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Introdução

Este texto é dedicado à análise do processo industrial de fabricação do açúcar,

bem como sua evolução ao longo do tempo. Se é verdade que transformações técnicas

ocorreram em boa parte dos meios de produção ao longo do período colonial, somente

no último quarto século XIX estas inovações puderam rearticular toda a organização das

unidades  produtivas.  Quando falamos apenas  do ponto de vista  do desenvolvimento

técnico,  a  produção açucareira  mostrou-se,  até  pelo  menos as  primeiras  décadas  do

século XX, como o mais dinâmico setor da economia brasileira, sendo responsável pelas

maiores  inversões  naquilo  que  poderíamos  chamar  de  “bens  de  capital”  da  época.

Mesmo a economia cafeeira, pilar de sustentação do Segundo Império, nunca atingiu o

grau de sofisticação tecnológica e de especialização do trabalho que havia no açúcar. A

título de exemplo,  uma grande fazenda de café do Vale do Paraíba Fluminense,  em

1880,  tem  apenas  15:493$000  de  seus  179:275$000  –  8,67%  -  revestidos  em

instrumentos de trabalho e em equipamentos para a produção;1 por outro lado, Joaquim

Antônio Lobato de Vasconcellos e Leon de Varanguim de Vilio-o foram financiados em

500:000$000 pelo Estado imperial para erguer no município de Campos um engenho

central.2 Infelizmente não há indicações a respeito da distribuição deste capital

assegurado  nos  diversos  elementos  necessários  à  construção  de  uma empresa  deste

porte, mas acreditamos que uma parcela mais significativa que os 8,67% da mencionada

fazenda de café foi empregada na aquisição de máquinas, na medida em que sua única

responsabilidade  era  transformar  a  cana  em  açúcar.  Neste  sentido,  a  economia

açucareira  foi,  durante  muito  tempo,  o  mais  próximo  que  havia  no  Brasil  de  uma

atividade propriamente industrial. É necessário, portanto, definirmos o que entendemos

por  “indústria”:  um  complexo  que  integra  as  forças  produtivas,  em  processos  de

1FRAGOSO, João. Sistemas agrários em Paraíba do Sul (1850-1920): um estudo sobre 
relações não-capitalistas de produção. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em História da UFRJ. Rio de Janeiro, 1983. p. 92.

2Relatório apresentado à Assembleia Geral da primeira sessão da décima oitava legislatura 
pelo Ministro e Secretário de Estado interino nos negócios da Agricultura, Commercio e Obras 
Públicas José Antônio Saraiva. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1882. p. 39. 



trabalho distintos que compõem um único processo de produção que, ao mesmo tempo,

multiplica o trabalho concreto e cria o trabalho abstrato, alienando, por conseguinte, os

trabalhadores envolvidos. Além disso, a indústria moderna também é

“[...] um ‘complexo sistema de maquinaria’, [em que] o produto atravessa
uma série conexa de processos detalhados, realizados por uma cadeia de
máquinas interligadas.  Quando este sistema complexo é aperfeiçoado e
pode realizar todo o processo de produção, com os trabalhadores como
simples atendentes, torna-se um ‘sistema automático de maquinaria.’”3

Entretanto,  a  existência  de  empreendimentos  industriais,  sejam  eles  avulsos  ou

agrupados, não assegura, por si só, um processo de industrialização. Ou seja, por mais

que  pudéssemos  quantificar  o  número  de  empreendimentos  que  pudessem  ser

enquadrados nesta categoria de indústria,  não seria possível,  no escopo deste artigo,

assegurar  se  o  Brasil  ou  mesmo  uma  pequena  região  atravessa  um  processo

socioeconômico deste porte. Como nos mostra Geraldo Beauclair, “[...] a instauração de

um processo industrializante tem raízes mais profundas, que por vezes nem mesmo se

traduzem imediatamente na criação de indústrias, mas que configuram um movimento

que uma vez iniciado é irreversível.”4 

Isto não significa que em uma sociedade que não seja capitalista e/ou industrial não haja

espaço para o desenvolvimento do setor de transformação. Especialmente no Rio de

Janeiro, capital do Império, este desenvolvimento se deu a partir daquilo que Beauclair

chamou de  “pré-indústria.”  Estas  unidades  possuíam as  seguintes  características:  1)

produção  agrícola;  2)  provável  estagnação  nos  níveis  de  produtividade;  3)  precário

sistema de integração entre as regiões pré-industriais; e 4) construção de fábricas sem

que haja qualquer relação orgânica de dependência entre elas e entre os vários setores da

economia.5 Acreditamos,  portanto,  que o tradicional  engenho colonial,  bem como o

engenho  semi-mecanizado  de  meados  do  século  XIX  e  o  próprio  engenho  central

possam ser enquadrados nesta categoria. 

Estas  observações  nos  conduziram  ao  problema  central  deste  texto:  a  dita

incompatibilidade entre o escravismo e a inovação técnica – elemento essencial para a

indústria  –,  argumento  utilizado  por  diversas  correntes  da  literatura  histórica  e

3KITCHIN, Gavin. “industrialização”. In: BOTTOMORE, Tom. (editor). Dicionário do 
pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012. p. 307.

4BEAUCLAIR, Geraldo. Raízes da Indústria no Brasil: a pré-indústria fluminense (1808-
1860). Rio de Janeiro: Studio F & S Editora, 1992. p. 13. 

5Idem, ibidem. p. 13-17.



sociológica para, inclusive, justificar o abandono do regime de trabalho compulsório.6 É

com base neste problema que o artigo está organizado. Nossa posição é a de que esta

incompatibilidade  não  existe,  e  demonstraremos  nossa  hipótese  de  duas  maneiras

distintas.  Inicialmente,  analisaremos o trabalho no engenho colonial  – séculos  XVI-

XVIII –,  que conta com uma minuciosa descrição tanto a partir  de fontes primárias

quanto  secundárias.  À  sua  época,  o  engenho  que  no  século  XIX já  era  tido  como

obsoleto, era, na realidade, o mais moderno e complexo equipamento produtivo. Nestes

empreendimentos, a base da força de trabalho era justamente o cativo. Portanto, não

havendo incompatibilidade entre o escravismo e a tecnologia na Idade Moderna, não há

razão para acreditarmos que ela exista no século XIX. Neste sentido, a segunda sessão

traz  uma análise  do  lento  processo  de  modernização  das  unidades  produtivas,  seus

avanços e seus recuos, a partir de fontes primárias publicadas no Almanak de Campos,

sob o título de Duas palavras sobre a agricultura campista e sua principal indústria – o

fabrico do assucar.7 

A terceira e última sessão, enfim, traz a análise e a descrição do processo de trabalho do

engenho central e na usina, os mais modernos e complexos aparelhos produtivos que a

agroindústria  brasileira  conseguiu  produzir  até  meados  do  século  XX.  Também

mediante  relatórios  transcritos  no  Almanak  de  Campos,  sob  o  título  de  Industria

Assucareira,8 podemos comprovar a existência do trabalho cativo, quebrando, portanto,

a tese da incompatibilidade tecnológica. A conclusão faz uma rápida análise a respeito

do contraste que há no trabalho artesanal e no trabalho industrial e dividido.

1. O engenho colonial: equipamentos e modos de operação

Comecemos, portanto, a nos aproximar da unidade produtiva: o engenho de açúcar. De

forma sumária, o engenho pode ser entendido como o estabelecimento em que o açúcar

era fabricado. Era composto, então, pela moenda, espaço em que a cana era esmagada e

onde  se  extraia  seu  caldo,  mas  também  implicava  em  considerar  os  demais

equipamentos necessários à fabricação do açúcar, quais sejam: os tachos, as caldeiras e

as escumadeiras e as fornalhas, que são os aparelhos necessários ao cozimento do caldo,

6FRAGINALS, Manuel Moreno. O engenho: complexo sócio-econômico açucareiro cubano – 
3 vols. São Paulo: Hucitec; Editora da UNESP, 1989.

7Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de Campos, 
comprehendendo tambem os municípios de S. Fidélis, Macahé e S. João da Barra (Rio de 
Janeiro). Campos: Typographia do Monitor Campista, 1882. p. 212-238.  

8Idem. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1885. p. 289-322.



bem como as formas e demais acessórios da casa de purgar, onde o açúcar é seco e

embranquecido  ao  longo  de  vários  dias.9 Há  de  considerar,  também,  as  matas,

necessárias para obtenção de lenha, responsável por alimentar as fornalhas, bem como o

próprio canavial, os currais e demais culturas auxiliares à manutenção do engenho. Por

fim, os aparelhos destinados a tratar os subprodutos da cana – fabricação de aguardente

– também contam nesta denominação genérica de “engenho”. Esta “fabrica incrível”

transformava a cana em açúcar mediante um longo processo que se constitui de sete

grandes etapas, subdivididas em diversas outras pequenas operações. Em muitas delas

exigia-se trabalhadores especializados que,  naturalmente,  eram escravos – apesar do

engenho empregar também trabalhadores livres e assalariados.10 

Os processos são os seguintes: 1) limpeza e preparação da cana a ser moída no engenho;

2) moagem da cana, processo este que compreende duas passagens – primeiro da cana e

depois de seu bagaço – pela moenda, visando a maior extração possível de caldo; 3)

armazenamento  do  caldo  extraído  no  processo  de  moagem  em  um  equipamento

chamado  de  “parol”,  que  empregava  apenas  um  trabalhador,  já  que  o  caldo  era

conduzido à cozinha, muitas vezes, por efeito da gravidade. 

A  quarta  etapa  consiste  em  outras  cinco  etapas  menores  de  cozimento  e

purificação do caldo da cana. São elas: 1) a limpeza do caldo cru; 2) evaporação do

caldo  anteriormente  limpo;  3)  purificação  do  caldo  anteriormente  evaporado  –  o

processo de evaporação deixa as impurezas bastante visíveis, permitindo aos escravos

sua  retirada  com  o  uso  das  escumadeiras;  4)  o  cozimento  do  caldo  anteriormente

purificado, até que ele adquira uma consistência adequada – toda esta etapa da cozinha,

apesar de ser efetivamente desempenhada por escravos, era gerenciada por mestres de

açúcar, profissionais especializados nesta “alquimia” que transformava o caldo da cana

no açúcar cristalizado; e 5) a condução do xarope da cana até a casa de purgar. 

A quinta  etapa,  de  cristalização  do  açúcar,  é  mais  simples,  mas  não  menos

dividida, pois são oito pequenos processos para que o açúcar adquira seu aspecto tão

conhecido. Estas etapas consistem no seguinte: 1) batedura e repartição da massa cozida

para que pudesse ser colocada nas formas; 2) preenchimento efetivo das formas;  3)

perfuração da parte inferior da forma, para que o mel, em meio ao processo de secagem

9CASTRO, Antônio Barros de. Escravos e senhores nos engenhos do Brasil: um estudo sobre 
os trabalhos do açúcar e a política econômica dos senhores. Campinas, 1976. p. 2.

10SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 261-279.



do açúcar, escorra e se separe da mercadoria final; 4) quebra da parte superior do açúcar

ainda dentro da forma, para que se pudesse igualar o volume no interior da forma, bem

como liberar espaço para aplicação da argila; 5) nivelamento do volume no interior da

forma, processo este conhecido por “entaipamento”; 6) barreamento, processo através

do qual se buscava o clareamento do açúcar, mediante a aplicação de uma placa de

argila encharcada, que percorria toda a massa no interior das formas, de tal modo que

lavava todo o açúcar; 7) umedecimento da argila, para dar continuidade ao processo de

lavagem, que poderia durar quase 30 dias; 8) retirada do açúcar lavado da formas.

A sexta etapa consiste na retirada do açúcar da forma para que se proceda a

separação em espécies diferentes. Após a separação, cada tipo de açúcar é quebrado e

colocado sobre uma tenda para secar ao sol. Ao longo deste processo de secagem, o

açúcar  é  reagrupado  e  quebrado  novamente,  para  que  todas  as  suas  partes  fiquem

igualmente  expostas  ao  sol  e,  consequentemente,  não  haja  variações  em  sua

composição. A sétima e última parte, por fim, consiste na pesagem e no encaixotamento

do açúcar. É nesta etapa que se distribui a proporção do açúcar produzido no engenho

entre o senhor e proprietários e os demais lavradores que forneceram cana a ele.  A

marcação  das  caixas  e  sua  liberação  para  o  transporte  e  posterior  comercialização

finaliza o processo. 

Partindo destas  considerações  iniciais,  cabe  a  pergunta:  o  engenho colonial11

sofreu transformações técnicas ao longo de sua vasta trajetória? Stuart Schwartz nos

mostra que o processo de fabricação do açúcar, contando aqui sua parte agrícola de

plantio e trato da cana, mudou muito pouco no Brasil desde meados do século XVII.

Mesmo assim, somente em meados do século XVIII, quando os concorrentes antilhanos

desenvolveram novos procedimentos, a indústria açucareira do Brasil  começou a ser

avaliada como ultrapassada e tradicionalista.12 

Na fração agrícola do engenho, nenhuma alteração. Apenas no início do século XIX é

que se adotou uma nova espécie de cana, a otaiti, ou cana caiana, como ficou conhecida

no Brasil.13 Fraginals afirma que esta espécie de cana de açúcar também era conhecida

na ilha de Cuba e que sua utilização tardia tem uma justificativa tecnológica: por ser

11Utilizamos a referência de “engenho colonial” para as unidades produtivas que operavam 
mediante tração animal ou por meio de rodas d’água. O engenho semi-mecanizado, muito 
comum no Brasil oitocentista, apesar da forma “colonial” ainda predominar, não está 
referenciado nesta denominação. 

12SCHWARTZ, Stuart B. op. cit. p. 116.

13MARQUESE, Rafael de Bivar. Administração e escravidão... op. cit. p. 190.



mais fibrosa e de bagaço mais grosso do que o da cana crioula – a outra variedade usada

em Cuba –, as moendas com tambores de madeira danificavam-se em meio a moagem,

além de não retirarem o caldo a ponto de seu uso ser vantajoso na produção. Somente

quando os tambores ou trapiches 100% constituídos de metal se generalizaram que esta

variedade de cana acabou sendo adotada no sistema cubano.14 Nenhum dos autores que

se dedicaram a analisar o processo de fabricação do açúcar nos engenhos do Brasil

mencionam o momento e que as moendas de ferro foram implementadas. Mesmo assim,

acreditamos que a adoção da cana caiana, no Brasil, tenha sido feita “tardiamente” por

questões semelhantes àquelas verificadas em Cuba.

Já na fração industrial da fabricação do açúcar, tivemos algumas inovações, sobretudo

se compararmos com os métodos produtivos anteriores à colonização da América. Até

meados do século XVII, Schwartz afirma que os métodos de produção não diferiam

muito daqueles adotados na produção açucareira do mediterrâneo, onde se utilizava uma

mó que era usada para prensar sucessivas vezes a cana, cortada em fatias, para obtenção

do caldo. A moenda horizontal de dois tambores também foi empregada aqui no Brasil,

representando,  segundo  Antônio  Barros  de  Castro,  uma  solução  transitória  para  o

problema  da  moagem,  entre  a  mó e  a  moenda  entrosa,  de  três  tambores  dispostos

verticalmente.15 Esta  moenda  só  era  uma  solução  transitória  porque  não  eliminava

completamente os problemas causados pela moagem de mó, apesar de ter dispensado o

corte prévio da cana em pedaços. De resto, ainda causava problemas semelhantes: caldo

excessivamente impuro, eventual necessidade de submeter a cana à prensa de gangorras

após a moagem, além do fato de ser um equipamento bastante dispendioso e vulnerável,

por  ser  constituído  de  madeira.16 Mas,  principalmente,  a  moenda horizontal  de dois

tambores não representou solução porque possuía apenas uma entrada e uma saída paga

o bagaço da cana. De tal modo que para que ele pudesse ser novamente processado, o

trabalhador deveria  deslocar-se ao local  de saída e trazê-lo de volta  para encaixa-lo

novamente na entrada da moenda.17 

A grande renovação do engenho colonial veio ainda nos seiscentos, por meio da moenda

vertical  de  três  tambores.  Esta  foi  a  primeira  máquina  criada  especialmente  para  a

14FRAGINALS, Manuel Moreno. op. cit. vol. 1. p. 223-226. 

15CASTRO, Antônio Barros de. “Brasil, 1610: mudanças técnicas e conflitos sociais” In: 
Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio de Janeiro, dez. 1980. p. 689-90.  

16SCHWARTZ, Stuart. op. cit. p. 117.

17GAMA, Ruy. Engenho e tecnologia. São Paulo: Duas Cidades, 1983. p. 123.



fabricação  açucareira.  Sua  maior  vantagem  é  perceptível  quando  se  anuncia  as

deficiências da moenda horizontal, ou seja, o bagaço da cana pode ser processado de

ambos os lados da moenda, sem interromper a produção linear para que um ou mais

trabalhadores desloquem o bagaço para nova prensa. A moenda vertical exige, portanto,

dois pequenos grupos de operadores para passar e repassar a cana e dar prosseguimento

no processo de fabricação açucareiro.18 De fato, representou um avanço neste sentido,

porque além de ter permitido a continuidade da manufatura linear, também simplificou e

reduziu o número de trabalhadores a três, em média. Reduziu porque se dissemos que a

moenda horizontal de dois cilindros permitia que apenas um trabalhador se encarregasse

dela, a despeito do maior tempo para fazê-lo, é necessário considerar, também como já

alertamos, que a etapa de moagem não se restringia à moenda, passando também por

outros aparelhos e artifícios. A moenda de três tambores vertical pôs fim a esta questão e

simplificou o trabalho de moagem.

 Somente nos oitocentos, em suas primeiras décadas, um novo tipo de moenda alterou

de forma significativa as relações de produção no interior do engenho, com uma nova

moenda horizontal, desta vez de três tambores dispostos de modo a formar um triangulo

isósceles.19 Por mais que a iconografia referente a este aparelho não sugira isso, este tipo

de moenda precedeu as máquinas à vapor, podendo ser movimentada tanto por força

hidráulica,  quanto  por  tração  animal,  como  as  outras,  apesar  de  ser  constituída

inteiramente  de  ferro.  Para  Fraginals,  esta  moenda  representou  “uma  verdadeira

revolução técnica”,20 e Ruy Gama parece sinalizar também nesta direção quando afirma

que  “a  grande  vantagem  dessas  moendas  foi  a  de  permitir  a  automatização,  a

independência  em  relação  às  medidas  do  trabalhador  [...].”21 Isto  porque,  como

demonstrou  Vera  Ferlini,  no  sistema  de  palitos  –  outra  forma  de  denominação  da

moenda vertical de três cilindros/tambores – a quantidade de cana a ser moída dependia

da altura do trabalhador, do comprimento de seu braço e de sua capacidade manual de

colocar  a  cana  em  um  espaço  bastante  estreito,  entre  os  rolos.22 A nova  moenda

eliminava esta questão, porque as canas chegavam aos cilindros por meio de esteiras

18Idem, ibidem. p. 123-124.

19Idem, ibidem. p. 182 e 184.

20FRAGINALS, Manuel Moreno. op. cit. p. 259.

21GAMA, Ruy. op. cit. p. 183.

22FERLINI, Vera. Terra, trabalho e poder: o mundo dos engenhos no nordeste colonial. 
Bauru: EDUSC, 2003. p. 165.



transportadoras.  O papel  do trabalhador  passa a  ser,  apenas,  coloca-las  nas  esteiras.

Além disso, este sistema de moagem permitia ainda reduzir o número de trabalhadores

alocados,  porque a disposição dos cilindros  era  tal  que a  própria  moenda,  de modo

automático, reintroduzia a cana em suas engrenagens para tritura-la novamente.23

Outro espaço do engenho em que se verificou mudanças técnicas, por mais que estas

tenham sido muito menos sensíveis do que as relativas à moenda, foi na cozinha e, por

consequência,  nas  fornalhas.  Historicamente,  o  processo  de  cozimento  foi  o  grande

gargalo da indústria açucareira colonial. Os impactos das mudanças são mais em relação

à economia de combustível – lenha – do que no aumento da produtividade da empresa.

Fraginals, como não poderia deixar de ser, atribui este gargalo à escravidão, porque os

trabalhadores cativos não seriam capazes de manusear uma caldeira que cozinhasse o

açúcar à vácuo, por exemplo.24 

Ciro Cardoso, por outro lado, reconhece transformações técnicas na produção açucareira

das Antilhas francesas, sobretudo na ilha de São Domingo, em que se passou a usar

caldeiras e técnicas de purgar distintas das brasileiras, para dar ao açúcar uma qualidade

maior do que aquele produzido por aqui. A explicação de Ciro Cardoso para a busca

pelo aperfeiçoamento nas Antilhas, fato que não ocorreu de forma tão intenso no Brasil,

são duas: 1) conjunturas econômicas de expansão da produção açucareira nas Antilhas

desde  meados  do  século  XVII,  mesmo  período  em  que  se  inicia  um  período  de

regressão  na  produção  brasileira;  e  2)  condições  naturais,  que  fizeram com que  os

proprietários das Antilhas não tivessem tantas terras virgens à sua disposição quanto

tinham o fazendeiros  brasileiros,  de  tal  modo que  os  antilhanos  foram obrigados  a

utilizar métodos fertilizantes para recuperação do solo, bem como transformações no

sistema  de  caldeira,  para  economizar  combustível  –  o  uso  do  bagaço  como  fonte

alimentadora das caldeiras também teria esta função.25

Isto  não significa dizer,  por  outro  lado,  que o sistema brasileiro também não tenha

introduzido mudanças. Segundo Vera Ferlini, três foram os fatores que impulsionaram

as  transformações  nas  fornalhas:  1)  número  de  trabalhadores  nela  utilizados;  2)

problemas relativos à obtenção de lenha; 3) a regularidade necessária ao fogo para que

23GAMA, Ruy. op. cit. p. 183-184.

24Idem, ibidem. p. 272-275. 

25CARDOSO, Ciro Flamarion S. Agricultura, escravidão e capitalismo. Petrópolis: Vozes, 
1979. p. 124-126.



processo  produtivo  não  seja  interrompido.26 Inicialmente,  nos  engenhos  coloniais

brasileiros, as fornalhas eram individuais, ou seja, havia uma fornalha para cada espaço

de  cozimento  da  casa  das  caldeiras.  Ainda  assim,  elas  não  constituíam um espaço

separado da cozinha, com os trabalhadores em contato frequente com o calor do fogo e

da fumaça produzida pela queima da lenha. 

No século XVIII, quando Antonil redigiu suas observações sobre o engenho colonial,

por exemplo, as fornalhas já haviam se transformado: situavam-se no nível do chão,

enquanto que a casa das caldeiras, na cozinha do engenho, estava imediatamente acima

delas.27 Ruy  Gama  demonstra  que  alguns  engenhos  brasileiros  do  século  XVIII

chegaram a usar o método do “trem jamaicano” nas fornalhas, em que havia somente

uma boca de fogo para todas as tachas existentes no engenho. Quando se utilizava uma

fornalha para cada tacha ou caldeira, estas eram dispostas de forma alinhada e paralela a

cada  uma  das  paredes  da  cozinha.  Cada  fornalha  –  ou  cada  boca  de  fogo  –  era

alimentada, portanto,  pelo lado de fora do engenho. A adoção do sistema inglês, ou

“trem jamaicano”, quebrou esta obrigatoriedade arquitetônica e espacial das cozinhas.

Tal  método era vantajoso,  também, porque permitia  a economia de combustível,  na

medida em que só se queimava lenha para alimentar uma boca de fogo.28 

As vantagens desse método também se refletiam no próprio processo de fabricação por

outras razões: 1) emprego de uma única chaminé, que é o que permite a transmissão do

calor de uma fornalha para todas as tachas e caldeiras; 2) ajustamento preciso das tachas

e caldeiras junto às mesas de alvenaria em que se prendiam, reduzindo as perdas de

calor – e de combustível –, de tal modo a tornar menos penoso o trabalho nestes locais,

além de não permitir a interrupção do processo de cozimento; e 3), que dá continuidade

à anterior, porque facilitava a transferência do caldo de uma tacha para a outra, graças à

proximidade entre elas, e também às calhas que havia nas mesas para escoamento dos

caldos após cada cozimento.29

Com relação à cozinha propriamente dita, temos de considerar as diferenças entre os

engenhos. Como a historiografia brasileira tradicionalmente se ocupou de estudar as

regiões  cuja  produção  açucareira  era  bastante  volumosa  –  em  especial,  Bahia  e

Pernambuco colonial  –,  pouca  atenção foi  dada  aos  engenhos de aparelhagem mais

26FERLINI, Vera. op. cit. p. 170.

27Idem, ibidem. p. 171-172.

28GAMA, Ruy. op. cit. p. 157.

29Idem, ibidem. p. 163-164.



modesta. Na planície de Campos dos Goytacazes, as etapas iniciais de montagem do

sistema  açucareiro  foram  marcadas  pelas  engenhocas  e  engenhos  de  porte  mais

modestos. O “censo” realizado por Couto Reis também evidencia isso, porque quase

75% dos fazendeiros, sejam eles produtores de açúcar ou não, possuíam menos de 30

cativos. 

Ora, este número não é suficiente sequer para suprir a demanda de trabalhadores

na transformação da cana em açúcar, quanto menos para lavrar os enormes canaviais. Se

é verdade que todo engenho funcionava em “parceria” com lavradores fornecedores de

cana, também é verdade que este contingente de cativos não supre a demanda de força

de trabalho que a historiografia tradicionalmente aponta como necessária à produção

açucareira. Esta carência de força de trabalho não se refletia apenas na concessão de um

lote de terras menor a ser trabalhado – no período colonial, uma das medidas para a

concessão das sesmarias era a capacidade de trabalhar a terra concedida por meio de

escravos –, mas também na estrutura técnica do engenho, sendo a casa das caldeiras

uma das  mais  sensíveis  a  esta  questão.  O número de tachas  no interior  da unidade

produtiva também variava de acordo com a disponibilidade de trabalho a empregar.

Neste  sentido,  mesmo  os  pequenos  proprietários  podem  produzir  açúcar,  mas

certamente suas cozinhas continham menos de três  tachas,  ao passo que os maiores

chegam a  possuir  algumas  fileiras  de  cinco – normalmente  duas  fileiras  com cinco

tachas em cada uma. Ruy Gama chega a mencionar a existência de engenhocas antigas,

mas preservadas, que continham apenas uma tacha para realização de todo o processo

de cozimento do caldo da cana.30

Já a etapa de purga e secagem, diferente das anteriores, transformou-se muito pouco ao

longo de todo o período. Fraginals menciona apenas duas transformações neste setor: 1)

a implementação de formas metálicas, no lugar das de barro – Ruy Gama demonstra que

no Brasil o mais comum foi usar formas de madeira e de barro;31 e 2) a implantação de

pequenas linhas férreas que se estendiam desde a casa das caldeiras até a casa de purgar,

por  onde  circulavam  pequenos  vagões  recheados  de  formas,  que  eram  conduzidas

manualmente pelos escravos.32 

Como se pode ver, mesmo o engenho colonial é uma manufatura extremamente

sofisticada para sua época. E mais importante: o próprio engenho colonial passou por

30Idem, ibidem. p. 164-165.

31Idem, ibidem. p. 170-175. 

32FRAGINALS, Manuel Moreno. op. cit. p. 294-296.



transformações, algumas maiores e outras menores, que acarretaram na transformação

das  relações  de  trabalho.  Apesar  de  sabermos  que  nenhuma  dessas  alterações  se

assemelha à transformação industrial  das unidades produtivas,  é interessante apontar

que esta unidade de produção atravessou todos estes pequenos avanços sem abrir mão

da força  de trabalho escrava.  Outro  dado importante:  esta  era,  à  sua época,  o  mais

desenvolvido aparato produtivo que se tem notícia. Se compararmos com o tradicional

sistema de produção doméstica, que antecedeu a indústria têxtil na Inglaterra, o engenho

colonial se mostra uma empresa cuja divisão do trabalho é bastante mais acentuada e,

principalmente,  se  desenha de  forma linear.  Tendo estes  fatores  em consideração,  a

hipótese de que a escravidão não seria apta à modernidade não faz qualquer sentido,

uma vez que ela já era utilizada em empreendimentos produtivos que, com o perdão da

expressão imprópria, estavam muito à frente de seu tempo.

Ali faremos a comparação com a unidade de produção de açúcar mecanizada,

para  que  possamos  entender  suas  diferentes  formas  de  apropriação  do  trabalho

excedente,  bem  como  constatar  a  presença  da  escravidão  em  alguns  modernos

empreendimentos campistas. Antes, entretanto, é necessário que analisemos o ritmo da

evolução  tecnológica  dos  engenhos  de  Campos,  bem  como  seus  impactos  na

conformação agrária da região.

2. O lento processo de modernização: a operação dos engenhos mecanizados no

século XIX

Se o final do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX o sistema

açucareiro ainda estava em processo de construção em Campos, o mesmo não podemos

dizer a respeito de meados do oitocentos. Acompanhando a análise de alguns autores

que escreveram sobre o tema, é possível captar o momento em que os engenhos de

Campos dos Goytacazes começam a reduzir em quantidade. É importante destacar que

estas transformações na produção não se realizaram na região campista como um todo,

mas sim nos espaços mais especificamente dedicados à produção açucareira, ou seja,

nas  regiões  de  planície  São Salvador,  São Gonçalo  e  São Sebastião.  Façamos  uma

comparação com os dados apresentados por Sílvia Lara e por Sheila de Castro Faria.



Tabela 1 - Número de engenhos e engenhocas de açúcar em Campos dos
Goytacazes entre os séculos XVIII e XIX33

Ano
Engenhos à

Vapor
Engenhos

"coloniais" Total
1734 - 34 34
1752 - 50 50
1768/69 - 55 55
1778/69 - 168 168
1788 - 278 278
1799 - 35134 351
1819 - 400 400
1827 1 700 701
1852 56 307 363
1861 68 267 335
1872 113 207 320
1881 252 120 372

          

A tabela 1 foi montada a partir do trabalho de ambas as autoras. Para demonstrar

estes dados, elas debruçaram-se, sobretudo, na obra de Alberto Lamego, “O Homem e o

Brejo.”35 Mas  além dela  e  das  outras  duas  fontes  citadas  na  nota  147,  Sílvia  Lara

também se utiliza de uma carta destinada ao Marquês de Lavradio, no ano de 1778,

além de outros cronistas e viajantes, como Fernando José Martins e Couto Reis, este

último trabalhado por nós anteriormente.  Sheila de Castro ainda se utiliza do Censo

agrícola de 1920, mas resolvemos desconsiderar estes dados por não fazerem parte do

escopo desse trabalho.

Neste  sentido,  utilizamos  mais  os  dados de Sheila  de Castro  por  duas  razões:  1)  o

recorte cronológico da autora é o mesmo que o de nossa pesquisa,  portanto, é mais

lógico que ela disponha de dados úteis para nós, ao contrário de Sílvia Lara – mesmo

33Fonte: LARA, Sílvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do 
Rio de Janeiro (1750-1808). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 130-132; FARIA, Sheila de 
Castro. Terra e trabalho em Campos dos Goytacazes (1850-1920). Dissertação de Mestrado 
defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal 
Fluminense (PPGH-UFF). Niterói, 1986. p. 127.  

34Neste ano, as informações dadas por Sílvia Lara, em duas fontes por ela consultadas, deram 
informações ligeiramente conflitantes: O Almanac Histórico da Cidade de São Sebastião do Rio
de Janeiro confirmou a presença de 324 unidades produtivas, entre grandes engenhos e 
engenhocas de açúcar; um mapa de população, por outro lado, afirmou possuir a região 378 
engenhos/ engenhocas. Como não havia certeza estatística, tiramos uma média de ambos os 
dados para chegarmos ao número 351.

35LAMEGO FILHO, Alberto. O Homem e o Brejo. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 
1945.



que essa historiadora tenha recorrido a outras fontes –, que pesquisa o período colonial,

apesar de fazer incursões rápidas no período de Brasil independente; e 2) o trabalho de

Sílvia Lara, sobre a relação entre senhores e escravos, parece querer traçar um tipo ideal

deste  relacionamento  no  sistema  escravista  brasileiro,  de  tal  modo  que,  o  espaço

escolhido para a autora para desenvolver a pesquisa é irrelevante, pois não há qualquer

preocupação  da  autora  em  inserir  os  conflitos  entre  senhores  e  seus  cativos  na

conjuntura material de Campos dos Goytacazes.36 Talvez por isso o trabalho traga tão

poucos dados sobre as unidades de produção açucareiras, o espaço em que as relações

por ela estudadas se desenvolviam por excelência.

Como se pode observar na tabela, o grande desenvolvimento da produção açucareira

campista se dá a partir do final da década de 1760 e o início da seguinte. Este  boom

acontece  justamente  quando  há,  na  década  de  1790,  a  Revolução  Haitiana  que

desmantelou quase por completo o mercado mundial de açúcar, abrindo uma conjuntura

de boa expansão após algum período de crise. Não se trata de desqualificar as questões

inerentes  à  nossa  sociedade,  reduzindo  o  processo  de  montagem  do  complexo

açucareiro de Campos a uma questão de oportunidade comercial. Trata-se apenas, de

assinalar  a  correspondência  e  simultaneidade  dos  eventos.  É  importante  ressaltar

também,  como  já  fizeram  inúmeros  outros  autores  que  estudaram  o  tema,  que  no

período anterior à modernização dos engenhos a expansão só poderia ser quantitativa.

Por isso vemos que até meados do século XIX, o aumento de unidades de produção

aumenta sem qualquer incremento tecnológico digno de nota, uma vez que há apenas

um registro de engenhos mecanizados ou semi-mecanizados. 

Este  quadro  só  começa a  mudar  a  partir  da segunda metade  dos  oitocentos,

quando, em 1852, Sheila de Castro Faria registrou 56 engenhos movidos à vapor, em

um universo de 363 unidades, ou seja, 15,4% do total das fábricas realizaram algum tipo

de  investimento  técnico.  É  significativo  que  o  momento  em que  identificamos  um

número  relevante  de  engenhos  mecanizados  ou  semi-mecanizados  seja  o  mesmo

momento em que o número de unidades de produção começa a se reduzir. Apenas nove

anos  depois,  em 1861,  o  número  de  engenhos  à  vapor  aumenta  em 12 unidades  –

crescimento de mais de 20% -, chegando a 68. Mas o número total de fazendas se reduz

para 335. Isto faz com que os engenhos à vapor atinjam a marca 20,3% do total. Em

36Esta crítica pode ser vista com maiores detalhes em: MARQUESE, Rafael de Bivar. “As 
desventuras de um conceito: capitalismo histórico e a historiografia sobre a escravidão 
brasileira”. In: Revista de História. São Paulo, nº 29, p. 223-253. Julho/Dezembro de 2013.



1872,  segundo os  dados de  Sheila  de  Castro,  os  mecanizados ou semi-mecanizados

atingem 113, conformando 54,5% do total de fábricas – 207. Por fim, há o ano de 1881,

em que o número de fábricas voltou a crescer pela primeira vez desde metade do século,

possivelmente porque a  lavoura de cana – e  os  engenhos – expandiram-se a  outras

regiões do norte-fluminense com mais força. Neste ano, o número de fábricas totalizou

372, com incríveis 252, ou 67,74% do total, de engenho movidos à vapor.

O Almanak de Campos, no texto Duas palavras sobre a agricultura campista e

sua principal indústria – o fabrico do assucar, contabiliza o número de propriedades

açucareiras para o ano de 1882. Os resultados  são parcialmente semelhantes aos de

Sheila de Castro Faria e julgamos válido colocá-lo em nossa análise. O resultado pode

ser visto na tabela abaixo:

Tabela 2 - Número de engenhos de açúcar por freguesia no Município de Campos (1882)37

Freguesias
Fábricas  de
açúcar

Fábricas  c/
vapor

S. Salvador 70 38
S. Gonçalo 85 22
S. Sebastião 55 6
S. Benedicto 19 8
Guarulhos 102 45
Itabapoana 2 -
Santa Rita 16 1
Dores de 
Macabu 16 3
Morro do Coco 12 2

Total 377 125

A tabela 2 difere da tabela 1 especialmente no que diz respeito à proporção de

engenhos à vapor no total de engenhos existentes no município de Campos em 1881-82.

Sheila de Castro Faria identifica a existência de pouco mais de dois terços de engenhos

mecanizados,  enquanto  que  o  Almanak  de  Campos anota  apenas  um  terço  destas

fábricas  como sendo mecanizadas.  Mas o que os outros dados não demonstram é a

distribuição de engenhos por freguesia. Estes dados demonstram que as freguesias de

São Salvador, São Gonçalo e Guarulhos representam as zonas de ponta da indústria

37Fonte: Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de Campos... 
op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1882. p. 232.



açucareira  da  região.  Juntas,  as  três  freguesias  possuem  quase  48%  de  todos  os

engenhos do município, bem como 84% das unidades mecanizadas. No interior de cada

uma destas três freguesias, a proporção de unidades de produção modernas é superior à

de outras regiões produtoras de açúcar do Brasil, o que ressalta ainda mais sua força.

São Salvador, freguesia analisada por nós com mais cuidado algumas páginas acima,

apresenta o maior contingente de engenhos mecanizados, com 38 unidades e 54% do

total. São Gonçalo, por sua vez, possui índices mais próximos da média do município,

algo em torno de 25%, com 22 unidades à vapor. A freguesia de Guarulhos, a maior

freguesia açucareira de Campos, era dotada de 46 engenhos mecanizados neste ano de

1882, em um universo de 102 equivalente a quase 45%.

Estes  números  apresentados  pela  historiadora  fluminense  e  pelo  próprio

Almanak de Campos diferem de forma muito evidente daqueles veiculados no Almanak

Laemmert. Consideramos importante investigar por meio desta fonte também porque,

como  vimos  no  capítulo  anterior,  maior  parte  da  produção  de  açúcar  campista  era

destinada ao Rio de Janeiro, o que poderia justificar o interesse de muitos fazendeiros

anunciarem nela. Evidentemente, nenhuma dessas fontes nos permite cravar, de forma

absoluta, o número de propriedades açucareiras que existiam em Campos neste período

que estamos estudando. Apesar disso, o  Almanak Laemmert já foi utilizado com esta

finalidade  –  quantificar,  de  forma mínima,  o  número de  unidades  de  produção  que

tenham capacidade comercial relevante – em vários estudos da historiografia do Rio de

Janeiro. Neste sentido, é importante que comparemos os dados desta fonte com os da

tabela 1 e 2. O resultado pode ser visto no gráfico abaixo:
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Gráfico 1 - Número de fazendeiros de açúcar de Campos que anunciaram no Laemmert (1850-1876)

Fazendeiros no Laemmert Fazendeiros c/ Vapor

Fonte:  Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Tipografia Laemmert, 1850-1880.

O gráfico 1 tem como ponto inicial 1850, porque é na segunda metade do século

XIX  que  o  processo  de  modernização  das  unidades  produtivas  se  dá  com  maior

intensidade.  Neste  sentido,  no  primeiro  ano  da  série,  os  26  engenhos  mecanizados

correspondiam tão  somente  a  6% das  438 fábricas  anunciadas  para  o município  de

Campos no Almanaque. Depois do primeiro ano, observamos uma tendência de queda

acentuada  no  número  total  de  unidades  produtivas  até  a  década  de  1860.  Pelo  que

afirmamos  anteriormente,  esta  queda  deveria  se  refletir  em  um  crescimento

minimamente proporcional de unidades mecanizadas. O que acontece é justamente o

contrário. É verdade que elas demonstram um aumento de mais de 10% de 1850 para

1852, mas depois deste último ano ela cai sistematicamente, até termos, em 1860, 19

unidades mecanizadas que anunciaram no  Laemmert pelo município de Campos. Ou

seja, entre 1852-1860, a redução de fábricas que anunciaram no almanaque foi de 35%.

Esta  redução  foi  mais  intensa  do  que  a  redução  geral  do  número  de  fábricas  que

anunciaram, que saiu de 433, em 1852, e foi para 333, em 1860, ou seja, decréscimo de

“apenas”  23%.  Tecnicamente,  esta  primeira  tendência  do  gráfico  1  quebra  nossa

argumentação de que o crescimento das fábricas mecanizadas impõe um decréscimo no

número total de fábricas. Mas lembramos que, tal qual as fontes citadas por Sheila de

Castro, o  Laemmert não é uma reprodução fiel da realidade agrária, mas tão somente

lista o nome de fazendeiro de açúcar e aguardente que resolveram pagar para que seu

nome aparecesse na lista de produtores.



Entretanto, após 1860, a tendência inicialmente esperada por nós aparece. Entre

1862 e 1872, o número de unidades de produção listadas no almanaque cai de 384 para

235, ou seja, decréscimo de 39%. Em contrapartida, neste mesmo período, o número de

fábricas aumentou de 19 para 44, entre 1860-72, ou seja, um crescimento de 137%. No

último período do gráfico, ambas as curvas apresentam crescimento, apesar da curva de

crescimento das fábricas com máquinas ter  uma intensidade maior de ascensão. Em

1876, os engenhos com máquinas contabilizavam 65 unidades, que representavam quase

25% do total. Estes números percentuais assemelham-se àqueles apresentados por José

Evando Vieira  de Melo,  que afirmou uma proporção de  mais  de  20% de engenhos

mecanizados para o norte-fluminense. Desconsideramos os dados após 1876 porque eles

eram absolutamente não compatíveis com os dos anos anteriores, chegando a sugerir

que a indústria açucareira teria regredido quase que totalmente aos engenhos movidos

por água ou por animais, o que não é verdade em hipótese alguma, na medida em que

este é justamente o período em que os engenhos centrais começam a ser construídos

após a aprovação da lei que garantiria os subsídios em 1875.

Apesar dos números serem muito discrepantes dos apresentados por Sheila de

Castro, a tendência, de maneira geral, se repete – apesar da intensidade do crescimento

ou redução de  unidades  de  um período para  o  outro  também ser  diferente.  Porque

haveria a necessária correspondência entre estes movimentos? A própria dinâmica da

economia  açucareira  explica  este  ponto.  A fabricação  do  açúcar  se  divide  em duas

etapas: a agrícola e a industrial. Entretanto, estas duas etapas são, na verdade, uma só,

não apenas  porque  estão  ligadas  pelo  evidente  fato  de  que  após  o  corte  da  cana  é

necessário transforma-la em açúcar, mas também porque o complexo açucareiro e as

forças produtivas que giram ao seu redor constituem um todo orgânico e linear. Deste

modo, não é possível falar em desenvolvimento técnico efetivo das unidades açucareiras

se elas não se transformam por completo. É por isso, também, que Manuel Moreno

Fraginals alertou que o simples fato de se utilizar uma moenda à vapor não assegura

transformação alguma no processo produtivo.38

A despeito  desse  alerta,  isto  se  verificou não só  em Cuba,  mas  também em

diversas regiões do Brasil, incluindo Campos dos Goytacazes. Ou seja, maior parte das

fábricas de açúcar listadas no Almanak Laemmert ou nos cronistas citados por Sheila de

Castro Faria não eram plenamente mecanizadas, mas semi-mecanizadas. Isto significa

que ainda no final do século XIX, uma boa parte do açúcar produzido na região em

38FRAGINALS, Manuel Moreno. op. cit. p. 269.



questão utilizava os procedimentos típicos do engenho colonial, demonstrados algumas

páginas acima. Entretanto, há um seleto grupo de empresas que se mostram bastante

bem equipadas, certamente utilizando o que de mais moderno havia à sua disposição em

termos de tecnologia de fabricação e de transporte da cana de açúcar. É a partir delas

que descreveremos e analisaremos os modernos trabalhos do açúcar, que não dispensava

a  participação  do  trabalho  cativo  mesmo  lançando  mão  de  recursos  tecnológicos

relativamente sofisticados para a época. Antes, porém, é necessário fazer uma análise

qualitativa do ritmo de evolução desta  indústria,  de seus  avanços e  seus  recuos até

chegarmos às unidades plenamente mecanizadas dos anos 1880. 

Inicialmente, a lavoura açucareira campista e as demais lavouras do império do Brasil

são descritas como embrionárias, na medida em que ainda eram carentes de estudos e

melhoramentos  que só o acúmulo  científico  ao longo do tempo poderia  lhes  trazer.

Tanto no relatório de 1881 quanto no de 1885, destaca-se o caráter  descontínuo da

modernização da lavoura, sempre ressaltando que é mais uma iniciativa de particulares

enriquecidos  do  que  uma  tendência  geral.39 Mesmo  estes  que  se  arriscavam  na

modernização de suas unidades, pouco avançavam para além da moenda à vapor. As

exceções teriam sido alguns fazendeiros que, nas décadas de 1840 e 1850, se arriscaram

na adoção de outros aparelhos, mas os abandonaram por diversos motivos. Um deles foi

Julião Baptista Pereira de Almeida, que resolveu seguir os passos do Barão de Santa

Rita, um dos mantenedores da Sociedade Agrícola Campista, espécie de braço local da

Sociedade  Auxiliadora  da  Indústria  Nacional.  O  Barão  delegou  sua  propriedade  à

Feliciano  Prates,  na  década  de  1840,  para  administrá-la  aplicando  o  maquinário

completo que havia adquirido da casa francesa Cail & Comp. de Paris. O Almanak de

Campos nos informa que, passados alguns anos, Julião Baptista, que havia adquirido o

mesmo maquinário, abandonou-o em razão da imensa dificuldade de se obter lenha para

fazer funcionar as caldeiras à vapor.40 

Anos mais tarde, já na década de 1850, o comendador Candido Francisco Vianna tentou

modernizar parcialmente sua unidade produtiva, importando da Europa uma turbina. O

resultado não poderia ter  sido mais catastrófico para o comendador: seu maquinário

quebrou quando estava sendo suspenso por um guindaste para que pudesse ser instalado

39Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de 
Campos... op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1882. p. 207-208.

40Idem, ibidem. p. 214.



em sua fábrica.41 Pouco tempo depois, apesar dos fazendeiros terem demonstrado pouco

interesse  na  aplicação  de  máquinas,  devido  aos  insucessos  sucessivos,  o  fundidor

Caetano da Rocha Pacova parece ter desenvolvido um aparelho para purgar o açúcar por

centrifugação.  Na  sequência,  um  fazendeiro  e  antigo  caldeireiro,  Carlos  Dubois,

construiu um tipo de turbina que passou a ser empregada em seu próprio engenho. Mas,

de maneira geral, como informa o Almanak de Campos e o próprio Almanak Laemmert

– este último devido ao número muito flutuante de anunciantes com engenhos à vapor –

estes fazendeiros constituíam mais exceção do que regra, pois muitos ainda estavam

presos à rotina dos engenhos coloniais.  O único melhoramento empregado, como já

dissemos, era a implantação de moendas à vapor.

Aparentemente esta acomodação começou a ser quebrada na década de 1860, quando o

major Luiz José de Carvalho Cardoso importou da França uma aparelhagem completa

para engenho, fazendo do Dr. Angelo Marini, um dos médicos a serviço do governo

provincial àquela época, seu intermediário neste processo. Não tardou para que Marini

fosse  feito  intermediário  de  vários  fazendeiros  interessados  na  importação  de

maquinários mais completos para suas fábricas depois da experiência bem-sucedida de

Carvalho Cardoso. O maquinário em questão era o seguinte: máquina horizontal de alta

pressão,  com quatro cilindros para moer  a  cana;  dois  evaporadores ao ar  livre  – as

famosas tachas encamisadas – aquecidos à vapor por meio de serpentinas horizontais;

duas turbinas; duas caldeiras verticais, destinadas a alimentar a moenda e mais duas

caldeiras evaporadoras; uma estufa para secar o açúcar.42

Não importa, para nossos objetivos, o quão vanguardista pode ter sido o major Luiz

José  de  Carvalho  Cardoso.  Ao  afirmar  que  os  demais  fazendeiros  seguiram  sua

experiência, o texto do  Almanak de Campos pode estar desprezando o contato que os

fazendeiros  campistas  eventualmente  podem  ter  estabelecido  com  outras  praças

produtoras de açúcar. A questão a ser considerada é que dessa experiência inicial entre

as décadas de 1850 e 1860, o que ficou de perene para as décadas posteriores, foram os

sistemas de moagem e de purga. Neste último caso, falamos da substituição das antigas

formas de pão de açúcar, que demoravam vários dias para completar o processo, pelo

princípio da turbinagem/centrifugação, e não um determinado tipo de turbina que tenha

sido usado nas décadas posteriores. Esta constatação é viável porque se compararmos

este levantamento do maquinário do engenho de Carvalho Cardoso com dos engenhos e

41Idem, ibidem. p. 215.

42Idem, ibidem. p. 216.



usinas maiores, das décadas de 1880, vê-se claramente uma continuidade dos princípios

aplicados. É possível constatar tal continuidade até mesmo em outras fontes, como o

Jornal  do  Agricultor,  por  exemplo,  que  em 1879,  descreve  de  forma  minuciosa  as

atividades  do  Engenho  Central  de  Quissamã,  e  é  possível  ver  nesta  fonte  uma

aparelhagem  bastante  semelhante  à  da  fábrica  de  Carvalho  Cardoso  em  relação  às

operações de moagem e em relação ao princípio de purga e evaporação.43

A grande diferença se fez sentir em relação aos aparelhos de tratar o caldo da cana.

Neste sentido, o texto do Almanak de Campos parece confirmar o que já havíamos dito

anteriormente com base nos textos de Fraginals, Ruy Gama e Vera Ferlini: a cozinha foi,

verdadeiramente, o maior gargalo tecnológico do engenho. Aparentemente, em Campos

dos  Goytacazes  a  situação  não  foi  diferente,  já  que  “as  fábricas  mais  importantes

adotaram o seguinte sistema: máquina a vapor para trabalho de moagem; defecação,

evaporação e cozimento nas baterias do Padre Labat; e “esgotagem” ou purgação do

açúcar pela turbinagem.”44 Sistema “Padre Labat” nada mais é do que o cozimento no

fogo nu, tal qual se fazia na casa das caldeiras do engenho colonial. Ou seja,

“dessa turbamulta de encomendas, fizeram completo fiasco os aparelhos
defecadores, evaporadores e caldeira de cozimento, tudo a vapor e ao ar
livre,  adotados  por  Manoel  Gomes  Barroso  e  o  Major  [Luiz  José  de]
Carvalho [Cardoso]; tudo mais foi bem.”45

Desta primeira experiência, é importante destacar duas coisas: 1) o processo de

modernização foi lento e marcado por avanços e recuos, não podendo ser considerado

de forma linear e talvez por isso as fontes quantitativas apresentem dados discrepantes

entre si; 2) considerando que a tentativa de Carvalho Cardoso se deu entre o fim dos

anos 1850 e o início dos anos 1860 – o texto do Almanak fala em 1856-57, mas admite a

imprecisão  destes  números  –  é  difícil  imaginar  que  esta  fábrica  operou,  em algum

momento, sem contar com a força de trabalho cativa para transformar a cana em açúcar.

Tendo a cozinha,  de maneira  geral,  permanecido na forma artesanal,  mesmo após a

experiência de Carvalho Cardoso, os fazendeiros dedicaram seus esforços, nas décadas

de 1860 e 1870, a aprimorar o tratamento do caldo.

Isto foi feito, inicialmente, por meio da substituição do sistema Labat pelo do

“banguê americano”, que nada mais é do que a utilização das mesmas caldeiras e tachas,

43Jornal do Agricultor. Rio de Janeiro, 1879. p. 411-413.

44Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de 
Campos... op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1882. p. 217. 

45Idem, ibidem. p. 217.



mas alterando seu encaixe junto ao fogo, de tal  modo que aumenta a  superfície  de

contato na evaporação, acelerando o processo e poupando combustível.46 Mesmo em

plena década de 1880, quando o texto do Almanak de Campos é publicado, este sistema

de evaporação, depuração e cozimento ainda prevalecia, como as listas do  Laemmert

também não deixam de ressaltar. A situação geral, portanto, é que 

“poucos foram os fazendeiros que não substituíram o velho banguê pelo
novo, e hoje ainda a maioria das fábricas conservam a bateria americana,
com modificações mais ou menos racionais, apesar de ela ser apenas o
aperfeiçoamento  de  um  sistema  condenado.  Concorreu  para  essa
preferência, além das vantagens de uma evaporação mais franca e maior
produção de massa cozida em um tempo dado, a facilidade de admissão
de combustível com o fogo sobreposto e seu melhor aproveitamento.”47

Os fazendeiros mais dispostos a modernizar sua produção logo perceberam que este

sistema não trazia tantas vantagens, por exigir  uma temperatura de cozimento muito

elevada e, consequentemente, danificar as caldeiras e tachas, ocasionando a interrupção

do processo produtivo, além de prejudicar a qualidade do caldo da cana. A solução foi

buscada,  portanto,  nas caldeiras “Wetzel”,  responsáveis por acelerar  o cozimento do

caldo.  De  todo  modo,  apenas  a  aplicação  desta  caldeira  não  assegura  toda  a

mecanização do processo de cozimento, já que “[...] a maioria das fábricas conservou a

bateria  americanizada  (a  Labat  com  fogo  sobreposto  e  alterações  na  organização

interna)  ou  americana  cozinhando  no  Wetzel  [...].”48 Na  sequência  da  aplicação  da

caldeira  Wetzel,  empregou-se  também  depuradores  que  operavam  com  vapor.  Os

fazendeiros  que  os  colocaram  em  suas  fábricas  foram  os  mesmos  que  estavam

envolvidos,  desde  antes,  com a aplicação de  tecnologia  nas  unidades  produtivas,  já

citados anteriormente. Deste modo, no início dos anos 1870, 

“os  bons  engenhos  de  Campos  possuem  aparelhagem  mista  muito
racional assim concebida: defecação [ou depuração] a vapor, evaporação
em bateria americana, cozimento nas caldeiras de Wetzel, ou de Boor, e
esgotagem na turbina.”49

A despeito do evidente progresso em curso,  em relação ao quadro produtivo

anterior à segunda metade dos oitocentos, o açúcar de Campos não foi capaz de retomar

espaço algum no mercado internacional, como já vimos no capítulo anterior. O relatório

46Idem, ibidem. p. 218.

47Idem, ibidem. p. 218.

48Idem, ibidem. p. 219.

49Idem, ibidem. p. 220.



publicado no Almanak de Campos também reconhece este ponto e o atribui, pelo menos

em parte, à tecnologia de cozimento em baixa pressão, com rendimento muito inferior

àquele apesentado pelas máquinas a vácuo. Portanto, em um curto espaço de tempo, as

caldeiras Wetzel já estavam superadas e prontas para serem substituídas pelas caldeiras

que operavam com baixa pressão, exigindo menor temperatura para fervura. Ao final da

década de 1870 e início da de 1880, as maiores unidades produtivas de Campos já

podiam operar com todos os seus setores mecanizados. Neste sentido, 

“ficou decidido por alguns proprietários o emprego do vapor para todas as
operações; e por outros a conservação da aparelhagem mista (defecação e
cozimento a vapor e evaporação a fogo nu), concentrando na caldeira a
vácuo e aperfeiçoando assim a última operação – cozimento [...].”50

Após esta longa descrição da trajetória da modernização técnica da indústria açucareira

campista – uma história  de,  aproximadamente,  25 anos –,  erroneamente classificada

como  atrasada  por  alguns,  compreendemos  a  tendência  de  oscilação  nos  números

apresentados  pelo  Almanak  Laemmert,  algo  que  não  acontece  com  os  dados

apresentados por Sheila de Castro. Para nós, importa menos os números apresentados

pelo  Laemmert,  que  parecem mesmo ser  discutíveis,  mas  a  tendência  de  avanços e

recuos, para somente no início dos anos 1870 apresentar uma tendência de crescimento

positivo significativa. 

Podemos,  enfim,  proceder  à  análise  das  grandes  unidades  que  declararam

utilizar-se de mão-de-obra escrava no processo de fabricação do açúcar. Dentre estas,

destaca-se  a  Usina  de  Barcellos.  Inaugurada  em 1878,  a  Usina  de  Barcellos  havia

moído, nas seis safras que separaram a data de fundação da publicação do relatório de

1885 do Alamanak de Campos, intitulado de Industria Assucareira, 111.127.896kg de

cana de açúcar, produzindo um total de 8.300.220kg de açúcar, além de 1.875.818L de

aguardente.51 Toda  esta  produção  rendeu  um  resultado  líquido,  em  produtos,  de

356:161$412 para a companhia. 

3. Um estudo de caso: Engenho Central de Quissamã e a Usina do Barcellos

Este relatório nos fornece informações a respeito da aparelhagem desta empresa.

Interessante destacar que, pela descrição deste relatório, a Usina possui aparelhagem

50Idem, ibidem. p. 222.

51Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de 
Campos... op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1885. p. 298. 



idêntica à do Engenho Central de Quissamã, mas operando em escala significativamente

menor.  Comparando  a  descrição  de  ambas  é  possível  constatar  as  seguintes

semelhanças: 1) na moagem, a Usina utilizava-se de uma “máquina horizontal de cerca

de  30  cavalos,  transmissão  dupla,  moendas  de  três  cilindros  de  1600+800,  bomba

monta-caldo, condutores de cana e de bagaço”, enquanto que o Engenho de Quissamã

moía cana com “[...] máquinas, todas no sistema horizontal,  em número de 12, dois

jogos de moendas de três cilindros, de 1600+800 [...] condutores de cana e de bagaço

[...] [e] aparelhos de monta-caldo”; 2) na depuração/defecação, a Usina de Barcellos

operava com um “aquecedor de caldo, na passagem da moenda para a defecação, e 6

defecadores a duplo fundo”, enquanto que o Engenho de Quissamã funcionava com “12

caldeiras de defecação, sistema de fundo duplo”; 3) ainda na etapa de purificação do

caldo,  a  Usina  operava  com “seis  filtros  de  carvão  animal  e  dois  eliminadores  por

coagulação” e o Engenho com “seis filtros de carvão animal”; 4) na evaporação e no

cozimento, ambos utilizavam os mesmos aparelhos – um tríplice efeito para evaporação

e caldeiras a vácuo, cozinhando à alta pressão e à baixas temperaturas, sendo que as

caldeiras de cozimento de Barcellos tinham capacidade para produzir 3000kg de açúcar

por  operação,  ao  passo que o Engenho de  Quissamã fazia  7500kg em uma mesma

jornada;  5)  na  cristalização  da  massa  e  no  processo  de  dissolve-la,  ambos  também

possuíam  aparelhagem  idêntica,  bem  como  no  processo  de  purga,  que  ambas  as

empresas o faziam mediante turbinagem, a Usina operando com “oito turbinas de ação

indireta”, e o Engenho com “vinte turbinas a ação indireta”.52

Sendo o princípio de funcionamento muito semelhante, devido a aparelhagem também

semelhante,  podemos nos utilizar do  Jornal do Agricultor,  de 1879, que descreve o

modo de operação do Engenho de  Quissamã,  para  entendermos de  forma razoável,

como se dava a fabricação do açúcar na Usina de Barcellos, que declarou que “o pessoal

ocupado, é, na maioria, livre e acha-se, presentemente, sob a direção de José Peter, que

sucedeu o Dr. José Joaquim Alves de Barcellos e Theodulo Brocheton.”53 Mesmo sem

especificar a função, a usina reconhece que emprega trabalhadores em situação jurídica

de escravidão ou,  na melhor  das hipóteses,  de liberto.  De acordo com o  Jornal  do

Agricultor 

52Idem, ibidem. p. 293-94 e p. 298-99.

53Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de 
Campos... op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1885. p. 300. Grifo nosso. 



“as canas descarregadas dos vagões, e lançadas sobre esteiras mecânicas,
são por estas conduzidas a dois ternos de moendas, tendo, cada um dos
cilindros,  oitocentos  milímetros  de  diâmetro,  e  um metro  e  seiscentos
milímetros de comprimento [...]. São as moendas movidas por máquinas
horizontais de marcha variável, e por um sistema de transmissões.”54

Ao contrário do Engenho de Quissamã, que era abastecido,  basicamente, com canas

provenientes de sua ferrovia, a Usina de Barcellos recebia-as por meio do Rio Paraíba,

mas também “por um vapor da Companhia, uma via férrea, cujo percurso é superior a

três quilômetros, serve também à fábrica com esse fim exclusivo.”55 

Após sair da moenda, o caldo da cana é levado para ser depurado “por meio de duas

bombas movidas diretamente pelas máquinas, que servem às moendas”, mas antes de

chegar ao aparelho de depuração, é aquecido a uma temperatura de aproximadamente

45ºC.56 Com relação à aparelhagem da depuração/defecação, o Jornal do Agricultor e o

Industria  Assucareira apresentam  números  discrepantes:  o  primeiro  anuncia  que  o

procedimento era realizado com 10 caldeiras de duplo fundo, ao passo que a segunda

fonte afirma conter 12 destas máquinas nesta etapa da operação. Como a publicação do

Jornal  precede  o  Industria  Assucareira,  é  possível  que  neste  intervalo  de  5  anos  o

Engenho de Quissamã tenha ampliado o número de caldeiras para depurar o caldo. De

todo  modo,  as  duas  documentações  apresentam  o  mesmo  tipo  de  maquinário

empregado:  defecadores  a  fundo  duplo.  Segundo  Sheila  Faria,  os

defecadores/depuradores também eram muito semelhantes aos evaporadores das figuras

1 e 2, pois eram “grandes taxos metálicos aquecidos por serpentinas, colocadas dentro

destes recipientes, nas quais circulava o vapor.”57

Terminada esta primeira etapa de cozimento, o caldo já depurado era filtrado primeiro

pelos coadores, que tanto no Engenho de Quissamã, quanto na Usina Barcellos eram

dois, e depois pelos filtros de carvão animal: 12 no Engenho e apenas 6 na Usina.58

Após  esta  filtração  preliminar,  havia  a  etapa  de  evaporação,  realizada  em  um dos

maiores e mais modernos aparelhos disponíveis para este fim: os cilindros de tríplice

efeito. Do evaporador, o caldo passa por uma nova etapa de filtração, para depois seguir

54Jornal do Agricultor. op. cit. p. 411.

55Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de 
Campos... op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1885. p. 300. 

56Jornal do Agricultor. op. cit. p. 412.

57FARIA, Sheila de Castro. op. cit. p. 163.

58Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de 
Campos... op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1885. p. 293-94 e 298.



para as caldeiras de cozimento, destinadas a concentrar ainda mais a solução, de modo a

deixa-la pronta para a cristalização.

Depois de concentrado e cristalizado em depósitos metálicos, o xarope era conduzido às

resfriadeiras  e,  depois,  eram  encaminhadas  a  utensílios  responsáveis  por  dissolver,

parcialmente a massa cozida e cristalizada,  por meio de um moinho que a fraciona.

Após isso, adiciona-se água, de tal modo a tornar a massa um tanto mais homogênea,

para finalmente ser encaminhada para as turbinas. Na Usina Barcellos, o transporte da

massa  para  a  turbina  era  feito  por  uma  via  férrea  aérea,  como  já  mencionamos

anteriormente ao comentarmos sobre os melhoramentos da casa de purgar do engenho

colonial. 

Quem melhor descreveu o funcionamento das turbinas foi Arigo de Zetirry, em

uma  série  de  artigos  publicados  no  Jornal  do  Comércio  já  na  década  de  1890.  A

descrição de Zetirry nos ajuda a compreender o princípio da turbinagem. 

“[...] um forte cilindro de ferro dentro do qual é colocado um saco de rede
metálica ou de chapa furada, suspenso a um eixo central que recebe um
rapidíssimo movimento  de  rotação.  Pela  força  centrífuga  o  melaço  da
massa que foi deitada no tambor, sai pelos ferros ao crivo e os cristais,
não  conseguindo  transpô-lo,  ficam aderentes  à  peneira  formando  uma
camada que cai pelo próprio peso ao fundo, logo que cessa a rotação pela
completa expulsão do melaço.”59

A semelhança entre ambas também se faz presente na distribuição espacial no interior

da unidade produtiva. Tanto o Engenho de Quissamã, quanto a Usina de Barcellos – e

todas  as  outras  unidades  completamente  mecanizadas  da  região  de  Campos  –  são

edifícios de três andares organizados da seguinte maneira: no 1º piso, encontramos “as

máquinas,  moendas,  turbinas,  caldeiras,  cristalizadores,  prensas  de  espumas,  filtros

[...]”; no 2º andar, temos “os aparelhos evaporadores de triplo efeito, as caldeiras de

cozimento, eliminadores, balões de escapamento”; e no 3º e último piso há a “defecação

e seus acessórios.”60 Terminamos assim a descrição do processo de produção do açúcar

nas grandes  unidades  mecanizadas utilizando a Usina de Barcellos  e  o Engenho de

Quissamã  como  exemplos.  A Usina  de  São  José,  por  exemplo,  de  aparelhagem  e

arquitetura semelhante, também declarou empregar, em todo o processo de fabricação

59ZETIRRY, Arigo. “A lavoura do Estado do Rio de Janeiro”. 14/07/1894-21/10/1894, Jornal 
do Commercio, artigo nº 6.

60Almanak Mercantil, Industrial, Administrativo e Agrícola da cidade e município de 
Campos... op. cit. Campos: Typographia do Monitor Campista, 1885. p. 299.



do açúcar  mão-de-obra  na maioria livre.  O Engenho de Quissamã,  por outro lado,

declarou que o todos os operários empregados nas fábricas eram livres. 

Conclusões

O reconhecimento da presença da escravidão nestas unidades, mesmo que não

saibamos em que função eram empregados, quebra o argumento de Fraginals de que os

escravos  jamais  entraram  em  contato  com  as  máquinas,  pois  todo  o  processo  de

produção era mecanizado, independente do momento. Diante deste quadro, é necessário

também refletir sobre o significado da mecanização no trabalho produtivo, em contraste

com o trabalho predominantemente artesanal. 

Neste último caso, supõe-se que os trabalhadores tenham conhecimento bastante

razoável a respeito do ofício em questão, porque no processo artesanal, cada trabalhador

era responsável pela realização de quase todas as etapas necessárias à confecção de um

produto. Apesar do engenho colonial possuir, por um lado, uma boa dose de trabalho

artesanal, sendo este supervisionado pelos empregados assalariados e especialistas do

engenho – mestre de açúcar, dentre outros –, por outro lado, ele também apresentava

uma estrutura extremamente moderna para seu tempo: a unidade e o processo produtivo

têm inscritos  e  em si  mesmo os  postos  e  as  funções  de cada um dos trabalhadores

escravos empregados, que revezavam-se em grupos de trabalho, divididos, inclusive,

por turnos. Esta divisão do trabalho bastante intensa reduzia operações teoricamente

complexas  em  ações  absolutamente  prosaicas,  como  procuramos  demonstrar  ao

descrever  o processo de fabricação do açúcar  colonial.  Deste  modo,  a  produção do

açúcar, que percorre uma linha contínua, desde a matéria-prima até o produto final, não

leva a marca do trabalhador individual, na medida em que a mercadoria é produto do

trabalho coletivo da escravaria.61 Não sendo um produto individual, o argumento de que

o  trabalhador  escravo  não  estaria  apto  às  modernas  produções,  em  função  de  um

desinteresse deste pelo trabalho, cai por terra.

O  desenvolvimento  técnico  do  engenho,  por  outro  lado,  ao  implementar  um

processamento claramente industrial, acaba por padronizar todo o processo de trabalho

no interior do engenho. Isto fica muito claro em relação às moendas. A grande inovação,

como já deixamos subentendido algumas páginas acima, é o fato dos cilindros dispostos

horizontalmente permitir que uma esteira rolante introduza a cana na moenda, reduzindo

61CASTRO, Antônio Barros de. “Em torno das questões técnicas do escravismo”. In: Estudos 
Sociedade e Agricultura, outubro de 2011, vol. 19, nº 2. p. 249-250.



significativamente o risco de acidentes de trabalho e o próprio grau de complexidade da

atividade. O desenvolvimento técnico, portanto, libertou o engenho do condicionamento

antropomórfico que havia na moenda.62
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