao cada escravo de cortar e arrumar cada dia uma medida de lenha
alta sete palmos e larga oito, e esta e tambem a mediqa de urn carro"l e de oito
carros consta a tarefa. 0 cortar, carregar, arrumar e botar a lenha no barco pertence
a quem a vende. 0 arrum:i-la no barco corre por conta dos marinheiros. H:i barcos
capazes de cinco tarefas, h:i de quatro, h:i de tres. E custa cada tarefa dois mil e
quinhentos reis, quando o senhor do engenho a manda buscar com o seu barco; e
se vier no barco do vendedor, ajuntar-se-:i de mais o frete, conforme a maior ou
menor distancia do porto'"· Urn engenho real que m6i oito ou nove meses gasta
urn ano por outro dois mil cruzados na lenha; e houve ano em que o engenho de
Sergipe do Conde gastou mais de tres mil cruzados, por moer mais tempo e por
custar a lenha mais caro"s.
Vern a lenha em barcos avela, com quatro marinheiros e o arrais. E para bern, o
senhor do engenho h:i de ter dois barcos, para que, em chegando urn, volte o outro.
0 melhor sortimento da lenha e aquele cuja metade consta de rolos grandes
e travessos, que sao menores, e outra de lenha miuda; porque a grossa serve para
armar as fornalhas e para cozer o a~ucar nas tachas, onde e necess:irio maior fogo
para se coalhar; a mediana serve para fazer liga com a grossa;..e..a.-miuda serve para ·
limpar o caldo da cana nas caldeiras, porque para se levantar bern a escuma, de-

mimdam continuamente labaredas de chama" 6 • E por isso a grossa se chama lenha
de tachas, e a miuda, lenha de caldeiras.
Chegada a ienha ao porto do engenho, arruma-se na sua bagaceira; e sempre
e bern que diante ou perto das fornalhas estejam arrumadas cinco ou seis tarefas
de lenha. Gastam dois barcos de a~ucar ordinariamente urn de lenha, se for lenha
sortida; porque se for miuda, nao basta. 0 primeiro aparelho da lenha para se botar fogo a fornalha chama-se armar: e isto vern a ser empurrar rolos e estende-los
no lastro (o que se faz com varas grandes que chamam trasfogueiros), e sobre eles
cruzar travessos e lenha miuda, para que levan tad a chegue mais facilmente com a
chama aos fundos das caldeiras e tachas. E o metedor h:i de estar atento ao que lhe
mandam os caldeireiros, botando precisamente a lenha que os de cima conhecem e
avisam ser necessaria, assim para que nao transborde o caldo ou melado dos cobres,
como para que_nao falte o ferver. Porque se nao ferver em sua conta, nao se poder:i
limpar bern da imundfcie que h:i de vir acima para se tirar e escumar das caldeiras.
Porem para as tach as, quanto mais fogo, melhor.
A cinza das fornalhas serve para fazer decoada, e esta para limpar ao caldo da
cana nas caldeiras e para que saia o a~ucar mais forte. Para isso, arrasta-se com
rodo de ferro ate a boca das fornalhas pouco a pouco a cinza e borralho; e daf
com uma p:i de ferro se tira e se leva sobre a mesma p:i para o cinzeiro, que e urn
tanque de tijolo sobre pilares de pedra e cal, de figura quadrada, com suas paredes
ao redor"7; e aqui se conserva quente, e assim quente se poe nas tinas que para isso
estao levantadas da terra sobre uns esteios de tres palmos. Af, depois de bern caldeada e arrumada, se lhe bota :igua tirada de urn tacho grande que est:i fervendo
sobre a sua proporcionada fornalha perto do cinzeiro"'. E para isso serve a :igua

121. Pequena vila 3. beira do RecOncavo, em frente da ilha de ltaparica.
122. LABAT (m, p. 433) menciona tambem a necessidade de ter seis semanas de avan):O de 1enha, antes de come~ o

fabrico do a~car.
12.3.

J:i foram mencionadas as dimensOes dos carros (supra, p. 119 e nota 26). LoRETO CouTo (p. 176) refere que urn carro

126. Ao examinar as defeitos das fornalhas, AzEREDO CoUTINHO ("Mem6ria Sabre o Prec;o do Ac;:Ucar", p. I78) nota: "0
segundo erro consiste em se meter nas fornalhas muita lenha desnecess:iria e, o que e pior, grandes taros de madeira
verd.e,que alem do grande trabalho de os cortar,de os conduzir e de os meter nas fornalhas,dao urn fumo tao grosso
e tao espesso que mais serve de apagar que de aumentar a chama: este erro tern o seu principia na suposic;io em que
alguns estao, de que quanta mais lenha mais chama; e quanta mais chama mais fervem os caldos; potim, logo que
se souber que todo e qualquer liquido quando chega a ferver nao aumenta mais de calor[ ...] se conhecer.i que basta
conservar os caldos no seu maior grau de fervura, sem que seja necessirio meter mais e mais lenha, porque toda e
peidida, principalmente os grandes taros verdes".
·
I27. Esta tCcnica muito rudimentar de recolha das cinzas na pr6pria fornalha deve-~e ao fa to de nao existirem no Brasil,
na Cpoca de .Antonil, fornalhas com crivos. Estes s6 apareceram no fim do sCculo xvm em alguns engenhos do Rio
deJaneiro,conforme refere AzEREDO CouTINHO (op. cit., p. I]B): "}a em alguns engenhos, como vi no Rio de Janeiro,
se fazem as fornalhas com algum metoda, formando uma ab6bada sabre a qual estao assentadas as tachas, dividida
em duas partes par urn crivo de tijolos que serve nao s6 paa;;. ~-- ~.' - -: :-.. !enha que co~serva ~chama: mas tambCm
para dar passagem as cinzas que caem para a parte inferior da ab6bada, chamada vulgarmente. cinzeiro".
I28. Nas Antilhas francesas, nao se misturavam as cinzas com a cal: dispunham-se em camadas alternadas com quatro
variedades de ervas muito corrosivas e com a cal, sendo as primeiras e as Ultimas camadas de ervas muito bern pisadas
e picadas (ver LABAT, III, pp. 28I-28J).

de lenha pesava mais de 50 arrobas, ou seja, mais de Sao kg. Nas Antilhas francesas a obriga~ao dos escravos encarregados de cortar a lenha era igual (ver LABAT, III, p. 433).
124. As contas do engenho de Sergipe do Conde para as safras de r68oh68I, x699h7oo, I]O~I705, I7o:Jz7o6 mencionam
compras de tarefaS""de lenha cujo pre~o varia de 2 ooo dis a 2 sao r~is (ANTT, CartOrio dos ]esu{tas, mac;:o IS, n° I6, e
rna~ I71 n~a 25, 27, 28, 29).
125. Nas contas citadas na nota anterior, registrarn-se as quantidades de lenha e as despesas que se seguem: I68oii681:
JIO tarefas = 7IJ IJo rf:is, ou seja, I 782 cruzados e 330 dis; I699/I7oo: IJ6 tarefas, mais I carro = 308 250 rCis, ou seja,
cruzados e 250 r~is; I7<l4h?Os: 237 tarefas e meia = 509 IOo rCis, ou seja, 1272 cruzados e JOO rCis; I7fJ5/IJ'06: 225
tarefas = 509 ISO r6is, ou seja, I 272 cruzados e 350 r~is. Estas quantias est3.o diretamen.te..relacionadas como nU.mero
de pies de a-;Ucar produzidos durante as safras dos anos indicados: respectivamente, 3 s76, I IOI, 2 6oo e 2 soo pies.
Geralmente, eram precisas duas tarefas de lenha para uma de canas. Mas Estevao Pereira, auto:& d. . descric;:io do engenho de Sergipe do Conde publicada infra, Documento III, nota que "no fim da c;:afra, que a canna esta·encharcada
em agoa, n3.o bastao duas"; em tal caso, a despesa podia subir ate quatro tarefas de lenha para uma de cana. LoRETO
CouTO (pp. I75-I76) menciona tambem uma media de 3 000 tarefas de lenha para I sao paes de ac;:Ucar, e j:i referimos
as criticas de VILHENA (1, p. I93) is fornalhas antigas, nas quais nao se "queima por bora urn carro de lenha da mais
grossa, como sejam taros de dais, tres e mais palmos de diimetro".
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que passa pela bica que vai a casa das caldeiras. E coando esta agua pela cinza ate
passar pelos buracos que tern as tinas no fundo, cobra o nome de decoada, e vai a
cair nas formas ou vasilhas enterradas ate a metade; e dai se tira com urn coco, e
se passa em urn tacho para a casa das caldeiras, onde se reparte pelas formas que
e_stao postas entre as caldeiras, e serve para os caldeireiros ajudarem com ela ao
caldo, como se dira em seu lugar"9.
Ha de porem advertir-se que nem toda lenha e boa para se fazer decoada; porque nem os paus fortes nem a }tnha seca servem para isso. E a razao e porque os
paus fortes fazem mais carvao do que cinza, e a lenha miuda da pouca cinza, e sem
fors;a. A melhor e ados mangues brancos'30 e de paus moles, a saber, a de cajueiros'3',
aroeiras'3' e gameleiras'33 • E para se conhecer sea decoada e perfeita, hade provar-se,
tocando a lingua com urna pinga dela sobre a ponta do declo; e se arder, sera boa;
se nao arder, sera fraca. Tambem, se sobejar cinza de urn ano para outro nas caixas
onde a costumam guardar, antes de se por nas tinas deve tomar a aquentar-se no
cinzeiro, ou misturar-se com a primeira que se tirar das fomalhas com borralho,
porque se antes enfraqueceu, com este beneffcio tome a cobrar seu vigor.

CAPITULO IX

Vas caldeiras e cobres; seu aparelho, ojiciais e gente que
nelas hd mister, e instrumentos de que usam
A terceira parte deste edificio superior as fornalhas e a casa dos cobres''•. Porque ainda que esta se chame comumente a casa das caldeiras, nao sao elas s6 que

Ver infra, P-145·
0 mangue-branco ~ uma das 3.rvores dos mangais; pertence a familia das Combretaceas (Laguncularia racemosa L.
Gaertn.f.). C£ P10 CoRREA, op. cit., v, p. 85; ver tambem SoARES DE SousA, p. 218, s.v. serei.ha: alem do seu uso como
"lenha para os engenhos", refere que "servem para encaibrar as casas de mato" e "para as casas dos engenhos,.
131. 0 Professor J. MENDES FERRAO dedicou v.irios estudos ao cajueiro (Anacardium occidmtale, L., familia das Anacardhkeas) e menciona que os povoamentos foram "destruidos com o objetivo duplo de desembara'irar terra para a
cultura da cana sacarina e de obter lenhas com as quais se faziam funcionar os engenhos de a~car"(cf. especiahnente
o seu estudo 0 Cajueiro, pp. 2.1-22).
132. A familia das Anacardi3ceas pertence tambem a aroeira (Schinu.s terehinthifoliw Raddi), cujo uso para lenha e carvao
c': mencionado por H. LoRENZI (Arvores Brasileiras, x, p. 8).
133. Arvore de identificas:ao dificil, por causa da confusao e.xistente entre gCneros (familia das Mor:keas e familia das
Cecropi:iceas). Se nos referirmos a SoARES DE SousA (p. 219), existia uma 3.rvore "a que o gentio chama copanibuca,
cuja madeira e mole, e nao serve seniio para cinza para os engenhos fazerem decoada"; mas o mesmo au tor menciona
que "estas :irvores rem umas raizes sabre a terra, feitas portal artiflcio, que parecem tcibuas pastas ali a mao [... ]de
129.
130.
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0 manuscripto tern a data de qn. A impressao efeita pelo original,conservando-lhe a propria ortographia.
Nao fas:o introducs:ao alguma para nao dizer trivialidades.
N'este obscuro recanto em que vivo, nem tenho tempo nem elementos para
urn estudo consciencioso e individual sobre a historia do Brazil, unica introducs:ao
appropriada a este trabalho.
Ao Brazil tambem dedico a publicas:ao, por intermedio de V. E~·. Nestes mementos de consegras:ao historica palpitam n'um s6 coras:ao a alma portugueza e
brasileira.
0 Brazil perpetuou Portugal na America. A esphera que symbolisava outr'ora a
assombrosa grandeza manuelina, e tambem urn symbolo que hoje tremula no pavilhao glorioso do Brazil o qual, como disse, e a grande arvore da America do Sul,
cuja seiva e o sangue de heroes do seculo XVI, e cuja effiorescencia sao aspiras:oes
vehementes para uma civilizas:ao opulentissima, que nao vira longe.
Seja, pois, V. Ex<"', ja que assim o quiz generosamente, o interprete da minha
sympathia pela grande Republica e permitta que mais uma vez patenteie a V. E~·
a minha admiras:ao e affectuosa estima.
De V. E~· atf' v".
Macau, I de mars:o de 1898
Horacio Poiares
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'Descripio dos bens e rendimentos do colegio de Janto
cAntiio de .(jsboa no CJ3rasil, pelo P.' Ssteviio Pereira
Coimbra, 2J.8.r6J5
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Dase rezao da fazenda que o Collegio
de Santo Antao tern no Brazil,
e de seus rendimentos.

I

I
I'l
~

[f. r]

Cart6rio dos]esuitas, mas:o IJ, n2 20
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TERRAS EM CEREGIPE

Tern o Collegio de Sancto Antao no Estado do Brazil e reconcavo da Baja
huma sorte de terra dada per sesmaria que con tern tres legoas e meia de largo per
costa de mar, e 4 para o sertao.
Verdade he que dentro dos limites e demarcas;ao desta propria terra se
introd[uz]irao muitas pessoas manhosa e. furtivamente, e forao possuindo muitas
propriedades de Iongo tempo a esta parte, sem contradis;ao per parte dos Condes
nem seus feitores, e agora nao podem ser expelidos por se valerem da prescrips;ao.
De toda esta terra pode vir a ser a que esta plantada de canaviais de assucar
tanto como legoa e meia em quadra (que he a que esta junto ao mar ou aos rios
navegaveis) capas de cana. Tudo o mais sao matos que s6 servem para fazer ros:as
de mantimentos e para alguns curraes de gado vacum.
Da terra capas de cana venderao os Condes em vida como as 3 partes, ficando
huma s6 por vender, que he a que hoje possue a fazenda.

[£IV]

VALOR E RENDA DAS TERRAS DOS PARTIDOS

[£ 2]

Todas estas terras dos partidos podem hoje valer em seu comum e justo pres:o
quarenta mil cruzados bern pagos I em 3 ou 4 annos.
Daqui em diante podem render os ditos partidos em cada hum anno quinhentas arrobas de assucar branco e 250 de mascavado. Digo daqui em diante porque
em meu tempo nao chegarao a dita contia por alguns dos partidos estarem em
rnato do tempo dos framengos; os quais fis reformar e plantar de novo: e acresentousse mais hum novamente junto ao engenho, que ja no anno passado rendeo.
De modo que hoje bern darao a copia dita hum anno por outro. Verdade he que
tambem ha hum encargo grande porque he o engenho obrigado a moer a cana de
muitos dos ditos partidos, e nao querendo pagara a fazenda toda a lenha que se
levar em outros engenhos por fazer o assucar de tal cana. Esta obrigas;ao meterao
os feitores dos Condes nos arrendamentos que fizerao aos lavradores por tempo
de
annos.

so

PARTIDOS EM CEREGIPE

OUTRAS RENDAS E OBRIGAS:OES

Este quinhao de terra capas de canna que ficou por vender esta hoje toda aproveitada en canaveais muito bons. Parte das benfeitorias I (que sao de inportancia, e
pode ser pouco menos de ametade) sao da fazenda pellas haver pagas aos lavradores:
a outra he sua delles pellas averem feito a sua custa, e lhe nao forao ainda pagas.
Esta dita terra nao esta junta, mas dividida em ro ou 12 partes ou quinhoes,
metendosse entre huns e outros muitas propriedades alheas. Estas r2 partes estao
arrendadas a outros tantos lavradores, e lhe chamamos partidos por serem terras
que se lhe dao a partido.
Das terras que estao ao Iongo do mar ou de rios navegaveis, se paga a fazenda
de renda em cad a hum anno a 3• parte do assucar que se faz da canna do taJ. partido
que pertence ao lavrador, verbi gratia deu a canna do dito partido 6oo arrobas de
assucar, destas sao 300 do engenho onde se fez, as outras trezentas (que he ametade) pertencem ao lavrador. Destas tern a fazenda cern arrobas que he a 3' parte. A
estes chamao partidos de 3'·
Ha outros partidos de quarto, de que se paga so a quarta parte do assucar
pertencente ao lavrador, e sao os daquellas terras que ficao afastadas de portos de
mar ou rios. Das quais por rezao da serventia mais trabalhosa em se levar a cana a
carregadouro, se abate a renda.

Das terras vendidas se pagao algumas galinhas que podem ser pouco mais ou
menos sincoenta como enforo das terras. Ao livro remeto a certeza venderaosse as
ditas terras com obriga<,:ao que toda a cana dellas ficaria in perpetuum obrigada ao
engenho de Ceregipe ou mais engenhos que de novo fisessem nas ditas terras de
Ceregipe: ficando os lavradores obrigados air antes do corte avizar ao administrador ou feitor da fazenda se ha mister a dita cana para o seu engenho ou engenhos.
E querendo-a, a nao podem dar a outrem.
Este direito que a fazenda tern na cana dos lavradores I tern seu valor e pres:o
por que todos comprariao por bern dinheiro sua liberdade na cana. E agora mais,
por quanto eu alcancei huma sentens:a em que se declara que a fazenda esta de
posse prescripta de ir tomar a cana dentro aos portos dos lavradores obrigados. E
em effeito me derao por quite a hum homem que me embargarao na cadea por
culpa (tomada em querellal de que no meio do rio tomou ou ajudou a tomar huma
barca alhea carregada de cana obrigada, e a forao descarregar no nosso engenho.
Esta sentens:a he de muita importancia por que ha annos de falta de cana e os
lavradores querem antes dala a seus compadres.
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perda que nos dao nas madeiras e lenhas que derrubao e furtao do que o proveito
de suas rendinhas, tarde e s:ujamente pagas. Cedo se a de ver que por falta das lenhas junto ao mar an de ir os engenhos tras dellas ao certao (como em Pernambuco) e aquellas nossas terras sao excelentes para cana com rios perenes estremados
para engenhos de agoa, e fora grande couza acharemse entam os matos virgens
porque despois de huma vez cortados para mandiocas, ficao as terras em capoeiras,
que he como mato rasteiro e muito embaras:ado. E as lenhas que se derrubao nao
se aproveitao agora por ficarem longe do mar. I

SOBEJOS

[f.J]

Mora as terras sobreditas, ha outras a que chamamos sobejos, que sao humas
so bras que os lavradores possuem de mao titulo sem pagarem dellas couza alguma;
nesta forma, comprou hum delles verbi gratia 400 bras:as de terra em quadro e
tantas pagou aos vendedores. Qyando foi a entrega deltas (ou fosse por o feitor o
premetir ou por malicia do medidor) lhe entr~garao quinhentas bras:as. Estas cern
bras:as que tern de mais, alem das 400 da compra, se chamao sobejos.
Destes sobejos ha muitos em Ceregipe, e sao de importancia em tanto que
afirmao pessoas intiligentes que valem oito ou dez mil cruzados. Os quais sobejos
os mesmos lavradores que os possuem querem pagar, mas he necessario primeiramente mediremselhes de novo suas terras na forma de suas escripturas para se
saber quanta he a terra que lhes sobeja e possuem de mais.Ja no anno antes dos
olandeses se comesou a tal midis:ao por particular provizao I de sua Magd' que
ouvemos; os autos se perderao na tom ada da terra. Convem omnino pedirse nova
provizao e repetirse a mesma deligencia sob pena de se irem prescrevendo os tais
sobejos.
TERRAS DE MATO

As terras de mato incultas em Cereg}pe sao muitas mais, sem comparas:ao, do
que as cultivadas. Dellas estam vendidas poucas. As que estam per vender valem
bons doze mil cruzados. Os matos dellas tern madeiras de muito prestimo e pres:o
mui necessarias para o engenho. Convem muito defendellas porque avendo descuido, tudo os moradores alimparao em breve.
Destas terras de mato estam arrendadas a varias pessoas todas que ficao mais
proximas ao mar para suas ros:as de mandiocas e pastos de gado de que pagao suas
rendas. Pode ser o que se paga ate oitenta mil reis em direito*, quinhentos ou seiscentos alqueires de farinha de guerra** que de ordinario val o menos a z6o reis, e
sincoenta galinhas*** que valem a 240 reis. Porem se eu fora senhor das terras, em
nenhum modo fizera os tais arrenda~s porque he sem comparas;ao maior a
Notas a margem, com outra letra:
u 200 disse a margem o P.~ Andre de Gouveia.
** 0 mesmo dis que 739 alqueires. ~ o P.c Sebasti3.o Vaz na

"' 103

21

safra cobrou

cobrou mais.
••• 107 dis o P.c Gouvea, afora as de foro, que so no tempo do Conde erao 62.
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ENGENHO DE CEREGIPE

0 real engenho de Ceregipe (bern conhesido por este nome) assim no material
como no formal he hum dos milhores e mais celebres que tern o Brazil, em rezao
do sitio em que esta, no meio.dos infinitos canaveais, com estrema da serventia a
elles por varios rios navegaveis, pella fermosa levada de agoa perene com que moe,
pello born fornecimento que ainda hoje tern (com as couzas andarem atrazadas),
e he 0 melhor qut: fffi 0\ltro algum engt~nhn rb l3ai~ ';ffi tudo, e u!timament:" em
rezao da muita cana de quasi toda a grande Patatiba, Aueupe [?] e Ceregipe que
lhe esta obrigada.
Este engenho com seu assento, casa de caldeiras, de purgar e de morada, terras
do pasto e bernfeitorias de caes e levada, com todo seu movel de escravaria, cobres
e muitas outras miudezas juntamente com as obrigas:oes que tern apropriada de lhe
darem os lavradores sua cana, tendo a escolha de toda a que ha naquelle limite, val
de quarenta para sincoenta mil cruzados.
As contas do rendimento e gasto annual deste engenho vao adiante feitas com
toda a diligencia, verdade e miudeza por satisfazer a curiosos que me pedem esta
claresa.
CURRAES EM CERE"GIPE

Tern a fazenda em Ceregipe aonde chamao o Aueu dous curraes de gado vacum
que prencipiei no anno de 630 com so vacas. As quais vao multiplicando, em forma que quando entriguei o cargo a meu sn("~"'«nr Prao [ ... ] cabes;as ferradas afora
bezeros de anno pera baixo [ ...]' Estao nestes curraes tres negros e huma negra,

E dis que por falta de novidade nao
1.

Indiquei entre [ ... ] os espas:os brancos do prOprio manuscrito.
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