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Este escrito sintetiza parte expressiva de conhecimentos acumulados em uma década de
estudo da história do cultivo e transformação da cana-de-açúcar. Conquanto o setor canavieiro de
Minas Gerais sempre tenha ocupado posição privilegiada, constantemente apresentou-se
imprescindível à compreensão da trajetória da gramínea em outros espaços. Embora o século XIX
sempre tenha recebido atenção preferencial, regularmente tornou-se indispensável o entendimento
da evolução do setor nas centúrias anteriores e posterior. As conexões espaciais mostraram-se
essenciais pela oportunidade de história comparativa, rica possibilidade na construção da identidade
das diversas expressões que as atividades agroaçucareira assumiram no Brasil. As articulações no
tempo impuseram-se pela constatação da atípica vigência temporal de determinadas formas
produtivas, dado a permitir promissoras perspectivas metodológicas de estudo de persistentes
formas tradicionais de elaboração de derivados da cana. Na seqüência sumariam-se as quatro partes
em que se divide o texto.
Na primeira apresenta-se panorama do evolver histórico das atividades agroaçucareiras no
Novo Mundo até o século XIX. São propostos dois paradigmas interpretativos: agroexportador e
produção para mercados internos. Os espaços canavieiros da zona da mata nordestina
conformavam a mais longeva e completa expressão do primeiro e o espaço canavieiro de Minas
Gerais a mais vasta e complexa configuração do segundo.
A segunda parte propõe, com base em novas evidências estatísticas, a tese da proeminência
do espaço canavieiro de Minas Gerais no último século de hegemonia da produção tradicional de
derivados da cana no Brasil. Demonstra-se, fundado em estimativas de meados da década de 1830,
que o número de unidades produtivas ou engenhos, tamanho da força de trabalho escrava e
magnitude da produção de derivados da cana de Minas superavam a dos grandes espaços
canavieiros brasileiros do século XIX.
Na parte seguinte examina-se o processo de modernização do setor canavieiro do Brasil, o
conjunto de transformações que resultaram no estabelecimento da hegemonia da produção industrial
de derivados da cana. Contempla-se a decisiva participação do Estado, notadamente a partir da
criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, e o caráter conservador da modernização. Também
focaliza-se a persistência no mundo rural brasileiro de formas tradicionais, não-capitalistas,
especialmente o cultivo e transformação da cana, bem como suas relações com o hegemônico modo
de produção capitalista.
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A quarta e última parte destina-se à apresentação de panorama da base técnica do setor
tradicional de produção de derivados da cana. Do cotejo de documentos separados por intervalo de
250 anos resulta imagem da pujança e longevidade de equipamentos e processos técnicos
respeitantes á fabricação de subprodutos da cana. A constatação da longa duração de formas
tradicionais de produção de açúcar, rapadura e aguardente reitera observação realizada há mais de
meio século:
“Pessoalmente, só compreendi perfeitamente as descrições que Eschwege, Mawe e
outros fazem da mineração em Minas Gerais depois que lá estive e examinei de visu os
processos empregados e que continuam, na quase totalidade dos casos, exatamente os
mesmos. Uma viagem pelo Brasil é muitas vezes, como nesta e tantas outras instâncias, uma
incursão pela história de um século e mais para trás. Disse-me certa vez um professor
estrangeiro que invejava os historiadores brasileiros que podiam assistir pessoalmente às cenas
mais vivas do seu passado” (Prado Júnior: 1945: 8).
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I. Duas Trajetórias Da Cana-De-Açúcar No Novo Mundo, Séculos XVI a XIX:
A produção de açúcar constituiu-se na principal e mais rentável atividade agroindustrial durante
aproximadamente 400 anos de colonização do Novo Mundo. Até o século XIV a experiência
agroaçucareira na Europa estava quase restrita ao Mediterrâneo. A partir da centúria seguinte verificouse acelerado processo de expansão geográfica da cana-de-açúcar. Os portugueses detiveram um
quase monopólio por três séculos, primeiro com o estabelecimento de engenhos nas ilhas do Atlântico,
notadamente a Madeira, depois com a implantação e rápida disseminação no Brasil, sobretudo no litoral
nordestino. No final do século XVII, iniciou-se o envolvimento direto de outras metrópoles européias na
produção de açúcar, sobretudo nas ilhas do Caribe. Os milhares de engenhos espalhados pelas
colônias portuguesas, inglesas, francesas, holandesas, espanholas e dinamarquesas empregaram
milhões de escravos africanos, desbravaram imensas áreas agricultáveis, proporcionaram altíssimos
lucros para suas metrópoles e imprimiram traços indeléveis nas sociedades coloniais que se
configuraram em torno da produção açucareira.
Duas são as trajetórias da cana-de-açúcar nas Américas. A grande manufatura nordestina é
paradigma de produção de açúcar para mercados externos. Sua origem e desenvolvimento até o século
XIX estiveram estreitamente vinculados ao capital mercantil. O redimensionamento da inserção dos
espaços canavieiros nordestinos ao longo do Oitocentos resultou na consolidação de dependência. A
produção de açúcar bruto a ser refinado no exterior reafirmou a posição de fornecedor de matéria-prima
nos quadros de divisão internacional do trabalho definida pelo capitalismo industrial. Os engenhos
mineiros conformam paradigma de produção de derivados da cana para o atendimento de mercados
internos. Em Minas Gerais, o surgimento e evolução do setor canavieiro independeram de
determinações externas. Ainda que a concorrência da grande indústria açucareira tenha,
progressivamente, a partir do final do século XIX, contribuído para a gradual perda de importância da
produção tradicional, foi somente com a decidida intervenção do Estado, a serviço do grande capital, a
partir da década de 1930, que sua existência passou a estar comprometida. A sobrevivência de
alentado número de unidades artesanais e semi-manufatureiras é expressão da existência, dentro do
hegemônico modo de produção capitalista, de espaços para formas não-capitalistas.
Economia Canavieira Nordestina: Paradigma De Espaço Agroexportador:
O Nordeste brasileiro foi o primeiro grande espaço produtor de açúcar nas Américas. A ativa
proteção e estímulo da Coroa portuguesa e conjuntura internacional favorável foram fatores
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fundamentais para o estabelecimento de engenhos de cana nos litorais da Bahia, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. A evolução do setor canavieiro nordestino dividiu-se
em quatro fases: 1550 a 1650, caracterizado por grande oferta de mão-de-obra escrava, preços do
açúcar em ascensão, ausência de concorrência internacional e dilatada demanda; 1660 a 1770,
marcado por acentuada e prolongada crise, resultado da justaposição de múltiplos fatores: perda da
exclusividade no suprimento dos mercados europeus com início da produção nas Antilhas, declínio dos
preços do açúcar no mercado internacional, declínio da produção, diminuição da demanda decorrente
de crise da economia mundial e concorrência das áreas mineradores por fatores de produção; 1770 a
décadas iniciais do século XIX, aumento da produção em conjuntura internacional favorável, elevação
dos preços do açúcar, declínio dos preços dos escravos decorrente do declínio da mineração e crise
das zonas produtoras do Caribe; no transcurso do século XIX as profundas transformações da
economia mundial refletiram-se na agroindústria da cana-de-açúcar nordestina, resultando em seu
ajustamento à dinâmica do capitalismo industrial.
Eram três os setores básicos do processo industrial de transformação da cana-de-açúcar:
moagem, cozimento e purgação. A produção de matéria-prima, preparação e acondicionamento do
produto para exportação e variada gama de atividades subsidiárias e complementares (transportes,
olarias, ofícios manuais e mecânicos ligados à manutenção de equipamentos e instalações, suprimento
de combustível, pecuária orientada para os transportes e geração de força motriz e os setores ligados
ao abastecimento em geral) perfaziam o complexo produtivo dos grandes engenhos nordestinos.
As etapas essenciais e a seqüência das operações do processo de fabricação de açúcar
permaneceram praticamente inalteradas, de meados do século XVI a meados do século XIX, nas
diversas áreas produtoras das Américas: cultivo; corte e preparação da cana; moagem da cana;
armazenamento do caldo e condução para a cozinha; cozimento do caldo, compreendendo suas
diversas fases: limpeza, evaporação, purificação, engrossamento, batedura, enchimento das fôrmas;
purga, compreendendo suas múltiplas fases: furação dos pães, quebra da cara dos pães,
entaipamento, barreamento, umedecimento da argila, retirada dos pães das fôrmas; quebra dos pães e
separação das camadas; secagem do açúcar; pesagem, repartição e encaixotamento. Os
aperfeiçoamentos de equipamentos e instrumentos, ainda que tenham resultado em substantivos
ganhos de produtividade, permitido ampliação da produção, possibilitado economia de trabalho,
melhorado a qualidade dos produtos e poupado combustível, não alteraram as etapas básicas.
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O complexo açucareiro era composto por dois setores fundamentais, interligados e dependentes:
o setor industrial, o engenho, e o agrícola, as lavouras de cana. O conjunto produtivo dos engenhos
organizava-se em moldes manufatureiros. Especialização, coordenação das atividades, disciplina e
cooperação eram princípios que organizavam as relações de trabalho.
O trabalho escravo respondia pelo funcionamento da manufatura do açúcar, ainda que algumas
tarefas com maior grau de especialização e as funções de coordenação fossem exercidas por
trabalhadores livres assalariados. Jornada de trabalho desumana, completa submissão ao ritmo da
produção e relações de trabalho marcadas pela violência, eram as condições sob as quais os cativos
trabalhavam nos engenhos. O recurso da instituição da escravidão, imposição do capital mercantil em
realidade de fronteiras abertas, possibilitou a constituição de uma das mais eficientes formas da
acumulação primitiva de capitais: o tráfico atlântico de escravos. A crescente necessidade de mão-deobra para as plantations e áreas de extração mineral, a baixa expectativa de vida produtiva dos
escravos africanos a requerer reposição constante e o aumento do número de nações européias
envolvidas com o lucrativo comércio de seres humanos, foram os elementos centrais a estimularem o
crescimento do tráfico atlântico, garantido farta e barata mão-de-obra para os engenhos.
A origem africana, o sexo, a idade e capacidades subjetivas para aprendizado e desempenho
dos trabalhos da manufatura, definiam a inserção dos escravos nas diversas atividades do engenho.
Predominava o trabalhador do sexo masculino, embora as mulheres escravas respondessem por parte
das atividades. Às crianças cabiam, sobretudo, funções de apoio.
As funções de supervisão e controle, a feitorização dos escravos e as atividades especializadas
dos oficiais do açúcar eram desempenhadas, especialmente, por trabalhadores livres e brancos. A
convivência de trabalhadores especializados com a massa de trabalhadores desqualificados era
resultado do próprio processo produtivo do engenho, que exigia diferentes graus de formação,
diferentes técnicas e diferentes trabalhadores. Contudo, a tendência à progressiva subdivisão das
operações e etapas do fabrico do açúcar, com a crescente divisão do trabalho e especialização,
resultou em gradual alienação do trabalhador em relação ao conjunto da produção.
A economia canavieira nordestina, baseada no escravismo e no latifúndio, direcionada pelo
Estado para atender às necessidades do capital mercantil, criou restrições ao pequeno engenho. A
produção em larga escala, a requerer vultosos capitais para a montagem das unidades produtivas,
estabeleceu hierarquia em que aos empreendedores de menores posses cabia a posição subsidiária de
fornecimento de matéria-prima.
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Subordinação, compromisso e interdependência eram os elementos a presidirem as relações
entre os produtores de matéria-prima, os lavradores de cana, e os proprietários das unidades de
transformação da cana-de-açúcar, os senhores de engenho. Os lavradores vinculavam-se aos
engenhos pela necessidade de processamento de suas canas e os senhores precisavam das canas
dos lavradores pela impossibilidade e/ou inconveniência de produzirem toda a matéria-prima. Os
senhores de engenho tendiam a auferir dois tipos de renda de suas relações com os lavradores de
cana. Renda da terra no caso do rendimento transferido pelos arrendatários, como remuneração do
proprietário da terra, e renda industrial, no caso do pagamento do processamento, feito pelos lavradores
de cana em geral.
As bases da grande produção escravista, já delineadas nos albores da economia canavieira
nordestina, sustentavam-se na decidida proteção e apoio do Estado português. Através do controle das
concessões de terra, de legislação protecionista e, principalmente, de mecanismos que conferiam aos
senhores de engenho posição de grande destaque na hierarquia administrativa e social da Colônia,
forjou-se forte associação entre a Metrópole e seus agentes da produção. A contrapartida da baixíssima
lucratividade da atividade para os produtores foi o estabelecimento de compensações na forma de
prestígio e poder na sociedade e economia coloniais.
Outros espaços agroexportadores das Américas: Rio de Janeiro, São Paulo, colônias francesas
e inglesas do Caribe, Cuba:
As atividades agroaçucareiras do Rio de Janeiro e São Paulo remontam às primeiras décadas da
presença portuguesa no Brasil. Entretanto, até o terceiro quartel do século XVIII, limitava-se à pequena
produção para autoconsumo ou para mercados locais no caso de São Paulo e a posição de espaço
exportador secundário no caso do Rio de Janeiro. Na conjuntura internacional favorável do final do
Setecentos, caracterizada pela elevação dos preços do açúcar e crise das áreas produtoras do Caribe,
os dois espaços canavieiros passaram a ocupar posição relevante no mercado mundial de açúcar. Se
no caso paulista o surgimento, expansão e declínio da economia agroaçucareira ocorreu em período
relativamente curto de tempo, de 1770 a 1850, o evolver da produção carioca foi distinto, vincado por
maiores longevidade e projeção nos cenários nacional e mundial.
Os engenhos paulistas concentraram-se na região do planalto, no quadrilátero do açúcar,
notadamente em Itu e Campinas. O vale do Paraíba paulista também alcançou alguma projeção e o
litoral, sobretudo o norte, especializou-se na produção de aguardente. A evolução da economia
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canavieira paulista é peculiar por sua fugacidade. A cultura do café surgiu e se expandiu nas terras
ocupadas com a cana, inicialmente no vale do Paraíba e posteriormente no próprio quadrilátero.
Disseminados pelo território da capitania do Rio de Janeiro, os engenhos fluminenses
singularizaram-se, desde o século XVII, pela produção de aguardente, utilizada como um dos
gêneros do escambo por escravos na África. Ainda que com quantidades expressivas de açúcar
exportadas já na primeira metade do século XVIII, foi somente na segunda metade da centúria, com
a implantação e expansão da atividade na região de Campos de Goitacazes, que a produção carioca
passou a rivalizar com a nordestina.
Após mais de um século e meio de atividade dos engenhos do Nordeste brasileiro, momento em
que a base técnica desenvolvida pelos portugueses estava consolidada e todos os problemas
relacionados à estrutura de funcionamento da atividade haviam sido equacionados – da questão da
mão-de-obra à própria introdução e disseminação do açúcar na Europa, que de verdadeira especiaria
passou progressivamente a produto de consumo massificado –, inicia-se a produção comercial em larga
escala no Caribe. Ingleses e franceses, a partir de conhecimentos difundidos por portugueses e
holandeses, montaram, em fins do século XVII, em uma miríade de ilhas, grandes unidades
manufatureiras. Pouco mais de 50 anos depois, em meados do século XVIII, as colônias inglesas,
francesas, holandesas, espanholas e dinamarquesas respondiam, conjuntamente, por mais de 80% do
açúcar comercializado no mercado internacional.
O último grande movimento de expansão da manufatura do açúcar nas América projetou a
economia açucareira de Cuba entre os grandes espaços canavieiros do mundo. Embora a produção
cubana tenha crescido de forma permanente ao longo do século XVIII, foi somente no século XIX que a
Colônia espanhola assumiu a liderança mundial na fabricação de açúcar. Na década de 1840 Cuba
respondia por quase um quarto da produção mundial de açúcar. Duas décadas depois, os engenhos
cubanos perfaziam 37% da produção mundial de açúcar de cana e 27% da produção total de açúcares
(cana e beterraba).
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Tabela 1: Comércio internacional de açúcar em 1760 e produção açucareira mundial em 1840.
Zonas Produtoras
Colônias francesas
Colônias Inglesas
Brasil
Colônias holandesas
Cuba
Colônias dinamarquesas
Estados Unidos
França (açúcar de beterraba)
Alemanha (açúcar de beterraba)
Total

1760
Toneladas
80.646
70.593
34.000
10.070
5.550
4.535
---205.344

%
39,3
34,4
16,6
4,9
2,7
2,2
---100,0

1840
Toneladas
84.414
160.046
82.000
64.256
150.603
9.000
51.712
30.536
11.688
644.255

%
13,1
24,8
12,7
10,0
23,4
1,4
8,0
4,7
1,8
100,0

Fonte: O Engenho: complexo econômico-social cubano do açúcar (Fraginals, 1988).

As zonas agroaçucareiras orientadas para mercados externos apresentaram traços estruturais
comuns. Os espaços canavieiros das colônias do Novo Mundo que produziam para o atendimento de
mercados europeus estruturavam-se na monocultura, latifúndio, escravismo, na organização
manufatureira do trabalho e compartilharam, até o início do século XIX, de uma mesma base técnica. O
capital mercantil determinava os ritmos de desenvolvimento e a acumulação realizava-se
fundamentalmente no exterior.
Economia canavieira de Minas Gerais: paradigma de espaço orientado para mercados internos:
As descobertas auríferas, do final do século XVII e início da centúria seguinte, e a constituição de
vigoroso fluxo migratório em direção às áreas mineradoras resultaram na formação do maior e mais
urbanizado mercado consumidor da Colônia. Paralelamente à própria expansão geográfica da extração
de ouro e diamantes, processou-se a disseminação de engenhos e engenhocas de cana pelo território
mineiro. Ao longo de todo o período colonial e à revelia de restrições criadas pela Coroa portuguesa, a
economia canavieira de Minas Gerais experimentou pronunciada expansão. Inserida que estava nos
quadros do abastecimento das zonas mineradoras, a fabricação de açúcar, rapadura e aguardente
mostrou-se empresa rentável.
No início do Setecentos, tão logo as autoridades metropolitanas identificaram a existência de
engenhos em território mineiro, iniciou-se longa e renitente perseguição aos fabricantes de subprodutos
da cana. Interessada em preservar os vultosos lucros auferidos no comércio de abastecimento
realizado a partir de zonas produtoras externas a capitania de Minas Gerais, em proteger a aguardente
do Reino da concorrência interna, em manter a ordem supostamente ameaçada pelo consumo
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excessivo de aguardente por parte dos escravos e em evitar o desvio de mão-de-obra cativa da
mineração para outras atividades, foram baixadas uma série de medidas restritivas. Os engenhos
estabelecidos nas ricas terras minerais foram percebidos como ameaça ao funcionamento dos
mecanismos do sistema colonial e a garantia do exclusivo metropolitano. Contudo, muito pouco ou
quase nada eficaz se mostrou à legislação que interditava a fabricação de derivados da cana em Minas
Gerais.
No século XIX foram abolidos, definitivamente, os entraves legais à fabricação de subprodutos
da cana. Todavia, as administrações provinciais e municipais de Minas Gerais preservaram o
tratamento discriminatório da centúria anterior. Ao longo de todo período provincial, a produção,
circulação e comercialização de derivados da cana-de-açúcar estiveram debaixo de severa legislação
tributária. Procurou-se, através de diversos expedientes fiscais, a máxima arrecadação possível.
Nenhuma atividade agrícola ou industrial foi objeto de igual número de discussões parlamentares na
Assembléia Legislativa Provincial e de tanta avidez fiscal. Entretanto, as fórmulas tributárias estiveram
longe de alcançar a arrecadação desejada e a agroindústria da cana-de-açúcar passou por fase de
grande expansão, supriu o mercado interno da província e exportou consideráveis volumes de
derivados da cana para as províncias vizinhas.
A independência frente ao capital mercantil e a orientação para o atendimento de mercados
internos explicam as distinções fundamentais entre a economia canavieira de Minas Gerais e a dos
espaços agroexportadores do Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo.
O abastecimento foi o mais importante problema estrutural colocado à exploração de ouro no
interior da Colônia. No final do século XVII e início do Dezoito, a concentração dos fatores produtivos
nos trabalhos de extração, precariedade dos suprimentos externos e crescimento acelerado da
população resultaram em sucessivas crises de abastecimento. A fragilidade do provimento baseado em
alimentos importados de outras capitanias e exterior e, principalmente, a percepção de que as
atividades agrícolas se constituíam em empresa rentável em conjuntura de preços elevadíssimos e
oferta insuficiente, resultaram, já nas primeiras décadas do século XVIII, no surgimento e rápida
expansão da agricultura, pecuária e agroindústria. Inseridas nesse movimento, as atividades
agroaçucareiras em Minas Gerais se estabeleceram orientadas para o mercado interno da capitania.
Essa direção prioritária da produção dos engenhos mineiros jamais se alterou.
O problema dos transportes foi outro fator extremamente importante a impulsionar e diferenciar
as atividades agroaçucareiras mineiras. Por mais de 200 anos, quase todo o comércio e comunicações
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de Minas com exterior se basearam em tropas de muares. Os elevados custos incorporados aos
gêneros importados, decorrentes das dificuldades de transporte, constituíam-se no mais eficaz e
duradouro fator protecionista para a produção dos engenhos mineiros, assim como para as demais
atividades econômicas desenvolvidas em Minas Gerais. Por outro lado, se o transporte em lombo de
burro conformava intransponível barreira à penetração da produção dos engenhos do litoral, ao mesmo
tempo e na mesma medida, estabelecia limite incontornável a qualquer pretensão de produção em larga
escala dos engenhos mineiros com orientação para mercados externos.
A inexistência da concorrência em torno de preços e qualidade, que criava a necessidade de
constantes adaptações em relação aos aperfeiçoamentos nos equipamentos e técnicas produtivas,
ensejou a convivência de diversos padrões técnicos em Minas. A predominância da produção voltada
para autoconsumo ou para mercados locais e a posição numericamente secundária das grandes
unidades que visavam o comércio interrregional ou mesmo interprovincial, permitiu a coexistência das
mais variadas bases técnicas.
Em Minas sempre preponderou a pequena e média unidade agrícola, baseada no trabalho
familiar e/ou em pequenos e médios plantéis de escravos. Formas artesanal e semi-manufatureira, com
incipiente divisão do trabalho e especialização, precária parcelarização das tarefas, variado ritmo de
produção, dependência da capacidade individual e habilidades do trabalhador, baixa intensividade na
utilização da força de trabalho e persistência de processos técnicos tradicionais e defasados eram
características dos engenhos mineiros. Todavia, ainda que numericamente minoritários, também
existiam em Minas unidades com algumas características semelhantes aos grandes engenhos
nordestinos, portanto estruturadas em organização manufatureira do trabalho e em base técnica
relativamente avançada.
A diversificação econômica das unidades agrícolas com produção de derivados da cana era traço
central a distinguir a agroindústria canavieira de Minas da grande produção voltada para o mercado
externo. A monocultura da cana-de-açúcar era fenômeno excepcional em Minas. Ao contrário, os
engenhos de cana conviviam com imensa gama de atividades econômicas: outras culturas comerciais
ou de autoconsumo, pecuária em geral, outras agroindústrias ou beneficiamentos (da mandioca, do
milho, da mamona, os laticínios), atividades extrativas minerais, extrativismo vegetal, siderurgia de
pequenas forjas, artesanato têxtil e variado universo de ofícios manuais e mecânicos. A produção de
derivados da cana podia ser a atividade central da unidade produtiva, ou, como na maioria dos casos,
atividade subsidiária, complementar e sazonal, ainda que geradora de excedentes programados ou
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eventuais. Nas Relações de Fábricas do Censo de 1831/32 foram anotados diversos casos que
afirmam esses traços gerais da inserção da produção de derivados da cana na fazenda mineira.
“Estes proprietários alem das Fabricas de Engenhos uzão todos de cultura como he
constante nesta Provincia e nella ocupão muito mais tempo do que com os Engenhos e nenhum
me deo numero de individuos certo nellas ocupados actualmente, porem conferenciado com
alguns asentamos que se devia fazer pouco mais ou menos a tersa parte do anno em moagins,
em vista da Relação que cada hum deo de sua Família, e escravos, e mais pessoas livres.
Distrito de Barra Longa, Município de Mariana”. (Arquivo Público Mineiro, SPPP1/10, caixa 17,
doc. 19).
“Desta forma asima, se acha devedido em quarteiroens, os fogos do Destricto da minha
jurisdição; não exestindo no mesmo, Fabricas de qualquer genero,ou coalidades, axsessão de
huma de fabricar agoardente de cana, da qual hé Proprietário Antonio de Madureira e Souza
em sossiedade com seos Irmans; Esta só trabalha ceis mezes no anno com o numero de
Escravos constantes da rellação asima aonde lhe hé aplicavel; sendo estes tão bem devedidos
no trabalho da Culctura, e Mineração; e estes sossios são Brazileiros Naturaes deste Curato e
Freguezia. Distrito de Santo Antônio da Tapera, Município de Vila do Príncipe”. (Arquivo Público
Mineiro, SPPP1/10, caixa 49, doc. 4).
Outros espaços canavieiros orientados para mercados internos:
A agroindústria da cana-de-açúcar em Minas Gerais ao invés de se constituir em exceção, em que
a regra seria o latifúndio escravista monocultor e com produção para mercados externos, representava
a forma majoritária de organização dessa atividade no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Se a produção do
litoral nordestino, de parte do Rio de Janeiro e São Paulo se estruturava nessas características, as
demais zonas produtoras do país tinham configuração semelhante à mineira. Assim, nas áreas do
centro-oeste que também foram ocupadas com base na exploração aurífera (Goiás e Mato-Grosso), no
interior de todo o Nordeste (especialmente da Bahia e Pernambuco), em São Paulo até meados do
século XVIII (mesmo depois, na maior parte do território paulista), nas capitanias/províncias do sul do
país, enfim, na maior parte do território brasileiro até então ocupado, a produção de derivados da cana
assumiu feições semelhantes à de Minas.
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Na tabela a seguir foram compendiadas as principais características dos dois paradigmas. As
pronunciadas diferenças no ritmo e alcance das transformações ocorridas na agroindústria canavieira
do Brasil, no século XX, foram, fundamentalmente, decorrências de evoluções históricas diferenciadas,
nos séculos XVI a XIX, sintetizáveis no pertencimento aos paradigmas agroexportador e produção para
mercados internos.
Quadro 1: Principais características dos dois paradigmas de evolução histórica do setor canavieiro
do Brasil, séculos XVI a XIX.
Aspectos

Paradigma Agroexportador

Paradigma Mercados Internos

Abrangência

Zona da Mata do Nordeste, especialmente da

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, agreste e

espacial

Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, norte

sertão nordestinos, sul fluminense, litoral norte de

fluminense, planalto e vale do Paraíba paulistas.

São Paulo e demais espaços agrários excetuados
os do paradigma agro-exportador.

Nível de

Fortemente concentrada. A expansão da cultura e

Pronunciadamente desconcentrada. A expansão

concentração

transformação da cana processava-se através da

da produção de derivados da cana processava-se

espacial

incorporação de novas áreas contíguas. A

em sintonia com o crescimento demográfico e

concentração era essencial às contingências da

dispersão espacial da ocupação pelo território. A

circulação, da exportação para mercados externos.

desconcentração era imposição de mercado

A concentração também cumpria a função de

consumidor espacialmente disperso. Os custos dos

nivelamento dos custos dos transportes até os

transportes tendiam a inviabilizar a produção para

portos exportadores.

mercados distantes.

Direção da

Mercados europeus. Direcionamento de parte da

Autoconsumo e/ou mercados internos do interior e

produção

produção para mercados internos regionais em

litoral do Brasil. Eventualmente pequena parcela da

conjunturas internacionais desfavoráveis.

produção era destinada a mercados externos.

Estrutura

Latifúndio. Unidades médias e pequenas

Estrutura relativamente desconcentrada.

fundiária

coexistiam com o engenho na qualidade de

Predomínio da pequena e média propriedade

fornecedoras de matéria-prima ou no

autônoma. Latifúndio numericamente minoritário.

desenvolvimento de atividades subsidiárias ao
complexo canavieiro nuclear.
Matéria-prima

Monocultura. O engenho tendia a produzir parte da

A policultura era a forma predominante.

matéria-prima a ser transformada, cabendo a outra

Praticamente inexistia o fornecedor de matéria-

parcela a fornecedores especializados no cultivo da prima, a desconcentração da produção não criava
cana.

a necessidade de suprimento adicional de cana.
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Padrão técnico

Tendência à rápida atualização técnica em função

Tendência à defasagem técnica em função da

da concorrência internacional em torno de preços e

praticamente inexistente concorrência em torno de

qualidade. As inovações técnicas tendiam a ser

preços e qualidade. Propensão à estagnação das

desenvolvidas ou rapidamente assimiladas.

técnicas. Desestímulo à inovação e lenta

Propensão para o nivelamento do padrão técnico e

assimilação de progressos técnicos desenvolvidos

rápida difusão intra-regional de aperfeiçoamentos e

externamente. Tendência ao desnivelamento

inovações em equipamentos e processos técnicos

técnico e a convivência de diferenciados padrões

produtivos.

técnicos, determinados, em última instância, pela
maior ou menor proximidade com relação aos
espaços canavieiros tecnicamente mais avançados
e/ou pela escala e direção da produção.

Trabalho

O escravismo estava na base das relações sociais

Menor dependência relativa de trabalho escravo.

de produção. Preponderavam os médios e grandes

Diversidade das relações sociais de produção.

plantéis. Pronunciada dependência de regular

Preponderavam os pequenos e médios plantéis.

suprimento de mão-de-obra importada: tráfico

Menor dependência relativa de suprimentos

internacional de escravos até meados do século

externos de mão-de-obra. Disseminada presença

XIX; tráfico intra e interprovincial na segunda

de produção camponesa, trabalho livre familiar.

metade do século XIX. Superexploração do

Menor exploração relativa do trabalho. Trabalho

trabalho definida pelo ritmo da produção, jornada

livre em determinados estágios da produção.

de trabalho e forma de subsistência dos
trabalhadores. Trabalho livre em determinados
estágios da produção: funções especializadas na
fase industrial, controle do trabalho escravo e
gerência da produção.
Formas

Manufatura. Trabalho coletivo e cooperação,

O artesanato era a forma predominante, a

produtivas

parcelarização das tarefas, divisão do trabalho e

manufatura exceção. Precária divisão do trabalho,

semi-especialização, linha de produção e

ausência de especialização, incipiente

organização do espaço de trabalho, parcial

disciplinamento do espaço de trabalho, tendência

alienação com relação ao processo produtivo.

do domínio completo do processo produtivo por
parte do trabalhador.

Período da safra

Safras longas. Suspensão das atividades apenas

Larga preponderância de safras curtas e médias.

nos meses de elevados níveis pluviométricos,

Produção sazonal e geralmente consorciada com

decorrência das dificuldades no transporte de

outros cultivos.

matéria-prima e secagem do açúcar.
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Derivados

Açúcar. Normalmente com produção de

Rapadura e Aguardente. O açúcar era o derivado

aguardente para autoconsumo, a partir dos

espacialmente menos incidente e de menor volume

resíduos da limpeza do caldo e da purga do

de produção. Não eram incomuns as unidades que

açúcar. Expansão da produção do destilado, para

produziam os três derivados. Predominavam os

atendimento de mercados internos, em períodos de

pequenos engenhos rapadureiros, seguidos dos

retração da produção de açúcar para o exterior.

aguardenteiros e mistos.

Escala da

Grande escala de produção. A especialização

Pequena e média escalas de produção. A

produção

pressupunha a máxima concentração dos fatores

concorrência entre múltiplas atividades na mesma

de produção na atividade agroaçucareira.

unidade produtiva impossibilitava a concentração
dos fatores de produção.

Estrutura de

Concentrada no capital mercantil europeu que

Desconcentrada, com múltiplas formas de

circulação e

controlava a circulação e comercialização.

circulação e comercialização. Predomínio da

comercialização

Acumulação fundamentalmente exógena. Baixa

circulação realizada pelo próprio produtor no caso

da produção

lucratividade para o produtor.

de fluxos intrarregionais ou de curtas e médias
distâncias e por intermediários, capital mercantil
português/brasileiro, no caso de fluxos
interrregionais ou de longas distâncias. Complexa e
desconcentrada estrutura de comercialização.
Acumulação endógena. Baixa lucratividade para o
produtor e comerciante, maior lucratividade relativa
na circulação realizada por intermediários.

Outras

Monopólio dos fatores de produção pelo cultivo e

A unidade típica, independente da escala da

atividades

transformação da cana-de-açúcar, unidade

produção, era economicamente diversificada.

produtivas

produtiva especializada. Presença de atividades

Outros cultivos comerciais e de autoconsumo,

subsidiárias e dependentes do complexo

múltiplas atividades de transformação agrícola,

açucareiro.

pecuária, siderurgia de pequenas forjas, ofícios
manuais e mecânicos, mineração aurífera e
extrativismo vegetal eram as principais atividades
da típica fazenda mineira.

Fontes: Costa Filho (1963), Ferlini (1988), Godoy (1993, 1994 e 2001), Petrone (1968), Schwartz (1988).
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No século XIX e início da centúria seguinte, Minas Gerais foi o mais importante espaço canavieiro
do Brasil. No período em que o setor agroaçucareiro artesanal e manufatureiro atingiu a máxima
expansão geográfica, o mais dilatado número de unidades produtivas, empregou o maior contingente
de mão-de-obra escrava e alcançou a mais elevada magnitude de produção, Minas Gerais ocupou
posição proeminente. Novas evidências estatísticas fazem imprescindível ponderável revisão na
história econômica do Brasil. O setor agroaçucareiro tradicional deverá ser considerado em duas
fases fundamentais, segundo a posição relativa de seus principais espaços produtivos: da
implantação, por volta de 1530/40, até o período do renascimento agrícola, final do Setecentos, os
espaços voltados para mercados externos, notadamente Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro,
responderam pelos maiores volumes de derivados produzidos no Brasil; no último século de
hegemonia da produção tradicional, 1830 - 1930, a quantidade de subprodutos da cana fabricada em
Minas, espaço canavieiro orientado para mercados internos, superou a das províncias, depois
estados, açúcarexportadores.
Da segunda metade do século XIX às primeiras décadas do Novecentos, profundas
transformações tecnológicas revolucionaram, progressivamente, as instalações, equipamentos,
processos produtivos e relações de trabalho do setor agroaçucareiro do Brasil. No final da década de
1920, menos de uma centúria depois do surgimento das primeiras unidades industriais de
transformação da cana no Brasil, a produção de açúcar das usinas superou a dos engenhos.
O processo de modernização do setor agroaçucareiro do Brasil caracterizou-se pela assimetria
espacial no ritmo e alcance das transformações. Os espaços canavieiros historicamente voltados
para mercados externos apresentaram ritmo relativamente acelerado de substituição da produção
tradicional pela industrial se comparados com os espaços canavieiros historicamente orientados para
mercados internos.
Nas décadas imediatamente anteriores e no transcurso do surgimento, desenvolvimento e
conquista de hegemonia pela produção industrial, Minas Gerais ocupou posição de destaque na
produção brasileira de derivados da cana-de-açúcar. Nesse período, enquanto os tradicionais
engenhos de cana responderam pela maior parte dos derivados produzidos nos grandes espaços
canavieiros do Brasil, Minas superou as províncias/estados açúcarexportadores. A secular liderança
mineira foi suplantada quando a produção das usinas excedeu a dos engenhos nos estados do
Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo.
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No tempo em que estava em Minas Gerais mais da metade dos engenhos de cana do Brasil:
Os Mapas de Engenhos Aguardenteiros e Casas de Negócio de 1836 forneceram os dados
fundamentais à construção das primeiras estimativas regionais do número de unidades produtivas,
do contingente de escravos e do tamanho da produção do setor canavieiro de Minas Gerais no
século XIX. Documentação de natureza fiscal, elaborada por autoridades locais de centenas de
distritos de paz distribuídos pelo território da então mais populosa província do Brasil, os Mapas de
1836 estão inseridos em longeva orientação tributária específica às atividades agroaçucareiras de
Minas. As informações fornecidas pelos juizes de paz, combinadas com dados de outras fontes
históricas oitocentistas, permitiram a construção das referidas estimativas com a permanente
consideração dos fortes contrastes regionais que caracterizavam o espaço mineiro. Fatores
geográficos, demográficos, econômicos e históricos combinaram-se na construção de território
vincado de diversidades.
A distribuição relativa da estimativa do número de engenhos revela forte concentração regional. A
Mineradora Central Oeste detinha mais de um quarto das fábricas. Outra quarta parte estava localizada
nas regiões Intermediária de Pitangui-Tamanduá e Mineradora Central Leste. As quatro regiões
meridionais (Mata, Sudeste, Sul Central e Sudoeste) perfaziam um quinto dos engenhos. Assim, sete
regiões contíguas, do centro e sul da província, respondiam por quase três quartos das unidades
transformadoras da cana. Excluídas as regiões de Minas Novas e do Vale do Médio-Baixo Rio das
Velhas, com percentuais relativamente expressivos, as demais nove regiões do leste, norte e oeste de
Minas Gerais respondiam por pouco mais de 10% dos engenhos.
Provavelmente, durante todo o século XIX, a soma de todos os engenhos da zona da mata
nordestina, do norte fluminense e do planalto paulista, os principais espaços canavieiros com produção
para mercados externos, não alcançava o número de engenhos de Minas Gerais, o mais importante
espaço canavieiro com produção para o mercado interno. A tabela a seguir permite a comparação entre
Minas Gerais e as demais províncias. Em meados da década de 1830, os mais de 4.000 engenhos
mineiros superavam, com folga, o número de unidades das seis províncias tradicionalmente associadas
com o cultivo e transformação da cana.
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Tabela 2: Número de engenhos de cana dos principais espaços canavieiros do Brasil, 1836 - 1852.
Espaço canavieiro

Ano

Número de engenhos

Minas Gerais
Pernambuco
São Paulo
Rio de janeiro
Bahia
Sergipe
Alagoas

1836
1844
1836
1852
1833
1838
1849

4.150
925
901
788
603
445
316

Fontes: Pernambuco, Eisenberg (1977). Alagoas, Sant’Ana (1970). Sergipe, Mott (1986). Bahia, Mattoso (1992). Rio de
Janeiro, Lobo (1978). São Paulo, Petrone (1968).

]
No tempo em que trabalhava em Minas Gerais quase um terço dos escravos em engenhos de
cana do Brasil:
Do cruzamento dos Mapas de 1836 com o Censo de 1831/32 resultou estimativa do número de
escravos empregados no setor canavieiro de Minas Gerais. A tabela seguinte revela a assimetria entre
a distribuição relativa dos escravos e a distribuição relativa dos engenhos, decorrência dos contrastes
entre as médias regionais do número de escravos por engenho. Dessa forma, algumas regiões que
apresentavam elevado percentual de engenhos perfaziam número relativo de escravos bem menos
significativo. Como era o caso de Minas Novas, que detinha 8,2 dos engenhos de Minas Gerais e
apenas 2,7% dos escravos empregados no setor canavieiro. Ou o contrário, regiões com percentual
pouco expressivo de engenhos e significativa participação relativa de escravos. O caso do Sudeste era
exemplar, 4,5% dos engenhos e 8,5% dos escravos.
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Tabela 3: Estimativa regional do número de escravos empregados nos engenhos,Minas Gerais Brasil, 1836.
Regiões
Vale do Alto-Médio Rio São Francisco
Sertão
Minas Novas
Triângulo
Araxá
Paracatu
Sertão do Alto São Francisco
Sertão do Rio Doce
Diamantina
Vale do Médio-Baixo Rio das Velhas
Intermediária de Pitangui-Tamanduá
Mineradora Central Oeste
Mineradora Central Leste
Mata
Sudeste
Sul Central
Sudoeste
Minas Gerais

Engenhos de cana

Número médio de
escravos por
engenho de cana

108
64
339
67
76
24
71
2
36
314
595
1.062
500
239
185
347
121
4.150

20,7
20,7
6,8
7,5
10,7
10,7
17,8
14,5
14,6
22,2
20,1
25,2
14,5
26,0
39,3
19,8
20,2
20,5

Número de escravos empregados nos
engenhos de cana
Nº
%
2.236
1.325
2.305
503
813
257
1.264
29
526
6.971
11.960
26.762
7.250
6.214
7.271
6.871
2.444
85.075

2,6
1,6
2,7
0,6
1,0
0,3
1,5
0,0
0,6
8,2
14,1
31,5
8,5
7,3
8,5
8,1
2,9
100,0

Fontes: Arquivo Público Mineiro, MP, SPPP 1/10 e SPPP 1/6, diversas caixas.

Conquanto produção sazonal, a elaboração de derivados da cana em Minas Gerais mobilizava
mais de um terço da força de trabalho cativa do maior plantel escravista do Brasil. Eram mais de 85 mil
escravos em universo de cativos estimado em 238 mil.
No Censo de 1831/32, cujas listas nominativas remanescentes cobrem 56% da população de
Minas Gerais (407.820 habitantes), foram arrolados 63.500 domicílios, sendo que 59% eram rurais, ou
por volta de 37.500. Desses fogos, ou domicílios, localizados no espaço rural 35% eram escravistas,
aproximadamente 13.100. Em 7.860 unidades com escravos no campo, ou 60%, os chefes de fogo
foram arrolados no setor ocupacional agropecuária, que reunia agricultura, pecuária e atividades de
transformação de produtos agrícolas. Projetada essa realidade para a população total estimada para
1830/35 (730.778 habitantes) chega-se a 13.800 domicílios rurais escravistas e com os chefes de fogo
na agropecuária.
Do cruzamento da estimativa do número de engenhos (4.150) com a estimativa de fogos rurais
escravistas e com produção agropecuária (13.800) resulta a constatação de que, na década de 1830, o
cultivo e a transformação da cana-de-açúcar estavam presentes em 30% das unidades rurais agrícolas
e escravistas. Portanto, a produção de aguardente, açúcar e rapadura faziam parte da pauta produtiva
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de, aproximadamente, um terço das unidades que compunham o setor mais dinâmico da agropecuária
de Minas Gerais.
É grande a probabilidade de que em nenhum outro espaço canavieiro, em qualquer período da
história do Brasil escravista, tenha sido empregado contingente de escravos da mesma magnitude do
existente nas unidades com cultivo e transformação da cana de Minas Gerais no século XIX. A tabela
seguinte permite o cotejo entre o tamanho da força de trabalho cativa dos engenhos mineiros e das
outras tradicionais províncias canavieiras do Brasil. Minas Gerais apresentava plantel de escravos
equivalente a 45% da soma dos plantéis das demais províncias agroaçucareiras.
Tabela 4: Número de escravos empregados nos engenhos de cana dos principais espaços
canavieiros do Brasil, 1836 - 1852.
Espaço canavieiro

Ano

Número de escravos

Minas Gerais
Pernambuco
Bahia
São Paulo
Rio de janeiro
Sergipe
Alagoas

1836
1844
1833
1836
1852
1838
1849

85.075
50.875
39.497
30.377
28.368
24.653
17.506

Fontes: Pernambuco, Eisenberg (1977). Alagoas, Sant’Ana (1970). Sergipe, Subrinho (2000). Bahia, Schwartz (1988).
Rio de Janeiro, Costa (1988). São Paulo, Petrone (1968).

No tempo em que eram fabricadas em Minas Gerais as maiores quantidades de derivados da
cana produzidos no Brasil:
As estimativas regionais de produção de derivados foram obtidas com base no número de
escravos empregados no setor e as produtividades médias vigentes no período. A estimativa da
produção per capita foi construída com a articulação da produção e respectivas populações regionais.
As acentuadas divergências nos valores referentes à produção per capita coadunam-se com os
desníveis no tocante à participação relativa da produção canavieira nos quadros das economias
regionais. Os maiores valores regionais de produção per capita, aqueles que estavam acima da
produção per capita provincial, provavelmente indiciam aquelas regiões cuja produção excedia as
necessidades de consumo de derivados da cana de suas populações. Ao contrário, os menores valores
regionais de produção per capita, aqueles que estavam abaixo da produção per capita provincial,
devem assinalar aquelas regiões incapazes de atender as necessidades de consumo de subprodutos
da cana de suas populações.
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Assim considerado, percebem-se grupos de regiões segundo a capacidade de autoprovimento
de derivados da cana-de-açúcar. As regiões do extremo e meio oeste de Minas (Triângulo, Araxá,
Paracatu, Sertão do Alto São Francisco) eram dependentes de importações que provavelmente se
realizavam a partir de zonas produtoras do sul de Goiás e das regiões centrais de Minas (Intermediária
de Pitangui-Tamanduá e Vale do Médio-Baixo Rio das Velhas). O nordeste (Minas Novas) e parte do
leste de Minas (Sertão do Rio Doce) também dependiam de provimentos externos, provavelmente
atendidos pela produção do sul da Bahia e das regiões do Sertão e Mineradora Central Leste.
Diamantina constituía-se em caso a parte, na medida que condições naturais adversas impunham
vigorosa dependência de importações, provavelmente originadas das regiões Mineradoras Central
Leste e Oeste, assim como do Vale do Médio-Baixo Rio das Velhas. As regiões do sul de Minas
(Sudeste, Sul Central e Sudoeste), também como decorrência de adversidades naturais, embora menos
dramáticas do que as de Diamantina, igualmente dependiam de importações de derivados,
provavelmente supridas pelas zonas produtoras do planalto e vale do Paraíba paulistas, assim como de
regiões centrais de Minas (Intermediária de Pitangui-Tamanduá e Mineradora Central Oeste).
As regiões com produção per capita acima da produção per capita provincial além de
responderem por fluxos interregionais de exportação, também deveriam ser responsáveis pelos
principais fluxos interprovinciais de exportação de subprodutos da cana. Eram dois os principais
corredores de exportação de açúcar, rapadura e aguardente. Do Vale do Alto-Médio São Francisco e do
Sertão originavam-se os derivados enviados para o interior do Nordeste, via rio São Francisco. Da Mata
e das Mineradoras Central Leste e Oeste partiam os derivados exportados para o Rio de Janeiro.
Os fluxos intraregionais completam o quadro geral da circulação de derivados da cana em Minas
Gerais. O provimento da complexa rede urbana da província estruturava-se em uma miríade de
pequenos fluxos campo-cidade.
Três pressupostos subjazem esse quadro geral da circulação de derivados da cana. A província
de Minas Gerais era auto-suficiente em açúcar, rapadura e aguardente ou, quando muito, pequena
exportadora líquida de derivados da cana. À ubiqüidade da produção de subprodutos da cana
correspondiam indiferenciados hábitos de consumo de açúcar e/ou rapadura e aguardente, ainda que
variações per capita de consumo resultassem de flutuações da oferta e oscilações dos preços. O
complemento das necessidades de consumo regionais realizava-se a partir de, em geral,
desconcentrados fluxos comerciais interregionais e/ou interprovinciais.
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Tabela 5: Estimativa regional da produção e produção per capita de derivados da cana, Minas
Gerais - Brasil, 1836.
Regiões

Vale do Alto-Médio Rio São
Francisco
Sertão
Minas Novas
Triângulo
Araxá
Paracatu
Sertão do Alto São Francisco
Sertão do Rio Doce
Diamantina
Vale do Médio-Baixo Rio das
Velhas
Intermediária de PitanguiTamanduá
Mineradora Central Oeste
Mineradora Central Leste
Mata
Sudeste
Sul Central
Sudoeste
Minas Gerais

Açúcar
Rapadura
Açúcar e rapadura
Aguardente
Produção
Produção Produção Produção Produção Produção Produção
Produção
per capita
(toneladas per capita (toneladas per capita (toneladas per capita
(mil litros)
(litros)
(quilos)
)
(quilos)
)
(quilos)
)
214

15,1

658

46,5

872

61,6

579

40,9

127
221
48
78
25
121
3
50

14,5
3,6
4,7
3,5
2,4
6,6
10,4
1,7

390
679
148
239
76
372
9
155

44,7
11,2
14,4
10,9
7,5
20,3
32,0
5,2

517
899
196
317
100
493
11
205

59,2
14,8
19,1
14,4
9,9
26,9
42,4
6,9

343
597
130
211
67
327
8
136

39,3
9,8
12,7
9,6
6,6
17,9
28,1
4,5

668

18,0

2.052

55,4

2.720

73,4

1.805

48,7

1.146

13,6

3.521

41,9

4.667

55,6

3.098

36,9

2.564
695
595
697
658
234
8.143

15,1
20,7
13,6
10,1
7,3
8,4
11,1

7.879
2.134
1.829
2.141
2.023
720
25.024

46,3
63,5
41,7
31,0
22,3
26,0
34,2

10.443
2.829
2.425
2.837
2.681
954
33.167

61,3
84,1
55,2
41,1
29,6
34,4
45,4

6.931
1.878
1.609
1.883
1.780
633
22.015

40,7
55,9
36,7
27,3
19,6
22,8
30,1

Fontes: Arquivo Público Mineiro, MP, SPPP 1/10 e SPPP 1/6, diversas caixas.

Em 1836, a quantidade de açúcar produzida em Minas Gerais era equivalente a de São Paulo,
bem superior a de Alagoas e Sergipe e pequena frente à de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro.
Minas Gerais fabricava algo em torno de 10% das exportações brasileiras de açúcar em meados da
década de 1830.
A rapadura não fazia parte da pauta produtiva dos engenhos do litoral nordestino, do norte do
Rio de Janeiro e do planalto e vale do Paraíba de São Paulo. A fabricação de açúcar na forma de tijolos
somente alcançava significado no sertão nordestino. Ainda assim, em volume insuficiente para o
provimento das populações sertanejas, dadas as grandes quantidades de rapadura exportadas, via rio
São Francisco, de Minas Gerais para o interior da Bahia e Pernambuco. Dessa forma, a inexistência de
dados sobre a produção de rapaduras nos tradicionais espaços canavieiros provavelmente reflete o
pequeno volume produzido.
Considerado o açúcar em todas as suas formas, a província de Minas Gerais ocupava a posição
de maior produtora do Brasil na década de 1830. As 33.167 toneladas de açúcar purgado e de açúcar
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bruto na forma de rapaduras superavam largamente a produção de Alagoas, Sergipe e São Paulo
somadas, eram o dobro da produção do Rio de Janeiro e ultrapassavam em alguns milhares de
toneladas a produção de Pernambuco e da Bahia.
Os engenhos do litoral nordestino, do norte fluminense e do planalto paulista eram, em sua
grande maioria, produtores quase exclusivos de açúcar. Nessas unidades, a tendência era da produção
de aguardente ter pequena importância frente à de açúcar. Somente em áreas específicas, como o
litoral sul do Rio de Janeiro e o litoral norte de São Paulo, a aguardente ocupava posição de destaque
na pauta produtiva dos engenhos de cana. Em Minas Gerais, ao contrário, a fabricação de aguardente
realizava-se em número de engenhos igual ao em que se fabricavam açúcar e/ou rapadura, sendo que
em aproximadamente 20% das unidades eram elaborados os três derivados. Além disso, em Minas o
volume de aguardente produzido rivalizava com o de açúcar/rapadura. O resultado dessas distintas
configurações era a provável grande distância entre a quantidade de aguardente produzida em Minas e
a produção do destilado nos demais espaços canavieiros. Os dados encontrados para outras províncias
corroboram essa probabilidade. A produção mineira era bem maior do que a de São Paulo e superava
largamente as exportações da Bahia e Rio de Janeiro.
Tabela 6: Produção e exportação de derivados da cana dos principais espaços canavieiros do
Brasil, 1836 - 1857.
Espaço
canavieiro

Ano

Minas Gerais
Bahia
Bahia
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
São Paulo
Sergipe
Alagoas
Brasil

1836
1839/40
1839/40 - 1849/50*
1836 - 1840*
1833 - 1840*
1836
1836
1852/53 - 1856/57*
1839/40 - 1843/44*
1835/36

Açúcar
Produção
Exportação
(toneladas) (toneladas)
8.143
--26.743
--8.411
----

-29.708
---16.312
-3.739
2.247
82.624

Rapadura
Produção
Exportação
(toneladas) (toneladas)
25.024
----------

--66
--------

Aguardente
Produção
Exportação
(mil litros)
(mil litros)
22.015
-----108
----

--3.300
-2.086
------

Fontes: Pernambuco, Eisenberg (1977). Alagoas, Sergipe e Bahia, Burlamaque (1862). Rio de Janeiro, Lobo (1978). São
Paulo, Petrone (1968). Brasil, IBGE (1941). * médias anuais.

A pequena magnitude relativa do comércio externo de derivados da cana:
Minas Gerais enviava regularmente açúcar, rapadura e aguardente para províncias vizinhas.
Todavia, eram inexpressivas as quantidades exportadas em relação à produção provincial. O rio São
Francisco e os caminhos para o Rio de Janeiro eram os dois principais corredores de exportação de
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derivados da cana. Na primeira metade do século XIX, as remessas de açúcar para o exterior de Minas
nunca alcançaram 2% da produção provincial estimada para 1836 e as de rapadura jamais chegaram a
1%. Nos dados compendiados pela Mesa das Rendas Provinciais não constam lançamentos de saídas
de aguardente, entretanto, na documentação de alguns postos fiscais de fronteira figuram registros de
regulares exportações do destilado. Embora provável que o contrabando alcançasse escala apreciável,
ainda assim a insignificância relativa da soma das exportações legais e clandestinas reafirmaria
característica estrutural do setor canavieiro: produção para mercados internos a Minas Gerais.
Tabela 7: Exportações de derivados da cana-de-açúcar, Minas Gerais - Brasil, 1842 - 1851.
Minas Gerais

Açúcar
Exportação
(toneladas)

1842/43
1844/45
1845/46
1848/49
1849/50
1850/51

Rapadura

% em relação à
produção de 1836
30
106
121
10
24
108

Exportação
(toneladas)

0,4
1,3
1,5
0,1
0,3
1,3

% em relação à
produção de 1836
8
2
12
194
156
156

0,0
0,0
0,0
0,8
0,6
0,6

Fontes: Arquivo Público Mineiro, SPFP 3/1, diversas caixas; JACOB (1911).

Também eram inexpressivos os fluxos interprovinciais de importação de açúcar, rapadura e
aguardente. Apenas no sul de Minas Gerais deveriam ser regulares as entradas de derivados da cana.
Os dados disponíveis se referem às importações realizadas através da recebedoria de Campanha de
Toledo, localizada à distância relativamente pequena de Campinas, o mais importante município
açucareiro de São Paulo. Os registros de importação cobrem, com lacunas, os anos 1824 a 1832,
portanto coincidentes com período de ascensão da produção paulista de açúcar. A média anual
importada não alcança, para nenhum dos três derivados, sequer 0,1% da produção mineira de 1836.
Tabela 8: Importações de derivados da cana-de-açúcar, recebedoria de Campanha de Toledo,
Minas Gerais - Brasil, 1824 - 1832.
Período

Aguardente
(mil litros)

Importações 1824/32 (21 trimestres)
Média trimestral 1824/1832
Média anual 1824/1832

19,4
1,0
3,9

Açúcar
(toneladas)
23,8
1,1
4,5

Rapadura
(toneladas)
17,3
1,6
6,3

Fontes: Arquivo Público Mineiro, SPPP 1/49, caixa 13, doc. 01 a 22.
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A complexa circulação e o ubíquo comércio interno de derivados da cana:
Pela Resolução nº 298, de 26 de março de 1846, a Assembléia Legislativa Provincial autorizou a
Camara Municipal da Cidade de Diamantina a arrecadar como renda Municipal a taxa de trezentos e
vinte reis sobre cada um Barril de aguardente de canna, ou restilo, que se vender no seu Municipio.
Tratava-se de taxa itinerária cobrada em barreiras instaladas nas entradas da cidade. Com o correr dos
anos, esse imposto generalizou-se pela província, revelando-se importante fonte de arrecadação para
as municipalidades.
A Resolução nº 298, de 25 de setembro de 1851, tornou extensivas ao Municipio da Imperial
Cidade do Ouro Preto as disposições dos artigos 1º, 2º, 3º da Resolução nº 298 de 26 de Março de
1846. Os tropeiros que conduziam aguardente com destino a capital da província passaram a pagar
o mesmo tributo que há cinco anos era cobrado em Diamantina.
Documentação remanescente da recebedoria do Taquaral, localizada em uma das entradas
da cidade de Ouro Preto, permite avaliação de parte da aguardente consumida na capital da
província. Sobreviveram alguns cadernos com os lançamentos diários dos tropeiros que pagaram o
imposto pelos barris de aguardente transportados. Os registros da recebedoria do Taquaral cobrem
parte de duas fases dessa imposição sobre a aguardente consumida pela população de Ouro Preto:
de 1853 a 1855, quando o tributo era de 320 réis por barril, e de 1863 a 1865, quando era de 500
réis.
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1865

1864

1863

1855

1854

1853

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Ano

Janeiro

Tabela 9: Número de barris de aguardente e imposto arrecadado, recebedoria do Taquaral, Ouro
Preto, Minas Gerais - Brasil, 1853 - 1865.

Nº barris

755

969

1.369

Imposto
(mil réis)

239$

309$

438$

Nº barris

870

972

1.162

1.120

931

870

1.162

1.114

Imposto
(mil réis)

289$

311$

387$

366$

303$

278$

371$

366$

Nº barris

720

913

683

1.187

733

1.202

1.185

772

1.127

Imposto
(mil réis)

229$

292$

226$

380$

234$

388$

379$

248$

360$

Nº barris

732

550

930

756

582

Imposto
(mil réis)

366$

275$

465$

378$

291$

Nº barris

815

717

636

508

635

567

857

698

851

578

625

691

Imposto
(mil réis)

407$

358$

318$

254$

315$

283$

428$

349$

425$

289$

312$

342$

Nº barris

714

501

786

520

777

717

908

600

698

825

Imposto
(mil réis)

357$

230$

393$

260$

390$

358$

462$

300$

349$

412$

Total
e
média
3.093
1.031
987$
329$
8.201
1.025
2:674$
334$
8.522
947
2:739$
304$
3.550
710
1:775$
355$
8.178
682
4:084$
340$
7.046
705
3:513$
351$

Fontes: Arquivo Público Mineiro, CMOP 487A e SPPP 1/49, caixa 11.

Do primeiro período para o segundo processa-se acentuada redução nos volumes de
aguardente que entraram pelo Taquaral, apesar da arrecadação ter subido ligeiramente. Em 1853/55
as médias mensais eram de 991 barris para arrecadação de Rs. 320$085. As médias mensais de
1863/65 apresentaram redução de 30% no número de barris, que caíram para 695, e crescimento de
8% na arrecadação, que subiu para Rs. 347$185. Elevado o imposto, reduziu-se a base tributada e
praticamente inalterada ficou a arrecadação. Terá diminuído o consumo ou será que a sonegação
aumentou? Como entender decréscimo médio anual de 3.552 barris no consumo de população em
crescimento?
De qualquer forma, os valores arrecadados não deixam dúvidas quanto à importância desse
imposto para as rendas municipais. Apenas na recebedoria do Taquaral, a arrecadação média anual
no primeiro período foi de mais de três contos e oitocentos mil réis e superou quatro contos e cem mil
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réis no segundo. Explica-se, assim, a rápida disseminação desse tributo pela Província.
A aguardente porque era a única bebida produzida em larga escala em Minas Gerais e que,
pelo tamanho da oferta e preço reduzido, era amplamente consumida por todos os estratos sociais,
acabou sendo alvo daqueles que estavam sempre atentos a boas oportunidades de aumentar as
rendas das municipalidades e, ao mesmo tempo, onerar itens de consumo considerados supérfluos e
danosos à saúde de seus adeptos.
Os dados da entrada de aguardente pela recebedoria do Taquaral permitem aproximação do
consumo per capita de Ouro Preto. Considerados os dois períodos, entraram, em 47 meses, 38.591
barris ou 810.411 litros de aguardente. A média mensal de 821 barris ou 17.241 litros de aguardente
dividida por população de 13.567 habitantes projeta consumo per capita mensal de 1,27 e anual de
15,27 litros. A cobrança do pesado tributo inviabilizava a possibilidade da capital funcionar como
entreposto de reexportação, a aguardente destinava-se ao consumo da população de Ouro Preto. Além
disso, essa projeção de consumo fundamenta-se em apenas um dos quatro postos fiscais e não
considera o provável elevado contrabando. Dessa forma, é razoável supor consumo per capita muito
mais alto. Se a produção provincial voltava-se quase que exclusivamente para o consumo interno, como
os dados do comércio interprovincial atestam, o provável consumo per capita de aguardente que a
estimativa de 1836 sinaliza, 30,1 litros por habitante, é compatível com o sugerido pelos dados da
recebedoria do Taquaral. A largueza do consumo de aguardente em Minas Gerais foi sobejamente
anotada pelos viajantes estrangeiros do século XIX.
“Minha experiência é a seguinte. Nas cidades do Atlântico, a sobriedade é a regra,
especialmente entre as pessoas instruídas, e o clima dificilmente permite que o abuso de
estimulantes dure muito. No interior, porém, a dieta vegetal, a facilidade de se encontrar bebida
barata e forte, a falta de estímulo e o exemplo de exilados, que encontram na garrafa seu melhor
amigo, tornou as classes inferiores, como as regidas pela “Lei de Bebidas Alcóolicas de Maine”,
uma raça de grandes bebedores. (...) O mineiro já não pode vangloriar-se dessa agradável
superioridade moral. É difícil contratar trabalhadores, livres ou escravos, que não se excedam
habitualmente na bebida, e, se o “patrão” dá o exemplo, a indulgência ultrapassará todos os
limites. O tropeiro e o barqueiro começam o dia com um gole “para espantar o diabo”. Há um
segundo “mata bicho”, que, como diz a velha pilhéria, não há jeito de morrer. Depois de quebrar o
jejum, às sete ou oito da manhã, um terceiro, com os homens sóbrios, segue o jantar, de meio-dia
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às duas horas, e, muitas vezes, a noite é passada pelos amigos com uma viola e um garrafão de
cachaça. Em pequenos povoados, depois de um dia de feriado, vi cinco ou seis homens
estendidos na estrada, e muitas vezes fui advertido no sentido de não fazer a tripulação de uma
canoa atravessar corredeiras em manhã seguinte a uma noitada. Como os orientais, poucos
homens aqui bebem moderadamente; os que bebem, bebem muito, e os que evitam o vício são
inteiramente abstêmios. O consumo de bebidas espirituosas excede, acredito, ao da Escócia. Os
brasileiros, que ficam escandalizados com a quantidade consumida, afirmam que a cachaça é
usada em banhos. O governo deveria publicar as estatísticas relativas ao assunto, o que seria
fácil, pois, em sua maior parte, as destilarias são tributadas, e a cachaça paga um imposto,
quando entra nas cidades e vilas” (Burton, 1976: 332/333).
Nos Mapas de Engenhos Aguardenteiros e Casas de Negócio de 1836, a aguardente da terra
figura como o mais freqüente item de comércio. Enquanto os espíritos importados (vinho, aguardente do
Reino, licores, genebra, etc.) eram vendidos em 12% das casas de negócio, a aguardente de Minas
estava presente em 67%. De cada três estabelecimentos comerciais um vendia aguardente do país.
Excetuada Minas Novas, todas as demais regiões populosas apresentavam percentual de
estabelecimentos comerciais superior ao respectivo percentual de população. Cinco regiões contíguas
do centro e sul (Mineradora Central Oeste, Intermediária de Pitantui-Tamanduá, Sul Central, Sudeste e
Mata) concentravam 63% da população e 77% das casas de negócio de Minas Gerais. Em outro
extremo, as regiões menos populosas apresentavam percentual de estabelecimentos comerciais inferior
ao respectivo percentual de população. Cinco regiões do norte e oeste (Sertão, Vale do Alto-Médio São
Francisco, Paracatu, Sertão do Alto São Francisco e Triângulo) perfaziam 8,4% da população e 4,4%
das casas de negócio de Minas Gerais. O número de estabelecimentos comerciais por 1.000 habitantes
refletia a mesma configuração do cotejo entre os percentuais do tamanho da população e do número de
casas de negócio. Estavam acima da média provincial aquelas regiões mais populosas, excetuada
Minas Novas, e abaixo todas as demais regiões, excetuada Araxá. A ampla disseminação espacial do
comércio estabelecido de aguardente coaduna-se com a ubíqua fabricação do destilado e reafirma
difundido consumo. Na média provincial, cada 1.000 habitantes eram atendidos por 10 casas de
negócio,

sendo

que

a

aguardente

estava

presente

em

aproximadamente

70%

desses

estabelecimentos.
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Tabela 10: População e estimativa de estabelecimentos comerciais, Minas Gerais - Brasil, 1830/35
- 1836.
Regiões
Vale do Alto-Médio Rio São Francisco
Sertão
Minas Novas
Triângulo
Araxá
Paracatu
Sertão do Alto Rio São Francisco
Sertão do Rio Doce
Diamantina
Vale do Médio-Baixo Rio das Velhas
Intermediária de Pitangui-Tamanduá
Mineradora Central Oeste
Mineradora Central Leste
Mata
Sudeste
Sul Central
Sudoeste
Minas Gerais

População - 1830/35
Nº

%

14.160
8.726
60.800
10.287
22.006
10.152
18.306
267
29.949
37.040
83.949
170.218
33.619
43.897
69.098
90.588
27.716
730.778

1,9
1,2
8,3
1,4
3,0
1,4
2,5
0,0
4,1
5,1
11,5
23,3
4,6
6,0
9,5
12,4
3,8
100,0

Estabelecimentos
comerciais - 1836
Nº
%
124
30
231
59
219
28
80
16
250
245
1.001
2.370
173
506
760
1.023
223
7.338

Nº de estabelecimentos
comerciais por 1.000
habitantes

1,7
0,4
3,1
0,8
3,0
0,4
1,1
0,2
3,4
3,3
13,6
32,3
2,4
6,9
10,4
13,9
3,0
100,0

8,8
3,4
3,8
5,7
10,0
2,8
4,4
-8,3
6,6
11,9
13,9
5,1
11,5
11,0
11,3
8,0
10,0

Fontes: Arquivo Público Mineiro, MP, SPPP 1/10 e SPPP 1/6, diversas caixas. Os dados para a região do Sertão do Rio Doce
não contemplam a majoritária população indígena, referem-se exclusivamente a pequeno distrito encravado no meio das

Minas Gerais nos quadros do estabelecimento da hegemonia da produção industrial:
A modernização do setor canavieiro do Brasil caracterizou-se pela relativa lentidão do
crescimento da produção industrial, pela longevidade e persistência da produção artesanal e
manufatureira, pela assimetria espacial das transformações tecnológicas e pelo caráter conservador
expresso na manutenção ou deterioração de estruturas sociais desiguais. O surgimento das unidades
industriais, engenhos centrais e usinas, na segunda metade do Oitocentos, especialmente no último
quartel do século, iniciou processo que se estendeu por quase uma centúria. Apenas no final da década
de 1920, mais de cinqüenta anos depois da montagem das primeiras unidades industriais, as usinas
superaram os engenhos na produção de açúcar. Ainda na safra 1941/42, as unidades artesanais e
manufatureiras respondiam por um terço da produção brasileira de açúcar.
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Tabela 11: Produção de açúcar em usinas e engenhos, Brasil, 1925/26 - 1941/42.
Safras

Usinas
Produção
(toneladas)

1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42

316.924
376.702
419.553
480.024
648.242
495.369
549.417
524.747
542.975
668.161
710.465
573.013
654.432
762.163
864.374
810.710
830.345

%
42,3
40,5
50,4
51,0
55,1
48,6
53,5
53,8
54,5
67,3
66,2
63,7
65,1
69,3
73,4
68,0
66,3

Engenhos
Produção
(toneladas)
432.437
552.847
412.613
461.975
527.834
524.400
478.100
451.453
453.151
325.122
363.547
326.786
350.130
338.221
313.543
381.570
422.570

%

Produção total
(toneladas)

57,7
59,5
49,6
49,0
44,9
51,4
46,5
46,2
45,5
32,7
33,8
36,3
34,9
30,7
26,6
32,0
33,7

749.362
929.549
832.166
941.999
1.176.076
1.019.769
1.027.517
976.200
996.126
993.282
1.074.012
899.799
1.004.563
1.100.384
1.177.917
1.192.280
1.252.915

Fonte: Anuário Açucareiro. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e do Álcool, 1942.

No último século de hegemonia das formas tradicionais de fabricação de açúcar, o espaço
canavieiro de Minas Gerais ocupou posição proeminente. O estabelecimento progressivo dos engenhos
centrais e usinas e o correspondente crescimento da produção industrial foram gradativamente
diminuindo a distância entre Minas e os demais grandes espaços canavieiros do Brasil. O ritmo
relativamente muito mais lento de modernização do cultivo e transformação da cana em Minas Gerais
foi responsável pela perda de secular liderança na produção brasileira de derivados da cana.
Enquanto em São Paulo, Rio de Janeiro e grandes espaços canavieiros do Nordeste a produção
industrial superou a artesanal e manufatureira nas primeiras décadas do século XX, em Minas Gerais
os engenhos de cana responderam pela maior parte da produção de derivados da cana até o início da
segunda metade do Novecentos. No final da década de 1930 e início do decênio seguinte, Minas Gerais
é o único grande espaço canavieiro em que a produção industrial ainda é pouco expressiva frente à
artesanal e manufatureira. Em Pernambuco os engenhos respondiam por menos de 15% da produção
de açúcar, em Alagoas não alcançavam 30%, em Sergipe ficavam aquém de 10%, na Bahia ainda
perfaziam por volta de 50%, no Rio de Janeiro flutuavam em torno de 5%, em São Paulo não chegavam
a 15% e em Minas Gerais eram responsáveis por aproximadamente quatro quintos da produção de
açúcar. Enquanto as usinas mineiras respondiam por 3 a 4% da produção industrial de açúcar do Brasil,
os engenhos mineiros perfaziam de 30 a 40% da produção artesanal e manufatureira.
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Tabela 12: Produção de açúcar em usinas e engenhos por estados, Brasil, 1937/38 - 1941/42.
Estados

1937/38
Produção

Usinas
Pernambuco Engenh
os
Total
Usinas
Engenh
Alagoas
os
Total
Usinas
Engenh
Sergipe
os
Total
Usinas
Engenh
Bahia
os
Total
Usinas
Rio de
Engenh
Janeiro
os
Total
Usinas
Engenh
São Paulo
os
Total
Usinas
Minas
Engenh
Gerais
os
Total
Usinas
Outros
Engenh
estados
os
Total
Usinas
Engenh
Brasil
os
Total

1938/39
Produçã
%
o

Safras - produção (toneladas)
1939/40
1940/41
%

Produção

%

Produção

1941/42
% Produção

%

184.810

85,7

298.474

89,8

312.955

89,7

279.445

87,0

271.932

88,1

30.914
215.724
54.094

14,3
100
71,8

34.084
332.557
95.327

10,2
100
80,8

35.901
348.856
109.062

10,3
100
80,1

41.840
321.284
86.661

13,0
100
74,1

36.607
308.540
81.915

11,9
100
75,1

21.195
75.289
31.474

28,2
100
90,3

22.677
118.004
37.709

19,2
100
90,5

27.103
136.165
50.600

19,9
100
94,2

30.323
116.984
50.873

25,9
100
95,6

27.170
109.085
45.965

24,9
100
96,9

3.372
34.846
48.077

9,7
100
49,8

3.968
41.677
34.092

9,5
100
48,8

3.125
53.725
50.933

5,8
100
68,1

2.341
53.214
44.218

4,4
100
53,1

1.476
47.440
39.679

3,1
100
46,9

48.397
96.473
150.838

50,2
100
94,7

35.813
69.905
121.422

51,2
100
95,3

23.870
74.803
138.487

31,9
100
95,1

39.128
83.347
149.890

46,9
100
94,7

44.979
84.658
190.775

53,1
100
93,7

8.418
159.255
144.526

5,3
100
85,7

5.934
127.356
131.911

4,7
100
88,6

7.124
145.611
147.844

4,9
100
87,6

8.471
158.360
139.812

5,3
100
85,5

12.738
203.513
135.142

6,3
100
86,0

24.049
168.575
24.841

14,3
100
14,7

16.952
148.862
19.694

11,4
100
12,7

20.879
168.722
23.062

12,4
100
16,8

23.694
163.506
31.920

14,5
100
20,9

22.028
157.170
32.256

14,0
100
18,8

143.692
168.533
15.773

85,3
100
18,4

134.935
154.629
23.534

87,3
100
21,9

113.839
136.901
31.432

83,2
100
27,8

120.613
152.533
27.891

79,1
100
19,5

139.513
171.769
32.682

81,2
100
19,1

70.094
85.867
654.432

81,6
100
65,1

83.858
107.392
762.163

78,1
100
69,3

81.703
113.135
864.374

72,2
100
73,4

115.160
143.051
810.710

80,5
100
68,0

138.059
170.741
830.345

80,9
100
66,3

350.130

34,9

338.221
1.100.38
1.004.563 100,0
4

30,7

313.543

26,6

381.570

32,0
422.570
100, 1.252.91
1.192.280
0
5

33,7

100,0 1.177.917 100,0

100,0

Fonte: Anuário Açucareiro. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e do Álcool, 1942.

A longevidade da produção tradicional de derivados da cana em Minas Gerais explica-se pela
permanência de seculares características estruturais. A fabricação de açúcar, rapadura e aguardente
em Minas surgiu e se desenvolveu orientada para o atendimento de mercados internos. A
desconcentração espacial da população, complexidade da rede de cidades, precariedade do sistema de
transportes e a necessidade de diversificação produtiva das unidades com cultivo e transformação da
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cana são atributos permanentes em toda a história do setor canavieiro de Minas Gerais. Enquanto as
barreiras dos transportes protegeram a produção interna, praticamente reservando o maior mercado
consumidor do Brasil para a produção dos engenhos mineiros, o setor expandiu-se; com o
aperfeiçoamento das estradas e a penetração das ferrovias, o produto industrial, de melhor qualidade e
menor preço, passou à progressiva conquista dos mercados mineiros. Além disso, a intervenção estatal
no setor, a partir da criação do IAA em 1933, colaborou decisivamente para a desestruturação da
produção tradicional e crescimento da produção industrial.
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III. Persistência Do Tradicional: O Processo De Modernização Do Setor Canavieiro Do Brasil E A
Sobrevivência De Formas Produtivas Não-Capitalistas:
A agroindústria canavieira, a mais antiga e importante atividade de transformação agrícola do
Brasil, passou por grande metamorfose no século XX. Processo iniciado na última quadra da centúria
anterior, resultou no progressivo estabelecimento de realidade quase que inteiramente nova. A
modernização tecnológica esteve na base dessas mudanças, sempre legitimada por ideologia do
progresso e propulsionada pelos capitais agrário, industrial e comercial que controlavam o setor. Às
contradições do liberalismo brasileiro foi incorporada, a serviço de interesses de classe, a incisiva
intervenção estatal na agroindústria canavieira. O Estado foi protagonista de transformações que
produziram, para a grande maioria dos produtores e trabalhadores, o aprofundamento de secular
processo de expropriação e pauperização. Todavia, a perversão da idéia de moderno, expressa em
transformações econômicas e tecnológicas associadas à preservação ou deterioração de estruturas
sociais arcaicas, possibilitou a sobrevivência e reprodução do tradicional. Interessava ao capital a
manutenção de formas pré-capitalistas como meio de ampliar a exploração do trabalho e otimizar o
lucro.
Do artesanato a grande indústria, da técnica a tecnologia:
Discussões parlamentares na Assembléia Legislativa Provincial, no final da década de 1870,
deram início a importantes transformações na agroindústria canavieira de Minas Gerais. Legisladores e
administradores provinciais, convencidos da necessidade de modernização da atividade, mobilizaramse pelo estabelecimento de engenhos centrais em Minas. A decidida cobertura e patrocínio do poder
público, incentivando, subsidiando, financiando e protegendo foi condição essencial para o surgimento
do primeiro em 1885 (Engenho Central Rio Branco). Outras unidades deste tipo foram montadas nos
anos seguintes. Contudo, a experiência dos engenhos centrais em Minas foi efêmera, das cinco
unidades estabelecidas apenas duas sobreviveram e transformaram-se em usinas, as demais duraram
poucos anos. Às tímidas iniciativas de modernização tecnológica em Minas Gerais, no final do século
XIX e início do XX, correspondeu processo muito mais amplo e exitoso em outros espaços canavieiros
do Brasil.
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A modernização do setor era projeto concebido originalmente pelo governo imperial e objetivava
o fortalecimento da posição do país no mercado internacional do açúcar. Preconizavam-se mudanças
econômicas e a manutenção da estrutura social. Através de uma série de benefícios concedidos por lei,
o Estado estimulou capitais nacionais e estrangeiros à implantação dessas grandes unidades
industriais, equipadas com máquinas modernas e que adotavam processos produtivos complexos.
A divisão do trabalho proposta pelos engenhos centrais objetivava a otimização do uso dos
fatores produtivos. O agricultor estaria empenhado exclusivamente em investimentos na direção do
aumento do rendimento agrícola, o proprietário do engenho central somente se interessaria pela
modernização da unidade industrial. Os resultados seriam a redução do preço da matéria-prima e
produto de melhor qualidade e mais competitivo. O mercado de trabalho também passaria por
mudanças favoráveis aos fornecedores de cana e industriais. Os engenhos centrais eram a expressão
mais acabada dessa primeira modernização tecnológica da agroindústria da cana-de-açúcar.
A experiência dos engenhos centrais em Minas Gerais teve pequena duração, principalmente
devido a problemas com o fornecimento de cana. Contudo, a transição para as usinas, a superação
dos engenhos centrais, processou-se em todo o Brasil no final do século XIX e início do século XX. O
insucesso dos engenhos centrais fortaleceu a fórmula dos antigos engenhos, agora em escala
ampliada, com a usina assumindo a maior parte da produção de matéria-prima e promovendo
gradual absorção dos fornecedores independentes.
A história da agroindústria da cana-de-açúcar do Brasil pode ser dividida, do ponto de vista da
história da técnica, em duas fases: a primeira, que se estende do início do século XVI até a última
quadra do século XIX, é a do primado da técnica (Técnica: conjunto de regras práticas para fazer coisas
determinadas, envolvendo a habilidade do executor e transmitidas, verbalmente, pelo exemplo, no uso
das mãos, dos instrumentos e ferramentas e das máquinas. Alarga-se freqüentemente o conceito para
nele incluir o conjunto dos processos de uma ciência, arte ou ofício, para obtenção de um resultado
determinado com o melhor rendimento possível – Gama, 1986: 30) a segunda, que inicia-se no final do
Oitocentos e prolonga-se até a atualidade, é a do estabelecimento da hegemonia da tecnologia
(Tecnologia: estudo e conhecimento científico das operações técnicas ou da técnica. Compreende o
estudo sistemático dos instrumentos, das ferramentas e das máquinas empregadas nos diversos ramos
da técnica, dos gestos e dos tempos de trabalho e dos custos, dos materiais e da energia empregada. A
tecnologia implica na aplicação dos métodos das ciências físicas e naturais e também na comunicação
desses conhecimentos pelo ensino técnico – Gama, 1986: 30/31). Dessa forma, estabelece-se relação
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direta entre a modernização do setor canavieiro, que se realiza na segunda fase, e a vigência de nova
modalidade de produção e transmissão de conhecimento técnico. Dada a relação direta entre o nível de
desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção e a forma de geração e transmissão
do conhecimento técnico, constata-se o estreito vínculo da tecnologia com o capitalismo, especialmente
em sua fase industrial e monopolista.
Importados ou nacionais, os equipamentos e processos técnicos das usinas brasileiras
resultavam de pesquisa tecnológica. Eram tributários de transformações iniciadas no princípio do século
XIX e que mudariam vertiginosamente a paisagem dos espaços canavieiros mais dinâmicos,
posicionados na vanguarda da produção mundial. No Oitocentos, o vapor alterou a matriz energética,
grande número de novos equipamentos complexificou sobremaneira as instalações industriais, a
química passou a comandar processos técnicos e a escala de produção agigantou-se. O capital
industrial assumiu, definitivamente, a hegemonia do processo de acumulação.
Neste cenário, a técnica estava inexoravelmente condenada a progressiva e irreversível exclusão
do processo de geração de inovações. Restavam-lhe os domínios do tradicional, os espaços
canavieiros onde o império da tecnologia penetraria tardiamente. Durante quase trezentos anos, a
técnica reinou quase que absoluta, respondendo pela lenta introdução de aperfeiçoamentos e
inovações nos engenhos. Eram os tempos da hegemonia do capital mercantil. Do século XIX em diante,
especialmente a partir de sua segunda metade, a tecnologia acelerou vertiginosamente o ritmo das
transformações. O capital industrial buscou a maximização da produtividade com a mecanização
crescente e a superexploração da força de trabalho das usinas.
A modernização tecnológica da agroindústria da cana-de-açúcar, a passagem de formas précapitalistas de produção, artesanato e manufatura, para a hegemonia do capital, grande indústria,
aprofundou a alienação do trabalhador com relação à percepção e controle do processo de produção.
Nos espaços canavieiros do paradigma agroexportador, onde prevaleceu a organização
manufatureira da produção, a alienação do trabalhador já era realidade, ao menos parcial, desde o
século XVI. Nos espaços canavieiros do paradigma produção para mercados internos a forma
majoritária de produção, o artesanato, assegurava ao trabalhador a compreensão e controle do
processo produtivo. Um mesmo indivíduo elaborava concretamente ou detinha conhecimento e prática
que lhe facultava o poder de elaborar rapadura, aguardente e açúcar. Se no Nordeste apenas os
mestres do açúcar estavam habilitados a acompanhar e intervir em todo o processo de transformação,
em Minas Gerais o típico trabalhador de engenho de cana dominava integralmente todas as fases da
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produção. Essa importante distinção não é função de diferenciados padrões técnicos. Embora nos
espaços canavieiros voltados para mercados externos a atualização técnica, através do
desenvolvimento ou incorporação de inovações e aperfeiçoamentos em equipamentos e processos
industriais, ocorresse mais rapidamente, pode-se dizer que, até meados do século XIX, as operações
básicas da fabricação de açúcar no Brasil eram fundamentalmente as mesmas. Por conseguinte, não
era a maior ou menor complexidade das etapas industriais do fabrico do açúcar que determinavam a
alienação do trabalhador, mas sim, a forma de organização da produção.
O advento da grande indústria, engenhos centrais e usinas, criaria, gradualmente, verdadeiro
abismo entre o trabalhador e os conhecimentos que lhe permitiriam a compreensão do funcionamento
de máquinas e o entendimento dos processos técnicos de fabricação do açúcar. Da mesma forma, a
passagem da técnica à tecnologia representaria a substituição dos agentes produtores de inovações e
aperfeiçoamentos.
Nos espaços canavieiros voltados para mercados externos muito mais acelerado foi o ritmo de
substituição dos artífices que concebiam, fabricavam e mantinham os equipamentos dos engenhos por
técnicos com formação profissional científica. Mercado externo extremamente competitivo impunha a
modernização tecnológica e o conseqüente deslocamento dos antigos artesãos. Carpinteiros, ferreiros,
caldeireiros e mecânicos especializados em engenhos de cana sobreviveriam apenas nos espaços
canavieiros voltados para mercados internos. O incipiente desenvolvimento industrial brasileiro colocaria
o país debaixo de estrutural dependência externa. Demorariam muitas décadas até que a produção de
conhecimento científico e sua aplicação tecnológica no Brasil alcançasse posição de relevo no que se
refere a agroindústria da cana-de-açúcar nacional.
Os dados estatísticos das produções industrial e tradicional sugerem a divisão do processo de
modernização no século XX em quatro períodos: até 1930 predominou a produção dos engenhos, ainda
que o processo de modernização, principalmente do setor industrial, estivesse bastante adiantado e o
ritmo de crescimento da produção das usinas fosse muito maior do que o dos engenhos; o segundo
período, de 1930 a 1950, foi marcado pela inversão de posições e culminou com a total supremacia das
usinas, respondendo os engenhos por menos de 20% da produção nacional ao final do período; os
próximos vinte anos, de 1950 a 1970, representaram o último momento de expansão da produção
artesanal e manufatureira dos engenhos, em cenário em que a produção industrial das usinas dominava
quase que completamente o mercado de açúcar; o último período, que de 1970 se estende até
atualidade, foi marcado pela aceleração do processo de desestruturação dos engenhos.
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Além da possibilidade de segmentação em períodos, a análise dos dados estatísticos conduz ao
agrupamento dos estados produtores de derivados da cana segundo o ritmo daquelas transformações
que resultaram na quase que completa modernização de seus espaços canavieiros. Sinteticamente,
pode-se distinguir quatro grandes grupos: São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro são os
principais estados com antiga tradição na produção de derivados da cana-de-açúcar e históricos
vínculos com a produção para mercados externos, caracterizando-se por processos relativamente muito
mais acelerados de modernização, de expansão da produção e de extinção dos engenhos; Minas
Gerais, Goiás e Ceará são os estados expoentes de grupo que apresenta longa tradição na cultura e
transformação da cana-de-açúcar para atendimento de mercados internos, caracterizando-se por
processos de modernização comparativamente mais lentos e/ou tardios, mantendo expressivo número
de engenhos por tempo relativamente mais longo; os estados do Sul, sobretudo Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, conformam grupo peculiar por apresentarem histórico de envolvimento mais recente
com a cultura da cana, grande expansão do número de engenhos no século XX e incipiente
modernização de suas unidades artesanais; um último grupo, em que destacam-se o Paraná e Mato
Grosso do Sul, é constituído por estados com fraca tradição canavieira, com expansão recente da
produção industrial usineira e reduzido número de engenhos. O estado da Bahia apresentou evolução
diferenciada. Com antiga tradição na cultura e transformação da cana, que remonta ao início do século
XVI, e longo histórico de produção para mercados externos, a Bahia passou por modernização
relativamente muito mais lenta do que seus vizinhos ao norte, sobretudo Alagoas e Pernambuco. Ao
mesmo tempo, conservou, especialmente no sertão, grande número de engenhos.
De modo geral, os dados disponíveis para Minas Gerais coadunam-se com a periodização
sugerida. Contudo, o caso mineiro apresenta importantes traços distintivos. Até onde alcançam as
evidências estatísticas fica clara a posição de destaque de Minas no que se refere ao número de
engenhos. Os dados indicam que o número de unidades no território mineiro sempre esteve entre os
mais elevados do Brasil e, em alguns momentos, superou a soma dos demais estados.
O cotejo entre o número de engenhos de Pernambuco, o principal exportador de açúcar do
Nordeste no século XIX, e Minas Gerais, a maior produção para o mercado interno, evidencia
pronunciada diferença. Na mais alta estimativa disponível para o período, foram encontradas em
Pernambuco 2.000 unidades para o ano de 1883. Em Minas Gerais foram estimados 4.150 engenhos
para o ano de 1836. Quase que cinqüenta anos antes, o número de unidades em Minas superava em
mais de 100% o de Pernambuco. Em 1914 foram recenseados 2.788 engenhos em Pernambuco,
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compreendendo 500 plantações que produziam cana para usinas (fornecedores) e 646 engenhos no
sertão, incluindo, portanto, todas as unidades do estado. Dados do Anuário estatístico de Minas
Gerais para o ano de 1923 contabilizaram 32.928 engenhos no estado. Separados por pequeno
intervalo de nove anos, os mais remotos dados referentes ao número de unidades no século XX para
os dois estados revelam que em Minas o número de engenhos de cana superava em mais de
1.000% o de Pernambuco.
Raros e incompletos são os dados estatísticos anteriores ao Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobretudo aqueles que permitem a
comparação entre os estados. Além disso, é fundamental considerar, inclusive para os dados mais
recentes, os efeitos da subrepresentação, resultante da clandestinidade em que se encontrava e se
encontra boa parte dos produtores, especialmente de aguardente.
Alguns dados dos registros do IAA atestam a franca superioridade numérica de Minas Gerais:
em 1941 eram 31.987 engenhos em Minas ou 50% do total de engenhos do Brasil; em 1951 os
engenhos mineiros de açúcar/rapadura somavam 33.288 ou 50% do total e os engenhos de
aguardente totalizavam 2.229 ou 21%; em 1961 os engenhos de açúcar/rapadura de Minas Gerais
perfaziam 28.888 ou 48% do total e os engenhos de aguardente alcançavam 3.169 ou 22%.
Alguns dados do IBGE evidenciam a posição de destaque de Minas Gerais: em 1950 eram
39.406 engenhos em Minas ou 32% do total de engenhos do Brasil; em 1960 Minas Gerais somava
33.270 engenhos de açúcar e rapadura ou 37% do total e 2.108 engenhos de aguardente ou 21%; em
1970 os engenhos de açúcar e rapadura mineiros totalizavam 45.854 ou 34% do total e os engenhos de
aguardente perfaziam 1.513 ou 15%; em 1980 foram recenseados em Minas 19.137 engenhos de
açúcar e rapadura ou 33% do total e 1.923 engenhos de aguardente ou 26%.
Quando focalizado o número de usinas, constata-se que a posição de Minas Gerais no cenário
nacional sempre foi de segunda importância. Os dados dos registros do IAA corroboram a assertiva: em
1941 as 27 usinas de Minas correspondiam a 8% das usinas do Brasil; em 1951 as 34 usinas mineiras
perfaziam 9% do total; em 1961 Minas Gerais possuía 33 usinas ou 9% das unidades do Brasil.
A participação relativa de engenhos e usinas na produção de açúcar talvez seja o principal
elemento a distinguir Minas Gerais de tradicionais grandes estados canavieiros do Brasil (Pernambuco,
Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo). Em nenhum desses estados a fabricação de açúcar em
engenhos (açúcar bruto e rapadura) permaneceu por tanto tempo respondendo pela maior parte ou por
parte expressiva da produção total como em Minas.
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Na safra de 1937/38 os engenhos brasileiros respondiam por somente 35% da produção
nacional de açúcar, Minas Gerais detinha 41% dessa produção de açúcar em engenhos e estes eram
responsáveis por 85% da produção total de açúcar do estado. Na safra de 1946/47 os engenhos
brasileiros fabricavam apenas 26% do açúcar, Minas detinha 30% da produção de açúcar em engenhos
e estes ainda elaboravam 74% do açúcar mineiro. Já na safra de 1960/61 os engenhos de todo o país
forneciam 11% da produção nacional de açúcar, em Minas estava 25% dessa produção de açúcar de
engenho, sendo que no estado 44% da produção ainda era originária dessas unidades tradicionais. Por
fim, na safra de 1970/71 restava apenas 4% da produção nacional de açúcar nas mãos dos antigos
engenheiros de cana, Minas respondia por 33% dessa produção nacional de açúcar de engenho e suas
unidades artesanais e semi-manufatureiras detinham ainda 24% da produção total do estado.
O estudo dos dados estatísticos de produção, especificamente a posição relativa ao longo do
tempo de engenhos/usinas na fabricação de açúcar, evidencia a maior capacidade de sobrevivência
das unidades tradicionais mineiras, sua melhor posição frente à pressão, concorrência, do congênere
industrial.
Conclui-se que os espaços canavieiros historicamente voltados para mercados externos foram
os principais beneficiários das duas fases do processo de modernização do setor. Na primeira, da última
quadra do século XIX ao final da década de 1920, o Nordeste foi o mais favorecido; na segunda, de
1930 ao final do século, São Paulo auferiu maiores benefícios. No Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro
observou-se acentuado recuo do número de unidades tradicionais, expansão das usinas e as
conseqüentes transformações tecnológica e econômica. Por outro lado, em Minas Gerais e demais
espaços canavieiros com produção para mercados internos, uma série de fatores conjunturais e,
principalmente, históricos retardaram e restringiram a modernização.
O Instituto do Açúcar e do Álcool e as contradições do liberalismo brasileiro: modernização e
desestruturação da pequena produção canavieira:
Na segunda fase da modernização da agroindústria da cana-de-açúcar a participação do Estado
alcançou amplitude e complexidade inteiramente novas. Crises de superprodução, quedas acentuadas
dos preços, dificuldades de exportação, defasagem das técnicas agrícolas e dos processos industriais,
baixa produtividade dos fatores de produção (terra, trabalho e capital), descontrolada especulação de
intermediários, pequeno consumo interno de açúcar (total e per capita) e migração de fatores produtivos
para outras atividades (redução dos investimentos) são alguns dos principais elementos que levaram o
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setor a grave crise nas primeiras décadas do século XX. Somadas a essa conjuntura extremamente
desfavorável, a mobilização dos grandes produtores nacionais, usineiros do nordeste e centro-sul, e a
mudança na orientação geral do Estado brasileiro pós-30 criaram as condições para decidida
intervenção estatal. Com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, em 1933, a intervenção e
planejamento estatal passou, progressivamente, a controlar todas as expressões da cultura e
transformação da cana-de-açúcar no Brasil.
A evolução da atuação do IAA, ao longo de quase sessenta anos de existência, confunde-se
com parte da própria história recente do setor canavieiro do Brasil. Durante esse período, a fração
moderna das atividades agroaçucareiras esteve estreitamente associada às políticas planejadas,
implementadas e resultados alcançados pela autarquia. O saldo geral é a constatação do êxito total ou
parcial do Instituto em boa parte dos objetivos perseguidos. É inquestionável a profunda transformação
por que passou a agroindústria da cana-de-açúcar, com considerável expansão da área cultivada e da
produtividade agrícola, elevado crescimento da produção e produtividade industrial (açúcar e álcool),
pronunciada ampliação do consumo, vigoroso processo de modernização (agrícola e industrial) e forte
concentração industrial. Assim, constata-se a indissociável participação do Estado na segunda e
decisiva fase da modernização. Participação como protagonista de transformações que, de um lado,
resultaram em exitosos índices econômicos, de outro, produziram a preservação ou deterioração de
índices sociais.
São evidentes as contradições do processo histórico de modernização do setor canavieiro do
Brasil. Quase todos os espaços canavieiros do país chegaram ao final do Novecentos com a atividade
modernizada do ponto de vista das transformações tecnológicas e econômicas, entretanto, agravaramse as precárias condições de trabalho e existência dos trabalhadores direta e indiretamente envolvidos
com o cultivo e transformação da cana e acumularam-se enormes problemas ecológicos. A
modernização conservadora da mais longeva e importante atividade de transformação agrícola do
Brasil beneficiou, dentre os agentes envolvidos no processo, apenas os setores que há quinhentos anos
dominavam a atividade, associados com pequena elite comercial e industrial em busca de excepcionais
lucros.
As relações de usineiros e destiladores de álcool com o Estado são emblemáticas da natureza
do liberalismo brasileiro. Nos momentos em que a deterioração das condições de trabalho e existência
dos trabalhadores alcançavam patamares críticos e o Estado propunha-se a intervir, reduzindo a tensão
com a proposição de medidas que atenuassem o nível de exploração da força de trabalho, os
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produtores bradavam contra a ingerência estatal e propunham deixar aos mecanismos de mercado a
solução dos conflitos. Por outro lado, nos momentos que a conjuntura interna ou externa tornava-se
desfavorável para o setor os produtores foram lépidos em reivindicar a intervenção do Estado. Diante de
reveses como a perda de posição do produto brasileiro no mercado internacional, estagnação e
defasagem de equipamentos e processos técnicos, queda e descontrole dos preços e carência de
capitais a financiar a produção era imperativo que o Estado interviesse e que as margens de lucro
fossem asseguradas ou ampliadas. Nas duas fases do processo de modernização o recurso à
proteção, subsídio e financiamento estatal foi uma constante.
A proposição e efetivação da modernização do setor canavieiro teve em uma modalidade de
ideologia do progresso importante recurso de propaganda e legitimação. A supressão do arcaico, dos
velhos engenhos e engenhocas, e a promoção de modernizantes transformações tecnológicas, com a
implantação de engenhos centrais e usinas, foi apresentada como vital para a agroindústria da cana-deaçúcar.
Não foram poucos os investigadores do tema que perceberam a estreita associação de ideologia
do progresso perversa e excludente e a atuação do Instituto do Açúcar e do Álcool. Segundo essas
avaliações, predominou amplamente a omissão ou responsabilidade direta da autarquia frente à
preservação ou agravamento de problemas sociais e econômicos no setor canavieiro. Poucas foram as
iniciativas no sentido de reverter ou minorar essas distorções. As intervenções nos níveis econômico,
institucional e tecnológico do IAA tenderam a desconhecer a necessidade de contemplar pronunciadas
distorções sociais. A posição do Instituto no processo de expansão da produção industrial e retração da
produção artesanal e manufatureira ilustra a que ponto chegou o comprometimento direto ou o
deliberado desconhecimento frente a urgentes questões econômicas e sociais. Assim, poucos anos
após sua criação, já surgiam avaliações que ressaltavam o alinhamento do Instituto do Açúcar e do
Álcool com a produção industrial. “A política do Instituto do Assucar e do Alcool vem contribuindo
poderosamente para o predominio da uzina sobre o banguê e o quebra-peito” (Amaral, 1940: 146).
Alguns anos mais tarde, quando ainda era possível acalentar otimismo quanto às possibilidades
de sobrevivência do produtor tradicional organizado em usina cooperativista, reafirmava-se a posição
tendenciosa do IAA.
“A princípio o banguê não encontrou ambiente para revigorar sua economia; foi até
mesmo ameaçado de “morte brusca”, quando a política do IAA visava dar todo apoio à grande
indústria do açúcar em detrimento da pequena, que é a do banguê. Sente-se, entretanto, a
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formidável fôrça de reação do engenho, dos velhos engenhos que traziam nas origens de sua
lavoura a tradição mais pura da economia nacional” (Diégues Júnior: 1949: 126).
Decorridas duas décadas, o discurso adquiriu eloqüente caráter de denuncia. Reconstitui-se a
trajetória de direto envolvimento ou franca omissão do IAA com relação ao processo de
desestruturação da pequena produção de derivados da cana-de-açúcar.
“Já com os senhores de engenho das áreas do Agreste e Sertão, de solo úmido, a
situação era completamente diferente. Isolados em pequenas propriedades, perdidos na
vastidão do solo árido ou semi-árido do Nordeste, êstes senhores de engenho tinham de
permanecer chumbados à sua condição de produtores de rapadura ou de rapadura e
aguardente ao mesmo tempo, sem outra proteção que não viesse dos próprios elementos da
natureza e do preço que seu produto conseguia nos centros de consumo, sobretudo nas feiras
das localidades do interior. A êles não chegava a assistência dos órgãos financiadores. O
instituto do Açúcar e do Álcool, dominado quase sempre por usineiros, requintava em
desconhecer a existência de uma classe produtora, que apesar de sua inferioridade técnica,
ainda assim obtinha um montante considerável nos balanços comerciais e nos orçamentos dos
Estados nordestinos, sobretudo o do Ceará, com seus engenhos de rapadura instalados à
maneira primitiva, na região do Cariri. Instigados por usineiros mais gananciosos do mercado, o
Instituto do Açúcar e do Álcool chegava, algumas vêzes a propor a proibição do fabrico da
rapadura ou a limitação da capacidade produtora dos engenhos, no caso representada por
“cargas” fixadas o seu tanto arbitràriamente. Via-se claramente que as usinas procuravam
conquistar o mercado sertanejo na sua preferência pela rapadura em lugar do açúcar (...)
Contra um produto de tão larga aceitação, desde velhos tempos, em áreas sobretudo
sertanejas, os usineiros teriam de lutar com tôdas as suas fôrças, a fim de afastá-lo do
mercado: o açúcar de usina teria de penetrar até onde a rapadura fazia parte dos hábitos
alimentares do sertanejo. As tentativas que se fizeram no sentido da extinção dos engenhos de
rapadura não têm outra explicação. Fora do raio de ação da agro-indústria das usinas, os
engenhos de rapadura teriam de bastar-se a si mesmos, ou a reduzir-se à sua expressão mais
simples, como ainda hoje são encontrados em vários pontos do sertão nordestino. (...) Mas não
seria sem conseqüência o combate surdo que vez por outra os usineiros assentados nos postos
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da direção do Instituto do Açúcar e do Álcool moviam contra os engenhos ou engenhocas de
rapadura. Muitos dêles, de fato, se extinguiram. Os da Zona do Agreste, por exemplo, são
raríssimos. Outros transformaram-se em sítios produtores de cereais ou pequenas fazendas de
gado leiteiro para a fabricação de queijos e manteiga. Quando próximas de alguma usina,
continuaram a plantar cana na condição de fornecedores desta” (Rabello, 1969: 17/18).
Pouco depois, em 1973, descortina-se quadro essencialmente idêntico. Passa-se de suspeito
tratamento equânime, quando os produtos artesanal e industrial estiveram debaixo da mesma
legislação, à deliberada omissão, momento em que a rapadura e o açúcar de engenho desaparecem
das disposições legais.
“O sistema de defesa do açúcar instaurou verdadeiro monopólio de fabricação em favor
dos proprietários de usinas, cuja produção era significativa para a finalidade do IAA. Nas áreas
de pequenos proprietários, os banguezeiros e rapadureiros não tiveram a proteção do Instituto,
apesar de estarem incluídos no seu campo de ação. O IAA pareceu desconhecer as
necessidades da indústria rapadureira embora esta fosse muito importante para a economia
local de inúmeros municípios brasileiros. Temendo, talvez, inicialmente, a concorrência da
rapadura, consumida em grandes áreas do Sertão, os usineiros do IAA, na ânsia de conquistar
mercado, limitaram a capacidade produtora dos engenhos que a fabricavam. Além disso,
equiparando a rapadura ao açúcar, para fins legais, ficava ela em evidente desigualdade por ser
uma indústria em pequena escala. (...) Baseado na coletânea de leis referentes ao açúcar, de
Lycurgo Velloso, pode-se ver a evolução do interesse do IAA pela rapadura e pelo açúcar de
engenho, interesse intenso no início, visando equiparar a rapadura ao açúcar de usina e, com
isso, liquidá-la. Com o tempo, o interesse decaiu e a rapadura foi abandonada à sua sorte,
talvez o meio mais rápido de se conseguir o seu fim, já que seus produtores são de poucos
recursos” (Jambeiro, 1973: 41/42).
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Final de século, mais de vinte anos depois, sintética avaliação da atuação do Instituto do
Açúcar e do Álcool reitera as constatações anteriores.
“A proteção dispensada às usinas e destilarias de álcool e a ampliação de crédito a elas
fizeram com que o processo usineiro se intensificasse e, pouco a pouco, os primitivos engenhos
bangüês fossem sendo desmontados, resistindo, por algum tempo, apenas aqueles localizados
em áreas menos acessíveis e onde a produção destinava-se ao mercado local e sub-regional”
(Andrade, 1994: 225).
Indiscutível a inevitabilidade do processo de modernização do setor canavieiro do Brasil. O
crescimento da produção industrial de usinas e destilarias, em contexto de expansão do capitalismo,
inexoravelmente estabeleceria poderosa concorrência com o congênere artesanal. A rapadura, o
açúcar e a aguardente fabricados em pequenos engenhos não poderiam conservar eterna posição
de domínio no mercado brasileiro. Entretanto, a desestruturação da produção tradicional foi
decisivamente acelerada pela atuação do Estado, através de modelo de modernização que
beneficiou pequeno segmento e excluiu a grande maioria dos produtores.
O arcaico e o moderno: as relações da persistente produção tradicional de derivados da cana com
o capital:
A observação da evolução da distribuição espacial dos engenhos de Minas Gerais evidencia
algumas características importantes da história da produção de derivados da cana em espaços
canavieiros orientados para mercados internos. Ainda que a cultura e transformação da cana sempre
fizessem parte da paisagem de todas as regiões mineiras, acentuadas foram as variações quanto à
distribuição relativa do número de engenhos. No século XIX e princípio do século XX havia ponderável
simetria entre a distribuição da população e a distribuição dos engenhos, uma razoável correspondência
entre o tamanho da população e o número de engenhos. Na última meia centúria do Novecentos essa
simetria foi completamente quebrada, quando outros fatores passaram a determinar a distribuição
espacial dos engenhos. No final do século XX os engenhos mineiros estavam concentrados nas
mesorregiões economicamente menos dinâmicas do estado, nas mesorregiões com maior
concentração de populações rurais pauperizadas.
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Essa associação entre a sobrevivência da produção tradicional e o complexo fenômeno da
pobreza, nas mesorregiões com indicadores econômicos e sociais menos favoráveis, sugere a
divisão de Minas em dois grupos de mesorregiões, segundo a evolução do número de engenhos. De
um lado estavam as mesorregiões relativamente mais dinâmicas do estado (grupo I), em que é nítida
a tendência ao desaparecimento dos engenhos; de outro estavam as mesorregiões relativamente
menos dinâmicas (grupo II), em que a produção tradicional deve ter maior sobrevida. Do princípio
para o final do século a inversão foi quase que total: em 1922/25 o grupo I detinha 70% dos
engenhos, em 1995/96 o grupo II concentrava 67% dos engenhos.
Tabela 13: Distribuição espacial dos engenhos de Minas Gerais, 1922/25 e 1995/96
Mesorregiões
Grupo I
Campo das Vertentes
Central Mineira
Metropolitana de Belo Horizonte
Oeste de Minas
Sul/Sudoeste de Minas
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
Zona da Mata
Grupo II
Jequitinhonha
Noroeste de Minas
Norte de Minas
Vale do Mucuri
Vale do Rio Doce
Minas Gerais

Engenhos em 1922/25

Engenhos em 1995

Evolução do número de
engenhos no período

Nº

%

Nº

%

425
1225
5079
1851
3287
2820
8504

1,3
3,7
15,4
5,6
10,0
8,6
25,8

310
448
2646
444
471
592
2956

1,3
1,9
11,2
1,9
2,0
2,5
12,5

-27%
-63%
-48%
-76%
-86%
-79%
-65%

2557
505
3660
804
2211
32.928

7,8
1,5
11,1
2,4
6,7
100,0

4037
710
7111
535
3366
23.626

17,1
3,0
30,1
2,3
14,2
100,0

+58%
+41%
+94%
-33%
+52%
-28%

Fontes: Anuário Estatístico de Minas Gerais para o ano de 1922/25; Censo Agropecuário do IBGE para o ano de
1995/96.

A capacidade de sobrevivência de formas camponesas de produção no Brasil, a grande
importância da pequena agricultura de subsistência, é indício de que o processo de transformação
capitalista no campo ainda está longe de se completar. Essas formas arcaicas, baseadas em
relações de produção não-capitalistas, tendem a ser expressões de longa duração.
As principais características dessa produção de subsistência, como de resto, do conjunto da
agricultura brasileira, na década de 1970, podem ser consideradas ainda válidas no início do século
XXI. Em cenário de acentuada concentração fundiária, em que a terra é fator produtivo de primeira
importância (o caráter extensivo da agricultura brasileira resulta em concentração da renda e da
riqueza), as pequenas propriedades apresentam as maiores taxas de área explorada (uso mais
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intensivo da terra), com produção de pequeno valor e renda baixíssima. Também é nas pequenas
propriedades que o trabalho familiar não só predomina como se constitui na base da produção. A
baixa renda e a impossibilidade de reprodução ampliada das unidades camponesas resultam na
necessidade de assalariamento temporário, forma de complementação da renda mínima para a
sobrevivência da família, e na progressiva expropriação. A pequena propriedade (menos de 20% da
área total) responde por 50 a 60% da produção da agricultura brasileira, 27% da criação bovina e
mais de 50% da criação de pequenos animais. É também nas pequenas propriedades que os
investimentos produtivos e a renda bruta por hectare são relativamente mais elevados. A baixa
produtividade do trabalho e dos investimentos produtivos por pessoa ocupada são importantes
fatores a explicar a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de reprodução das unidades
camponesas.
A maior parte dos atuais pequenos fabricantes mineiros de derivados da cana enquadra-se
plenamente nessas características. São formas camponesas de produção, baseadas no trabalho
familiar, com o produtor detendo a propriedade da terra e instrumentos de trabalho, produzindo
diretamente porção significativa de sua subsistência e direcionando parte dos gêneros para
comercialização.
No último Censo Agropecuário do IBGE, 1995/96, foram computados em Minas 14.817
engenhos rapadureiros, 343 engenhos de açúcar, 8.466 engenhos aguardenteiros, 956 engenhocas
de garapa e 910 para a fabricação de melado. As estatísticas do número de engenhos, do princípio
do século até os dias atuais, e pesquisas de campo realizadas no início da década de 1990, indicam
três realidades: a fabricação de açúcar de engenho está praticamente extinta em Minas Gerais, ainda
que perspectivas de exportação (agricultura orgânica) tenham estimulado pequeno crescimento da
produção de açúcar mascavo (o açúcar de fôrma sobrevive quase que exclusivamente na memória
dos antigos engenheiros de cana); a produção de rapadura está cada vez mais confinada às áreas
pobres do estado perdendo, a passos largos, espaço na dieta dos mineiros; a aguardente é o único
derivado que assiste a processo de crescimento, estimulado pela expansão do consumo.
As principais características da atual pequena produção de derivados da cana em Minas
Gerais são: convivência de equipamentos modernos com máquinas primitivas, ainda sobrevivem
engenhos antigos e de tipo antigo; as técnicas agrícolas e os processos industriais também são
caracterizadas por permanências arcaicas lado a lado a processos modernos; a especialização na
produção de derivados da cana é a exceção, predominam amplamente as unidades com pauta
51

produtiva diversificada; os engenhos de cana continuam funcionando parte do ano, produção
sazonal, e, em parcela expressiva dos casos, produzindo apenas para o consumo doméstico; a
fabricação de aguardente continua debaixo de legislação fiscal opressora, resultando na
clandestinidade da grande maioria dos engenhos e alambiques; a tendência, cada vez mais
pronunciada, é da extinção da produção artesanal e semi-manufatureira de derivados da cana em
determinadas messoregiões do estado; os engenhos antigos e de tipo antigo sobrevivem nas
messoregiões mais pobres e/ou isoladas, nas mais dinâmicas e com melhor sistema de comunicação
desaparecem em ritmo cada vez mais acelerado.
As raízes históricas dessa ainda relativamente vigorosa pequena produção de derivados da
cana remetem ao Dezoito mineiro. Já na implantação e primeiras décadas de funcionamento dos
engenhos de cana em Minas estão configuradas as características que distinguirão esse espaço
canavieiro por quase 300 anos.
Resistindo a longo processo de desestruturação e revelando extraordinárias permanências e
sobrevivências, são encontrados hoje, ainda em funcionamento, engenhos com todos os tipos de
equipamentos de moagem (moendas verticais e horizontais, de madeira e de ferro, utilizando dois a
cinco cilindros), movimentados pelas mais diversas forças motrizes (manual, tração animal, energia
hidráulica - roda d’água e turbina, motor a diesel, elétrico) e empregando todos os tipos de
mecanismos de transmissão (direta, com redutores de rotação e ampliação da força, engrenagens de
madeira ou de ferro, com sistema de polias e correias). Ainda são encontrados casos de associação
de máquinas (acoplamento de sistema de pilagem ao eixo de transmissão da roda d’água monjoleiro, adaptação com correias da roda de ralar mandioca ao eixo de transmissão da roda
d’água, múltiplas máquinas hidráulicas movimentadas a partir de sistema único de canais de
condução de água) e variados sistemas de tração animal (movimentados por bois, ou por cavalos, ou
por bestas, utilizando de uma a três juntas, com recursos de atrelagem variados). As fornalhas
também são de muitos tipos (individuais ou do tipo trem da Jamaica, com ou sem chaminés, com
aberturas internas ou externas) e construídas com diversos materiais (barro, tijolos, alvenaria). Os
instrumentos e equipamentos de cozimento do caldo (tachos, tachas, caldeiras, escumadeiras,
rominhóis), recipientes para o batimento do melado, engradados para a enformação da rapadura,
recipientes para a fermentação do caldo, alambiques para destilação e recipientes para
armazenagem e envelhecimento da aguardente (dornas, paróis, barris, tonéis) também se
apresentam variadíssimos quanto ao tamanho/capacidade, formato e material. Além destas
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inequívocas evidências materiais, as sobrevivências também se manifestam nas técnicas agrícolas e
nos processos industriais, em que uma infinidade de variações revela importantes especificidades
regionais.
O que provavelmente está na base dessas vigorosas continuidades é o do sentido da produção
dos engenhos mineiros. É a histórica vinculação com os mercados internos a Minas e, em medida bem
menor, mercados internos vizinhos, especialmente o interior do Nordeste. A agroindústria canavieira de
Minas Gerais surgiu e desenvolveu-se voltada para o abastecimento desses mercados. Nos séculos
XVIII, XIX e parte do século XX, as dificuldades de comunicação, dos custos dos transportes,
inviabilizavam a produção em grande escala. As distâncias eram longas, o mercado interno mineiro,
ainda que de grandes proporções, era espacialmente desconcentrado. As exceções eram o
abastecimento do sertão nordestino, via Rio São Francisco, e o suprimento de grandes centros
urbanos, como Diamantina e Ouro Preto. Assim, o típico engenho de cana mineiro estava inserido em
fazenda diversificada, onde inexistia a especialização produtiva. Os fluxos comerciais preponderantes
sempre foram os de curta distância, com a venda local da parte excedente da produção de derivados da
cana.
A persistência da pequena produção de derivados da cana em Minas, assim como em outros
espaços canavieiros do Brasil, deve ser entendida no quadro mais amplo da incompleta transformação,
modernização, capitalista no campo. Quatro fatores estão na base da transformação parcial da
agricultura brasileira.
O principal meio de produção permanece sendo a terra, a grande produção é praticamente
indissociável de grandes áreas. A geração de rendas elevadas depende do latifúndio, de modo geral a
agricultura brasileira é extensiva e pouco capitalizada. A propriedade da terra funciona como mediação
para outras formas de riqueza na agricultura brasileira.
O segundo fator, a persistência e recriação da pequena produção, baseada em relações de
produção não-capitalistas, impede o capital de concluir o processo de expropriação dos trabalhadores.
A grande propriedade, associada ao capital comercial e industrial, retarda o desenvolvimento das forças
produtivas. A especulação com a terra, reserva de valor, fortalece a pequena produção na forma de
parcerias e arrendamentos. A ausência ou baixa lucratividade da produção comercial de alimentos
recria a pequena produção camponesa, responsável pela produção de gêneros agrícolas com preços
relativamente baixos.
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O Estado favorece a capitalização da grande propriedade. A política de modernização baseia-se
no crédito rural subsidiado especialmente direcionado para o grande proprietário. A fixação de preços
dos produtos agrícolas é orientada a beneficiar os produtos da grande exploração, enquanto o
tabelamento dos alimentos básicos permanece em nível baixo.
O quarto e último fator é o alto grau de exploração da mão-de-obra empregada. As adversas
condições em que se desenvolve a pequena produção produz extrema pauperização, em contexto de
violento processo de expropriação. O assalariamento eventual rebaixa salários, a subsistência do
trabalhador é assegurada com alto grau de exploração da força de trabalho.
Nesse cenário, a sobrevivência da pequena produção de derivados da cana ganha sentido
econômico na lógica do capital. As persistentes formas arcaicas não estabelecem relação de oposição
com as formas modernas, ao contrário, associam-se simbioticamente, embora com evidente assimetria
com relação aos benefícios auferidos por cada parte. Ao rapadureiro e lambiqueiro importa assegurar
sua subsistência, mobilizando os recursos que lhe são possíveis e sabendo, quase como um atavismo,
que deve contar somente com suas forças e com a solidariedade daqueles que partilham das mesmas
agruras.
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IV. Presente E Passado Iluminam-Se Com Luz Recíproca: As Técnicas Do Setor Agroaçucareiro
Tradicional De Minas Gerais:
O cultivo e transformação da cana-de-açúcar em Minas Gerais são atividades com vigência
temporal atípica, perfeitamente enquadráveis no conceito de longa duração formulado por Fernand
Braudel. A permanência de padrões técnicos e traços culturais arcaicos, no sentido de originários de
épocas remotas, conforma amplo campo de observação e pesquisa. Legitima-se o estudo do
passado também e decisivamente a partir do presente. A sobreposição de temporalidades permite
ressuscitar documentos mortos ao confrontá-los com testemunhos vivos, sobretudo a memória oral
dos engenheiros de cana.
A observação direta, sem mediações, de sobrevivências e permanências de realidades históricas
seculares, funda-se na proposição de que presente e passado iluminam-se com luz recíproca. O
objeto apresenta-se por inteiro e sem intermediários, cabendo ao historiador a tarefa de saber
interrogar suas fontes, a capacidade de diferenciar as continuidades e persistências dos resultados
de rupturas e transformações. Para além da constatação das coincidências entre passado e
presente, torna-se possível manejar o conhecimento excedente que as fontes vivas do presente
proporcionam no sentido de preencher as lacunas e insuficiências do conhecimento do passado.
Os resultados obtidos do cotejo entre fontes históricas separadas por intervalo de dois séculos e
meio, documentos do Códice Costa Matoso de 1750 e fotografias e depoimentos orais do final do
século XX, demonstraram a pertinência de metodologia de pesquisa histórica e confirmaram a
atipicidade do objeto investigado. Do encontro desses documentos resultou panorama de
equipamentos e processos técnicos do setor agroaçucareiro tradicional de Minas Gerais.
A produção de derivados da cana é, por um conjunto de fatores, a mais rica permanência de amplo
universo de atividades rurais de transformação que preservaram os referidos padrões técnicos e traços
culturais arcaicos. No final de século XX, os engenhos ainda estavam disseminados por quase todo
território mineiro, embora com marcantes concentrações regionais. A grande quantidade e diversidade
de equipamentos antigos, sobrevivências do Setecentos e Oitocentos, e de tipo antigo, soluções
técnicas dos séculos XVII a XIX, atestavam clara continuidade. A larga predominância de processos
produtivos tradicionais, inclusive em parcela considerável dos engenhos que funcionavam com
equipamentos relativamente modernos, afirmavam inequívoca permanência. Além dessas exuberantes
expressões materiais, destacava-se o vultoso número de engenheiros de cana herdeiros de tradições
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familiares que recuavam aos séculos XVIII e XIX, integrantes de famílias com longevos vínculos com a
fabricação de derivados da cana.
Para o estabelecimento do cotejo com as descrições de Caetano da Costa Matoso foram
selecionados depoimentos de produtores que, no início da década de 1990, ainda trabalhavam ou
detinham memória do tempo em que trabalharam com o tipo de engenho descrito pelo cronista
setecentista, engenho de entrosas ou engenho de pau, assim como os depoimentos com informações
sobre a fabricação de açúcar de fôrma, atividade praticamente extinta e que foi objeto de especial
atenção de Costa Matoso. No quadro seguinte estão relacionados os nomes dos entrevistados, o
município em que atuam ou atuaram como engenheiros de cana e a data de recolhimento do
depoimento.
Quadro 2: Depoimentos orais selecionados para o cotejo com as crônicas de Costa Matoso
Entrevistado
Abraão Ângelo da Guarda Silveira
Adão José Virgínio
André Pereira Dias
Antônio Soares da Silva
Augusto Silveira Neto
Emília Cordeiro Barbosa Lima
Guilhermino Lino da Costa
Hailê Nunes da Silva
João Magno Thomás de Figueiredo
João Martins Soares (Zinho)
Joaquim Ferreira da Cruz
José Antônio Barroso (Zequinha)
Moisés Fernandes de Oliveira
Vicente Faleiro de Morais
Vicente Fernando de Araújo
Vicente Ferreira dos Santos

Município
Oliveira
Salinas
Turmalina
Minas Novas
Oliveira
Minas Novas
Martinho Campos
Dom Joaquim
Dom Joaquim
Divinópolis
Brasília de Minas
Minas Novas
Salinas
Carmópolis
Turmalina
Turmalina

Data do Depoimento
Agosto 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Setembro 1993
Agosto 1992
Agosto 1992
Setembro 1993
Fevereiro 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Agosto 1993

O ouvidor Caetano da Costa Matoso legou preciosas observações sobre a produção de
derivados da cana-de-açúcar em Minas Gerais. Surpreende o detalhismo das descrições sobre variados
aspectos de uma atividade praticamente ilegal. No Setecentos mineiro, os engenhos de cana foram
considerados concorrentes do lucrativo comércio de aguardente do reino que abastecia as áreas
mineradoras, responsabilizados pelo desvio de mão-de-obra escrava da extração do ouro e
denunciados como colaboradores para o perigoso consumo desregrado de bebidas alcoólicas por parte
dos cativos.
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Em colônia em que a grande lavoura canavieira, completamente enquadrada na lógica do
exclusivo metropolitano, era objeto de atenção incomparavelmente maior, qual seria a razão de tanta
minúcia no relato de produção voltada para o mercado interno? Talvez o intento do ouvidor estivesse
associado à tentativa de reunir informações sobre atividade praticamente ignorada no seu
funcionamento, alvo que era de perseguições ou de rigorosas restrições legais, com o objetivo de
subsidiar a administração colonial.
É indubitável o notável valor dos documentos do códice para a história da cana-de-açúcar em
Minas Gerais. A crônica de Costa Matoso, ao menos na parte que trata da produção de derivados da
cana, é raridade dentro da documentação pública dos períodos colonial e imperial mineiros. Os
estudiosos do tema provavelmente só encontrarão descrições tão minuciosas na literatura de viagem do
século XIX.
Com o objetivo de estabelecer comparação com os depoimentos orais e registros fotográficos, os
documentos do códice foram reduzidos às menores unidades de informação possíveis. No quadro
seguinte são apresentados os seis grandes grupos temáticos em que essas unidades foram
classificadas.
Quadro 3: Temário dos documentos do códice Costa Matoso relativos ao cultivo e transformação
da cana-de-açúcar
Matéria-prima: aspectos morfológicos da planta cana-de-açúcar e informações sobre o seu ciclo de desenvolvimento.
Cultivo: dados sobre técnicas de cultivo e preparação do solo; capina; maturação da cana; corte e preparação da cana
para a moagem; relação entre a qualidade do solo e a adaptação, desenvolvimento e produtividade da cana; transporte
para a moagem; informações sobre as condições de solo e técnicas de cultivo nas zonas produtoras do litoral, dados sobre
as formas de divisão da produção de matéria-prima entre engenhos e lavradores de cana.
Engenho: informações sobre os equipamentos de moer cana; forças motrizes utilizadas e porte dos engenhos; geração e
transmissão da força motriz; descrição dos equipamentos de moagem, identificação dos componentes; descrição do
funcionamento dos equipamentos.
Moagem: descrição da operação de moagem da cana; capacidade extrativa de caldo; acidentes nos engenhos; condução
do caldo para a fermentação ou cozimento.
Açúcar: técnica de elaboração do açúcar; descrição dos equipamentos e utensílios empregados no cozimento e purga;
descrição do cozimento do caldo: limpeza e evaporação; descrição da purga: cristalização, purificação e destino dos
resíduos; descrição da secagem e redução do açúcar, tipos de açúcares; identificação das zonas produtoras de açúcar do
Brasil.
Aguardente: técnica de elaboração da aguardente; descrição dos equipamentos utilizados; descrição da fermentação do
caldo; descrição da destilação; armazenagem e comercialização; consumo de aguardente, composição social dos
consumidores; aplicações medicinais da aguardente; avaliação da rentabilidade da produção e comercialização.

Na seqüência são apresentados os resultados da superposição dos dois conjuntos de
informações. Confrontam-se dados separados por intervalo de tempo próximo há 250 anos, Emparelhase a produção de açúcar e aguardente de meados do século XVIII com a do final do século XX. Os
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resultados são impressionantes. Com exceção daqueles aspectos particulares ao Dezoito,
inevitavelmente conjunturais e naturalmente mutáveis, as demais informações revelam espantosa
coincidência, continuidade, entre passado e presente.
As informações foram sistematizas em quadros segmentados em campos: 1. identificação da
natureza das informações; 2. unidades de informação do códice Costa Matoso (1750); 3. extratos dos
depoimentos orais dos engenheiros de cana e registros iconográficos (1992/93); 4. comentários que
analisam as coincidências, variações e divergências entre os dados dos séculos XVIII e XX; 5.
comentário geral sobre o potencial dos depoimentos orais e registros iconográficos em preencher
lacunas e/ou suprir insuficiências do códice Costa Matoso.
Quadro 4: Matéria-prima
Natureza da Informação: Descrição morfológica da planta cana-de-açúcar cultivada no Brasil, comparação com as canas de
Portugal; considerações sobre o ciclo de desenvolvimento da cana.
Costa Matoso (1750): O açúcar procede de umas canas que vulgarmente lhes chamam de açúcar. Estas canas são bem
apropriadas às nossas canas de Portugal, com que se compõem as parreiras e latadas, na cor e no feitio, que é o mesmo;
a folha é muito áspera – e tão áspera que corta –, é mais estreita, não cresce tanto como as nossas, mas no geral é de
seis, sete palmos, mas já se tem visto de doze, que se apanham tivesse a sua satisfação. Crescem bem, que a melhor terra
há ser varga e alguma coisa úmida. Têm estas canas os seus gomos muito mais perto ou juntos uns dos outros, que a
maior distância que têm algumas é meio palmo, que o comum é muito menos. São as nossas canas vãs ou ocas por
dentro; estas são maciças e cheias de um âmago claro e muito sumarento, e desta umidade, que não é pouca, se faz todo
o fruto que se tira desta planta da cana. (...) A cana de que se faz uma e outra coisa é pelo modo e feitio de caniço do
Reino, crescendo à proporção da qualidade da terra em altura de 5 até 12 e 15 palmos.(...) E logo que esta cana tem dois
ou três palmos, é doce o suco, e se planta ou na mesma parte onde se corta, se é terra boa, ou em diversa tem folhas feitio
das canas do Reino, ainda que mais pequenas; tem grossura pouco mais que a de milho, tendo a casca como a do milho.
Engenheiros de Cana (1992/93) e comentários: Até o final do século XVIII cultivou-se uma única espécie de cana no Brasil,
normalmente denominada cana-de-açúcar ou cana criola. Outras variedades começaram a ser plantadas no país a partir do
século XIX. Das dezenas de variedades cultivadas ou mencionadas pelos engenheiros de cana algumas certamente são
canas antigas, remanescentes do século XIX. A caiana, que hoje é quase que exclusivamente cana de quintal, não sendo
utilizada pelos engenhos, é caso inequívoco de cana do Oitocentos. A java, ainda largamente cultivada, tudo indica que
também é cana do século XIX. É pequena a probabilidade de sobrevivência da cana descrita por Costa Matoso. Mesmo
que essa primitiva cana ainda fosse cultivada em Minas, seria extremamente difícil sua precisa e segura localização. Os
principais obstáculos são: as designações que identificam as variedades apresentam grandes variações regionais, cresce
constantemente o número de canas híbridas e as canas antigas são cada vez mais substituídas por variedades modernas.
Portanto, parece difícil, se não impossível, a comparação das características morfológicas dessa cana do Dezoito com
canas da mesma variedade cultivadas no final do século XX.
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Quadro 5: Cultivo
Natureza da
Informação

Engenheiros de Cana

Costa Matoso 1750

1992/93

Comentários

Locais mais

Cresce bem, que a melhor

Se é dum lugar mais seco, ela dá mais

Os depoimentos coincidem

apropriados para

terra há de ser varga e

fraca. Se é dum lugar que tem mais

quanto à necessidade de

o cultivo.

alguma coisa úmida.

umidade, ela sai melhor. ADÃO, SALINAS

terra mais úmida não só

Aqui pelo menos, a gente planta é nas

para o pleno

grotas, né? Nas vargens, que são uma

desenvolvimento da cana

terra mais fértil, dá pra produzir mais.

como para o maior número

HAILÊ, DOM JOAQUIM

de socas.

Tempo

Para verdadeiramente

Uai, aqui nessas terras nossas, ela pra

Segundo os entrevistados a

necessário para a

esta cana estar capaz de

ficar boa mesmo é dois anos, mas até

maturação da cana no

maturação da

se cortar, plante-se em

ano e meio a gente corta. ZINHO,

primeiro corte oscila de um a

cana;

que tempo for, há de

DIVINÓPOLIS

dois anos. Os depoimentos

interferência da

passar dois janeiros por

apontam variações

qualidade do solo.

ela, só se a terra é tão boa

climáticas, qualidade do solo

que puxa muito.

e variedades cultivadas
como fatores que
determinam o tempo de
maturação. Em geral o corte
realiza-se 18 a 24 meses
após o plantio.

Parte da cana

O que se planta desta

Eu planto o olho. Nós usamos plantar

A maior parte dos

utilizada no

cana são os olhos;

muito é o olho, mas planta a cana

produtores planta a ponta ou

plantio

também se planta a

também. Quando falta o olho, a cana

olho da cana, a parte que

mesma cana assim

mais verde um pouco, também você

sobra do corte; contudo,

mesmo inteira.

pode plantar que ela nasce muito bem.

muitos relataram o cultivo

Tem que ser picada, né? Num pode ser

com partes da cana inteira.

muito não. Tem que ser pedaço assim,
de 30, 20, 40 centímetros. HAILÊ, DOM
JOAQUIM
Preparo da terra e

O modo de a plantar é

Eu coloco os boi e venho com o arado,

A forma de plantio mais

plantio; utilização

depois da terra limpa e

mudo o ponto do arado, você tá vendo?

usual é a abertura de covas

de arado ou

queimada, e se é assente

Prá bem fundo, aí volta pra cá outra vez,

com enxada. Os produtores

enxada.

varga que se lhe pode

fica o rego pronto! Agora você vem com

relacionam uma série de

meter arado, assim que

uma cana inteiriça e vai colocando ó ...

vantagens dessa forma de

este a vai abrindo o rego

essa é a fileira. E quando é enxadão,

cultivo. Todavia, não foram
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na terra assim se vai

você abre a cova separada. JOAQUIM,

poucos os relatos de

botando à terra os olhos,

BRASÍLIA DE MINAS

utilização de arado, que

pelo comprimento do

Usa cova. O lugar que pode a gente ara,

depende das condições

rego, a cana deitada, ou

né? Faz o risco e coloco os olhos de

topográficas do terreno.

se abrem a terra com as

cana, né? MOISÉS, SALINAS

enxadas, (...)
Capinas.

(...) e daí a dois meses ou

Uns dois meses depois que planta é a

A maior parte das

mais se limpa e depois se

primeira capina, depois tem a segunda

entrevistas indica a prática

lhe tira a folha velha.

daí a seis meses. Conforme o primeiro

de duas capinas anuais.

corte, até três, né? Porque a cana leva

São minoritários os casos de

dois anos pra dá o primeiro corte, depois

uma ou mais de duas

cê cortando uma vez, no outro ano tem

capinas. A época e número

cana outra vez. HAILÊ, DOM JOAQUIM

das capinas variam segundo
uma série de fatores: índice
pluviométrico, qualidade do
terreno, se primeiro corte ou
soqueira, e variedade
cultivada.

Qualidade do solo

Nestas Minas, todo o ano

Que eu plantei essa cana aí deve ter

Não foi encontrado produtor

e necessidade de

ou todos os anos, é

mais ou menos uns oito anos. (...) Uai!

que tenha necessidade de

renovação da

preciso plantar assim a

Ela vai durando, né? Porque ela não

renovação anual de seu

plantação;

cana, senão perde-se,

acaba não, sabe? Enquanto estiver lá

canavial. É grande a

várzeas.

porque não são as terras

sem criação comer, ela fica lá direto

variação do número de

tão boas que a possam

dando cana, né? Porque a cana se

socas, casos de duas a três

sustentar que da raiz que

capinar ela dá, se não capinar ela dá

socas convivem com

fica na terra torne a

assim ... (...) Tem uns tipos de terra que

canaviais de mais de dez

rebentar, de sorte que

a cana não sai, ela morre, porque é seco

anos. O trato cultural, a

fique basta como já tinha

demais, sabe? Terra seca não dá, ela

qualidade do solo e a

estado. Só sim se apanha

não tem umidade nenhuma, não é?

variedade cultivada são os

alguma varga que, como é

Então, ela morre. Não garante a soca

fatores apontados como

terra assente, ainda a

não. O melhor pra sair cana é nas

determinantes da

conserva alguns anos

vazante, né? Puxando pro lado da água,

longevidade das plantações.

sem se plantar.

né? Tem que ter umidade, né? EMÍLIA,
MINAS NOVAS
Dessa cana que chegou aqui hoje que é
do meu pai desde que eu me criei de
moleque, com a idade de 10 anos. Ajudei
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meu pai a carpir essa cana aí, eu com
idade de 10 anos. Hoje eu estou com 34
anos. Tá num terreno úmido e baixo, na
beira dum corguinho. VICENTE,
TURMALINA
Descrição do

Para se fazer esta bebida,

Se for para cachaça, pelo menos, se há

No corte da cana

corte da cana;

se corta a cana na roça, e

intenção de plantar, tira o olho da cana,

invariavelmente é preciso

desfolhamento;

se desfolha, e se corta o

né? JOÃO MAGNO, DOM JOAQUIM

retirar a palha seca e

destino do olho.

olho com um palmo de

Passa só o facão e corta, deixa a paia lá.

separar a ponta ou olho, que

cana, pouco mais ou

Tem de tirar a folha, a paia seca. VICENTE

pode ser utilizado no plantio

menos, e ali fica; (...)

FERNANDO, TURMALINA

ou para a alimentação de
criação.

Preparação e

(...) e a cana se faz em

Bom, lá a gente corta e carrega o carro-

O transporte da cana em

transporte da

feixes amarrando-se com

de-boi, né? E traz pro engenho. ADÃO ,

carros-de-boi é cada vez

cana para o

a sua mesma palha, e se

SALINAS

menos comum. Ainda

engenho.

carrega em carro para o

Porque aqui antigamente era por carro-

assim, foi encontrado,

engenho, (...)

de-boi, era 64 feixes de cana. Hoje esses

sobretudo em regiões mais

carros pequenos que está tendo aí é

pobres ou no caso de

mais ou menos uns 40 feixes de cana,

pequenos produtores, a

nessa média. Lá eram dois carros de 64

utilização desse antigo meio

feixes de cana. Um feixe de cana,

de transporte. Utiliza-se

aproximadamente, dependendo da cana

também o transporte no

tinha uns que vinham com 15 canas,

lombo de burro ou cavalo,

outros vinham com 20. JOÃO MAGNO,

recurso de produtores muito

DOM JOAQUIM

pobres ou que produzem em
áreas de relevo muito
acidentado.

Comentário geral: As principais lacunas que podem ser preenchidas pelos depoimentos orais em relação ao códice são:
tamanho da área cultivada com cana e relação dessa com a área destinada a outros cultivos; preparo da cana para
moagem, essencial nos engenhos de cilindros de madeira verticais; fatores climáticos intervenientes no desenvolvimento e
adaptação da cana; número de trabalhadores e condições de trabalho no corte e transporte da cana.
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Quadro 6: Engenho
Natureza da Informação: Preparação dos engenhos para a safra do açúcar, reparos.
Costa Matoso (1750): Primeiro que o senhor de engenho entre a fazer a sua safra do açúcar, prepara o seu engenho, que
sempre há o que consertar, porque são fábricas muito grandes.
Engenheiros de Cana (1992/93) e comentários: Os engenhos de pau requerem constantes reparos. Alguns engenheiros
são também carpinteiros ou quebra-galhos no ofício e respondem pela manutenção dos equipamentos de moagem. Seu
Joaquim, município de Brasília de Minas, afirma que não troca seu engenho de pau por engenho de ferro. Sua condição
de carpinteiro o habilita a realizar os reparos que sua máquina venha a exigir: Eu não disponho desse não! Sabe porquê?
Porque esse aí quebra um dente, eu ponho; quebra uma aspa, eu ponho; quebra uma manjarra, eu ponho. Então
aconteceu que o engenho de ferro vai que dá trabalho porque se quebra uma peça eu tenho que procurar na cidade, onde
eles podem preparar pra mim.
Para as grandes fábricas remanescentes, engenhos do século XIX ou do início da centúria seguinte, a manutenção é
problema de maior complexidade. Movidos à água, com maquinismos bem mais complexos e instalações e depósitos
avultados, essas fábricas estão sendo progressivamente desativadas ou transformadas, passagem para energia elétrica
na maior parte dos casos. Os elevados custos de manutenção, a dificuldade com matéria-prima (madeira) e com
profissionais especializados (carpinteiros), ainda é agravada pelo problema, bastante comum, de acentuada redução da
quantidade de água.
O engenho de João Magno, município de Dom Joaquim, é bastante ilustrativo. A roda está seriamente danificada e a
quantidade de água tem sido insuficiente: Ver se eu consigo um motor elétrico, né? Tirar roda d'água, porque não tem hoje
carapina pra poder construir uma roda daquela, não tem madeira, nem quem saiba fazer por aqui. (...) Não, agora acabou.
Tem uns quatro ou cinco anos que eu não faço cachaça por causa de água. (...) Nossa Senhora! Eu, se eu ganhar na
sena, eu vou buscar água onde é que tiver, esta madeira, lá prá Bahia, não sei de onde for e fazer ela toda de roda d'água
e fazer até produzir. É muito bonita tocada a água, né?
Realizar os reparos mencionados por Costa Matoso implica na existência de profissionais especializados, capazes não só
de cuidar da manutenção regular dos engenhos de cana, mas, também, substituí-los quando necessário. O grande
número de toda sorte de máquinas de madeira, empregadas nas diversificadas atividades agrícolas de transformação e na
mineração, sustentou, desde o início da ocupação de Minas Gerais, amplo universo de artífices. A substituição da madeira
como matéria-prima na fabricação desses equipamentos coincide com o lento e progressivo desaparecimento dos
carapinas rurais. Hoje o processo de extinção desses profissionais se encontra bastante avançado, além disso, é
alarmante a falta da própria matéria-prima (em alguns lugares, as madeiras apropriadas para a estrutura dos engenhos,
para as moendas, rodas d'água e transmissões parecem se extinguir mais rápido do que os próprios carapinas).
Natureza da Informação: Descrição das moendas: material, medidas, posição; sistema de entrosas; descrição do
funcionamento do engenho: articulação dos cilindros e transmissão da força motriz.
Costa Matoso (1750): O engenho em que se mói a cana, essencial são as moendas São estas três paus que terão de
grosso oito até dez palmos e de altura cinco ou seis, e todos três estão em pé, tão bem unidos e direitos que lhes mal
cabe uma faca flamenga. Cada um destes paus tem uma dentadura à roda no meio de cada pau, de sorte que todos
têm estes dentes e todos têm, entre dente e dente, vão, ou buraco, por onde se metem entre uns e outros. E estão
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estes dentes tão fixos e seguros que sendo as três moendas como três dedos em pé direitos e quando o engenho
quer moer, anda a rodar à moenda do meio, e com aqueles dentes andando, a do meio faz andar às duas de fora; (...)
Engenheiros de Cana (1992/93) e comentários: As figuras 1 e 2 são de engenho de pau do município de Salinas. Adão e
sua esposa são os moedores, um de cada lado do engenho, sua filha está tocando os bois. O engenho é essencialmente
o mesmo da descrição, porém, de porte menor. É fácil observar os três cilindros verticais de madeira, os dentes
entrosados a meia altura e distinguir o cilindro mestre que recebe a força e transmite para os cilindros laterais. É possível
ainda visualizar a operação de moagem, o sincronismo da introdução da cana dos dois lados, o volume de canas moídas
de cada vez, a necessidade, na introdução das canas, de sustentá-las e penetrá-las ao mesmo tempo, o tamanho
padronizado das canas. Podem ser notadas também a bica de madeira que conduz o caldo para a tacha e a forma de
atrelar os bois ao engenho.
O engenho de pau foi o primeiro equipamento desenvolvido especificamente para a moagem da cana. Inovação técnica do
princípio do século XVII, era a única máquina disponível nos primeiros cem anos da produção de derivados da cana em
Minas Gerais. No século XIX surgiram as primeiras moendas horizontais de ferro, representando novo avanço técnico.
Natureza da Informação: Roda d'água; transmissões: eixo, rodete e bolandeira; cilindro mestre (material, medidas,
formato); transmissão da força entre os cilindros; estrutura: assentamento das moendas; descrição do funcionamento.
Costa Matoso (1750): Compõe-se de uma grande [roda] que faz voltar a água e de um pau anexo que sai do centro dela,
na ponta do qual há um rodete com seus dentes, nos quais pegam pela parte de cima os dentes de outra roda grande, a
que chamam bolandeira, no meio da qual entra o pescoço de uma moenda que tem de comprido quatro ou cinco palmos e
de largo o mesmo, ou menos, sendo o feitio dela redondo e chapeada em roda com chapas de ferro pregadas no alto, por
cima das quais, em roda, ficam uns dentes que saem do mesmo pau, nos quais se metem outros dentes, do mesmo feitio,
de duas moendas mais, da mesma forma, que lhe ficam ao lado, as quais andam por impulso dos dentes da moenda do
meio, segurando-se as duas dos lados, pela parte de cima, em duas travessas, e pela parte de baixo tem seus aguilhões
de ferro, de peso de três e mais arrobas, com espigões que entram nas ditas moendas e sobre que andam, ficando fora
delas um palmo do dito ferro, que assenta em outro ferro por baixo, tendo das bandas cada uma seu bronze, com o qual
ficam seguras para andar, sentadas todas três sobre um pau de grande grossura, a que chamam mesa.
Engenheiros de Cana (1992/93) e comentários: È muito provável que o engenho dessa segunda descrição de Costa
Matoso esteja extinto. Moendas verticais de madeira movidas à água já deviam ser raras no final do século XIX e início da
centúria seguinte. O custo de montagem de engenhos d'água sempre foi bem mais elevado do que os de tração animal,
tornando-os praticamente inacessíveis a indivíduos pouco abastados. As moendas de ferro horizontais, difundidas a partir
do século XIX, devem ter substituído os cilindros de madeira daquelas unidades maiores, cujos proprietários tinham
recursos para arcar não só com os custos de sua aquisição, mas também para proceder às adaptações necessárias a sua
instalação. As vantagens que esta inovação incorporava, sobretudo economia de trabalho e grande crescimento da
produção e produtividade, acabaram por tornar anacrônico o antigo equipamento, ao menos para aquelas unidades
maiores e que produziam para o mercado.
Contudo, as bolandeiras sobreviveram. Os engenhos de tração animal com cilindros horizontais de ferro tiveram que
conservá-las. Neles essas rodas que trabalham na horizontal são necessárias, ainda que em outro sistema de
transmissão. Esses engenhos ainda são encontrados, alguns remanescentes do século XIX.
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As figuras 3 e 4 são de engenho movido a água com moendas horizontais de ferro. Pertencente a João Magno, município
de Dom Joaquim, esse equipamento da primeira metade do século XX é bastante semelhante aos engenhos d'água do
século XIX. Quase todo de madeira, com os cilindros e suas engrenagens de ferro fundido, apresenta sistema de geração
e transmissão de força típico daquele período: roda d'água, eixo de transmissão ligando a roda ao rodete menor, rodete
maior engrenado no menor (redução da rotação e ampliação da força), eixo de transmissão ligando o rodete maior ao
cilindro mestre, sistema de pilões acoplado ao eixo que liga a roda d'água ao rodete menor.
Independente da força motriz, essa segunda descrição traz como novidade à preocupação do magistrado em identificar e
nomear um número maior de peças do assentamento dos cilindros e estrutura do engenho. Assim, reunindo as duas
descrições foram anotadas: moendas, dentadura, dentes, travessa, guilhões, espigões e mesa. Todas essas designações
ainda são utilizadas, com exceção dos guilhões e espigões. Por outro lado, os entrevistados identificam e nomeiam
número muito maior de partes do engenho. Antônio, de Minas Novas, menciona: moendas, contagem/dentadura,
tabuado/mesa, virgens/pés, tear, barras, ponte, aparadeira, troncos, castelo/chumaceiras, agulha, aspa, guia, manjarra,
aspinha, pião, macaco, mastro do engenho, panca, macetes, dente, testeiro.
Comentário geral: Costa Matoso pouco informa com relação à utilização de rodas d'água. Os depoimentos orais abordam
detalhadamente uma série de elementos relativos ao represamento e condução da água para as rodas, utilização de
recursos hídricos em múltiplas máquinas e por várias propriedades, histórico da disponibilidade de água; informam sobre os
materiais, medidas e custos de aquisição das rodas d'água e transmissões; tratam também dos trabalhos e custos de
conservação do sistema de suprimento de água para o engenho e da manutenção dos equipamentos.
Sobre a utilização de tração animal, não fosse brevíssima e, tudo indica, equivocada referência, o silêncio do códice seria
total. Costa Matoso limita-se a dizer que há engenhos que os faz moer a água e outros, bestas, e estes são pobres. Essa
dicotomia, definida ou caracterizada a partir da força motriz empregada, não encontra confirmação na literatura
especializada e fontes primárias. Muitas eram as regiões mineiras que não dispunham de rede hídrica capaz de suprir as
necessidades de seus produtores, resultando em número elevado de engenheiros abastados e que produziam para o
mercado utilizando engenhos de tração animal. Talvez o correto é afirmar que os engenhos pobres eram movidos por
tração animal.
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Quadro 7: Moagem
Natureza da
Informação
Capacidade
extrativa de
caldo.

Identificação do
caldo da cana e
transporte para
os cochos de
fermentação ou
recipientes de
cozimento.

Engenheiros de Cana

Costa Matoso 1750

Comentários

1992/93

(...) e ali se mói, de

Tira, porque lá a gente tem que passar

Os donos de engenho de

sorte que fica aquele

quatro, cinco, seis vezes; agora o bagaço

pau avaliam que suas

bagaço numa palha tão

seca, sabe? JOAQUIM, BRASÍLIA DE MINAS

máquinas podem extrair

seca sem nenhuma

todo ou quase todo caldo da

umidade, (...)

cana.

(...) e de donde se mói

Tem uma bica debaixo das moendas, que

O transporte do caldo é, em

vai aquele caldo, que cá

apara pra uma bica mais larga, aí ela sai

geral, através de tubulação

lhe chamam garapa, por

noutras bica que desce direto, que você

de PVC. Já nos engenhos

uma bica de pau a cair

tem um desvio, uma bica que você vira

mais antigos é comum a

dentro de uns cochos de

prum lado ou pro outro, ou vai pros cocho

utilização de bicas de

pau, (...) que toda tem

de garapa pra fermentação, ou senão vai

madeira. Universal é a

escorrido para baixo e

pra tacha. HAILÊ, DOM JOAQUIM

designação garapa, sempre

daí vai pela bica a cair

empregada como sinônimo

nas caldeiras, que já

de caldo de cana.

estão no fogo.
Acidentes nas
moendas.

Número de
passagens das
canas,
capacidade
extrativa de
caldo.

(...) aqueles andam

(...) por isso que ele vendeu o engenho, o

São muitos os relatos de

com tanta violência que

filho dele perdeu um braço. AUGUSTO,

acidentes em engenho. Mais

já tem havido moendas

OLIVEIRA

comum os casos de

que levaram corpos de

Já aconteceu uma vez, meu menino que

esmagamento de braços e

pessoas inteiras, mas

morreu aí mesmo, né? A aspa pegou, o

mãos nas moendas e

quando chegam a

pau era alto. Então, ela pegou assim e

menos comuns, porém mais

passar saem moídos.

apertou a cabeça dele, matou ele, né?

dramáticos, os acidentes na

EMÍLIA, MINAS NOVAS

estrutura do engenho.

(...) e assim que vão

Passa umas dez vezes mais ou menos.

Grande a variação no

moendo se lhe mete a

Fica torrado o bagaço, o engenho que é

número de passagens da

cana, e como estão tão

bom mesmo, quando o senhor termina,

cana nos engenhos de pau,

juntas assim se vai

joga o bagaço lá, você pode riscar o

com passagens

espremendo a cana,

fósforo que ele pega fogo. ADÃO, SALINAS

relativamente rápidas,

que, passando-a três ou

Passa quatro, cinco vez, seis vez. Com

quatro a cinco vezes; e

quatro vezes, fica

quatro, cinco vez tá seca. JOAQUIM,

passagens demoradas, 30 a

aquele bagaço sem

BRASÍLIA DE MINAS

40 vezes ou 15 a 30 minutos

substância de umidade,

passando o mesmo molho

(...)

ou feixe de cana.
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Descrição da
moagem da
cana.

Destino do
bagaço.

Por entre as ditas

(...) que nós com quatro molho de cana,

Desde o século XVII que a

moendas, ou por da do

né? Não pode moer com três que falta a

operação de moagem da

meio, se metem por um

cana procê por do outro lado, né? Então cê

cana nos engenhos de pau

deles a cana, que com

tem que moer com quatro que dá certinho.

é essencialmente a mesma.

violência e união de

Quando um tá saindo, a outra tá entrando

Os entrevistados são

uma e outra moenda se

do outro lado, tá entendendo? Assim

unânimes em reconhecer

vai logo ralando e

quando sai pra cá, o outro já põe daqui pra

que a extração do caldo

continuando a passar-se

lá, assim dá tudo certinho, até a gente

nessas máquinas é

pelo outro lado até que,

terminar. ADÃO, SALINAS

processo moroso e que

com efeito, estile dela

requer grande dispêndio de

todo o sumo que tem

energia por parte dos

(...)

moedores.

(...) e o bagaço que fica

(...) aí quando seca, você vê que num tá

O bagaço tem vários

se deita fora.

correndo mais a garapa, aí agora, joga

destinos: combustível,

aquele bagaço fora. ANTÔNIO, MINAS NOVAS

adubo, alimentação de
criação, ou simplesmente
jogado fora.

Comentário geral: As ausências mais importantes do códice e que são contempladas pelos depoimentos: número de
canas passadas de cada vez; produtividade do engenho, capacidade de extração de caldo por hora e dia; número de
horas e presença de intervalos no funcionamento do engenho; número de trabalhadores e condições de trabalho na
moagem.
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Quadro 8: Açúcar
Natureza da
Informação

Costa Matoso 1750

Engenheiros de Cana
1992/93

Comentários

Quantidade de

Nestas Minas, já hoje

Já teve muita tradição. Inclusive, nessa

A maior parte dos

açúcar produzida

se faz muito açúcar, (...)

época que meu pai fazia duzentas cargas

entrevistados guarda

de rapadura, cento e cinqüenta, ele fazia

apenas memória da

muita, falava arroba, é muitas arroba de

produção de açúcar por

açúcar. VICENTE, TURMALINA

antepassados. Alguns

em Minas.

deixaram de elaborar o
açúcar há muitos anos.
Poucos permanecem
produzindo e em
quantidades ínfimas.
Época de corte da

(...) e tanto em povoado

Mas isso, moagem de cana é coisa assim

Em geral a safra da cana

cana, qualidade

como cá não se corta

do mês de julho ao mês de outubro. É

não se inicia antes de maio

da matéria-prima

cana para açúcar senão

porque é a região mais seca, então precisa

e não termina depois de

e limpeza da cana

no tempo seco, e há de

de lenha seca e açúcar também, essa

outubro. Poucos são os

para a produção

ser a cana boa [e] limpa.

coisa, tem que mexer com o tempo enxuto,

produtores que trabalham

né? E também é a época que a cana tá,

fora desse período, que

que nós falamos, cana madura. Porque na

coincide com o período mais

época das água a cana tem muita água e

seco do ano.

de açúcar.

tem pouco doce. ABRAÃO, OLIVEIRA
Cozimento do

Mas os engenhos que

Agora, o da fornalha, são três tachas que a

A produção de açúcar e

caldo: número de

fazem açúcar de sorte

gente funciona com ela, na primeira tacha

rapadura apresenta grande

caldeiras,

são prevenidos de

você faz a garapa, que é pra fazer a

variação no número de

passagem do

muitas caldeiras que

limpeza dela, não é? Ela vai fervendo,

recipientes de cozimento

caldo pelas

nunca aquele pára,

fervendo, fervendo, e quando solta aquela

utilizados. É possível

caldeiras,

porque vai passando de

escuma, aí você tem que fazer limpeza,

produzir ambos os

possibilidade de

cheias para as outras,

né? Feita àquela limpeza você joga ela pra

derivados com apenas uma

fluxo contínuo de

não para as desocupar,

frente; vem à outra fria pra aquele local, e

única tacha. O número de

garapa, funções

mas que se faz porque

ela vai ser tirada na última tacha; (...) Você

tachas tende a ser indicador

de cada caldeira.

se escumam em umas e

pega aquela casca da bananeira e faz uma

da magnitude da produção.

em outras ainda, até vai

bica de uma tacha pra outra se ir

A utilização de várias

passando de caldeira a

conduzindo o líquido. AUGUSTO, OLIVEIRA

caldeiras ou tachas acaba

caldeira a purificar,

por impor a especialização

porque o que se faz em

de cada recipiente.

umas não se faz
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noutras, e cada uma
tem o seu mister.
Limpeza do caldo:

E quando se quer fazer

Aqui nós fala é tacheira, né? Aquela

Controlar a temperatura nas

evaporação e

açúcar, em lugar de ir a

menina, essa neta minha mesmo que taí

diversas etapas de

escumação;

calda para o cocho, se

comigo, é uma das tacheira que labuta

cozimento é tarefa que

destino da

encaminha para uma

com garapa aí. Agora, tem a escumadeira,

exige o pleno domínio da

escuma.

caldeira de cobre, onde

uma cuia de escumar o tacho. O tacho

técnica de limpeza e

fervendo com fogo ativo

quando dá fervura, abaixa aquela fervura

evaporação do caldo. Os

por baixo vai juntando

dele, com bastante fogo que tiver debaixo

depoimentos afirmam a

por cima uma escuma,

dele, aquela espuma vai encostando assim

importância central da

que se lhe vai tirando

pro lado, encostando assim, fora da garapa

eficiente limpeza do caldo

com uma escumadeira

e a fervura no meio. Agora, você leva a

para resultado satisfatório

grande e se lança fora.

escumadeira e roda ali, e apanha aquela

na fabricação de açúcar. As

espuma toda e despeja ali. ANTÔNIO, MINAS

escumas são aproveitadas

NOVAS

na criação de animais,
sobretudo porcos.

Cozimento,

E com o muito ferver se

O melado é o seguinte: pela fervura a

São muitos os pontos de

purificação;

vai purificando de sorte

gente já vai conhecendo. Então tem a

cozimento do caldo, na

coagem; pontos

esta calda, que fica em

escumadeira, enfia a escumadeira lá, dá

seguinte ordem: melado ou

do melado e

ponto de melado ou

um banadozinho nela e faz ela assim,

melaço, açúcar de fôrma,

melaço.

ponto fino; estando nele

então quando o pingo ficar aquele trem

rapadura, açúcar de cocho.

se vai passando por um

paralelo, sabe? Então se quiser o melado

Diversos são os

pano, de sorte que fica

grosso, tá no ponto de tirar melado. Que

procedimentos para

coado de algum agraço

é o melaço grosso, o pingo fica parado

identificar o ponto correto de

que possa ter, e assim

assim ó, a uma distância assim ó, ele não

cozimento do caldo segundo

se vai logo deitando em

pinga gota, ele fica aquele negócio

o derivado a ser produzido.

outra caldeira mais

comprido ali na parte da escumadeira.

Conhecimento empírico, a

pequena a que chamam

Então se é o melado mais ralo, o pingo tá

determinação do ponto é

tacha, e ali com fogo se

rápido, pingou mais rápido. E se tá

também tarefa que requer o

vai apurando, de sorte

aquele negócio, parou assim, tá custando

pleno domínio da técnica de

que fica em ponto muito

a pingar, é o melado grosso, isso tira do

limpeza e apuração do caldo

mais grosso que o de

jeito que quiser. O açúcar, no caso de

da cana.

melaço, (...)

fazer o açúcar de fôrma, aí já se tira na
cuia: pega a cuia, põe a água e pega
aquelas pazinhas, dá um banado nela, né?
E joga na água. O Senhor faz assim
começou a juntar uma puxazinha, o senhor
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pegou com dedo, tá aquela puxa mole mas
ela não dá pra pegar, sai assim
desmanchando, é ponto de açúcar. Fez
assim ó, juntou aquelas bolinha, fala assim:
juntou chumbinho, é ponto de açúcar de
fôrma. ABRAÃO, OLIVEIRA
Transporte para

(...) e daqui se tira com

Tem o que eles chama de rominhol,

O reminhol ou rominhol, de

as fôrmas;

uma colher grande a

negócio de cobre pra tirar o melado lá

cobre ou de cabaça,

reminhol.

que chamam reminhol,

dentro, espécie de panela com um cabo

também é utilizado no

(...)

comprido, é uma concha grande, eles

controle da fervura do

chama de rominhol aqui. HAILÊ, DOM

melado, evitando o

JOAQUIM

transbordamento para fora
das tachas.

Descrição das

E depois de purificada

A fôrma é feita de tábua. Fazia assim ó, e

Não foram encontradas as

fôrmas: material,

aquela calda e já em

assim ía colocando, né? Agora era por

fôrmas descritas por Costa

medidas, formato

ponto, se bota em umas

baixo um tábua assim furada, agora ia

Matoso; não foram

e furos; suportes

fôrmas de pau (e

esgotando o mel com o barro, com a

encontradas fôrmas do feitio

das fôrmas.

também se fazem de

friagem do barro, ia esgotando o mel, daqui

de um barril. De vários

barro) do feitio de um

um pouco ficava o açúcar perfeito. ADÃO,

tamanhos, capacidades e

barril, de sorte que

SALINAS

formatos são as fôrmas

tendo três, ou pouco

Dependendo do tamanho da fôrma, porque

descritas pelos

mais ou menos, palmos

tem gente que às vezes faz numa forminha

entrevistados, todas de

de boca, vai acabar em

pequena. Um cocho mais ou menos dessa

madeira e com furos no

modo de funil para

largura, lá você finca um mourão lá, outro

fundo. Foi anotado mais de

baixo, e neste fundo é

lá, outro no meio, outro de cá, outro de cá

um registro de utilização de

tapada com tábua, e

e vai colocando os paus a pique assim,

balaio como fôrma para a

esta tábua é furada com

sabe? Tudo dentro do cocho, e aquele

purga do açúcar. Os

cinco ou seis furos de

melado que vai correndo, vai correndo

suportes descritos por Costa

verruma força. Estão

dentro do cocho. Você pode botar quantas

Matoso, os tendais, foram

estas fôrmas, que têm

toneladas quisesse por ali dentro.

encontrados em antiga

de altura três, quatro,

ZEQUINHA, MINAS NOVAS

fábrica de Martinho

palmos, como não têm

Campos.

assento que as segure
por ser quase agudo,
estão metidas em uns
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buracos, cujos estão
feitos em umas tábuas
grossas, que [estão?]
altas do chão palmo e
meio por não chegar o
fundo da fôrma ao chão,
(...)
Enchimento das

(...) e ali se bota aquela

E aí, que esfriou um pouco, põe na fôrma.

Alguns produtores deixam o

fôrmas;

calda, que quando vai já

A fôrma toda tapadinhazinha, porque

melado por algum tempo no

temperatura da

vai meio fria, que logo

senão vaza, né? Porque tá assim meio

cocho antes de levá-lo à

calda; início da

coalha e não tem lugar

morno, meio quente, já tá açucarando. Aí,

fôrma. Esse tempo é

cristalização.

de sair por aqueles

já pode por o material já morno, ou ainda

variado, de horas a dias.

buracos.

bem esperto, e depois que aquilo passou

Todos que adotam essa

um tempinho fica tudo açucarado, já pode

técnica consideram

bambear e bater a cunha, aí vai correr o

imprescindível a pré-

melaço do pingo. ABRAÃO, OLIVEIRA

cristalização do melado no
cocho.

Cristalização;

Enche-se esta fôrma,

Você espalhou aquele açucarado dela ali

Uma parcela dos produtores

cobertura das

mas sempre dois, três,

na fôrma, porque o açucarado é vermelho,

forra internamente as fôrmas

fôrmas: material,

dedos de pau, e depois

num alveja não. Ali agora, pra ela alvejar

com bagaço ou folha de

consistência e

que está bem coalhado,

forra ela por cima de moinha de bagaço

bananeira. Alguns não

função;

cobre-se este açúcar de

que tira assim aquele barro feito da terra

colocam o barro diretamente

escorrimento do

barro amassado, que

molhada, massa ele bem massadinho,

sobre o açúcar, interpõem

melaço.

não seja muito mole

chega e bate o barro em cima daquela

camada de moinha de

nem muito duro, e este

moinha ali, por cima daquele melado ali. Ali

bagaço. É comum a

barro é o que faz este

agora você deixa ali, né? Ali agora, com

utilização de barro

açúcar ficar branco, e

pouco pega destilando naqueles furozinho

específico: barro de telha,

sem barro não fica

que tem nas fôrma, ele vai destilando e

ou terra de formigueiro, ou

branco; tem então certo

quando aquele barro que foi posto por cima

barro mais argiloso.

limite de dias para estar

daquela moinha, em cima daquele melado

este barro, que tirado o

açucarado, quando ele secar ele trinca

barro já o açúcar está

todo, no ele trincar agora você pode meter

capaz de se tirar da

um negócio qualquer ali, tira aqueles

fôrma. Servem aqueles

tampo de barro, pra jogar fora. Tá o açúcar

buracos do fundo de

também limpinha ali debaixo, né? A

ralo para aquele açúcar

friagem daquele barro da terra, bem

destilar um melado ou

machucado, bem massadinho, é que faz
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melaço, e deste que

com que ele estilar aquele melado azedo,

daqui se estila das

né? ANTÔNIO, MINAS NOVAS

fôrmas é do que lá vai.
Assentamento

Todas estas fôrmas

O tamanho da fôrma de açúcar é sobre o

Sob as fôrmas é colocada

das fôrmas no

estão em ordem por

depósito que você tem pra por ela pra

rede de bicas que aparam o

suporte;

aqueles buracos das

receber o melaço. Porque você tem que

resíduo da purga do açúcar.

escorrimento do

tábuas, e por baixo dos

por nelas, pareado assim, uma espécie de

São bicas de madeira ou

melaço; condução

fundos das fôrmas estão

uma, um depósito corrente, pra você

bambu que conduzem o

(bicas) do melaço

várias bicas, que como

aproveitar depois o melado; por uma lata,

melaço para reservatório.

para o

são as fôrmas muitas

um tanque ali debaixo pra aproveitar o

reservatório

não pode ser uma a

melado. AUGUSTO, OLIVEIRA

(pipas).

bica só, mas estas que

A hora que ela açucara, você vai e vai pra

estão aparando o

fôrma. A fôrma são umas tábuas assim ó,

melaço vão todas cair

são duas tábuas de madeira com

em uma que está posta,

esteirinha de taquara no fundo, você põe

de sorte que vai o

ela ali, tem uma bica por baixo pra aparar o

melaço cair em uma

melado. HAILÊ, DOM JOAQUIM

pipa, e cheia aquela se
põem outras.
Destino do

Deste melaço se faz

Só fazia açúcar e cachaça do melaço que

O melaço quase sempre

melaço.

também cachaça, ou

escorria do açúcar, só!

destina-se à produção de

aguardente, que esta é

GUILHERMINO, MARTINHO CAMPOS

aguardente. Em alguns

a que verdadeiramente

Daquilo que escorria dali a gente

casos é utilizado na

é cachaça.

aproveitava pra fazer cachaça, pra tratar

alimentação de criação.

de porco. ZEQUINHA, MINAS NOVAS
Identificação do

Deste melaço – que cá

Daí depois que acabava de escorrer o

Nenhum dos produtores

resíduo da purga,

o seu nome é mel de

melaço, que é o tal melado de tanque.

mencionou a utilização

uso medicinal.

tanque – se curam os

GUILHERMINO, MARTINHO CAMPOS

medicinal do resíduo da

[tersóis] com outras

purga.

misturas, mas o mel de
tanque é o principal, e
muita gente tem sarado.
Tempo de purga,

Daquelas fôrmas,

Então coloca a massa dentro e aí acerta

O tempo de purga varia

trabalhador

depois que o mestre vê

ela e coloca terra, barro por cima, sabe? E

enormemente de um

responsável pelo

que o barro tem o tempo

aí deixa 15 dias. EMÍLIA, MINAS NOVAS

produtor para outro. Em

controle do tempo

necessário e que está

Ih! Isso aí fica 30 dias, 40, até mais às

alguns dura de seis a 15

de purga, retirada

capaz de se tirar, se tira,

vezes, o necessário, é no mínimo 20 dias.

dias, em outros flutua de 20
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da cobertura.

(...) e está nesta fôrma

Pode ficar até 40. GUILHERMINO, MARTINHO

a 60, existem casos que

15 ou 20 dias, (...)

CAMPOS

alcançam 90 dias.

Capacidade das

(...) e há fôrma que dá

Fazia seiscentas, oitocentas arroba, até mil

A purga pode ser um único

fôrmas segundo

duas arrobas e mais,

arroba de açúcar, fazia aqui. Nós fazia

processo, que resulta em

os tipos de

mas o comum são

açúcar branquim mesmo! Três tipos. Tem

tipos distintos de açúcares,

açúcares; posição

fôrmas que dão

o branco, tem o redondo, que é o médio e

segundo a posição na

dos açúcares nas

quarenta até cinquenta

o preto. Mas o preto não é o pretinho

fôrma; ou progressiva,

fôrmas.

libras de açúcar branco,

também não. GUILHERMINO, MARTINHO

quando apenas o açúcar

que de certa altura da

CAMPOS

branco vai sendo retirado da

fôrma para o fundo é

fôrma e a cobertura de barro

mascavado, que é o

é renovada, resultando em

mais pesado, por isso

um único tipo de açúcar.

vai para o fundo, e por
esta razão escorre
aquele melaço, (...)
Secagem;

(...) e tirado daqui o

Não fica empedrado porque pra secar você

Na primeira descrição de

pulverização.

açúcar anda alguns dias

quebra ele. No sol. Você leva aquela

Costa Matoso o açúcar é

a secar ao sol. (...) e

tabuleta, aquelas plaqueta, põe no sol e vai

retirado das fôrmas e

assim nas fôrmas se

num pano, igual faz com polvilho, mesma

colocado a secar; na

põe a secar ao sol por

coisa, né? Aí você quebra ele, tem um

segunda é levado a secar

alguns dias, no fim dos

macetizinho, você vai até ele ficar na finura

dentro da fôrma, sendo

quais o tiram das fôrmas

que você quer. Se for um sol desse sol

retirado após a secagem,

em que se acha unido e

quente, que é o sol das águas, um sol

quando é cortado e

duro e depois o fazem

quente, de julho, agosto, com dois dias de

pulverizado. Os

em caras, o que tem na

sol tá seco. AUGUSTO, OLIVEIRA

depoimentos coincidem com

fôrma largueza para

a 1ª descrição quanto ao

elas, e o mais quebram

momento de retirada da

e fazem em pó, como

fôrma e com a 2ª quanto à

dele se usa.

necessidade de
pulverização.

Comentário geral: As entrevistas preenchem as seguintes lacunas do códice: tipos de fornalhas empregadas (material,
formato, medidas), número de bocas de alimentação das fornalhas, combustível utilizado (origem, consumo, histórico da
disponibilidade), controle da temperatura; trabalhadores especializados no fabrico e reparo dos recipientes de cozimento e
dos utensílios; capacidade e medidas dos recipientes de cozimento; agentes empregados na aglutinação das impurezas e
purificação do caldo; número de trabalhadores e condições de trabalho no cozimento do caldo e purga.
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Quadro 9: Aguardente
Natureza da
Informação

Costa Matoso 1750

Engenheiros de Cana
1992/93

Comentários

Período do ano

E o maior fruto que

Porque a rapadura só é mexida na época

Assim como no caso do

em que se fabrica

nestas Minas se tira da

da seca. Agora, pra produzir cachaça não,

açúcar e da rapadura, a

aguardente;

cana é todo o ano por

você pode emendar com as águas

maior parte dos produtores

identificação da

redondo fazer-se

também, né? AUGUSTO, OLIVEIRA

fabrica a aguardente nos

aguardente.

aguardente dela, a que

É pinga, é cachaça, é aguardente, né?

meses secos do ano, entre

vulgarmente chamam

GUILHERMINO, MARTINHO CAMPOS

maio e outubro. Contudo,

cachaça, mas o seu

É a cachaça, pinga, aguardente, aquele

não são incomuns

nome verdadeiro é

trem. JOÃO MAGNO, DOM JOAQUIM

alambiques que trabalham
quase que o ano inteiro. A

aguardente de cana.

identificação predominante
entre os produtores é
cachaça, aguardente é
pouco utilizada, já pinga é
bem mais comum.
Diferença no

E muito cheias as

Pra pinga pode ficar até 10 dias cortada.

A cana e seu caldo recebem

tratamento do

caldeiras, pára o

Pra rapadura o bom é cortar num dia e

tratamento diferenciado

caldo na

engenho, porque este

moer no outro. Se guardar ela azeda, né?

segundo o derivado a ser

produção de

caldo não há de ser

Só pra cachaça, a cachaça não tem

produzido. Açúcar e

açúcar e na de

azedo como é o da

problema, porque tem que azedar mesmo.

rapadura exigem cana

aguardente.

cachaça.

ZINHO, DIVINÓPOLIS

recentemente cortada e o

A moenda também a gente lava, né? Todo

caldo deve ser conduzido

dia não, porque a fermentação é

diretamente para as tachas.

justamente do azedo, né? ZEQUINHA,

Já a aguardente não

MINAS NOVAS

necessita dos mesmos
cuidados, podendo a cana
ser cortada com
antecedência maior.

Descrição dos

(...) uns cochos de pau,

Conforme que enchesse o depósito dos

É de madeira a grande

cochos de

que são ou de tábuas

cochos, vão supor que hoje iria lambicar

maioria dos cochos de

fermentação.

ou de pau inteiriço do

dois cochos ali, mais ou menos 1500 litros,

fermentação e variáveis

tamanho de uma caixa

então, acabava aquele ia moendo outro, aí

quanto ao formato. A

de açúcar em tudo,

dava tempo de moer três mil litros de

capacidade de caldo é

nocomprimento, largura

garapa. JOÃO MAGNO, DOM JOAQUIM

variadíssima, foram

e altura; (...)

encontrados cochos de 80 a
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1.500 litros. Não é rara a
utilização de grandes
troncos escavados como
cochos.
Fermentação do

(...) e como estas

Ali no mínimo é 24 horas, né? Pra poder a

Costa Matoso quase nada

caldo; tempo de

vasilhas já andam

garapa tá no ponto de transformar em

informa sobre o processo de

fermentação.

[avolumadas?], cheios

cachaça. Isto depende muito, sabe?

fermentação. Limita-se a

um ou mais, conforme é

Porque tem umas época, igual agora

vaga referência à presença

a posse do lavrador,

mesmo: nós tamos começando os

de fermento nos cochos e o

ferve aquela garapa, ou

fermento lá, sabe? Aí ele demora mais

tempo necessário para a

caldo, que ajunta a

tempo. Tem uma época do ano, às vezes

fermentação do caldo. Por

escuma a uma banda,

que o fermento já tá firmado, já faz um

outro lado, os entrevistados

ou se está muito cheio

certo tempo que ele tá funcionando, às

fornecem detalhadas

bota por fora ou lha

vezes ele gasta aí oito horas, doze horas,

informações sobre essa

tiram, e depois de parar

pra chegar o ponto de levar pro alambique.

fundamental etapa da

esta fervura (...) onde

A garapa, assim que você mói nos cocho,

elaboração da aguardente.

estando o dito sumo 24

ela fica fervendo, né? É, soltando aquelas

Com raras exceções,

horas, mais ou menos,

bolha e fica efervescente, né? E quando

afirma-se a necessidade de

ferve a dita calda e se

ela tá no ponto, ela fica paradinha,

24 horas para a

azeda, (...)

quietinha, limpinha, aí ela tá no ponto de ir.

fermentação do caldo.

Enquanto ela tá efervescente ali, ela não
pode ir pro alambique. ZEQUINHA, MINAS
NOVAS

Destilação,

(...) se bota aquele

Vai ser fermentado o caldo, depois ele é

Assim como a fermentação,

número e

caldo, ou garapa, em

parado, né? Do fermento, ele já vai direto

o processo de destilação

tamanho dos

um alambique ou mais a

para a panela também do alambique. E ali

pouca atenção recebeu do

alambiques.

estilar, (...) e daí se

vai chegando fogo, também, aos poucos.

em geral arguto magistrado.

lança em um alambique

Não pode chegar assim de uma vez. Vai

A crônica apenas informa

de maior ou menor

esquentando, esquentando, quando ele

que o caldo é destilado em

grandeza, onde com o

começa soltar um tipo de evaporação, aí

um ou mais alambiques de

fogo por baixo ferve, até

você desce o capêlo em cima da boca da

tamanhos variados. Vasto é

que destila a

fornalha. Todo vedado. Alí você passa um

o universo de informações

aguardente, (...)

pouquinho de um betume, de um angu,

que as entrevistas fornecem

pelo menos, nas beiradinhas, para não

com relação à destilação.

escapar e daí vai só aumentando a caloria.

Quanto ao tamanho e

Com fogo, não pode deixar diminuir. Aí

número de alambiques

começa a pingar, que eles fala que o

utilizados pelos produtores a
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primeiro é o zinavre, que corre do

variação é de grandes

alambique. Aí você tira um litro, pelo

proporções. Fábricas com

menos, e joga fora. Enquanto ele estiver

muitos alambiques

meio azulado, você joga fora. Depois vem

convivem com pequenos

a cachaça de cabeça, né? Sai aí mais ou

produtores possuidores de

menos uns dois litros dela friinha, é a

apenas um pequeno

cachaça de cabeça que fala. E dessa hora

alambique. A capacidade

em diante, você vai só chegando o fogo.

dos alambiques varia

Não pode chegar de uma vez. E quando

enormemente. Foram

ele está começando correr a cachaça de

encontradas panelas com

cabeça você solta a água da torneira lá,

capacidade que varia de 80

que vai em cima do capêlo, para esfriar a

a 1.500 litros de garapa.

cachaça, né? Que ela não pode sair, se
não sai gosto sapecado. Aquele gosto
ruim. Aí corre enquanto tiver cachaça, taca
o graduador, ela caiu para 19 grau, pelo
menos, aí já é água fraca. JOÃO MAGNO,
DOM JOAQUIM
Armazenamento

(...) e dali sai a dita

Guardava em tonel de madeira Bom,

Os entrevistados utilizam

da aguardente.

aguardente que dali vai

normalmente todo mundo tem é o

variados recipientes de

para as pipas.

carvalho, né? É, porque o bálsamo ela fica

madeira para a

amarelinha assim e fica forte pra diabo.

armazenagem e

AUGUSTO, OLIVEIRA

envelhecimento da

A cachaça é no parol. Acho que são dez a

aguardente: tonel, parol,

onze mil litros. JOÃO MAGNO, DOM JOAQUIM

dorna e barril.

Comentário geral: O códice não traz uma série de informações: tipos de fornalhas empregadas (material, formato,
medidas), combustível utilizado (origem, consumo diário, histórico da disponibilidade), controle da temperatura das
fornalhas; relação caldo fermentado e aguardente destilada, formação do fermento (composição, tempo de formação),
processo de fermentação (influência de fatores climáticos); alambiques (material, formato, capacidade), formas de
resfriamento dos alambiques, tempo de destilação, composição do destilado (graduação alcóolica), destino do resíduo da
destilação; número de trabalhadores e condições de trabalho na fermentação e destilação.
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Além das lacunas assinaladas, os depoimentos orais contemplam aspectos que ultrapassam
completamente a crônica de Costa Matoso. Alguns exemplos: a posição relativa da produção de
derivados da cana no conjunto da unidade produtiva, a renda gerada com essa atividade comparada
com a gerada pelas demais atividades econômicas; a posição da fabricação de subprodutos da cana
no calendário agrícola, as relações de consorciação com as outras atividades; arquitetura dos
engenhos e suas relações com a utilização dos recursos naturais, com o gerenciamento e controle
do trabalho, com a otimização da produção e economia de trabalho; os aspectos sociais e
demográficos que caracterizam os produtores; características fundiárias como o tamanho da
propriedade, área cultivada com cana, áreas destinadas às outras atividades, reservas florestais;
histórico do envolvimento da família com a produção de derivados da cana, atividades produtivas dos
antepassados; origem e composição da força de trabalho, dos trabalhadores de todas as etapas da
elaboração dos derivados da cana e das demais atividades da unidade produtiva.
A fabricação de rapadura é a ausência mais surpreendente no texto setecentista. Dados de
documentação pública do início do século XIX, final do período colonial, revelam que a produção de
rapaduras em Minas Gerais era atividade de grande magnitude. Além de suprir o mercado mineiro,
exportavam-se grandes quantidades de rapadura para o sertão do Nordeste. Depoimentos de viajantes
estrangeiros do início do Oitocentos não deixam dúvidas quanto à importância da rapadura nos hábitos
alimentares dos mineiros. O açúcar na forma de rapadura fazia parte da dieta dos habitantes de todas
as regiões de Minas Gerais. Em 1816, próximo a Queluz (atual Conselheiro Lafaiete), Saint-Hilaire
anotou algumas observações sobre a produção e consumo de rapadura.
“O Padre Anastácio, como muitos outros proprietários da província, não fabricava açúcar
mascavo, e se contentava de fazer o que chamam no país rapaduras. São tijolos que podem ter
de cinco a seis polegadas de comprimento e são bastante grossos; sua cor, gosto e cheiro são
mais ou menos os do açúcar queimado das nossas refinarias, mas o gosto do xarope se faz
sentir mais fortemente. Para fabricar rapaduras, não se põe água alcalina no caldo; faz-se este
ferver bastante para que não escorra nenhum melaço, e vertem-no em moldes dos quais se
pode facilmente retirar as rapaduras resfriadas. As crianças, negros e tropeiros adoram essa
espécie de açúcar e consomem-na em quantidades prodigiosas” (Saint-Hilaire, 1976: 65).
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Foram selecionados alguns depoimentos para a montagem de breve panorama da produção de
rapadura. No quadro seguinte estão relacionados os nomes dos entrevistados, o município em que
atuam ou atuaram como engenheiros de cana e a data do recolhimento do depoimento.
Quadro 10: Depoimentos orais selecionados para o panorama da produção de rapadura
Entrevistado
Abraão Ângelo da Guarda Silveira
Adão José Virgínio
Aristeu Barbosa
Augusto Silveira Neto
Crispiano de Souza Freire
Dierval Rabelo Costa
Emília Cordeiro Barbosa Lima
João Martins Soares (Zinho)
Joaquim Ferreira da Cruz
Murilo Borges
Pedro Barbosa Resende
Vicente Faleiro de Morais
Vicente Ferreira dos Santos

Município
Oliveira
Salinas
Divinópolis
Oliveira
Januária
Carmópolis
Minas Novas
Divinópolis
Brasília de Minas
Cambuquira
Raul Soares
Carmópolis
Turmalina

Data do Depoimento
Agosto 1993
Agosto 1993
Setembro 1993
Agosto 1993
Fevereiro 1993
Agosto 1993
Agosto 1993
Setembro 1993
Fevereiro 1993
Agosto 1993
Agosto 1992
Agosto 1993
Agosto 1993

No quadro seguinte são apresentadas, de forma sintética, as etapas essenciais do fabrico da
rapadura. Os equipamentos e utensílios, processos técnicos, formas produtivas e relações sociais de
produção eram, no início da década de 1990, essencialmente os mesmos do século XIX. A
transmissão oral de conhecimentos técnicos e o forte caráter empírico dos processos produtivos
conferem autoridade aos depoimentos dos engenheiros de cana e definem a memória oral como
fonte privilegiada para o estudo da história do setor canavieiro tradicional.
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Quadro 11: Rapadura
Natureza da

Engenheiros de Cana

Informação

1992/93

Descrição da

Sempre foi aquele tipo, desde do tempo de meu avô é aquele tipo de fornalha. Tem um cinzeiro. Duas

fornalha; tipo de

tachas. Só o reboque por fora que é cimento. Tijolo e barro. (...) Bagaço e lenha, né? Uai, o bagaço lá

combustível

eu gasto um terço de bagaço, eu gasto mais é lenha. Dois terço de lenha. Maior parte é lenha. Não,

utilizado; controle

isso aí eu compro. O meu terreno não tem mais lenha, tá todo destocado. Pra pegar é o bagaço e

da temperatura de

depois põe a lenha, então a hora que o melado já tá quase dando ponto, não pode pôr lenha que eu

cozimento;

sapeco a tacha, aí eu tenho que usar o bagaço. Foguinho de bagaço que é leve. (...) Ah! Tenho

destino das

comprado é de pouco tempo pra cá, porque isso aqui no meu aqui eu mesmo tirava, enquanto tinha

cinzas.

lenha, que fui tirando, destocando, tirando, destocando, então amontoava a lenha tudo aqui, a lenha
era mesmo gasto meu mesmo, não fazia carvão, não vendia, nem nada, só uso mesmo aqui. Acabou.
(...) Essa fornalha também já tá com 16 anos também. Anda rachando, tem até que dar nela um
conserto, agora. (...) A cinza eu jogo no quintal, não faço nada. Não, aqui sempre eu aproveito ela é
pra fazer sabão, né? Decoada, faz a decoada. (...) Até a garapa engrossar, a hora que engrossa vai
sempre forte, a hora que ela tá fervendo, que vê que o melado já é melado e já vai dar ponto, aí a
gente abranda o fogo, já passa pôr só bagaço, que a água ali não pode jogar, porque se jogar água
ali os trilho enverga tudo. Controla no olho, então a hora que dá ponto, abafa um bocado da caloria
com o bagaço verde, já joga o bagaço verde, já não utiliza ele seco, né? Abafa a caloria com o
bagaço verde, aí refresca tudo. ARISTEU, DIVINÓPOLIS

Preparação de

A casca do pau de mutamba. Sempre usei. Meu avô usava. Eu aprendi com meu avô. A mutamba

lixívia para

por aqui tá ficando escassa também, que eles acabam tirando os mato todo. No meu terreno não tem

limpeza do caldo;

nenhuma, eu tenho que buscar no terreno dos outros. Você tira a casca e bate ela. Depois vai

tipos de lixívia.

lavando ela na água até a água virar uma baba só. Pego na região. Ela solta em qualquer época.
Sempre soltando a casca. Porque ali, a que não põe mutamba ela sai mais morena a rapadura, e se
põe mutamba a rapadura sai mais clara. Uai! Os engenhos que tenho ido aqui todo mundo usa.
ARISTEU, DIVINÓPOLIS
Porque o mutambo geralmente ele tem uma coloração assim vermelha, então quem vai fazer a
rapadura tem que procurar fazer o mais clara possível, porque a rapadura clara o povo compra,
rapadura escura ninguém não quer, né? Então o carrapicho é o seguinte: corta eles em gominhos
assim... mais ou menos de 20 centímetros, pega uma gamela de madeira, tudo limpinho, lava e
amaceta ele, põe de molho. Aí ele ficando de molho, pode fazer no mesmo dia, mas o bom é de
véspera. É fica aquela água gomosa, aquela espécie de uma geléia, então começou a abrir fervura,
joga aquela geléia lá e dá uma mexida, mas isso o senhor nota que aquela escuma encardida, aquele
pozinho da cana, aquilo junta tudo e ele sai tudo, aquela geléia sai tudo também na escuma, aquilo
bóia tudo, sai tudo. Bom, eu não usava não, eu sabia mas não usava, depois eu fui fazer experiência,
vi que deu certo, eu uso. Bicarbonato, já usamos bicarbonato, mas bicarbonato fica escuro, faz
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escurecer. ABRAÃO, OLIVEIRA
Escumação do

Ali vai pra primeira tacha, põe o fogo. Ela vai chiando, vai chiando, chiando, quando vê, a escuma

caldo; instrumento

engrossa cinco, seis, até oito centímetro. Tem uma peça que chama escumadeira. A gente pega ela,

para escumar;

ela tem um cabo, que nem um cabo de enxada, e tira tudo. Aquela limpeza... faz aquela limpeza. Na

destino das

primeira tacha. Ela chama aquela impureza que dá a garapa, sai toda ali. É escuma, aquilo que tira ali

escumas.

chama escuma, né? MURILO, CAMBUQUIRA
A escuma a gente dá a porco, dá a galinha, dá a cachorro, né? Tudo enche a barriga! Tudo fica a
barriga cheia! É muito importância a moagem, não é? E vai misturando; aí quando vai subindo aquela
sujeira, a gente vai apanhando e colocando na vasilha, né? Pra dar as criações. Aí tira com a
escumadeira. EMÍLIA, MINAS NOVAS
A escuma nós fazia aguardente. O melado e a escuma fazia aguardente. Não jogava nada fora. Só
num pode pôr quente, porque se pôr quente cozinha o fermento, né? DIERVAL, CARMÓPOLIS

Engrossamento

Ela vai só reduzindo, ela vai secando a água lá, vai apurando o doce. Tem um negócio que

do melado;

chama ruminhol. Cabaça. Daí começa apurar e vai apurando. Só engrossando. Se a

instrumento para

fornalha for boa pra ferver, numa hora apura. Uma hora apura, desce. Aí vai secando a

controlar o ponto
de cozimento;
tempo de
cozimento; ponto
do cozimento do
melado.

água, ela vai virando melado. Aí vai dando o ponto, dá o ponto da rapadura tem que descer.
MURILO, CAMBUQUIRA
Depois que ela tá em melado, quer dizer, melado fino, 40 minutos sai. Ela não pode
demorar, porque se você demorar a tirar a rapadura, ela preteia, fica de cor escura. Então,
ela tem que ter uma caloria suficiente, manter um fogo combinado, que não seja um
excesso e nem pouco, pra poder ela sair o mais rápido possível. É exatamente nessa hora,
que você conhece pelo ponto, pelo pulo que ele dá. Porque ele começa a fazer um
gargarejozinho e aí começa a pular. Se ele pula muito alto, ele tá ralo. Ele vai diminuindo,
diminuindo, diminuindo, diminuindo até ficar numa altura que ele dá só aquela fervura dentro
da tacha. Ele já não pula mais. Aí nessa hora é que vai fazer a puxa. AUGUSTO, OLIVEIRA

Tirada do ponto

Então é o seguinte: vem a rapadura, isso varia de cana pra cana. Como se fala: a cana tá “boa de

da rapadura, a

ponto” ou tá “ruim de ponto”. Então é o seguinte: se a cana tiver ruim de ponto, tem que tirar o “ponto

puxa.

apertado”, que nós fala “ponto apertado” é a puxa dura, né? Jogou ali, tirou aquela bola, pegou, tá
aquela puxa dura. A gente usa muito jogar numa lata, jogou numa lata aquilo é mesmo que jogar uma
pedra: é a rapadura. Agora se errou o ponto, porque aí se errar o ponto, ela vai subir na fôrma. Agora
se errou o ponto, então jogou lá na esfriadeira, tá batendo, tá batendo, tá batendo, ela começou a
espumar, começou a espumar, o ponto tá errado. Joga-se um pouquinho d'água. Uma agüinha limpa,
ela volta, pode mexer é rapadura do mesmo jeito. ABRAÃO, OLIVEIRA

Batimento do

Queima, se ocê não bater o doce, jogar lá no gamelão, ele queima. É o calor que ele tá, ele chega

melado; função

quente, cê tem que bater pra esfriar. Pra esfriar e clarear também. Se bater demais o doce afina

do batimento;

demais. É, tem uma hora que ele dá o ponto de açucarar, essa hora cê tem que deixar ele quieto.
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vasilha e

Ali quando cê ver que ele começou granar, aí cê pára um pouquinho, ele granou cê pode bater

instrumento para

que ele não tem problema mais, tem que esperar a grana. Aí ele grana, engrossa, cê viu que ele

bater; forma de

tá numa medida, cê leva pra fôrma, também tem que ter ponto ali na fôrma. VICENTE, CARMÓPOLIS

bater, ponto do

Você tem que bater e dar um prazozinho pra ela dar essa açucarzinha aqui. Deixa descansar um

batimento.

pouco, aí ela começa dar aquela areiazinha por cima, e você continua. No bater você vê que está
pesada, você viu que ela pesou, ela vai engrossando, você abrevia e põe na fôrma, né? ZINHO,
DIVINÓPOLIS

Enformação;

Porque ali, jogou ali na esfriadeira, tem que ir batendo e batendo, e também tem o ponto certo de

ponto de

enformar, porque se der bobeira não enforma mais, ela endurece tudo lá. (...) Gasta pelo menos três

enformar;

pra fazer rapadura, porque na hora de tirar, o tacheiro tira, põe na vasilha, joga na esfriadeira, um tem

preparação da

que ficar mexendo, né? E o outro ali já preparando a fôrma, ela tem que ser molhada, bem lavadinha;

fôrma; número de

tá seca, tem que molhar ela, porque se colocar nela seca, agarra tudo; e na hora de enformar é um

rapaduras por

rapando, outro enformando, ajudando, tem que ser rápido. (...) Tá açucarando, tá açucarando, que a

fôrma.

hora que joga ali aquele melado assim, com tom vermelho, aquele trem grosso, viscoso, né? E depois
começa a açucarar na beira da esfriadeira. E mesmo no bater ele vai clareando, mudando de cor, né?
E vê que tá açucarado, açucarou, pode enformar. É rápido, isso varia muito de cana pra cana. E de
ponto também, né? Porque se tirar o ponto brando demora mais, tirou o ponto apertado demora
menos. (...) Sessenta e quatro é o que nós chamamos de uma carga. Antigamente ninguém
comprava uma rapadura. O comerciante não comprava 10, 20 rapaduras: "eu quero uma carga". Era
64 rapaduras. Então, minha fôrma, eu já fiz esse capricho, "vou fazer fôrma pra uma carga", que, se o
senhor chegar aí nesse comércio, hoje em dia, falar em carga de rapadura, ninguém sabe. ABRAÃO,
OLIVEIRA

Desenformação;

Aí bate, ele chega num ponto, aí vai pra fôrma da rapadura. Cê despeja lá na fôrma e sai as

ponto de

rapaduras, né? Então, ali na beirada, ela vai secando, vai secando, engrossa o melado um

desenformar,

pouquinho, a gente sabe que tá na hora. (...) É quando suporta, que a mão da gente não vai queimar,

número de

aí pode tirar ela, já pode tirar aquelas peças de madeira que tá lá, que chama grade, né? Cabe oito

rapaduras por

dúzias, dá 96 rapaduras, é isso? Oito dúzias? Tudo é madeira. Tamanho dela deve ser nove, 10

fôrma; tamanho e

centímetro por 12, por aí, cada folha daquela, cada rapadura. O peso de cada uma é meio quilo.

peso da rapadura.

Quatrocentas gramas, de 400 a 500 gramas. MURILO, CAMBUQUIRA
Leva pra massera, vai bate, com pouco tá bom de pôr na fôrma! A grade toda de madeira, tem as
cabeceiras, tem as tabuletas de repartir, né? Dividir as rapaduras. As rapaduras são de dois quilos e
meio. JOAQUIM, BRASÍLIA DE MINAS

Embalagem e

Tem os caixão próprio pra guardar, né? A gente vai embalando elas com... uma hora com

estocagem da

casca de milho, outra com casca de banana, pra conservar, pra não melar, sabe? E

rapadura;

encaixota ela toda, tampa bem tampadinha, bem cobertinha. JOAQUIM, BRASÍLIA DE MINAS

materiais para
embalagem; local

Embalo ela com uma palha de banana, ou palha de cana mesmo, da mesma cana. A gente
faz, né? Fabrica, daí a gente já leva pra casa, já põe no balaio, arruma num balaio bem
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de guarda da

faz, né? Fabrica, daí a gente já leva pra casa, já põe no balaio, arruma num balaio bem

rapadura.

arrumadim. Leva pra feira. Bom, pra consumo ninguém tá guardando mais. Antigamente, o
povo fazia um jirau em cima do fogão, né? Fazia um jirau, punha 10 cargas, 20 cargas, até
30 cargas de rapadura. Aí ficava aí uns cinco meses, depois levava pra feira. Nós não
estamos usando; ninguém mais usa isso! Que hoje o povo quer é da hora, né? Quentinho
na hora, né? ADÃO, SALINAS
Guarda no sote. É em cima do fogão de lenha, aonde a fumaça bate para conservar ela.
Meu irmão mesmo, que a esses tempos, ele fez umas 40, 50 carga. Guarda em cima do
sote, tapa bem tapadim, de modo bicho num entrar, né? Ela fica preta. Mas acontece que
ela conserva beleza. Inclusive, quem tem costume, acha até o café dela melhor de que
quando ela tá nova. Põe ela juntinha lá no sote e só tapar ela, né? VICENTE FERREIRA,
TURMALINA

Comercialização

Saio com o cargueiro de rapadura, rodo meio mundo e num vendo ela! A gente num pode ficar

da rapadura.

com ela no jirau pra poder esperar o preço, nós é fraco, né? Então, tem que fazer e vender. Mas
ninguém tá querendo rapadura não! Sempre eu falo, o pessoal agora enricou, num quer rapadura,
só quer açúcar, e eu preciso de comer outras coisas também. Então, eu sou obrigado sair
vendendo ela, né? CRISPIANO, JANUÁRIA
Vende nada, que a gente faz pouca, né? Porque eu acho que não compensa, né? Nós faz mais pra
fazenda, faz assim: faz a rapadura e vende ela e compra açúcar. Aqui quase não produz, muito
pouco, né? Só produz pra casa mesmo. Cada vez mais vai diminuindo até acabar. Aqui, por exemplo,
eu nem tô querendo mexer com isso mais, com engenho mais. A gente faz de acordo com as
encomenda da gente e a gente faz. Dá muito trabalho e não dá lucro. Nós só vendemos para quem
interessa guardar ela pra despesa mesmo. A última vez eu fiz só para um freguês nosso que
encomendou aqui, seis cargas, né? Aí nós fizemos uma quantidade e paramos. PEDRO, RAUL SOARES
Depende das feiras, porque aqui pra nós, Salinas, o dia que os aposentado começa a receber, no
princípio do mês, né? Aí corre dinheiro, né? Por que o dinheiro corre mesmo, né? Então duas feiras
são boas, já a terceira, a quarta feira, não presta. O dinheiro parou. Aí fica atrasado, tem hora que a
gente leva e nem vende. ADÃO, SALINAS
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