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INTRODUÇÃO

 Este trabalho trata da economia açucareira de uma 
província do Império em um período de tempo ainda muito 
pouco estudado.
 No início da segunda metade do século XIX, a produção 
açucareira maranhense teve um incremento bastante acentuado. 
A partir do final dos anos de 1840, desenvolveu-se uma forte 
manufatura de açúcar, a qual passou logo a representar a segunda 
fonte de riqueza da província. Daí para frente, a história do 
açúcar integrou-se à história econômica do Maranhão, tal o 
seu desempenho naquele período. E ela foi tão importante que 
Viveiros1 chegou a descrever o senhor de engenho maranhense 
como se fosse um senhor feudal, tal era o seu poder dentro do seu 
latifúndio.
 Ao longo da história da América, o açúcar sempre 
despertou a atenção dos historiadores. Alguns cronistas 
preocuparam-se especialmente com os processos relacionados 
com a fabricação do açúcar. Por isso existem textos valiosos 
como aqueles do dominicano Jean Baptiste Labat e do jesuíta 
Antonil, escritos ainda no século XVIII.2 No caso maranhense, 
os historiadores descreveram especialmente os aspectos 
relacionados ao comércio exportador do açúcar e dos escravos.
 No presente trabalho foram estudadas as condições sob 
as quais se desenvolveu a fabricação do açúcar, entre os anos 
de 1850 e 1910, destacando-se os aspectos relacionados com o 
cultivo da cana e as técnicas de produção nos engenhos locais; 
também foram estudadas a qualidade do produto, as condições 

1 -VIVEIROS, Jerônimo de. História do comércio do Maranhão.  São Luís. 1954, p. 205.
2-GAMA, Ruy. Engenho e tecnologia. São Paulo: Duas Cidades, 1983, p. 72-73.



de exportação, de transporte, bem como alguns aspectos da 
bissegmentação da agricultura escravista. Uma parte do trabalho 
foi direcionada aos aspectos da produtividade agrícola e 
industrial.
 Especial atenção foi dada à implantação do Engenho 
Central São Pedro, suas dificuldades, suas produções e as causas 
principais se seu posterior fracasso. Os maiores comentários 
foram dirigidos para uma análise das causas da grande crise 
econômica por que passou a economia açucareira no final do 
Império, com a liquidação dos grandes engenhos da província. 
A análise mais profunda das técnicas de cultivo da cana foi 
bastante prejudicada pela inexistência de uma documentação 
mais precisa acerca do assunto. Entretanto, mais difícil foi tratar 
dos procedimentos de elaboração do açúcar, pois inexistem 
descrições sobre tais processos de manufatura no Maranhão.
Sobre o assunto, existe um único documento do senhor de 
engenho Dr. João Antônio Coqueiro3, em que ele dá algumas 
informações sobre tais técnicas de produção.
 Nos anos de 1875/76, em São Luís foi publicado 
um jornal que tratava das atividades da lavoura na província, 
especialmente da cultura canavieira, a principal do Maranhão 
naquela época. Contudo, em que pese a defesa que aquele 
periódico fazia da grande lavoura4, as técnicas de produção de 
açúcar foram quase que totalmente deixadas de lado, talvez pelo 
fato de existirem pouquíssimos técnicos agrícolas na província 

3-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório da 2ª exposição do assucar 
e algodão do Maranhão. São Luís: Typografia de O Paiz, 1885.
4-No presente trabalho, o termo “grande lavoura” refere-se à produção agrícola proveniente 
das culturas de algodão ou de cana, desenvolvidas principalmente para a exportação, com a 
participação do trabalho escravo. Era a chamada lavoura de  plantation



ou ainda qualquer economista que se interessasse pelos aspectos 
da produção da cana e do açúcar.
 Neste caso, ressalte-se a falta de documentação acerca 
dos engenhos hidráulicos maranhenses, sua construção, seu 
funcionamento, a implantação das obras necessárias ao bom 
funcionamento de uma roda d’água, como as pequenas represas 
e o acesso da água aos engenhos, conhecido como “levada”.
 Sobre a produção do açúcar no século XVIII não se 
tem quase nada, a não ser o trabalho de Manoel Nunes Dias 
acerca da exploração colonial feita pela Companhia Geral de 
Comércio do Grão-Pará e Maranhão5, mas que pouco trata das 
atividades agrícolas e da fabricação do açúcar e da aguardente. 
Para a primeira metade do século XIX existem três estudos: o de 
Gaioso6, sobre a lavoura da Capitania do Maranhão, mas com 
poucas informações sobre a cultura da cana; o de Abranches7, 
sobre os trabalhos nas lavouras da província e as estatísticas de 
Lago8, de 1821, que mostram muitos números, mas, à semelhança 
dos outros, pouco responde sobre os aspectos da cultura da cana 
e da produção de açúcar e de aguardente.
 Até os Relatórios e Fallas dos presidentes da Província 
são pouco informativos, abordando assuntos que não mostravam 
muito da triste situação financeira em que a província ia entrando. 
Dessa época, em termos de estudos da economia provincial, 

5-DIAS, Manuel Nunes. A Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, 
1755/1778. Belém: Universidade Federal do Pará, 1970, 2 v.
6-GAIOSO, Raimundo José de Sousa. Compêndio histórico-político dos princípios da 
lavoura do Maranhão. Rio de Janeiro: Livros do Mundo Inteiro, 1970.
7-ABRANCHES, Dunshee de. Garcia de Abranches o censor: o Maranhão em 1822. São 
Paulo: Tipografia Brasil de Rothschild & Cia, 1922.
8-LAGO, Antônio Bernardino Pereira do. Estatística histórico-geográfica da província do 
Maranhão. Lisboa: Academia Real de Ciências, 1822.



restou o excelente livro de Marques9, escrito na segunda metade 
do século XIX, em que aborda os vários aspectos da vida 
maranhense.
 Assim, este trabalho procura mostrar um pouco da vida 
econômica daquela época, das dificuldades financeiras dos 
senhores de engenho, das péssimas estradas então existentes e 
principalmente da falta delas; da qualidade do açúcar produzido, 
das refinarias instaladas e da produção açucareira, nos aspectos 
de cultivo das canas e da industrialização.
 O presente estudo não representa uma análise original 
da economia açucareira daquele período. Embora o assunto seja 
dirigido ao Estado do Maranhão, isso não o separa do contexto da 
economia do país como um todo, uma vez que as transformações 
mundiais sempre teriam que interferir nos mecanismos da 
produção provincial, manufaturada especialmente para o 
mercado externo. De uma maneira geral, a economia maranhense 
sempre esteve vinculada à economia nacional, fosse através da 
exportação de escravos, fosse da exportação ou importação de 
bens ou ainda através das políticas econômicas do Império, as 
quais sempre teriam que ser vinculadas ao país como um todo.

9-MARQUES, César Augusto. Dicionário histórico-geográfico da província do Maranhão. 
3. ed. São Luís: Edições AML, 2008, p. 63.



1 A PRODUÇÃO CANAVIEIRA NO PERÍODO 
COLONIAL

 A lavoura canavieira no Maranhão teve início em 1622, 
quando o procurador da Fazenda, Antônio Muniz Barreiros, 
construiu o primeiro engenho de cana, às margens do rio 
Itapecuru. Na época da invasão holandesa (1642-44), já existiam 
cinco desses estabelecimentos, todos instalados próximos a esse 
mesmo rio. Nesse período, mais seis foram construídos no interior 
da Capitania e um no local Araçagi, na ilha de São Luís, “obras 
essas muito imperfeitas e apenas começadas”10, como observou 
o jornalista João Francisco Lisboa, citando César Marques.
 Marques11 afirma que a mais antiga informação conhecida 
sobre a produção de aguardente vem de 1653, quando a Câmara 
Municipal  de São Luís, a requerimento de seu procurador, 
Jorge de São Paio, proibiu a fabricação da tiquira de mandioca 
e taxou a cachaça de cana ao preço de 400 réis a canada. Onze 
anos depois ela era novamente taxada em três varas de pano (o 
equivalente a 600 réis), ao tempo em que ordenava que a dita 
bebida devesse ser vendida “aquartilhada e não em piroleiras, 
por ser essa medida prejudicial ao povo”. 
 Uma Provisão-Régia de 1681 proibiu que se levantassem 
engenhos a uma distância menor do que meia légua uns dos 
outros, para que a proximidade das moradias não prejudicasse a 
obtenção de lenha para a fabricação de açúcar. Uma Carta-Régia, 
de 15/02/1689, ordenava que as Câmaras se abstivessem de 
taxar os preços dos açúcares, pois o comércio estava arruinado e 
quase extinto devido às sucessivas taxações. Nessa ocasião foram 

10 -Ibid., p. 63
11-Ibid.
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determinadas providências acerca da qualidade das madeiras das 
caixas de açúcar, marcas de fogo, falsificações nos preços e na 
qualidade dos produtos, impondo-se pesadas multas aos infratores.
 Durante o governo de Rui Vaz de Siqueira (1662-67), 
a Câmara afirmava existirem ordens reais que determinavam 
os preços do açúcar branco em 1$200 réis e a 800 réis o 
mascavo, enquanto os produtores já haviam subido os preços 
para 1$600, 1$800 e até 2$000 réis a arroba do branco; para 
o mascavo, as cotações já se achavam em torno de 1$000 a 
1$200. O Governador pedia providências contra “semelhantes 
descomposturas e transgressões legais”12, Por essa época o padre 
Antônio Vieira afirmava que “o consumo de cachaça era tão 
certo que a produção se comprava de antemão.”13 
 Nesse período a lavoura de cana continuava sem 
nenhuma perspectiva de crescimento, haja vista que, em 1688, o 
Rei mandava que, 

[…] achando-se desmantelada a maior parte dos engenhos 
do Estado do Maranhão por falta de braços e do comércio 
do açúcar, fazia El-Rei mercê aos lavradores de não po-
derem, por tempo de seis anos ser executados por dívidas 
nos ditos engenhos, em suas terras e escravos, somente nos 
rendimentos e se a dívida viesse da compra de escravos e 
ainda não pagos.14 

 
Por outro lado, a Câmara da capital proibiu a fabricação 

de doces, sob o argumento de que as doceiras utilizavam muito 
açúcar, o que mostra a contínua falta desse produto no Maranhão.
 Eram constantes as reclamações dos habitantes da capi-
tania com os altos preços dos açúcares devido à costumeira au-
12 -Ibid.
13 -Ibid.
14 -Ibid. p. 64
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sência desses produtos nos mercados. Os novos engenhos que se 
montavam não passavam de molinetes produtores de aguardente 
de má qualidade.
 A Carta-Régia, de 18/09/1706 aboliu os molinetes de 
aguardente de cana “por ser este fabrico mais fácil e barato, 
preferido ao do açúcar, cujas engenhocas se iam arruinando”.15 
Ainda naquele ano, outra Carta-Régia mandava devassar os 
fabricantes de aguardente.16 
 Com penas e punições de toda ordem, nas terras do 
Mearim, em 1722, só existiam três engenhos, os quais logo 
foram abandonados por medo dos índios bravios que infestavam 
a região. Ainda em 1721, o governou resolveu taxar a aguardente 
em 200 réis o quartilho, o que seria uma tributação escorchante.  
Celso Furtado assim escreveu sobre a Capitania do Maranhão, 
naquele período:

Os solos do Maranhão não apresentavam a mesma fecun-
didade que os massapês nordestinos para a produção de 
açúcar. Mas não foi esta a maior dificuldade, e sim a desor-
ganização do mercado de açúcar, fumo e outros produtos 
tropicais, na segunda metade do século XVII, o que impe-
diu aos colonos do Maranhão dedicarem-se a uma atividade 
que lhes permitisse iniciar um processo de capitalização e 
desenvolvimento. […] os maranhenses tentaram o mesmo 
caminho (a venda de escravos indígenas), mas logo tive-
ram que enfrentar o isolamento provocado pela ocupação 
de Pernambuco pelos holandeses e, mais adiante, a própria 
decadência da economia açucareira. Em toda a segunda 
metade do século XVII e primeira do seguinte, os colonos 
do chamado Estado do Maranhão lutaram tenazmente para 
sobreviver. Criada com objetivos políticos, mas abandonada 
pelo governo português, a pequena colônia evoluiu de tal 

15-Ibid.
16-Marques (2008) cita que as penas aos transgressores, pela primeira vez, seriam a perda da 
safra, pela segunda vez, a perda da safra e quatro meses de cadeia e, pela terceira, a perda 
do engenho.
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forma que meio século depois, no dizer de um observador da 
época para um homem ter pão da terra, há de ter roça; 
para comer carne há de ter caçador; para comer peixe, 
pescador; para vestir roupa lavada, lavadeira.17 

 Finalmente, os dirigentes do Reino tiveram que aceitar o 
fato de que seria impossível proibir a fabricação de aguardente e, 
em 1754, resolveram mudar a política e tirar proveito da situação, 
criando contratos para a venda do produto. 
 Ainda nesse mesmo ano de 1754, em São Luís foi 
arrematado um contrato das aguardentes pelo prazo de três anos, 
visto que, desde 1742, competia à Câmara Municipal disciplinar 
o comércio de aguardente. A Câmara recebeu 155$000 réis de 
propina, sob a condição de não poderem os lavradores venderem 
os produtos de seus alambiques sem a devida licença de seus 
contratados, tendo sido proibida a venda do produto a qualquer 
outra pessoa, além dos contratados, ou sem a sua licença, sob 
pena de prisão e multa. Posteriormente, esse contrato foi abolido 
pela própria Câmara, porém no ano de 1820, foi estabelecido 
um imposto anual, de 160 réis, pela licença para a venda de 
aguardente.
 Segundo Lago18, em 1761, o major Antônio Ferreira, por 
ordem do Governador Joaquim de Melo e Póvoas, incendiou 
o engenho Rebeca, localizado no distrito de Guimarães e que 
fabricava aguardente, pertencente a José de Brito Freire. Este, 
para não ser preso, abandonou o estabelecimento e fugiu. 
 As restrições e proibições impostas aos lavradores e 
produtores de aguardente da Capitania retardaram e dificultaram 
bastante qualquer incremento que a agricultura pudesse realizar, 

17 -FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 15ª ed. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1977. p. 66.
18 -LAGO, op. cit., p. 52.
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não só a economia canavieira, mas também todas as outras 
lavouras que aqui poderiam ter um bom desenvolvimento
 Durante todo o período colonial, a única produção 
canavieira que apresentou algum sucesso foi a praticada pelos 
jesuítas, os quais possuíam vários engenhos na Capitania, 
destacando-se, entre eles, o Engenho de São Bonifácio, localizado 
à margem esquerda do Igarapé do Engenho, na chamada “ilha” 
de Palmela, atual município de Viana. De acordo com Jerônimo 
Viveiros, existiam naquela fazenda quatro engenhos de cana, 
oito alambiques, casas de fazer farinha, oficinas de tecelões, 
carpintaria, serraria e ferraria. Além da cana, os religiosos 
cultivavam café, cacau, mandioca, laranja, banana, algodão, 
arroz e criavam milhares de cabeças de gado bovino e cavalar.19 
Seguramente foi ele o maior engenho existente no Maranhão, no 
período colonial.
 Os religiosos possuíam também outros engenhos na 
Capitania, tendo sido grandes fabricantes de açúcar, álcool 
e aguardente nas demais unidades de Jerijó, Pericumã, Muni-
Mirim e Pericumã de Tapuitapera. Como observou Gorender20: 

[…] As reduções jesuíticas conheceram notável prospe-
ridade. Assim, prevaleceu o interesse comercial, não im-
portando que os padres missionários fossem pessoalmen-
te desprendidos e empregassem o excedente econômico 
apropriado na própria obra religiosa.

 Entre os inúmeros bens e rendimentos sequestrados dos 
jesuítas alguns anos após sua expulsão dos domínios portugueses, 
constam muitas arrobas de açúcar branco e do chamado trigueiro 

19 -VIVEIROS, op. cit., p. 10.
20-GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1978, p. 485.
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(bruto)21, e de milhares de quartilhos de aguardente, além 
de inúmeros outros produtos.22 Esses baixos quantitativos já 
refletiam o estado de abandono das propriedades jesuíticas e a 
conjuntura negativa em que estavam referidas fazendas, em face 
da expulsão dos 86 padres do Maranhão, por ordem da Coroa 
portuguesa.
 A vasta organização da Companhia de Jesus exerceu o 
comércio em larga escala porque, além dos produtos agrícolas, 
não só no Maranhão, mas em todo o Grão-Pará, possuíam os 
religiosos inúmeros estabelecimentos agrícolas e pecuários onde 
cultivavam uma extensa variedade de gêneros, em uma acen-
tuada escala de produção. Segundo Manoel Nunes Dias, só na 
Ilha de Marajó existiam cerca de 135.000 cabeças de bovinos e 
equinos nas fazendas daqueles religiosos.
 Com tantos estabelecimentos, onde não faltavam os bra-
ços indígenas e a produção sempre seria abundante, constata-se 
que o produto dos engenhos teria que ser bem mais elevado do 
que a produção advinda dos pequenos engenhos e alambiques 
dos outros produtores maranhenses.

21 -DIAS, op. cit., p. 191.
22 -Além do açúcar e da aguardente, muitos outros rendimentos foram sequestrados, como 
o arroz, milho, algodão, copaíba, mel, cacau, frangos, ovos, dinheiro e jóias. Cf. DIAS, op. 
cit., p.191.
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Quadro 1 - Rendimentos em Açúcar e Aguardente Sequestra-
dos aos Jesuítas na Capitania do Maranhão: 1760-1764 e 1769-
177023

(1) arroba 
(2) quartilho  

 
Em princípios do século XIX a produção açucareira 

maranhense não cobria o próprio consumo da Capitania, pois 
Pereira do Lago informa que, em 1820, a oferta local era de 
apenas 417 arrobas de açúcar, para um consumo estimado em 
20.000 arrobas, enquanto a cachaça produzida não chegava a 385 
pipas, para um consumo estimado em 405 pipas. Isso significa 
dizer que a produção não era suficiente para abastecer o consumo 
local dos 152.893 habitantes do Maranhão, dos quais, 84.534 ou 
55,28% eram escravos.24 
 No segundo decênio desse século, Gaioso25 escreveu 
sobre a cultura canavieira local:

À plantação de cana não deu a Companhia (Companhia 
de Comércio do Grão-Pará e Maranhão) toda a necessária 
atenção, ou porque tinha maiores vistas sobre os gêneros 
algodão e arroz, ou porque deste arbítrio não prometessem 
maiores vantagens.

23 -DIAS, op. cit.
24 -Nessa época existiam, no Maranhão, 7 máquinas de fabricar açúcar e 115 alambiques para 
o fabrico de cachaça. Cf. LAGO, op. cit., p. 120.
25-GAIOSO, op. cit., p. 195.
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 Durante todo o período colonial, a cana foi cultivada 
pelos mais arcaicos métodos, fato esse também comum em todo 
o Brasil. Dessa maneira, no tocante às técnicas de produção 
agrícola, nada de novo se conhece, a não ser a introdução, em 
1810, da variedade conhecida como caiana, isto é, de Caiena, 
capital da Guiana Francesa. Antes daquele ano sempre se plantou 
a variedade conhecida como crioula, já disseminada por todo o 
Brasil.

 Embora de pequeno porte e franzina, a crioula sempre foi 
a cana preferida nas culturas domésticas devido a sua riqueza em 
sacarose. É provável que, durante quase o período colonial, tenha 
sido ela a única variedade de cana a alimentar as pequenas fábricas 
de açúcar, rapadura e aguardente do Maranhão.

 Segundo Spix e Martius26, havia uma generalizada opinião 
de que os solos maranhenses não se prestavam tão bem para o 
açúcar como para a cachaça, cuja produção não chegava a 400 
pipas, sendo necessário importar considerável quantidade das 
“Ilhas” e de Portugal. Com relação ao açúcar, afirmam os autores 
que “[...] para o gasto da província não chegam as poucas mil 
arrobas da fraca produção de açúcar e torna-se necessário importar 
de Parnaíba e da Paraíba do Norte umas 1200 a 1600 arrobas.” 
Ainda de acordo com os citados autores, a cana caiana, em 1818, 
já era a mais cultivada na capitania e, como a crioula, plantada 
sempre no início das chuvas e cortada no 2º e 3º anos, durante os 
meses sem chuva, ou seja entre julho e dezembro.27

 Um canavial devidamente tratado deveria durar entre dez 
e quinze anos, mas era costume abandoná-lo após o terceiro ou o 
quarto corte, de modo a aproveitá-lo como pasto para o gado. 

26 -SPIX, Johann Baptist vont; MARTIUS, Carl Friedrick Phillipp von. Viagem pelo Brasil: 
1817-1820. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1981. 2º v. (Coleção Reconquista do 
Brasil), p. 287.
27-Ibid.
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 No Nordeste28, especialmente durante o domínio ho-
landês, em alguns engenhos havia a separação entre a atividade 
agrícola e o engenho propriamente dito, tendo o proprietário a 
preocupação com a fabricação do açúcar.29 Fora dessa fase, o 
engenho sempre apareceu associado à plantação canavieira, em-
bora continuasse a receber parcelas de matéria-prima de fornece-
dores vizinhos, fato que também ocorreu no Maranhão, embora 
com número mais reduzido de fornecedores de cana.
 Dada a pequena escala de produção do período colonial 
e primeiros decênios do Império, pode-se considerar que a 
cana adaptou-se razoavelmente bem à pequena exploração, 
principalmente quando tinha por objetivo a produção de 
rapadura e aguardente. Para isso bastavam as engenhocas e 
pequenos engenhos que exigiam reduzidos investimentos e 
pouca mão de obra, como bem observou Vilhena, citado por 
Gorender, ao informar que, no final do século XIII, existiam 
mais de 500 engenhocas no Ceará.30 Durante todo o século XVII 
e século XVIII, pequenos engenhos de cachaça e rapadura, com 
cerca de 10 a 15 escravos, difundiram-se por todo o Nordeste, 
os quais aproveitavam-se das áreas mais úmidas ali existentes. 
Tal fato só ocorreu significativamente no Maranhão, no século 
seguinte, mormente nos vales do Parnaíba, Itapecuru, Mearim 
e na Baixada Maranhense, onde era possível encontrar muitos 
desses engenhos, principalmente na segunda metade do século, 
e também era comum seus proprietários possuírem pouco mais 
de uma dezena de escravos e, às vezes, menos.

28 -No presente estudo, que focaliza a economia açucareira, o termo “Nordeste” reporta-se ao 
chamado “Nordeste Oriental” composto pelas províncias do Ceará até a Bahia.
29 -GORENDER. Jacob. Op. cit., p. 239.
30-Ibid., p. 287.
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 A rapadura e a aguardente viabilizaram as engenhocas 
com poucos equipamentos e reduzida mão de obra, combinando 
o baixo investimento com pouca matéria-prima; já o engenho 
de açúcar era submetido a maiores exigências, com vultosos 
investimentos e grandes áreas plantadas.
 A fabricação chamada doméstica, isto é, aquela realizada 
nas pequenas unidades de produção, ficou restrita a poucos locais 
da capitania, mormente aqueles localizados próximos à capital, 
produzindo açúcar, aguardente e rapadura para o consumo local 
e vendendo pequenos excedentes para os mercados vizinhos. Os 
meios de produção eram rudimentares e constavam geralmente 
de uma prensa cilíndrica, inicialmente com dois rolos horizontais, 
e depois, com três cilindros verticais, feitos de madeira dura; 
uma marmita de fogo nu, para a redução dos caldos e pequenas 
fôrmas de madeira ou de barro, para que ocorresse uma lenta 
cristalização.
 O açúcar assim produzido apresentava-se muito escuro, 
úmido e às vezes com um grosseiro refino. Uma parte do melado 
destinava-se à produção de rapadura e de aguardente, sendo 
que o mel excedente poderia ser aproveitado na alimentação de 
animais.
 Esse processo doméstico apresentava baixíssimo 
rendimento, ou seja, apenas retirava cerca de 2,5% dos pesos 
das canas, isto é, 25 kg de açúcar por tonelada de matéria-prima. 
Se for considerada uma possível refinação, que ainda retiraria 
uma parte do açúcar bruto, pode-se dizer que tal rendimento só 
chegaria a pouco mais de 1,25%.



2 A ECONOMIA AÇUCAREIRA: produção e exportação

 O incremento da lavoura canavieira no Maranhão 
ocorreu numa época em que começavam a acontecer grandes 
modificações na economia do Império, como, por exemplo, a 
extinção do tráfico de escravos, a partir da qual as relações de 
produção passaram a sofrer maiores transformações.

 Infelizmente as estatísticas sobre os engenhos 
maranhenses são bastante escassas, mormente no tocante ao 
primeiro decênio da segunda metade do século. A diversidade 
de situação de cada produtor, bem como o pouco interesse dos 
senhores de engenho por informações mais detalhadas como os 
rendimentos de cada gleba, por hectare ou mesmo por quadra, 
como era mais comum naquele tempo. Não são conhecidos os 
números de escravos nos serviços agrícolas, e em cada fase das 
atividades industriais, a capacidade de produção do engenho, 
bem como a produção anual obtida correspondente a cada gleba 
de cana, de modo a se saber a real capacidade de cada variedade 
utilizada ou ainda de cada área cultivada.

 Também não há informações que permitam um melhor 
conhecimento sobre as estruturas de custo, de maneira que 
se saiba como seria possível reduzir as despesas e achar uma 
maneira de poder melhorar as rendas obtidas. Como ocorreu a 
multiplicação do número de engenhos, é evidente que também 
aumentou consideravelmente a superfície de cana plantada, bem 
como a mão de obra utilizada, tanto a livre quanto a escrava.

 O crescimento da economia cafeeira nas províncias do 
sul do Império, ao retirar grande número de donos de engenho 
da produção açucareira daquelas províncias, eliminou grandes 
concorrentes da nossa pouco lucrativa produção, fato verificado 
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não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Minas.

 No Maranhão, parece que o funcionamento regular dos 
engenhos, de início não foi afetado pela extinção do tráfico externo. 
Com o incremento do tráfico interno, os produtores não sabiam 
como se abastecer da mão de obra, passando então a reclamar da 
constante falta de cativos para o desenvolvimento da produção. 
Os elevados preços alcançados nos mercados do sul do Império, 
como consequência da intensificação do comércio de negros, 
elevaram significativamente os valores das transferências desses 
braços para a região cafeeira, uma vez que, desde 1846, a província 
do Maranhão já exportava escravos, pois a agroexportação 
algodoeira vinha passando por muitas dificuldades, de sorte que já 
não conseguia reter aquela mão de obra, mesmo quatro anos antes 
da Lei de 1850, como se pode ver no quadro 2: 

Quadro 2 - Exportação de Escravos do Maranhão: 1846/47-
1859/6031

31-Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial pelo excelentíssimo senhor 
presidente da província, major Francisco Primo Sousa Aguiar, em 3 de julho de 1861. Mapa 
SN-1. Mapa nº  12. 
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2.1 A lavoura canavieira

 A cana-de-açúcar é uma gramínea cuja propagação é 
realizada através de pequenos pedaços do colmo, conhecidos pelos 
nomes de toletes ou roletes, os quais, enterrados horizontalmente, 
ao cabo de quinze dias, dos nós começam a surgir os pequenos 
brotos. Esses roletes, com cerca de duas a três gemas cada 
um, são preparados previamente ou então cortados dentro dos 
próprios regos, quando ocorre o plantio em estreitos canais. No 
Maranhão, sempre predominou o sistema de plantio em covas, 
cuja profundidade variava de acordo com a textura do solo. Nos 
terrenos mais secos costumava-se fazer o plantio sempre no início 
das chuvas, de janeiro a março; mas nas regiões mais úmidas, 
ele era feito mais tarde, do meio para o final do período chuvoso. 
Com um ano, as canas já estavam plenamente desenvolvidas, mas 
o corte poderia ser feito até com dezoito meses.
 Alguns engenhos maiores trabalhavam com canas 
de diferentes idades, conforme a época de plantio, mas havia 
casos em que eram utilizadas variedades mais precoces, ao lado 
de outras de ciclo mais longo, para que a maturação não fosse 
uniforme, e houvesse sempre canas em condições ideais de serem 
colhidas durante o ciclo da safra, ou seja, as canas deveriam ser 
cortadas sempre que houvesse maior quantidade de sacarose nos 
colmos, pois disso depende um melhor rendimento de açúcar. 
 No Maranhão, conforme ocorreu no Brasil como um todo, 
a variedade de cana conhecida no período colonial, a chamada 
crioula, ou cana-da-terra, de colmos finos e muito próximos uns 
dos outros, transplantada para o Brasil das colônias portuguesas das 
Índias Orientais e da Ilha da Madeira, foi a que predominou nas 
lavouras utilizadas pelas pequenas engenhocas então existentes.
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 Com a invasão da Guiana Francesa pelas tropas de D. 
João VI, em 1808, o governador português mandou amostras da 
cana conhecida como de Taiti ou cana de Bourbon, nas Antilhas, 
mas que aqui passou a ser conhecida como cana caiana (isto é, 
de Caiena, a capital da Guiana Francesa), chegando ao Maranhão 
em 1810. Em virtude de seu tamanho, da maior ramificação, 
maior percentagem de açúcar e de ser bem resistente às estiagens, 
essa variedade logo teve grande aceitação, passando a substituir 
a crioula nos plantios de cana da Capitania, conforme escreveu 
Pereira do Lago32:

No ano de 1810 introduziu-se no Brasil a cana de Caiena, 
e nós observamos o seguinte: no mesmo quadrado de 
terra em que crescem as canas antigas a quatro palmos, 
subiram as de Caiena a 15, com grossura quádrupla e 
multiplicando-se 37 vezes porque, de quatro plantadas, 
colheram-se 145. Hoje, no Maranhão e em todo o Brasil, é 
geral a sua plantação e uso. 

 Com o tempo, outras variedades de cana foram sendo 
introduzidas na província, como a batávia, de cor roxa, listrada 
de amarelo ou vermelho e que era bastante utilizada no preparo 
do rum, nas Antilhas.33 
 Segundo Diamanti34, as variedades caiana e batávia 
seriam as únicas a serem industrializadas no Nordeste, no final 
do século XIX, pois

32 -LAGO, op. cit., p. 43.
33 -CANABRAVA, Alice P. O açúcar nas Antilhas (1697-1755). São Paulo: 
Instituto de Pesquisas econômicas, 1981, p. 77.
34 -DIAMANTI, Henri. Notas sobre a indústria açucareira no Brasil apud PERRUCI, 
Gadiel. A república das usinas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 221.
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Embora menos ricas em açúcar do que a cana crioula, elas 
lhe são preferidas em razão de seu volume, do seu maior 
rendimento em peso por hectare, do seu amadurecimento 
mais precoce e, enfim, da sua maior duração numa mesma 
plantação. 

 Existiam na província outras variedades de cana 
conhecidas como a sem pelo, ou pernambucana e outra 
chamada cana rosa, mais quebradiça, cheia de seiva, cujo 
bagaço não servia como combustível, pois era mais um tipo de 
farelo; preferida tanto pela abundância sacarina, quanto pela 
boa qualidade de açúcar que dava; a roxa, muito plantada nos 
canaviais do Maranhão e também em Campos-RJ; havia ainda 
outra variedade, a cana preta. Além dessas, ainda era cultivada 
a cana conhecida como cristalina. Todas pertencem à espécie 
Saccharum officinarum L. chamadas de “canas nobres” ou 
“tropicais”, por suas características de porte elevado, colmos 
grossos, baixos teores de fibra, boa produção e riqueza sacarina.35 

 Com o tempo, parece ter havido uma degenerescência 
na caiana, fato também verificado em São Paulo, Rio de 
Janeiro e em outras províncias, de sorte que muitos lavradores 
voltaram a plantar a cana crioula ou passaram a cultivar novas 
variedades importadas.36 Também na Usina Joaquim Antônio, 
em Guimarães, foi constatada a degenerescência da sem pelo. 

 O processo usado para o preparo do solo consistia 
na derrubada das matas com o uso do machado e da foice e, 
posteriormente, na queima dos galhos secos e das folhagens. 
Nos terrenos cobertos de cinzas e cheios de tocos das árvores 

35-Existem outras espécies de cana, todas pertencentes ao gênero Saccharum, tais como: 
spontaneum, sinensis, barberi, robustum e edule, mas estas não estão incluídas entre as 
chamadas “canas nobres”.
36 -PETRONE, Maria Tereza Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo. São Paulo: 
difusão Européia do Livro. 1968, p. 88.
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eram feitas as plantações.37 Após o corte das canas, as áreas eram 
submetidas às queimas das palhadas, de que surgiam as novas 
brotações, para que as canas se desenvolvessem e formassem 
novos canaviais. Nestes casos só se replantavam as falhas, com 
novas estacas. 

 A persistência no uso das queimadas – e a generalidade de 
suas aplicações – pode ser explicada como parte de uma técnica 
agrícola de uma economia localizada em áreas de floresta, onde 
se observava um sistema de pousio longo (com mais de 15 anos 
entre os desmatamentos) e as cinzas deixadas pelas queimadas 
eram suficientes para assegurar uma boa colheita, como também 
pela inexistência de um aparelho mais adequado aos trabalhos de 
preparo do solo. De um modo geral, o arado, a grade, a roçadeira 
ou qualquer outro instrumento agrícola de cultivo do solo, além 
da enxada, não eram utilizados, “embora os plantadores de cana 
da Louisiana e de Cuba já os empregassem há decênios.”38 

 Em Guimarães, no início dos anos de 1860, o coronel 
Torquato Coelho de Sousa e o coronel Antônio Onofre já 
empregavam o arado, com grande vantagem, enquanto em 
Cururupu “iam-se introduzindo muitas máquinas americanas e 
o arado já sulcava as terras do coronel Lisboa e do major Pires 
Lima.” 39 No engenho Itabira, o tenente coronel Luís Manoel 
Ferreira Guterres, em carta ao Jornal da Lavoura40, informava 
que já utilizava o trabalho com arado inglês, de duas aivecas e 
grade de Geddes, desde o ano de 1866. Nos diversos engenhos 

37-Em Belém, o professor Rubens Lima, em aulas ministradas na Escola de Agronomia da 
Amazônia, nos anos de 1960, calculou em cerca de 5%, as áreas desses terrenos desmatados 
e cobertos com tocos e galhos.
38-EISENBERG, Peter. Modernização sem mudança (1840-1910). Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977, p. 60.
39-MATTOS, Belarmino de. Almanaque administrativo, mercantil e industrial do 
Maranhão. São Luís: Tipographia  Belarmino de Mattos. São Luiz, 1861, p. 115-116.
40-JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano I, n. 8, 30 de setembro de 1875, p. 66.
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do Maranhão, o comum era a abertura de covas para o plantio 
dos roletes, a qual era realizada sempre com o uso de enxadas. A 
enxada, o machado e a foice, durante toda a história do Maranhão, 
sempre foram, até recentemente, os mais utilizados instrumentos 
agrícolas, em todas as lavouras, desde o algodão, passando pelas 
culturas de ciclo curto, chamadas de subsistência, até a grande 
lavoura da cana.

 As queimadas, o plantio em covas, a falta de melhores 
utensílios agrícolas, a quase completa ausência de uma boa 
seleção das mudas e das variedades de cana, bem como a não 
utilização de fertilizantes, mesmo os mais comuns, fizeram da 
lavoura canavieira maranhense um típico caso de agricultura 
extensiva das regiões tropicais. No Maranhão, pode-se dizer 
que a terra jamais foi estrumada, fenômeno que não se verificou 
em algumas regiões canavieiras, como nas Antilhas, onde os 
lavradores criavam animais para disporem de esterco, com vista 
à fertilização da terra.41 

 Em algumas lavouras da Baixada Maranhense ocorreu 
a aplicação de bagaço de cana fermentado, colocado nos fundos 
dos regos, abaixo das próprias estacas de cana plantadas. Esses 
lavradores não cortavam as canas em pedaços, mas colocavam-
nas inteiras, dentro dos sulcos, à distância de aproximadamente 
um palmo uma das outras e de seis palmos entre as valas. As 
canas, neste caso, seriam cortadas com facões, dentro dos 
próprios sulcos.

 O Jornal da Lavoura, ao analisar o sistema de cultivo da 
cana na província, informava.

41Em alguns engenhos do povoado Riacho do Meio, no município de Brejo, os mais velhos 
informam que era costume colocar-se estrume de caprinos e ovinos sobre as áreas de 
canaviais recém-cortados, para que as socas e ressocas melhorassem a produtividade; ou 
então, colocavam os próprios animais para pastarem nesses terrenos, processo conhecido 
como “parcagem”.
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É inveterado costume, entre nós, plantar-se a cana em 
covas tão unidas e rasas que plantas ainda muito novas, 
e antes de maior desenvolvimento, tocam-se, entrelaçam 
suas folhas e por tal modo fecham--se que os campos as-
sim plantados assemelham-se mais a extensos juncais do 
que a canaviais.42 

 O mesmo jornal criticava o descaso dos produtores com os 
canaviais, afirmando que os donos de engenho só se preocupavam 
com suas máquinas e não com a lavoura. “O engenho é o objeto 
exclusivo de todos os seus desvelos e predileções”.43 O plantio 
era feito em covas tão próximas que, na fase adulta as canas não 
tinham mais condições de filhar, com as touceiras apresentando 
sempre poucas canas, compridas, delgadas e com pouco suco. 
Havia ainda o costume de se colocar apenas um rolete de cana 
por cova, o que dava lugar à necessidade de constantes replantios, 
com perda de tempo e de dinheiro.

 Alguns poucos lavradores preferiam realizar o plantio 
em linhas paralelas, distantes cerca de sete a oito palmos umas 
das outras, e as covas sobre as linhas, distantes cinco palmos, 
com um palmo de profundidade e com dois roletes de cana, com 
duas a três gemas cada um.

 Um canavial plantado em terrenos de melhor fertilidade, 
com boa umidade, pode durar muitos anos, pois dos nós podem 
surgir novos rebentos após os sucessivos cortes das canas e 
queima dos restos da cultura. Nestes casos, só as falhas é que 
seriam replantadas, com novas estacas, pois as áreas mais férteis 
e úmidas permitem que a cana rebrote após sucessivos cortes. 
Daí surgem as chamadas socas (rebrotamento após o primeiro 
corte) e ressocas (após o segundo corte), embora a qualidade 

42 -JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 8, 30 de setembro de 1875, p. 66.
43 -Ibid., p. 65-66.
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e o rendimento das canas tendam a diminuir após sucessivas 
colheitas, razão pela qual era comum, após a terceira ou quarta 
safra, no mesmo talhão, haver um replantio geral, após a retirada 
dos restos da cultura anterior; ou então, se a produtividade 
já estava muito baixa, o local era abandonado, para servir de 
alimento para os animais e a área deixada em pousio por alguns 
anos, o qual, segundo Pereira do Lago, era de doze anos, no 
início do século XIX.

 Nos solos longe das várzeas, geralmente menos úmidos e 
férteis, depois de três ou quatro anos, era prática deixar as terras 
em alqueive, com pousio de vários anos. Mesmo nessas segundas 
e terceiras safras, nunca se colocava nenhum adubo, embora os 
solos ficassem cobertos pelos restos de folhas e de ervas o que 
reduzia os estragos que poderiam ser causados pela erosão.

 As estacas utilizadas nas Antilhas eram geralmente as 
pontas das canas, com pouco suco. Na Bahia, durante muito tempo 
utilizaram-se mais as partes do meio da cana e no Maranhão, os 
dois tipos.44 

 De início, os lavradores plantavam nas várzeas mais 
baixas e mais úmidas, em virtude da maior facilidade de cultivo 
e da maior fertilidade desses solos. Posteriormente, quando as 
várzeas já estavam ocupadas, as terras mais altas e mais distantes 
passaram a ser utilizadas. Nestas, os desmatamentos deixavam 
muitos tocos, ocupando parte das áreas destinadas aos plantios. 
Sem nenhuma medida conservacionista, tais desmatamentos 
apressaram o trabalho da erosão, promovendo uma contínua 
destruição dos terrenos, alterando a natural irrigação desses solos.

 Apesar das constantes reclamações das autoridades, 
dos jornais e mesmo de alguns produtores mais esclarecidos, a 

44 -SPIX e MARTIUS. Op. cit., p.162.
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introdução do sistema aratório na lavoura maranhense não foi 
bem sucedida, ficando os instrumentos agrícolas, tais como: 
arado, grade, cultivador, etc., quase que totalmente desconhecidos 
na província. Sabe-se que, com a contínua derrubada das matas 
para a obtenção de lenha e para novos plantios, haveria sempre 
novas áreas desmatadas, cheias de pequenos troncos, raízes e 
talos, onde seria impossível qualquer serviço de aração, sem 
que houvesse o trabalho adicional de destocamento e de limpeza 
do solo. O arado também não obteve muito sucesso em outras 
regiões canavieiras como a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
diferentemente do que ocorreu em outras províncias como o Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, onde o arado tornou-se rotina 
agrícola, mas em áreas não canavieiras.45 

 Em geral, o canavial era mais produtivo nos primeiros 
anos, dependendo da umidade e da fertilidade do solo, sendo o 
primeiro canavial chamado de cana planta, ou de primeira folha. 
Já o segundo brotamento é chamado de soca (ou de segunda 
folha) e o terceiro de ressoca (ou de  terceira folha).46 

 As canas eram cortadas no prazo de um ano, ou 
dependendo do local e da variedade, em até dezoito meses. É 
que cortadas mais velhas, perdem o suco ou ficam azedas e, mais 
novas possuem menos sacarose.47 

45 -CANABRAVA, op. cit., p. 87. “O coronel Torquato Coelho de Sousa, em Guimarães, 
o conselheiro Joaquim Vieira da Silva e Sousa no Itapecuru e o comendador Luiz José 
Henriques,  no Codó, todos três tem feitos ensaios no arado, com optimo resultado. Os dous 
primeiros, na cultura da canna de assucar, e o terceiro na do arroz, milho e feijão.” Relatório 
do presidente Eduardo  Olímpio Machado, 1855, p. 47.
46 -O autor observou que em certos engenhos de aguardente e rapadura, no município de 
Brejo, as canas eram plantadas há mais de três decênios, no mesmo local, embora se constate 
que a produção por área caiu bastante, pois naqueles canaviais, nunca foi colocado nenhum 
fertilizante.
47 -Após a colheita, a moagem deve ser feita em menos de 24 horas, para evitar o fenômeno 
da  'reversão” que é a transformação da sacarose em açucares mais simples, como a glicose 
e a frutose.
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 Quanto ao rendimento por área, sabe-se que, nas regiões 
novas, a produção média era bem maior do que naquelas já 
bastante cultivadas. Coqueiro48, proprietário do Engenho 
Castelo, localizado em Monção, estimava uma produtividade de 
aproximadamente 75 toneladas de cana por hectare, nessas áreas 
de mata. A Usina Joaquim Antônio, localizada em Pericumã, 
município de Guimarães, obteve uma produção média de 93,39 
a 57,74 toneladas por hectare, da variedade caiana, destacando-
se o fato de que, quanto mais se usava cada área, mais caía a 
produtividade, uma vez que não era aplicado nenhum tipo 
de fertilizante. O mesmo aconteceu com outras variedades 
utilizadas, como a sem pelo e a batávia, quando a produção por 
hectare variou de 52,46 a 29,06 toneladas. No período de 1907 
a 1916, ocorreu uma produtividade média de 51 toneladas  de 
cana, por safra, com rendimentos variando de 55 a 63 kg de 
açúcar por tonelada de cana moída.49

 O Engenho Lincoln, localizado no Alto Mearim (São Luís 
Gonzaga), de propriedade do Dr. Alexandre Theófilo de Carvalho 
Leal, obteve de meia quadra de cana nova (2,42 hectares), 900 
arrobas de açúcar bruto, ou o equivalente a 5.578, 51 kg/ ha do 
produto, com um rendimento médio de cerca de 70 kg de açúcar 
por tonelada de cana50, o que daria uma produtividade da terra 
em torno de 80 toneladas de cana/ha. Em outras áreas do mesmo 
engenho, em locais de 1ª soca, a produção média de açúcar seria 
55 kg/t e em socas de 3ª e 4ª folhas, o rendimento industrial caía 
para menos de 50 kg. Já no Engenho Itabira, de propriedade de 
Luís Manoel Ferreira Guterres, em Guimarães, em terreno de 
capoeira, destocado, trabalhado com arado e adubado com bagaço 

48 -COQUEIRO, op. cit., p. 12.
49 -PAXECO, Fran. Geografia do Maranhão, São Luís: 1921, p. 236.
50 -JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 11, 15 de novembro de 1875, p. 96.
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de cana fermentado, colheram-se 630 carradas de cana (com 60 
arrobas cada), totalizando 567.000 kg de cana por quadra, ou uma 
média de 117,15 toneladas da matéria-prima por hectare.51 

 Havia grande variação na produtividade física dos 
terrenos plantados com cana no Maranhão. Assim, pode-se 
deduzir que, naqueles solos onde já se plantavam há vários 
anos, sem que houvesse nenhuma adubação, os rendimentos não 
eram satisfatórios, embora existissem solos mais férteis, onde a 
produção poderia ser rentável, como se pode ver pela informação 
do Jornal da Lavoura, que apresenta dados de uma produção 
proveniente de uma área com soca de 4ª folha, no Engenho 
Lincoln, replantada. Nesta, observou-se um total de 416 carros 
de cana, que produziram 1.500 arrobas de açúcar bruto, ou um 
rendimento de aproximadamente 54 kg de açúcar, por tonelada 
da matéria-prima.52 Não era sem razão que o senhor de engenho 
Dr. Alexandre Theóphilo de Carvalho Leal, afirmava que,

[...] Sem outro capital mais que o braço escravo e o tesou-
ro da fecundidade da terra virgem, o lavrador maranhense 
para cultivar com lucro, fixa sua exploração agrícola no 
meio das matas. Convertida porém em capoeiras, muda a 
cena: inçam-se as terras com tenacidade, e cada vez mais, 
de um alluvião de hervas e mattos adventícios, infensos e 
reprodutivos ao infinito, e a exuberante fertilidade, se não 
se extingue, torna- se latente: e a cultura então custa três ou 
quatro vezes mais e a produção decresce na razão inversa: 
se ainda assim sobeja algum lucro, os fretes, os direitos e 
as despesas da venda no mercado da capital absorvem-no. 
E a agricultura para dar um emprego rendoso ao seu exí-
guo capital em braços, muda continuamente de lugar, em 
busca sempre de novas matas.53 

51 -Ibid. ano 2,  n. 5, 15 de setembro de 1876, p. 10
52 -Ibid. ano 1, n. 11, 15 de novembro de 1875, p. 96
53 -Ibid. Ano 1, n. 1, 15 de junho de 1875, p. 6.
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 Esse sistema de cultivo nas áreas de mata era o que 
poderia ser considerado mais fácil; aquele que dava boas 
colheitas com pouca inversão de trabalho, já que a aplicação de 
capital era praticamente nula. A chave da questão para esse tipo 
de cultivo (em áreas de mata) estava na abertura das florestas, já 
que não havia necessidade de trabalho de adubação, preparo do 
solo, manejo de animais e somente haveria o plantio, algumas 
capinas e a colheita. Observa-se que a derrubada da mata é uma 
operação simples, uma vez que o fogo é quem realiza a maior 
parte do trabalho. Não há necessidade de remoção dos tocos e 
das raízes, a qual constitui a maior parte do tempo utilizado no 
preparo do solo.

 Por outro lado, não havia nenhuma adubação realizada 
pelo trabalhador, pois para isso o lavrador precisaria dispor de 
esterco de gado ou teria que comprá-lo. De qualquer maneira, o 
estrume teria que ser preparado, transportado para os locais de 
plantio e distribuído adequadamente no solo, o que acrescentaria 
uma enorme quantidade de mão de obra no cultivo da cana.

 Segundo Gorender54, o problema da fertilização foi 
enfrentado pelos lavradores de algodão do Sul dos Estados 
Unidos, quando ocorreu uma queda na produtividade das terras e 
os produtores tiveram que recorrer à adubação, mas não puderam 
fazê-la em grande escala, devido à falta de mão de obra escrava. 
A adubação foi feita também nas Antilhas, nos lugares em que 
as terras já se achavam ocupadas, não havendo alternativa para o 
uso de novas áreas de mata. Gorender55 observa que, 

Sem a necessidade de adubação, a plantagem da cana-de-
açúcar poderia dispensar até dois terços de seus negros. Daí 
que nas Grandes Antilhas, como na Jamaica, os donos dos 

54 -GORENDER, op. cit., p. 221
55 -Ibid., p. 222.
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engenhos, dispondo de terras ainda incultas, desprezassem 
a adubação e preferissem o processo do cultivo itinerante. 

 Boserup56 informa que, onde existiam matas e as populações 
eram esparsas, sempre prevaleceu o cultivo itinerante, com o sistema 
de pousio longo (com mais de 20 anos), pois o uso da mão de obra 
sempre seria menor e o trabalho mais simples, sem se considerar 
o fato de que as colheitas seriam abundantes. Segundo essa autora 
“os agricultores preferem, às vezes, recorrer à derrubada da mata 
virgem - uma tarefa muito mais difícil do que a abertura da floresta 
secundária - a ter de limpar os campos cerrados”. 

 No Maranhão, nunca se procurou utilizar os campos 
cerrados enquanto houve disponibilidade de florestas secundárias 
(as capoeiras de 1º ciclo) e principalmente de matas virgens, a 
não ser quando se podia dispor de várzeas de grande fertilidade 
e bastante  próximas dos engenhos.

 Assim, constata-se serem verdadeiras as observações 
de Celso Furtado, quando afirmou que as terras maranhenses 
não seriam tão boas para o plantio de cana como os massapês 
nordestinos. Com a utilização das socas, por sucessivos anos, tanto 
caía a produtividade dos solos, quanto se observava uma constante 
queda do rendimento industrial do açúcar, com a redução do teor 
de sacarose das canas, atingindo, a partir do terceiro ou quarto ano 
de cultivo, na mesma gleba, rendimentos baixíssimos, inferiores 
a 50 quilos de açúcar por tonelada de cana, o que seria suficiente 
para inviabilizar qualquer tipo de produção que se pretendesse 
realizar, mesmo do açúcar bruto, o mais simples de se fabricar.

56 -BOSERUP, Ester. Evolução agrária e pressão demográfica. São Paulo: HUCITEC/
POLIS, 1987, p. 33
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2.2 A expansão da lavoura

 Durante todo o período colonial e nos primeiros decênios 
do Império, a lavoura canavieira ficou resumida às produções 
destinadas aos pequenos engenhos e molinetes fabricantes de 
aguardente e rapadura e algum açúcar mascavo, com pouquíssima 
produção dos açúcares brancos e refinados. A crise da economia 
algodoeira, iniciada antes da Independência do Brasil, prolongava-
se, criando dificuldades financeiras para a província. A Guerra 
dos Balaios (1838-1841), ocorrida nos centros mais populosos 
e dinâmicos do Maranhão, desarticulou ainda mais a decadente 
produção algodoeira, que já dava sinais de não mais representar a 
grande riqueza que havia sido em passado recente.

 No período de 1822-42, a situação financeira da província 
era preocupante, pois a revolta recém- terminada agravou as 
dificuldades da desfalcada Fazenda Provincial, deixando-a com 
os cofres ainda mais vazios e cheios de débitos. As pouquíssimas 
fábricas existentes na capital eram de beneficiar arroz e fabricar 
sabão. Esse insignificante parque fabril era completado com 
duas prensas de algodão, 22 caieiras e 8 olarias.57 

 Desse modo, o incremento da economia açucareira se 
deu a partir de 1846, quando o presidente da província, Joaquim 
Franco de Sá resolveu fomentar o cultivo da cana, através de 
intensa propaganda em revistas e jornais, da abertura de estradas 
e da construção de pontes, pois sabia ele das grandes deficiências 
que a província tinha em infraestrutura de transporte. Além disso, 
estabeleceu ainda uma sobretaxa sobre todo o açúcar importado, 
de modo a dar condições de concorrência para o produto de 
fabricação local.

57VIVEIROS, Jerônimo. Op. cit., p. 161.
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 Por seu lado, o jornal O Progresso empreendeu forte 
campanha em favor da substituição das máquinas à tração 
animal pela força a vapor, nas usinas de açúcar. Outros órgãos 
de comunicação como A Revista, dirigida por Sotero dos Reis, 
também engajaram-se no esforço para incrementar a produção 
canavieira provincial.

 Em 17 de junho de 1847, um jornal de São Luís publicou:
 

É fora de dúvida que a fonte de riqueza e prosperidade de 
nossa Província será a indústria do açúcar, quer se consi-
dere a propriedade de nosso clima e a natureza e fertilidade 
de nossas terras para a cultura da cana, quer se repita no 
Estado a situação, cada vez mais deplorável e mesquinha, 
do nosso comércio de algodão […] basta refletir-se que a 
espantosa produção equilibra-se, se não excede de muito o 
seu consumo; do que resulta preço abatido e desfavorável 
em que hoje o vemos e que é uma das causas poderosíssi-
mas da ruína de nossos lavradores.58 

 
 O artigo termina apresentando uma tabela de preços dos 

equipamentos de um engenho a vapor, conforme se pode ver 
abaixo:

Máquina a vapor com 10 cavalos de força ..........5:000$000 réis
Caldeira   de     cobre...........................................................750$000’
Engenho de 3 moendas ...........................................3:000$000”
Alambique do  sistema Deirone e Caile..................3:000$000”
Retificador...............................................................1:500$000”
Oficina       de    serralheiro...............................................1:200$000”
Total.......................................................................14:450$000”

 
Ainda no ano de 1847, o presidente Franco de Sá pedia 

ao Governo Imperial a concessão de 30 contos de réis para poder 
58-Ibid., p. 204.
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premiar os lavradores que produzissem mais de 1.000 arrobas 
de açúcar, ao tempo em que mandou vir da província do Pará 
mais mudas de cana de boa qualidade, para distribuição gratuita, 
uma vez que alguns lavradores achavam que estava ocorrendo 
degenerescência na variedade de cana caiana da província. 
Franco de Sá pedia ainda o auxílio do Governo Imperial para 
isenção, por certo tempo, de todos os direitos de exportação do 
açúcar, não se sabendo se o pedido foi atendido.59 

 Como já foi dito, durante todo o período colonial e nos 
primeiros decênios do Império, o Maranhão produziu pouco 
açúcar e aguardente, insuficientes para atender às modestas 
necessidades da capitania, tendo que se socorrer das importações 
desses produtos. No início do século XIX, Gaioso60 disse 
“não conhecer meia dúzia de lavradores que possam fazer os 
investimentos que são necessários para dar princípio a este ramo 
da agricultura.” 

 O período imediatamente posterior à Balaiada foi 
de relativa paz na província, embora as divisões políticas 
continuassem acentuadas. Os presidentes eram constantemente 
substituídos, de modo que, da gestão do Duque de Caxias, em 
1840 até 1855, na administração de Eduardo Olímpio Machado, 
dezenove governantes subiram ao poder. Com exceção do último, 
que se conservou por 4 anos, os outros tiveram rápida passagem 
pela administração, na base de 2 a 3 por ano. 

 É nesse período que o Maranhão se depara com o 
surgimento de uma nova classe de lavradores, ligada à produção 
canavieira, haja vista que muitos agricultores abandonaram 
a produção algodoeira e passaram a cultivar cana e a fabricar 

59 Relatório à Assembléia Legislativa Provincial do Maranhão pelo presidente da província, 
Joaquim Franco de Sá, na sessão aberta em 03 de maio de 1847, p. 22. 
60GAIOSO, op. cit., p. 198.
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o açúcar, embora alguns deles ainda continuassem a cultivar 
aquela cultura, ou na mesma fazenda ou em outros locais, como 
observou o Dr. Marques Rodrigues:

Na administração de Franco de Sá o principal ramo da pro-
dução agrícola era o algodão, e por causa da ignorância dos 
processos e pela concorrência da cultura similar nos Esta-
dos Unidos, chegou esse produto a definhar de tal modo 
em quantidade, qualidade e preço que a miséria ameaçava 
assentar-se à porta dos infelizes lavradores. Franco de Sá 
não esmoreceu, e com palavra e com o exemplo, convidou 
os seus concidadãos para a cultura da canna, cultura que 
demandava maior soma dos capitais, mais acurado traba-
lho, porém que prometia ser mais rendosa, e que se, julga-
va ser nessa época o único meio de se evitar a decadência 
agrícola e salvar a província. Não faltaram adversários 
para combater, e mesmo ridicularizar as suas generosas 
idéias, mas a verdade triunfou, e com a nova cultura mui-
tos lavradores pagaram as dívidas contraídas, abasteceram 
o mercado, conheceram a abundância, e aumentaram pro-
porcionalmente a riqueza pública.61

 
Se houve lavradores que conseguiram pagar seus débitos 

com a produção açucareira, suas dívidas haviam sido feitas com 
o trabalho em outras culturas, principalmente o algodão, o qual, 
naquela época, ainda era a mais importante lavoura da província.

 Em 1849, o Almanaque do Maranhão62 publicava que 
a “riqueza pública” continuava no mesmo estado de sempre, 
com apenas o aumento de três fábricas de descascar arroz, todas 
movidas pela força do vento. Afirmava que a grande baixa nos 
preços do algodão havia feito muitos “lavradores da província 

61TURNER, A. Manual do plantador d’algodão. São Luís: Oficina Tipográfica do Frias, 
1859, p. III.
62REGO, Antonio. Almanak do Maranhão: 1849. São Luís: Tipographia Maranhense. São 
Luiz, 1990, p.188. Marques (2008, p. 75) informa que, antes de 1847, só havia 7 engenhos 
na província e que, em 1862, já totalizavam 410 engenhos, sendo 280 de ferro e 130 de pau. 
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abandonar a cultura de um gênero, hoje entre nós tão depreciado, 
pela cana, para a fabricação de açúcar.” 

 O Maranhão necessitava de um produto que novamente 
lhe abrisse as portas do mercado mundial, uma vez que o algodão 
não mais apresentava condições de preencher esse espaço. Havia 
urgência em se encontrar esse produto que tivesse boa aceitação 
no mercado. Os couros sofriam a concorrência dos produtos da 
região do Prata e o arroz enfrentava a oferta de outros locais que 
possuíam melhores processos de produção e beneficiamento.

 A partir dos anos de 1840, muitos maranhenses já 
haviam tomado consciência de que a lavoura algodoeira estava 
em grande crise e que a grande euforia do final do período 
colonial já havia passado. Assim é que nos Relatórios e Fallas 
dos Governantes havia uma quase que unanimidade em se 
reconhecer tal fato, ao tempo em que procuravam uma solução 
para o problema.

 Um relatório do presidente João Pedro Dias Vieira assim 
analisava a lavoura maranhense, naqueles anos:

O enfraquecimento de alguns ramos da lavoura explica-se 
melhor pela pouca atividade e inteligência no serviço da 
cultura e amanho das terras, e pela deficiência de braços e 
cômodas vias de comunicação e transporte entre os centros 
de produção e o litoral, do que pela grande exportação que 
tem havido de escravos nestes últimos anos, a qual começa 
felizmente a declinar.63 

 Mas a expansão da economia canavieira não começou do 
zero. Os lavradores necessitavam de terras, escravos e capitais 
para a viabilização de seus engenhos, o que evidencia que houve 

63Relatório com que o presidente João Pedro Dias Vieira passou a administração da província 
ao presidente, João Lustosa Paranaguá, em 19 de outubro de 1858, p. 35. 
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uma corrida de muitos cotonicultores para a produção açucareira, 
fato que parece ter tido início no final dos anos de 1840, e que 
se estendeu pelos quatro decênios seguintes, fazendo com que a 
produção açucareira crescesse substancialmente.

 O sucesso inicial dos senhores de engenho fascinou 
muitos outros lavradores que tomaram o mesmo caminho, de 
maneira que, nos decênios seguintes, os engenhos disseminaram-
se por quase toda a província, fazendo com que já em 1861, 
existissem 454 unidades produtoras de açúcar, aguardente e 
rapadura, das quais, 427 eram movidas por animais, 12 em que 
a força motriz era a água e 15 engenhos a vapor. Destacavam-
se os municípios de Monção, Guimarães, Caxias, São José dos 
Matões e Cururupu. Por região, o Vale do Pindaré era o maior 
produtor, seguido da Baixada Maranhense, onde se localizavam 
os engenhos hidráulicos da província. No Vale do Parnaíba, 
predominavam os pequenos engenhos e engenhocas, produtores 
de açúcar bruto, mas, principalmente de aguardente e rapadura.

 Com referência à escassez de braços, a partir dos anos 
de 1850, tornaram-se constantes a preocupação e as reclamações 
contra a venda de cativos para as províncias cafeeiras, como se 
pode ver pelo que Viveiros64  escreveu:

Na verdade, o problema da falta de braços, naqueles tempos, 
apresentava-se aos olhos dos lavradores com aspectos 
apavorantes. A Lei Eusébio de Queiroz havia extinto o 
tráfico, trazendo como consequência a alta dos preços 
dos escravos, alta que tornava ainda maior o incremento 
da lavoura no sul do Império. Estes acontecimentos 
criaram no Maranhão um novo negócio: a exportação de 
escravos começou em 1846, com a venda de 140, e numa 
escala ascendente de pasmar, chegava dez anos depois a 
1361. Debalde o legislador maranhense procurava detê-

64 -VIVEIROS, Jerônimo. Op. cit., p. 302.
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la , aumentando o imposto de exportação, que atingiu a 
200$000 réis por cabeça de adulto. Nada porém faria 
declinar a exportação. E a escravatura escoava-se para as 
outras províncias. 

 No caso maranhense, a importação de negros já havia ces-
sado alguns anos antes da Lei de 1850, pois a província já não con-
tava com recursos necessários para a aquisição de escravos, e as 
exportações para as províncias cafeeiras eram consequência da crise 
que se havia instalado na economia algodoeira e não a causa daque-
la crise, como muitos ainda acreditavam.

 Através do aumento das taxas de exportação, procurou o 
Governo conter a saída de braços, passando de 15$000 réis em1847, 
para 200$000 em 1852, estabilizando-se mais tarde em 100$000 
réis, em 1857, com uma média de 58$000 réis, entre os anos de 
1860-1875.65 

 Com o impulso que teve a produção açucareira, a maior parte 
do consumo interno passou a ser atendida pelo produto local, embora 
o Maranhão ainda importasse grande parcela de açúcar de Pernambu-
co e de outras províncias, sendo essa importação de açúcares de me-
lhor qualidade, geralmente o produto branco ou o refinado, e expor-
tando para o exterior, crescentes quantidades de açúcar bruto e, para 
algumas províncias do Império, como o Piauí, Ceará e Pará, o açúcar 
branco e aqueles refinados nas pequenas refinarias de São Luís.

 Assim é que grandes quantidades de açúcar e aguardente 
passaram a chegar ao porto da capital, vindas do interior da pro-
víncia, como se pode ver pelo relatório do Dr. Cruz Machado, ao 
informar que, no triênio de 1852/55, 28.876 barricas de açúcar e 
5.891 pipas de aguardente chegaram ao porto de São Luís, enquanto 
o relatório do presidente Dr. Azevedo Coutinho mostrava que, no 

65-FARIA, Regina Helena Martins de. Trabalho escravo e trabalho livre na crise da agro 
exportação escravista maranhense. São Luís, 1998, p. 106.
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exercício de 1848/49, entraram no porto da capital 1.710 barricas 
de açúcar e 1.144 pipas de aguardente, produzidas no interior da 
província. No ano seguinte, esses números subiram para 14.422,5 
barricas de açúcar e 1.823,5 pipas de aguardente. Nos citados anos, 
a importação de açúcar de outras províncias do Império foi de 
30.536 arrobas no primeiro ano e de 24.536, no segundo.66 O rela-
tório do presidente Lafayette Rodrigues estimou uma média anual 
de 270.000 canadas de aguardente e de 100.000 arrobas de açúcar 
exportadas, no decênio de 1849/59.67 

 Considerando-se que em 1821, a produção não conseguia 
abastecer nem 5% do consumo da Capitania, nessa nova fase, a 
fabricação dos produtos da cana já havia realizado o processo de 
substituição das importações da maior parte desses dois produtos 
consumidos na província.

 Na segunda metade do século XIX, a economia maranhense 
estava alicerçada em dois produtos principais: o algodão e o açúcar. O 
primeiro marchava em uma contínua decadência, embora tenha apre-
sentado razoável recuperação nos anos de 1860. Mesmo assim ainda 
era a mais importante cultura da província, enquanto o segundo acha-
va-se em franca expansão, levando Viveiros a se reportar, nos seguin-
tes termos, acerca da nova classe de produtores rurais do Maranhão:

Na fazenda o senhor de engenho era quase que onipotente, 
imperava. Tudo concorria para que ele se sentisse bem em 
seus domínios, à frente de sua lavoura. Por isso dela só se 
afastava nos rigores da estação chuvosa. Então, refugiava-
se na cidade de Alcântara ou em São Luís. Quando porém, 
havia temporada lírica da   Companhia do Ramonda, todos 
se reuniam na capital.68 

66 -Relatório do presidente da província, Dr. Honório Pereira de Azeredo Coutinho, no dia 7 
de setembro de 1850, p. 48-49. 
67 -Relatório que o presidente da província. Dr. Lafayette Rodrigues Pereira apresentou à 
Assembléia Legislativa, por ocasião de sua abertura, em 3 de maio de 1866, p. 48. 
68 -VIVEIROS, Jerônimo. Op. cit., p. 296.
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 Mesmo apresentando crescentes exportações de açúcar 
e aguardente, o Maranhão ainda importava grandes quantidades 
desses produtos, geralmente de melhor qualidade do que os pro-
dutos locais, como se pode ver no quadro 3.

Quadro 3 - Importação de Açúcar e Aguardente no Maranhão: 
1857/58-1881/8269,70

Além do açúcar e da aguardente, produzia-se no Mara-
nhão grande quantidade de rapadura e melado, este, objeto de 
algumas exportações para o estrangeiro, o que reflete o baixo 
nível de qualidade de nossa indústria açucareira, ao exportar um 
produto que obtinha preços baixíssimos no mercado externo e 
que quase nada acrescentava ao valor global da renda dos enge-
nhos maranhenses, pois seu preço sempre foi considerado insig-
nificante.

69 -MARQUES, op. cit.
70-Falla dirigida à Assembléia Legislativa Provincial pelo presidente José Manuel de Freitas, 
em 1883. 
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 O quadro 4 mostra o número e a localização dos enge-
nhos da província, nos anos de 1861 e 1866.

Quadro 4 - Engenhos e Engenhocas de Açúcar, Aguardente e Rapa-
dura do Maranhão: 1861-1866
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Fonte: Almanaque administrativo, mercantil e industrial do Maranhão71,72

(1) Dados referentes ao ano de 1863;
(2) Em 1861, seus engenhos estavam incluídos entre os engenhos de Matões.

 
Não existem muitas informações acerca do número de 

engenhos da província, além do que é mostrado no quadro 4. 
Jerônimo Viveiros estimou um total de quinhentas unidades, em 
1870. Em 1880, segundo  um relatório publicado no ano seguinte, 
havia no Maranhão 160 engenhos, os quais produziriam 160.000 
sacos de açúcar. Aí não estavam incluídos os pequenos engenhos 
e as engenhocas de rapadura e cachaça.
 Em 1883, 152 engenhos expuseram seus produtos na 
1ª Exposição do Algodão e Açúcar da Província, e na segunda, 
realizada 14 meses depois, em 1885, foram expostas cerca 
de 300 amostras de açúcar de diferentes engenhos, das quais, 
apenas 184 foram analisadas em laboratório, sendo cada uma 

71 -MATTOS, 1861;  1863;  1866.
72 -Relatório do presidente da província do Maranhão, Dr. Antônio Cândido da Cruz Machado 
à Assembléia Legislativa provincial, em 1856, p.113-114.
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de um engenho. Pela relação dos expositores, observa-se que 
só havia amostras de fábricas localizadas mais perto da capital, 
isto é, das regiões do Pindaré, Baixada Maranhense, Itapecuru, 
Litoral Norte e Mearim, ficando de fora qualquer representação 
do Vale do Parnaíba e de outros locais mais distantes.
 O relatório do Dr. Cruz Machado informa que, em 1856, 
havia em Caxias 22 engenhos de cana, sendo 3 de ferro e 19 com 
moendas de pau, os quais fabricavam açúcar, aguardente, rapadura 
e melado, em pequena escala. Em Itapecuru havia 3 engenhos, 
sendo um a vapor (um dos dois existentes no Maranhão); Em 
Cururupu havia 8 pequenos engenhos, em que se fabricavam 
somente a aguardente e mais 7, produtores de açúcar, sendo dois 
deles, hidráulicos. Na comarca de Viana, contavam-se 24 engenhos 
de açúcar, todos acionados por animais, exceto um, o Camacaoca, 
localizado às margens do rio Pindaré, que era movido a vapor. Em 
Barra do Corda havia 7 engenhocas de rapadura e aguardente e 
em Alcântara, contavam-se 15 engenhos, uns movidos por água e 
outros por animais, onde se produzia um açúcar de boa qualidade, 
como o de Pernambuco. Existiam ainda 16 engenhos em Tutoia e 
4 no Mearim, totalizando, naquele ano, 106 engenhos, sendo dois 
a vapor, alguns hidráulicos e os restantes movidos a animais.73 
Nesses números não estão incluídas as unidades produtoras de 
Guimarães e de Turiaçu e algumas engenhocas que já funcionavam 
no vale do Parnaíba e na região de Pastos Bons.
 Expansão considerável verificou-se em Caxias, com 
apenas 4 engenhos em 1854; 22, em 1856 e 79, em 1861, sem 
se  considerar  ainda os 8 engenhos de  Tresidela,  3º Distrito de 
Caxias, neste último ano.

73-Relatório do presidente da província do Maranhão, Dr. Antônio Cândido da Cruz Machado 
à Assembléia Legislativa provincial, em 1856, p. 113-115. 
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2.3 O Volume da Produção e das Exportações

 Viveiros74 informa que na época da invasão holandesa 
(1641), existiam cinco engenhos que foram, 

 
Fintados em 6000 caixas de açúcar, segundo o Conde 
Ericeira, ou em 5000 arrobas, como afirma Berredo, 
ou ainda 6400, na estimativa do padre José de Morais 
[...] essas primitivas fábricas de açúcar não passavam 
de simples molinetes, movidos a animais, não havendo 
nenhuma acionada por força hidráulica.

 Não são conhecidos os números da produção açucareira 
maranhense, o mesmo se dando com os valores referentes à 
rapadura e à aguardente. Sobre tais valores, conhecem-se apenas 
as quantidades entradas em São Luís, em alguns anos. Existem 
estimativas feitas pela revista Almanaque do Maranhão no 
início dos anos de 1860, mas somente para alguns municípios, 
as quais não indicam muita precisão desses números. Por tais 
estimativas, a produção açucareira da província, em 1861, estaria 
por volta de 250.000 arrobas, sendo totalmente desconhecidos os 
quantitativos estimados para a aguardente e a rapadura. A citada 
publicação fazia cálculos para alguns municípios, como Caxias, 
em que estimava a fabricação de 53.200 frascos de cachaça e de 
35.000 arrobas de rapadura; para Brejo, havia uma estimativa de 
produção de 12.500 frascos de aguardente e 50.000 rapaduras, 
enquanto para São Bernardo, os cálculos davam um total de 
20.000 frascos de aguardente e 500 mil rapaduras.

 Os municípios maiores produtores como Monção e Gui-
marães deveriam fabricar 60.000 arrobas de açúcar, cada um e, 

74 -VIVEIROS, op. cit., p. 34.
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para o segundo, estimava-se a produção de 1.280 pipas de aguar-
dente.75 

 O relatório do presidente da província Dr. Eduardo 
Olímpio Machado, de 1853, informava que, em Caxias, já 
existiam quatro engenhos, em que trabalhavam 90 escravos. 
O mesmo relatório fala da lavoura na região do Pindaré, onde 
haveria grande número de engenhos, cuja produção era estimada 
em 30.000 arrobas de açúcar e 100 pipas de aguardente.76 

 No chamado círculo de Brejo, na região do Baixo-
Parnaíba, a produção era limitada, mal chegando para o consumo, 
mas aí existiam 58 engenhocas para o fabrico de rapadura e 
aguardente. Esse mesmo relatório estimava a produção da 
província em cerca de 100.000 arrobas de açúcar, no exercício de 
1852/53, das quais, 30.000 arrobas haviam sido exportadas para 
a Província do Pará. A aguardente acompanhava o progresso 
do açúcar, com a fabricação de 3.000 pipas (cerca de 1.440.000 
litros), sendo 400 pipas enviadas para a província do Pará.

 O relatório do presidente da província, major Primo 
Sousa Aguiar, de 1861, mostra as diversas produções agrícolas 
dos municípios do Maranhão, no ano anterior, bem como 
as safras de açúcar e aguardente desses locais. Assim é que, 
naquele ano, os maiores produtores eram Monção, com 60.000 
arrobas de açúcar e 1.200 pipas de aguardente: Guimarães, com 
55.000 arrobas do produto, Cururupu, 13.000 e São Bento, 
10.000. Destacavam-se também os municípios de Itapecuru e 
Anajatuba, com 7.000 arrobas, cada um. Alto Mearim fabricava 
9.000 e Tutóia, 8.000 arrobas, respectivamente. Para um total 
de 233.000 arrobas de açúcar manufaturado na província, houve 

75 -MATTOS, 1861.
76 -Relatório do presidente da Província do Maranhão, Dr. Eduardo Olímpio Machado, em 
1853. Apud VIVEIROS, op. cit., p. 291. 
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uma exportação de 88.291 arrobas, ou seja, 37,84% do total. A 
fabricação de aguardente atingiu um quantitativo de 5.600 pipas, 
com a exportação de apenas 500 pipas, ou 9,88%, como se pode 
ver no apêndice F. O quadro 5 apresenta as quantidades e os 
valores de açúcar, aguardente e melado entrados no porto de São 
Luís no período de 1852/53 a 1893. 

Quadro 5 - Quantidades de Açúcar, Aguardente e Melado, 
Vindas dos Interior da Província e Desembarcados no Porto de 
São Luís: 1852/53-189377,78,79

(1) Nessa época, o açúcar era enviado do interior da província, de preferência em 
sacos de 85 kg; vinham também muitas barricas, com 140 kg de peso. Quanto à 
aguardente, poderia ser enviada em barris, em garrafões, em frascos e em pipas.
(2) frascos

 De um modo geral, os engenhos também fabricavam 
aguardente, havendo ainda aqueles que só produziam a rapadura 

77-Relatório do presidente da Província do Maranhão, Dr. Eduardo Olímpio Machado, na 
Abertura da Assembléia Legislativa, no dia 3 de maio de 1855. 
78-Relatório do presidente da Província, Antônio Manoel de Campos Mello, em 27 de 
setembro de 1862. Quadro nº 11. 
79-Relatório do presidente Miguel Ayres do Nascimento, em 3 de maio de 1864. Mensagem: 
1894. Mapa nº 3. 
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e aguardente e outros que produziam ou somente a aguardente ou 
a rapadura. Esta, quase que totalmente consumida na província, 
ou então exportada em pequenas quantidades para certas áreas 
do Piauí, como acontecia na região de Pastos Bons, e no Baixo 
Parnaíba. Os números do Almanaque do Maranhão, de 1861 
indicam que, naquele ano, existiam cerca de 280 engenhos 
fabricantes de açúcar e aguardente, 130 que só manufaturavam a 
cachaça e o restante, pouco mais de quarenta, que só fabricavam 
a rapadura.80 

 A Guerra da Secessão americana, ao quintuplicar os 
preços do algodão no mercado mundial, deu novo alento a essa 
cultura, criando as condições para que ocorresse um pequeno 
incremento na produção da fibra. Por outro lado, também 
criou um “freio’, por alguns anos, na expansão canavieira e 
na exportação de escravos. A força dos preços elevados foi tão 
expressiva que, em alguns locais, observou-se um acentuado 
decréscimo do cultivo da cana, em benefício do crescimento 
da produção algodoeira, como aconteceu em Passagem Franca, 
conforme se pode ver pelo artigo publicado no jornal O Paiz e 
transcrito por César Marques:

Antes da revolução que acabamos de indicar (os elevados 
preços), era circunscrita a cultura do algodoeiro. A 
cana era nossa melhor lavoura. O doce (rapadura) e a 
aguardente os seus produtos de mais consumo. Não 
havia porém exportação. Cultivada com preferência nos 
lugares abrejados que, como vimos, ocupam o centro do 
município; manipulada em engenhos de madeira, tachas, 
móveis, alambiques grosseiros, limitada pela situação 
e pela exiguidade nos meios de produzir mesquinhos 
lucros, não tardou a decair [...] nos alagadiços do Riachão 
se encontram ainda engenhos em decadência. O único 

80 -MATTOS, op. cit.
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florescente que tem hoje, no município é o do tenente 
Bernardino Pereira da Silva, nas vazantes do Correntes. O 
algodão veio dar o golpe decisivo nesta cultura.81 

 Passada essa fase (1862-1870) as cotações da fibra caí-
ram sensivelmente, as vendas de escravos para as províncias ca-
feeiras retomaram novas forças e a lavoura canavieira expandiu-
se novamente, mesmo com algumas dificuldades, até o início dos 
anos de 1880, como mostra o quadro 6.

Quadro 6 - Exportações Maranhenses de Açúcar:  1854/55-
189782,83,84,85

81-MARQUES, op. cit., p. 510.
82-Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial pelo presidente da província, 
major Francisco Primo Sousa Aguiar, em 3 de julho de 1861.  
83 -ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório da 2ª exposição do assucar 
e algodão do Maranhão. São Luís: Typografia de O Paiz, 1885.
84 -MARQUES, op. cit.
85 -DIAMANTI, op. cit.
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 Os primeiros números conhecidos acerca de qualquer 
exportação de açúcar da capitania do Maranhão são de 1778, 
quando foram enviadas 411 arrobas para Portugal,86 pelo navio 
Nossa Senhora dos Prazeres e Providência e, em 1796, mais 284 
arrobas de açúcar branco, enquanto no ano seguinte só foram 
despachadas 12 arrobas.87 Enquanto isso, em 1762 a Capitania 
importava de Lisboa 543 frasqueiras e 20 pipas de aguardente; 
2.022 frasqueiras em 1763 e 3.551, no ano seguinte.
 Nos primeiros decênios do Império, esses produtos 
continuaram a ser importados, com a província produzindo 
ainda pequenas quantidades, produção que ficou ainda mais 
reduzida por ocasião da revolta da Balaiada (1839-1841), de 
maneira que, somente em meados daquele século, a situação 
começaria a mudar, com os mencionados incentivos que foram 
dados para o desenvolvimento de uma forte economia canavieira 
na província. Daí para frente, o Maranhão começou a fabricar 
grandes quantidades de açúcar e aguardente, ao tempo em que 
também passou a exportar crescentes volumes desses produtos, 
uma vez que, em 1854/55, 18.775 arrobas de açúcar foram 
exportadas; 20.158, no exercício seguinte e 22.425, 71.464 e 
78.878, nos exercícios subsequentes.88 
 Entre os anos de 1860 e 1882, as quantidades exportadas 
de algodão cresceram 60%, enquanto as de açúcar tiveram um 
incremento de 2027%.89 Com referência aos valores exportados 
nos exercícios de 1860/61 e 1881/82, enquanto a fibra crescia 
86 -DIAS, op. cit., p. 424.
87 -ARRUDA, José Jobson de Andrade. O Brasil no comércio colonial (1796-1808). São 
Paulo: Ática. 1980, p. 360.
88 -Relatório  do presidente da província, Dr. João Silveira de Sousa, em 3 de maio de 1860. 
Mapa nº 9. 
89 -Faria (1998, p. 224) observa que, no período entre as duas matrículas de escravos (1872/73-
1886/87), a exportação de algodão decresceu 33%, mas a do açúcar teve um incremento de 
289%.
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apenas 48%, o açúcar chegava a um percentual de 1838%. Se se 
tomar como referência os valores dos números índices, constata-
se que o algodão alcançou o seu maior valor de exportação, 
no xercício de 1863/64, com índice de 444, correspondente ao 
valor de 6.394:892$373 réis enquanto o açúcar atingiu o seu 
mais alto índice, de 2.381, em 1882/83, com a exportação de 
1.735:668$421 réis. Nesse período, ou seja, em meados dos anos 
de 1870, a economia canavieira, por alguns anos, chegou a se 
tornar mais importante do que a economia algodoeira, pois no 
exercício de 1876/77, o valor das exportações da fibra foi de  
1.489:742$700 réis; do açúcar, 1.487:596$370 e a de aguardente 
de cana,  8:578$200 réis. Aí não estão incluídos os valores do 
açúcar e da aguardente remetidos para as praças do Império, 
uma vez que, como se sabe, eram raras e pouco significativas as 
exportações de algodão para as demais províncias.90 
 Se a tudo isso juntar-se o consumo interno desses 
produtos, sendo o do açúcar bem elevado, quando comparado 
ao do algodão consumido na província, pode-se concluir que, 
naquele breve período de 1875/80, o algodão já não era a mais 
importante cultura do Maranhão, pois já havia sido suplantado 
pela economia canavieira.91 Ainda que, nos anos de 1880, as 
exportações açucareiras tenham crescido bem mais do que as 
90-Em alguns anos, ocorreram pequenas exportações de algodão para outras províncias do 
Império, como nos exercícios de 1858/59, em que foi exportado algodão em fio, no valor de 
396$200 réis; em 1861/62, o “algodão de máquina”, no valor de 314$212 réis e em 1862/63, 
foram exportadas 1.763 arrobas, no valor de 31:250$061 réis. Cf. Relatório do presidente 
Miguel Ayres do Nascimento, em 3 de maio de 1861, p. 31; Relatório que à Assembléia 
Legislativa Provincial do Maranhão apresentou o presidente da província, conselheiro 
Antônio Manoel de Campos Mello, por ocasião da instalação da mesma, em 3 de maio de 
1863, p. 22. 
91-Além do açúcar, aguardente e melado, o Maranhão chegou a exportar, em alguns anos, 
pequenas quantidades de rapadura, como no exercício de 1861/62, em que enviou  907$033 
réis para o exterior, e no exercício seguinte,  78 arrobas, no valor de  149$920. Outras 
exportações ocorreram ainda nos anos de 1860. Cf. Relatório do presidente Miguel Ayres do 
Nascimento, em 3 de maio de 1864, p. 31. 
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do algodão, como resultado dos investimentos realizados na 
aquisição de maquinários mais modernos e, consequentemente, 
do incremento maior da produção, a queda mais acentuada 
nos preços dos açúcares resultou em valores menores para as 
exportações açucareiras, embora, no final do Império e início 
da República, as vendas para as províncias brasileiras tenham 
crescido de 134.006 quilogramas, em 1886/87 para 1.534.926 
kg, em 1890. O cultivo da cana tornou-se tão importante para 
a província que a exportação do açúcar, juntamente com a da 
cachaça, chegou a ultrapassar os valores exportados pela fibra, 
como se observa pelo quadro 7.

Quadro 7 - Valor das Exportações do Maranhão para Países 
Estrangeiros no Exercício de 1876/7792

 Embora no exercício de 1877/78 sejam conhecidos apenas 
os valores referentes aos 6 primeiros meses - de julho a dezembro 
de 1877 -, verifica-se que o açúcar já apresentava um total 
exportado de 803 contos, contra o valor de 533 contos exportados 
de algodão, ou seja, a economia açucareira, naquele exercício, 
já representava cerca de 50% de exportação acima dos valores 
obtidos pelo algodão.

 A combinação do cultivo do algodão, cana e produtos 
de subsistência (arroz, milho, feijão e mandioca) foi à tônica 

92 -Relatório que o Dr. Francisco Maria Correia de Sá e Benevides apresentou à 
Assembléia Legislativa Provincial, por ocasião de instalação de sua sessão ordinária, em 18 
de outubro de 1877. 
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da produção agrícola maranhense na segunda metade do século 
XIX. Nessa fase, destacam-se os anos sessenta, devido à enorme 
subida dos preços do algodão, fazendo com que as exportações de 
1.364.473 arrobas da fibra, no quinquênio de 1862/63-1866/67, 
atingissem o montante de 24.425:740$653 réis, o que equivalia a 
cerca de 86% do valor de todas as exportações da província. Nos 
anos de 1870, ocorreu a grande subida das exportações de açúcar, 
cujos valores monetários também cresceram bastante, embora 
nem sempre de modo proporcional ao incremento das quantidades 
exportadas, pois, a partir daí, começam as reclamações sobre a 
constante baixa dos preços no mercado externo. Os anos oitenta 
são aqueles em que ocorreram as maiores produções e exportações 
de açúcar e que também se caracterizaram pela chegada de um 
engenho central na província, permanecendo a produção em 
nível mais elevado até a abolição, quando começa a fase final da 
economia canavieira de exportação.

 Assim é que, na década de 1860, exportaram-se 18.135.000 
kg de açúcar, com uma média anual 1.813.500 kg; no decênio 
seguinte, esses números subiram para 62.640.000 kg, com média 
de 6.264.000 kg/ano. Nos oito primeiros anos da década de 1880, 
saíram do porto de São Luís 94.159.020 kg do produto, com média 
anual de 11.769.877.

 Dessa maneira, no espaço de quarenta anos, a produção 
cresceu de forma acentuada, fazendo com que as exportações 
tivessem um incremento de 2.027%, entre os anos de 1860 e 1882. 
Esse fato mostra que os lavradores maranhenses, em meados dos 
anos de 1850, já dominavam as técnicas de fabricação de açúcar, 
aguardente e rapadura, embora tais produtos fossem, em sua 
maioria, de baixa qualificação, principalmente o açúcar, às vezes 
bastante amorfo e cheio de impurezas. Muitas vezes apresentava-
se úmido e com baixa percentagem de sacarose, oscilando esse 
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teor de 55,5- 99,5% e de 67,0- 98,5%, respectivamente, nas 
amostras de açúcar expostas nas duas exposições realizadas 
em São Luís, conforme análises químicas feitas pelo  Dr. João 
Antônio Coqueiro  e que foram utilizadas na classificação dos 
açúcares apresentados nas Exposições do Açúcar e Algodão, 
realizadas em 1883 e 1885.93 

 Havia ainda no Maranhão uma pequena produção de açúcar 
branco, fabricado pelos maiores engenhos, onde se realizava um 
melhor trabalho de purga, sendo geralmente consumido na capital 
e nas províncias do Império, havendo muito pouca exportação 
desse produto para o exterior.

 O açúcar bruto, portanto, constituía a base de toda a 
exportação açucareira maranhense, cujo incremento da produção 
foi acompanhado da fabricação de crescentes quantidades de 
aguardente, também de inferior qualidade, mas que, por volta de 
1875, já ocupava o quarto lugar entre os artigos exportáveis da 
província.

 Nos primeiros anos da década de 1880, entraram em São 
Luís, vindas do interior da província, as seguintes quantidades de 
açúcar bruto:94 

1881...........................212.456 sacas de 85 kg.......................18.058.760 kg
1882...........................225.050....”. .  ...”.....”........................19.129.250 kg
1883..........................155.443....”.. ..  .”.....”........................ 15.212.655 kg

 No total de açúcar enviado ao porto da capital, não 
está incluído o que vinha em barricas, cujos números, nos três 
exercícios financeiros foram:

93 -COQUEIRO, op. cit., p. 30.
94-Relatório da 2ª Exposição do Açúcar e Algodão. Op. cit, p. 61-62.
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1881/82.....................4.446,5 barricas de 140 kg .....................622.510 kg
1882/83.....................3.774............”........”.....”........................ 528.360 kg
1883/84.....................4.329............”........”.....”......................... 606.060 kg

 
Esses valores não mostram ainda a crise por que já passava 

a produção canavieira no Maranhão, com a grande expectativa da 
abolição da escravatura, fato que se apresentava aos olhos dos 
senhores de engenho como a mais terrível ameaça à continuidade 
dos trabalhos na grande lavoura de exportação.

 Embora com insuficientes informações sobre as 
quantidades fabricadas de açúcar e de aguardente, verifica-
se que essa produção já mostrava uma tendência de redução, a 
partir de meados dos anos de 1880, mesmo já existindo, naquela 
época, a grande produção do Engenho Central São Pedro, o qual 
fabricou 1.375.129 kg de açúcar, em 1884, 2.321.110 kg em 1885 
e 2.203.450 kg no ano seguinte, além de mais de 220.000 litros de 
aguardente, neste último ano.

 O quadro 8 mostra os valores das exportações maranhenses 
de açúcar e de algodão, no final dos anos de 1850.
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Quadro 8 - Valores das Exportações Maranhenses de Açúcar e 
Algodão: 1854/55- 1859/6095,96,97

 1-1856/57=100

 Diamanti98 observa que no período de 1887/97, a produ-
ção mundial de cana-de-açúcar havia-se estabilizado, enquanto a 
produção proveniente da beterraba aumentava constantemente. 
No final do século, não só o Maranhão, mas também Pernambuco 
e outros centros fornecedores de açúcar mostravam dificuldades 
em aumentar suas produções e, o que era mais importante, em 
pelo menos manter os mercados já conquistados. Diamanti cita 
dados da Seção de Estatística do Ministério das Finanças, orga-
nizada em 1888, a qual não funcionou depois de 1889, afirmando 
que o Maranhão, de julho de 1886 a dezembro de 1887, ou seja, 
em 18 meses chegou a exportar para o estrangeiro 26.329.137 qui-
logramas de açúcar. No mesmo período, Pernambuco exportou 
85.141.138 kg, Alagoas 46.665.569 kg e Sergipe 40.245.135 kg.99 

95 -Relatório do presidente da província, Antônio Manoel de Campos Mello, em 27 de 
setembro de 1862.
96 -Relatório  do presidente da província, Dr. João Silveira de Sousa, em 3 de maio de 1860. 
97-Relatório do presidente da província Dr. Francisco Xavier Paes Barreto ao vice-presidente 
Dr. João Pedro Dias Vieira em 13 de abril de 1858. 
98 -DIAMANTI, op. cit., p. 238.
99-Ibid., p. 236.
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Quadro 9 -Valores das Exportações Maranhenses de Algodão e Açú-
car para o Estrangeiro: 1855/56-1897 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109

(1) Nesses valores não estão computadas as exportações de aguardente 
e melado
(2) 1860/61=100
(3) Somente seis meses, de julho a dezembro de 1877

100-Relatório que a Assembléia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou ao presidente 
da província Conselheiro Antônio Manoel de Campos  Mello, por ocasião da instalação da 
mesma, no dia 3 de maio de 1863. 
101 -Relatório com que o Dr. Ambrósio Leitão da Cunha passou a administração da província 
ao vice-presidente José Caetano Vaz Júnior, no dia 23 de abril de 1865. 
102 -Relatório com que o Dr. Franklim Américo de Meneses Dória passou a administração da 
província ao Dr. Epaminondas de Mello, em 28 de outubro de 1867. 
103-Relatório com que o presidente, Augusto Olímpio Gomes de Castro, passou a administração 
da província ao Desembargador José Pereira da Graça, em 22 de fevereiro de 1875. 
104-Relatório que o Dr. Francisco Maria Correia de Sá e Benevides apresentou à Assembléia 
Legislativa Provincial, por ocasião de instalação de sua sessão ordinária, em 18 de outubro de 1877.
105-Falla proferida à Assembléia Legislativa Provincial, pelo presidente Dr. José Bento de 
Araújo, em 11 de fevereiro de 1888. 
106 -Falla com que o Conselheiro João Capistrano Bandeira de Mello abriu a 1ª sessão da 26ª 
Legislatura da Assembléia Legislativa Provincial do Maranhão, em 15 de março de 1886.
107 -MARQUES,  op. cit.
108 -DIAMANTI, op. cit.
109 -Ofícios dos Inspetores da Alfândega do Maranhão ao presidente da província, em 1878.
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 Enquanto as colônias francesas, inglesas, holandesas e a 
ilha de Cuba iniciavam seu processo de industrialização, com mais 
acesso aos equipamentos modernos para a fabricação de açúcar, 
com que obtinham elevados rendimentos, redução dos custos de 
produção, além de um produto de melhor qualidade, ao longo da 
segunda metade do século XIX, diversas inovações tecnológicas 
foram, progressivamente, sendo introduzidas no Maranhão, como 
a máquina a vapor, as centrífugas, as caldeiras a vácuo, entre 
outras. Essas inovações visavam principalmente, evitar a perda da 
sacarose contida nas canas e a produção de elevadas quantidades 
de açúcares de inferior qualidade e de melado.
 Como sempre seria possível a realização de crescimentos 
extensivos, as modernizações introduzidas foram lentas e pouco 
significativas, como bem observou Coqueiro110, ao comentar as 
inovações feitas em alguns engenhos da província: “Como se 
vê, de um lado tudo que há de mais primitivo; do outro, ensaios 
de progresso, acorrentados a mais perra e pungente rotina. E 
admiram-se de fabricarmos açúcar escuro, melado e sem grã.” 
 A expansão da produção foi estimulada também pelas 
imediatas condições do mercado mundial, em que o Brasil, 
como um todo, aproveitou as dificuldades de alguns produtores 
concorrentes, como foi o caso das Antilhas Inglesas, comentado 
por Maria de Nazareth Wanderley: 

 
É assim que a abolição da escravidão nas Antilhas inglesas 
em 1836 provocando a desorganização temporária, num 
momento de expansão do consumo do mercado metropolitano 
criava novas oportunidades para o açúcar brasileiro.111 

110 -COQUEIRO, op. cit., p. IV.
111-WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Capital e propriedade fundiária: suas 
articulações na economia açucareira de Pernambuco. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, 
p. 33.
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 As exportações maranhenses de açúcar cresceram durante 
a segunda metade do século, até os anos de 1880, quando se 
estabilizaram e, logo a seguir, ocorreu o declínio da produção da 
província. Nessa fase, a economia canavieira havia se expandido 
por quase todas as regiões do Maranhão, sendo que as áreas 
do Pindaré e da Baixada Ocidental Maranhense possuíam os 
maiores engenhos e uma produção de melhor qualidade, embora 
o açúcar ali fabricado também fosse bem inferior aos produzidos 
em Pernambuco.

 Dessa maneira, sempre se exportou para o exterior os 
açúcares brutos e mascavos, os chamados escuros, que serviam de 
matéria-prima semielaborada para as refinarias daqueles países 
da Europa e dos Estados Unidos da América. Esses açúcares 
obtinham cotações de 40 a 50% abaixo dos preços dos chamados 
açúcares brancos. As pequenas vendas para algumas províncias 
do Império eram feitas com os tipos brancos e refinados aqui 
manufaturados. 

 Nos anos de 1880, cerca de 12% das exportações de 
algodão saiam pelos portos do interior da província, sem passar 
pela capital, enquanto as remessas de açúcar feitas diretamente 
por outros portos que não o de São Luís só representavam cerca 
de 0,5% do total exportado. Provavelmente essas pequenas 
remessas seriam feitas pelos municípios produtores localizados 
próximos ao litoral, como Alcântara, Turiaçu, Cururupu e 
Guimarães.112 

112 -Falla com que o Conselheiro João Capistrano Bandeira de Mello abriu a 1ª sessão da 
26ª Legislatura da Assembléia Legislativa Provincial do Maranhão, em 15 de março de 1886. 
Mapa SN. 
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Quadro 10 - Exportações de Açúcar do Maranhão para outras 
Províncias do Império: 1855/56-1890.113,114,115,116,117,118

2.4 Os equipamentos dos engenhos

 A manufatura do açúcar exigia abundante mão de obra, 
mas pode-se afirmar que ela sempre foi uma operação que requereu 
um dispendioso aparelhamento, dadas as numerosas operações 

113-Relatório que a Assembléia Legislativa Provincial do Maranhão apresentou ao presidente 
da província Conselheiro Antônio Manoel Campos de Mello, por ocasião da instalação da 
mesma, no dia 3 de maio de 1863. 
114 -Relatório com que o Dr. Ambrósio Leitão da Cunha passou a administração da província 
ao vice-presidente José Caetano Vaz Júnior, no dia 23 de abril de 1865. 
115-Relatório com que o presidente, Augusto Olímpio Gomes de Castro, passou a 
administração da província ao Desembargador José Pereira da Graça, em 22 de fevereiro 
de 1875. 
116-Relatório do presidente da província Dr. João Lustosa da Cunha Paranaguá, na abertura da 
Assembléia Legislativa Provincial, em 3 de maio de 1859. 
117-Relatório que o presidente da província. Dr. Lafayette Rodrigues Pereira apresentou à 
Assembléia Legislativa, por ocasião de sua abertura, em 3 de maio de 1866. 
118-MARQUES, op., cit.
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realizadas durante o processo de transformação da garapa. Daí, 
não surpreender o fato de que tenha sido uma atividade tendente 
a concentrar a produção nas mãos dos grandes proprietários de 
terra e a afastar ou eliminar os pequenos concorrentes.

 O engenho maranhense compreendia a casa grande, as 
senzalas dos escravos, a moenda, a casa das caldeiras e tachas e, 
esporadicamente, uma casa de purga.

A moenda ou máquina de moer cana
 No período colonial e início do Império, a moenda era 

constituída de dois rolos de madeira dura (pau d’arco, pequi, 
jatobá etc.) recobertos ou não de placas de ferro, sobreposto, 
um sobre o outro, que esmagavam as canas para a extração do 
caldo, que constitui aproximadamente 90% do peso das canas. Em 
meados do século XX, eles ainda eram utilizados nos centros mais 
distantes do Estado. A principal característica dessas moendas era 
a deficiente pressão que exerciam sobre as canas, não alcançando 
a extração nem de 50% do volume do caldo das canas.

 Esse modelo foi depois substituído pelo sistema de três 
cilindros verticais, o qual se manteve inalterado até princípios de 
século XIX. Ainda hoje existe esse tipo de moenda funcionando 
em algumas engenhocas de pequenas comunidades, como 
acontece em Bonito, no município de Brejo, onde outrora 
existia um próspero engenho. Segundo Canabrava119, “a grande 
vantagem da moenda de tambores verticais é a de ser acionada 
por qualquer das fontes de energia conhecidas na época. ” Além 
disso, era de fácil e barata construção e de muita simplicidade 
o seu manejo. Na moenda horizontal de dois rolos, não seria 
possível a introdução das canas pelos dois lados, pois, para 
repassar o bagaço  o que era feito em muitos engenhos  o 

119CANABRAVA, op. cit., p. 119.
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trabalhador teria que dar uma volta para o outro lado, a fim de 
poder alimentar a moenda com o bagaço para a realização de uma 
segunda moagem. A moenda só possuía uma entrada e uma saída, 
o que não acontecia com as moendas de três rolos verticais, as 
chamadas moendas de entrosas, que podiam introduzir as canas 
e o bagaço de ambos os lados, o que facilitava a continuidade 
das operações de moagem, além de dar maior produtividade às 
operações. Além disso, resultava um maior esmagamento das 
canas e utilizava menos gente nessa operação. Dessa forma, a 
dupla moagem era realizada na mesma moenda e de maneira 
mais contínua.

 De acordo ainda com Canabrava120, a extração dos 
sucos só se libertou desse primitivo sistema quando, graças aos 
progressos da mecânica e das técnicas siderúrgicas na Europa, 
surgiu a moenda de três cilindros horizontais, de ferro fundido, 
com um novo desenho de máquina operatriz. Gama121 observa 
que já era sentida a necessidade de um novo tipo de moenda 
desde o final do século XVIII, antes mesmo que o motor a vapor 
fosse aplicado de maneira mais generalizada às moendas, pois 
independentemente da força motriz aplicada, essas moendas 
tiveram grande emprego, mesmo quando acionadas por vapor, 
animais ou pela água. Sobre essas moendas, Ferlini122 escreveu: 

A moenda de três rolos horizontais, dispostos como vér-
tices de um triângulo, rompeu esse condicionamento an-
tropomórfico. Inventada em 1754, por John Someaton, 
segundo Noel Deerr, sua fabricação em série começou em 
1794, na Inglaterra. 

120Ibid., p. 119.
121GAMA, op. cit., p. 177.
122FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Terra, trabalho e poder: o mundo dos engenhos no 
Nordeste colonial. São Paulo: Edusc, 2003, p. 165-166.
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A força motriz

O motor - a força motriz do engenho - poderia ser 
representado por uma roda d’água, por uma máquina a vapor 
ou pela tração animal (em certos casos foi usada a própria força 
humana dos escravos), ou ainda pela força dos ventos.

Durante muito tempo, predominaram no Maranhão os 
engenhos movidos pela força animal, devido sua instalação 
ser mais fácil e barata, principalmente naqueles localizados 
nos mais distantes centros, e que fabricavam principalmente a 
rapadura, a aguardente e um pouco de açúcar bruto, consumidos 
nas próprias comunidades e nas vizinhanças. Como na própria 
lavoura da cana, as inovações demoravam a chegar e, em alguns 
casos nunca chegaram, a rotina perdurou por muito tempo, assim 
permanecendo até meados do século XX. Mesmo no auge da 
produção açucareira, por volta dos anos de 1880, a modernização 
do engenho maranhense era tão pouco significativa que o Dr. João 
Coqueiro125, dono do Engenho Castelo, em Monção, escreveu: 
“[...] porquanto, para falar a verdade, não há em toda a província 
um só engenho que mereça o nome de fábrica.” 

Em 1821, Pereira do Lago escrevia que existiam na 
província sete “máquinas com bestas”, de fazer açúcar e 115 de 
moer cana e fazer cachaça.126 O uso de animais como força motriz 
permitiu a rápida multiplicação dos engenhos pelo interior da 
província, já que os proprietários poderiam criar esses animais nos 
próprios locais dos engenhos, tanto para o transporte das canas 
e da lenha quanto para mover as moendas. Essa expansão foi 
ainda favorecida pela simplicidade das técnicas de construção das 

125COQUEIRO, op. cit., p. 3.
126LAGO, op. cit., p. 121.
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moendas e da existência de grande quantidade de madeiras duras 
para  confeccioná-las. Nenhum outro tipo de engenho fornecia  
maior facilidade para o trabalho e mais baixo preço de construção, 
além de dispensar maior especialização em seu manejo.127 

Conforme informações de Canabrava128, na América, os 
primeiros engenhos movidos por força eólica foram instalados 
nas Antilhas, nos últimos anos do século XVII, e se disseminaram 
pelas Pequenas Antilhas no século seguinte, onde os ventos alíseos 
oferecem uma fonte de energia de grande intensidade. Em 1748, 
já existiam em Barbados 349 moinhos de vento e em Antígua, 
207. No Maranhão, existiram vários moinhos de vento, todos 
utilizados em máquinas de descascar arroz e localizados em São 
Luís. Só no ano de 1849, três desses moinhos foram instalados.129 
Por volta de 1862, só havia dois deles, ambos situados à margem 
esquerda do rio Bacanga, sendo um de propriedade de Antônio 
Gomes Pereira e o outro, da viúva do tenente coronel Domingos 
José Rodrigues Sá Viana. Em 1870, não havia mais nenhuma 
dessas usinas movidas pela ação do vento, somente quatro a 
vapor e uma hidráulica. Dez anos mais tarde, em 1880, só havia 
três moinhos a vapor e um, hidráulico.130,131

Os engenhos hidráulicos, também conhecidos como 
engenhos reais, eram construídos de madeira dura (balata, 
maçaranduba, sapucaia etc.), sendo utilizado o ferro somente 

127Segundo informações de herdeiros do antigo proprietário de um engenho em São Bento, 
município de Brejo-MA, o engenho foi, durante muito tempo, movido unicamente pelos 
braços dos escravos.
128CANABRAVA, op. cit., p. 127.
129O Almanaque do Maranhão, de 1849, informava da construção de mais três fábricas de 
descascar arroz, todas movidas pelo vento, sendo uma “do Sr. Tenente Coronel Domingos 
José Rodrigues Sá Viana, outra do Sr. Jauffret, e a terceira de uma sociedade composta de 
alguns capitalistas da cidade.” Cf.  REGO, 1990. p. 188.
130REGO, João Cândido Moraes. Almanaque administrativo da província do Maranhão. 
São Luís: Tipographia do Jornal O Paiz. São Luiz, 1870, p. 410.
131Ibid., p. 112
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naquelas partes sujeitas aos maiores desgastes, como os mancais 
ou uma outra peça mais sujeita ao atrito. O uso deste tipo de 
engenho ficou bastante limitado pelas condições impostas pelo 
meio natural, mas também tratava-se de construção demorada, 
dispendiosa, de custosa conservação e requeria abundante mão 
de obra, embora seu rendimento fosse bem maior, conforme 
observou Canabrava em estudo sobre a produção canavieira nas 
Antilhas.132 

De acordo com Ferlini133, os engenhos d’água permitiam 
maior produção de açúcar do que os movidos por animais, pois 
“[…] a maior velocidade daqueles espremia totalmente a cana em 
duas passagens, enquanto nos movidos a animais era necessário 
repetir a operação várias vezes.” 

Esses engenhos localizaram-se especialmente no litoral 
norte, nos municípios de Guimarães, Cururupu e Alcântara. No 
interior, só há referências sobre o Engenho D’água, em Caxias, 
de propriedade do capitão Raimundo Gonçalves Pedreira, nos 
anos de 1860. Nesse mesmo local existiu outro engenho desse 
tipo, pertencente ao senhor João Cruz, implantado mais para o 
final do século, com bons índices de rentabilidade.

Acerca da produtividade das moendas acionadas por 
animais e por rodas d’água, diz Gama134:

As moendas tracionadas por bois, animais fortes mas mo-
rosos, giravam lentamente. O sistema de transmissão de 
força, que ligava o eixo da almanjarra diretamente ao rolo ‘ 
central da moenda, exigia uma volta completa dos animais 

132CANABRAVA, op. cit., p. 127.
133“A utilização da roda d'água foi bastante difundida no Brasil, no século XVII. Dos 122 
engenhos arrolados por Adrien von der Dussen, 69 eram movidos por água. Já no século 
XVIII as referências existentes dão conta da supremacia das almanjarras.” FERLINI, op. 
cit., p.158.
134GAMA, op. cit., p. 133.
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para cada volta dos rolos. Quando tracionadas por cavalos, 
as almanjarras podiam adquirir maior velocidade, mas a 
pouca resistência desses animais obrigava a muda a cada 
duas horas, com evidente prejuízo para a continuidade do 
processo. Com a roda d’água o problema era exatamente o 
oposto. Era preciso reduzir a velocidade. 

Segundo ainda Gama135, ao citar uma carta de um senhor 
de engenho, este dizia que “dois engenhos a cavalo moem tanto 
como um de água bom.” 

As rodas d’água foram também utilizadas nos chamados 
engenhos de maré, isto é, por meio da introdução da água do 
mar (ou de um rio, perto da foz) na maré alta e descarregada 
na maré baixa. Esses moinhos constituem um tipo particular de 
engenho hidráulico, pois eles utilizam os efeitos das marés, isto 
é, a diferença de nível entre a preamar e a baixa-mar, por isso 
geralmente eles se localizam na costa ou próximos a ela.

A água que penetra é retida em uma represa, sendo 
utilizada no refluxo das marés, quando a roda começa a girar, 
sob o efeito da velocidade das águas que retornam ao mar.

Em várias partes do mundo isso foi uma opção 
perfeitamente válida, nem sempre com a finalidade de moer 
cana. No rio Mira, em Portugal existiam inúmeros deles, todos 
utilizados para moer arroz, milho, trigo, ou outro qualquer 
cereal.136 Gama137 faz referência ao uso desses moinhos, sendo 
um em Belém do Pará e o outro em São Luís. Ainda existem 
as ruínas desse moinho, onde atualmente funciona o Estaleiro 
Escola do Estado, localizado no Sítio Tamancão, à margem 
esquerda do rio Bacanga.

135Ibid.
136QUARESMA, António Martins. Rio Mira- moinhos de maré . Lisboa: Milfontes, 2001, p. 5.
137GAMA, op. cit., p.135.
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Essa fábrica, segundo Marques138, teria sido construída 
pelo português Joaquim Luís Simões Lírio que, mesmo não 
sendo engenheiro, mas cercado de bons livros de engenharia, 
construiu a usina hidráulica na fundição da Companhia Fluvial. 
Lá também construiu várias fábricas de preparação de farinha de 
mandioca e de açúcar de cana. Fabricou também a usina a vapor 
Ceres, sua última obra. 

Logo, o único moinho hidráulico existente na capital 
maranhense era para beneficiar arroz, com força hidráulica de 15 
H. P., onde trabalhavam 25 escravos. Instalado no final dos anos 
de 1840, possuía 12 comportas por onde entravam as águas do 
mar para um reservatório, onde  ficavam retidas e saiam por uma 
levada, para fazer girar uma grande roda. Funcionava de 16 a 18 
dias por mês e descascava mais de trezentos alqueires de arroz 
por dia.139 Nos anos de 1860, esse moinho pertencia a André de 
Castro Reis.140

Viveiros141 informa a existência da Fábrica Tamancão, 
em 1895, de propriedade de Henrique Gaspar & Cia. Instalada no 
mesmo local da anterior, em um edifício com área de 1.440 metros 
quadrados e onde trabalhavam 12 pessoas. Destinava-se a pilar arroz 
e a fabricar sabão, possuindo um motor hidráulico de 30 cavalos 
de força. Descascava cerca de 30.000 sacos de arroz e produzia 
120.000 kg de sabão por ano. Não se obteve mais informações 
sobre o funcionamento da dita fábrica, depois dessa data. 

138 MARQUES, op. cit., p. 426.
139 Relatório do presidente da província Antônio Joaquim Álvares do Amaral, em 22 de julho 
de 1848, p. 39.
140 Gama (1983, p. 135) cita o caso do americano Thomas Spalding que, em 1830, empregava 
a força da água para tocar um moinho, na costa da Georgia. Mandou escavar um terreno 
com cerca de dois hectares, numa profundidade suficiente para assegurar um desnível de 30 
centímetros com a maré alta. Com o refluxo da maré obtinha, para seu moinho, cerca de 10 
H.P., durante 6 horas, duas vezes por dia. 
141 VIVEIROS, op. cit., p. 160 e 564.
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Leonardo Wray citado por Gama142, assim escreveu sobre 
os engenhos d’água:

Hé a água sem dúvida alguma a melhor de todas as forças 
motrizes, que se possa desejar para dar movimento a huma 
moenda de canna; hé a menos dispendiosa, a mais segura, a de 
mais fácil direção e também a que mais dura; He, além disso, a 
mais preciosa, porque depois de ter dado impulso às moendas, 
pode ainda ser aplicada para realizar um bom sistema de irrigação. 
Há duas formas de rodas hidráulicas somente—a roda ordinária 
quer seja de água copeira, de meia roda ou d’água rasa—a roda 
horizontal de Whitlaw e Stirratt.

 
Em 1870, existiam em Guimarães nove engenhos 

hidráulicos, onze a vapor e doze movidos pela força animal; em 
Cururupu havia cinco engenhos hidráulicos, quatro a vapor e seis 
almanjarras. Entretanto, não se tem notícia desses engenhos em 
outras localidades do litoral maranhense, a não ser em Alcântara, 
onde, de acordo com as informações de César Marques e do 
relatório do Dr. Cruz Machado existiam, naquele município, 
vários engenhos de açúcar, alguns hidráulicos ou movidos por 
animais e um a vapor. O Almanaque do Maranhão, porém, não faz 
referência a nenhum engenho d’água existente neste município.

142WRAY, Leonard. Apud GAMA, op. cit., p.135.
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Quadro 11 - Engenhos Hidráulicos do Maranhão: 1866143

A partir dos anos de 1880, observa-se uma diminuição 
na utilização dos engenhos hidráulicos, até sua extinção no 
Estado, da mesma forma que os moinhos de vento já haviam 
desaparecido, àquela época. Tal fato ocorreu principalmente, 
devido à interiorização do fabrico do açúcar, em busca de terras 
mais férteis, com muita madeira para queimar nas fornalhas.

Conforme observou Canabrava, 

No Brasil, os moinhos de vento nunca foram adotados. 
Quanto à moenda hidráulica, se as condições naturais fa-
voreciam a sua difusão, os fatores de ordem econômica 
agiam em sentido contrário […]. A descrição da capitania 
de Pernambuco de 1777 registra para um total de 369 en-
genhos, apenas 18 de água.144 

143MATTOS, Belarmino de. Almanaque administrativo, mercantil e industrial do 
Maranhão. São Luís: Tipographia  Belarmino de Mattos. São Luiz, 1866.
144 CANABRAVA, op. cit., p. 132.
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Não se sabe exatamente em que ano foi instalado o 
primeiro engenho a vapor no Maranhão, mas Garcia de Abranches 
narra uma frustrada tentativa do capitão inglês Guilherme 
Wellestood que, às margens do rio Pindaré, em 1817, tentou 
realizar um projeto de colonização com irlandeses e holandeses, 
mas fracassou devido às endemias e aos rigores do clima. Teve 
então que comprar escravos e transformar a serraria a vapor que 
instalara em um engenho para a fabricação de açúcar.145 

Perruci146 assinala que, no século XIX, ocorreram 
numerosas iniciativas para modernizar a indústria açucareira 
no país, embora quase sempre estivessem elas atrasadas em 
relação aos outros produtores. Entre essas iniciativas estavam 
aquelas relacionadas à introdução do engenho a vapor, à adoção 
de cilindros horizontais mais aperfeiçoados, ao uso do bagaço 
como combustível e ao surgimento de modernos processos de 
fabricação de açúcar branco. 

Entretanto, frisava ainda Perruci147, era lenta a utilização 
dessas técnicas e geralmente feitas naquelas unidades maiores e 
situadas nos principais centros produtores de açúcar, como foi 
a introdução do vapor na Bahia, em 1815; em Pernambuco, em 
1818 e em Campos dos Goitacazes, em 1827. 

Maria de Nazareth Wanderley argumenta que sempre 
que fosse possível um crescimento extensivo, o impacto 
das transformações tecnológicas teria que ser reduzido, 
principalmente em uma época de capital escasso e elevados 
preços dos equipamentos. Isso explicaria a resistência dos 
senhores de engenho de Pernambuco ao emprego mais massivo 
das máquinas a vapor.

145 ABRANCHES, op. cit., p. 52.
146 PERRUCI, op. cit., p. 117.
147 Ibid., p. 194.
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A fornalha, as caldeiras e tachas

Segundo Ferlini154, as operações de cozimento requeriam 
duas grandes unidades: a das fornalhas e a das caldeiras. No caso 
das fornalhas, o grande obstáculo residia na elevada quantidade de 
combustível que era utilizado. Nas principais regiões produtoras, 
desde o século XVII, já existiam reclamações acerca da falta 
de matas para a retirada das lenhas, o principal combustível, 
naquele período. As matas escasseavam e a lenha vinha de 
lugares cada vez mais distantes, encarecendo sobremaneira o 
custo do transporte do combustível. 

A escassez de lenha e a voracidade das fornalhas levava, de 
um lado, os engenhos cada vez mais para o sertão e, de outro, 
pressionava para a solução do problema, através de novos 
procedimentos técnicos que não forçassem a verdadeira 
migração dos engenhos observada por Vilhena. 155. 

Canabrava156 informa que, desde o final do século XVII, 
o bagaço de cana já era utilizado como combustível nas Antilhas 
inglesas e francesas. Nos distritos que produziam canas muito 
aquosas utilizava-se o bagaço “apenas nas duas primeiras 
caldeiras, empregando-se a lenha miúda para a terceira caldeira 
e a grossa para as tachas.” 

Vilhena calculava que um engenho com capacidade de 12 
a16 carros de cana necessitava da mesma quantidade de carros 
de lenha, em 24 horas de trabalho. O mesmo Vilhena admirava-
se de o bagaço não ser usado nos engenhos do Brasil, como eram 
nas unidades das Antilhas. No Maranhão, a exemplo do resto 

154 FERLINI, op. cit.
155 Ibid., p. 169.
156 CANABRAVA, op. cit., p. 137.



|80|  Carlos Jesus de Carvalho

do Império, o bagaço nunca chegou a ser utilizado em grande 
quantidade nas fornalhas, como em outras regiões produtoras de 
açúcar. A lenha foi quase que o único combustível empregado.

A não utilização desse bagaço encarecia bastante a 
produção pela necessidade de ele ter que ser transportado para 
longe das moendas, onde seria queimado. Dizia-se, na época, 
que a própria qualidade das canas, mais aguacentas, exigiria 
maior tempo de cozimento. Na realidade, as péssimas qualidades 
de nossas caldeiras e tachas, que vazavam constantemente, 
dificultavam bastante o uso desse bagaço.

O Engenho Castelo, localizado em Monção, era um dos 
poucos que consumiam o bagaço no Maranhão, como informou 
seu proprietário: “Além do bagaço, que é possível utilizar-se 
seco como combustível, queimam-se mais em minhas fornalhas 
cerca de 1200 carradas de lenha muito regular. ”157 

Durante muito tempo, essas fornalhas eram individuais, 
uma para cada tacha. Além do grande calor, a inexistência de uma 
chaminé espalhava a fumaça para todos os lados. Cada tacha tinha 
a sua própria boca de forno, o que gerava a necessidade de várias 
entradas de fogo, ocasionando um elevado consumo de lenha.

No início do século XVIII, foi introduzido nas Antilhas 
Inglesas um novo tipo de forno, que se caracterizava por grande 
economia de combustível e era chamado de “trem da Jamaica” 
ou “forno Inglês”. Esse sistema somente foi introduzido no 
Brasil, no início do século seguinte, tendo permanecido em uso 
até final século XIX, quando começou a ser substituído pelas 
tachas de cozimento a vapor, abertas ou fechadas.

Esse sistema (trem da Jamaica) distingue-se do anterior 
pelos seguintes aspectos:

157 COQUEIRO, op. cit., p. 4.
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a- só há uma única boca de forno para atender ao conjunto 
de todas tachas;
b- a existência de chaminés. O calor é conduzido em dire-
ção da chaminé, de modo a aquecer todas as tachas.
c-maior ajustamento das tachas aos orifícios das mesas de 
alvenaria, diminuindo as perdas de calor e consequente-
mente, de combustível; e
d- a proximidade das tachas facilitava a transferência dos 
caldos.158 

Foi o “forno inglês” que predominou no Maranhão no 
período considerado, isto é, na segunda metade do século XIX.

Alguns engenhos maiores possuíam de nove a dez 
caldeiras e tachas; a chaminé era construída no meio, ou seja, 
no centro da fornalha, com dois canais, um para cada forno. No 
Maranhão, não se tem conhecimento desse tipo de forno com a 
chaminé colocada no centro, uma vez que o número de tachas e 
caldeiras sempre foi menor.

Na província sempre predominaram os tipos de tachas 
e caldeiras feitas de ferro, embora também existissem aquelas 
melhores, feitas de cobre. Nos pequenos engenhos eram mais 
utilizados os fornos com duas a três tachas, mas nos engenhos 
maiores existiam fornalhas com cinco e até seis tachas.

Nos engenhos que também fabricavam o açúcar branco 
existia ainda uma “casa de purgar”, geralmente com uma grande 
área. Nela havia ainda uma tábua furada, chamada “tendal”, 
onde as formas (geralmente feitas de barro) eram colocadas 
cheias de açúcar, para esfriar e continuar o processo de limpeza e 
solidificação. Essas fôrmas, de forma cônica, eram perfuradas no 
fundo, para que o melaço residual escorresse e o açúcar pudesse 
ser branqueado.

158 GAMA, op. cit., p. 164.
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Quanto às estufas (ou galpões de secagem), elas eram 
comuns nas Antilhas e em outros centros açucareiros, mas no 
Maranhão o açúcar úmido sempre foi exposto ao sol, não se 
conhecendo nenhum caso de uso de tal aparelho. 

A casa grande e as outras construções

Gama159 cita a existência de dois tipos principais de resi-
dência dos senhores de engenho: o partido unitário, em que a resi-
dência do senhor se ajustava ao engenho, denotando a existência 
de um pequeno empresário, com presença diária nos trabalhos de 
fabricação do açúcar; já o chamado partido aberto caracterizava 
o engenho maior, em que a casa grande ficava mais isolada, mais 
distante do engenho, por variadas razões, inclusive de segurança.

Ferlini160 diz que a casa-grande era a “imponente residên-
cia do proprietário, térrea ou assobradada, misto de fortaleza, hos-
pedaria e escritório. Contrapondo-se a ela, a senzala: o abrigo onde 
se amontoavam, para poucas horas de descanso, os escravos”. 

Os engenhos maiores possuíam ainda oficinas de carpin-
taria, olarias, casas de farinha, e currais, entre outras instalações. 

Segundo Gama161, nos engenhos nordestinos geralmente 
predominava o estilo aberto, onde os edifícios eram separados e a 
casa-grande, as senzalas, o engenho, as moradias, as oficinas e a 
capela ficavam distribuídos pelo terreno, embora todos eles articu-
lados entre si e com as culturas da cana e de subsistência.

Viveiros162 descreveu as condições de moradia de um 
senhor de engenho do Maranhão:

159 GAMA, op. cit., p.169.
160 FERLINI, op. cit., p. 138.
161 GAMA,  op. cit., p.195.
162 VIVEIROS,. op. cit., p. 205.
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A baixada e os vales dos rios da Província foram-se 
pontilhando de engenhos de açúcar. Ergueram-se chaminés 
mais altas que o pau d’arco. Ao lado da casa do engenho, 
surgira a casa grande, para a residência do proprietário. 
Vasta e confortável, com larga varanda à frente, e a mesa 
sempre posta, aguardaria o hóspede. No fundo, o pomar. 
Aos lados, a rancharia dos escravos. 
Tal era o habitat do senhor de engenho do Maranhão.
Era uma classe nova, que aparecia no meio rural da 
província. O engenho atestava-lhe a riqueza, desta 
proveio-lhe o prestígio. Envaidecida, adquiriria hábitos de 
opulência, ficaria um tanto perdulária. 

Em 1872, quando João Antônio Coqueiro adquiriu a fa-
zenda do capitão José Coelho de Sousa, sobrinho, entre os bens 
que acompanhavam a venda havia “uma casa de sobrado, cober-
ta de telha, com cômodo para morar e trabalho de cana.”163 

Havia ainda, entre os imóveis, uma casa para depósito 
de bagaço, coberta de pindoba, uma dita para carro de bois e 
tenda de carpina, seis ranchos, cobertos de pindoba, agasalho 
dos pretos, um quintal com árvores frutíferas e cercados.164  Essa 
residência parece ter sido do sistema unitário, onde o engenho 
localizava-se no mesmo prédio da casa grande, portanto diferen-
te daquele modelo descrito por Viveiros, acerca do habitat do 
senhor de engenho do Maranhão.

2.5 A fabricação do açúcar

Nos anos de 1870, os engenhos maranhenses introduziram 
mais rapidamente as unidades movidas a vapor, embora não se 
tenha uma estatística exata da quantidade deles. Sabe-se que 

163 PAXECO, op. cit., p. 232.
164 Ibid.,, p. 232-233.
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somente em Guimarães, de um total de 32 engenhos, 11 tinham o 
vapor como força motriz, sendo os demais movidos por animais 
ou hidráulicos.

No Maranhão, o vapor foi predominantemente adotado 
para acionar as moendas, isto é, como força motriz, tendo 
sido muito pouco utilizado na obtenção do vácuo, nas panelas 
fechadas de cozimento indireto dos caldos, ou nas centrífugas, 
para enxugamento dos açúcares. Gama165 definiu assim o uso do 
vapor nas fábricas de açúcar:

Sob o aspecto da técnica de fabricação, em sentido estrito, o uso do 
vapor no cozimento alterou profundamente o processo e é insubstituí-
vel até hoje, podendo-se mesmo considerar que o uso do vapor como 
força motriz é secundário em relação a seu uso como veículo de calor. 

A garapa, no dizer de Gama166, é uma solução de sacarose 
e algumas outras substâncias em água. Também é uma mistura, 
pois encontram-se nela muitos elementos insolúveis, como 
resíduos de bagaços, folhas, cera, pedaços de madeira, etc. O 
tratamento da garapa nada mais é do que a separação desses 
elementos insolúveis, do que resulta o caldo, e a seguir a 
separação da sacarose (o açúcar) do seu solvente (a água). 

Essa separação é feita pelo processo de purificação 
por cristalização, também observado na obtenção de diversos 
tipos de sais. Com a cristalização são eliminados os elementos 
insolúveis, formando-se os cristais com a substância pura. 
Entretanto, é uma operação que exige grande quantidade de 
energia, e durante muito tempo foi realizada nas tachas dos 
engenhos, a fogo direto; consiste na evaporação da água do caldo 
até que seja atingida a concentração precisa para a formação dos 

165 GAMA, op. cit., p. 195.
166 Ibid., p.196.
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cristais, o que exige um controle preciso da quantidade de calor 
que tem que ser fornecido, em cada etapa do processo.

Após a extração da garapa, esta era encaminhada para 
a cozinha do engenho,167 onde era filtrada e realizada a fervura, 
para que a água, que constitui cerca de 80% do suco, evaporasse. 
Essa fervura poderia ser realizada em apenas uma tacha, nos 
casos dos engenhos menores, ou ainda em uma bateria de 3 a 
5 tachas, tendo cada uma sua própria fornalha. Mais tarde, foi 
utilizado um novo sistema, com apenas um forno, que atendia 
a todo conjunto de tachas. Esse novo modelo era chamado de 
“forno inglês” ou “trem da Jamaica” e possuía apenas uma 
entrada de fogo e uma chaminé.

Esse sistema apresentava um mais preciso ajustamento das 
tachas aos orifícios da base de alvenaria, de modo a diminuir bastante 
as perdas de calor e, consequentemente, do combustível empregado. 
Como as tachas ficavam bem próximas umas das outras, tornava-se 
mais fácil a transferência do caldo quente, entre elas.

No Maranhão, durante muito tempo, a lenha foi o único 
combustível empregado, embora desde 1812 já fosse conhecida a 
prática da queima do bagaço de cana nas fornalhas dos engenhos 
brasileiros.168 

Para remover as impurezas e reduzir a acidez dos caldeirões 
ferventes, colocava-se dentro deles a cal ou cinza, ou ainda outras 
substâncias como ossos queimados, sangue de animais, superfosfato 
ou ainda outros materiais. As impurezas flutuavam na massa fervente, 
na forma de espuma, que eram retiradas para a fabricação de cachaça, 

167 Não confundir a “cozinha do engenho” que é o local onde se fabrica o açúcar, com a 
cozinha da casa-grande do senhor de engenho, onde eram preparados os alimentos da família 
do proprietário.
168 EISENBERG, op. cit., p. 63.
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ou utilizadas na alimentação animal, ou ainda jogadas fora. Essa 
espuma contém determinadas impurezas como fragmentos sólidos, 
gomas, mucilagens, cera de cana e outras substâncias que devem 
ser retiradas com o auxílio de uma escumadeira de metal, de longo 
cabo de madeira. A retirada das impurezas era feita durante todo o 
processo de concentração do caldo, pois isso garantia a fabricação 
de um produto mais limpo e mais claro.169 

Quando o caldo adquiria a consistência de um xarope, 
iniciava-se a formação dos cristais; então, a massa (açúcar 
cristalizado) era batida e colocada no fundo das fôrmas de 
barro (ou de madeira), para que o resfriamento se realizasse. 
Em seguida, fazia-se a purga, com a colocação do barro com 
água sobre as fôrmas, para que a água fosse percolando a massa 
contida nelas e assim lavasse o açúcar. O melaço que escorria 
dos furos das fôrmas era aproveitado, voltando para a cozinha, 
para a extração do açúcar de segundo jato, ou então era enviado 
para a destilação da cachaça, nos alambiques.

Esse processo durava mais de 30 dias, quando então os 
pães eram retirados das formas e quebrados para a separação das 
camadas das diversas qualidades de açúcar. Após isso, o produto 
era espalhado ao sol, pelo período de 18 a 22 dias, ou então 
colocado em estufas para secar.

Os pães secos eram formados pelo açúcar branco, que ficava 
na parte superior da fôrma, chamado de “cabeça” ou “cara de forma”; 
o açúcar mascavado (ou mascavo) claro ficava no meio e o mascavo 
escuro, mais embaixo. Na parte bem inferior, no final da fôrma, estava 
a parcela mais escura e úmida, conhecida como “cabucho”.

169 CHAVES, José Benício Paes. Cachaça: produção artesanal de qualidade. 2. ed. Minas 
Gerais: CPT, 2002, p. 20. 
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Esse demorado processo de purga poderia ser acelerado 
com a utilização de centrífugas, aparelhos inventados em 1837 e 
bastante utilizados nos maiores centros produtores.170 

No Maranhão, foi comum o uso de uma única tacha para 
cozimento, fato ainda hoje observado no Estado, tendo sido essa 
prática bastante utilizada nos engenhos “rapadureiros”. O que 
significa que ainda existem esses representantes de uma fase 
primitiva da indústria açucareira, cujo produto final tem sido a 
rapadura, mas que também foram utilizados na fabricação dos 
açúcares mascavo e branco.

De acordo com Marúsia Jambeiro, citada por Ruy 
Gama, operando com uma única tacha, o fabrico se processa por 
degraus de tempo, com cerca de 3 a 4 horas de duração para cada 
carga de tacha. A operação torna-se bastante descontínua, mas 
permite que apenas um único operador realize todas as tarefas de 
moagem e cozimento. Dessa maneira, uma só pessoa realiza as 
operações de moagem, preparo do fogo, cozimento, defecação 
do caldo (com o uso da cal ou de outra substância) e enchimento 
das fôrmas de rapadura.

Todavia, era mais comum os engenhos possuírem três a 
cinco tachas a fogo nu, uma vez que a multiplicação do número 
de tachas permite um acréscimo quantitativo da produção, pois 
em cada instante, há sempre mais caldo sendo cozido, tornando 
fabricação mais contínua

Com diversas tachas em operação pode-se mesmo dizer 
que a primeira sempre estará condições de receber mais 
caldo e a última estará sempre fornecendo massa a ser ba-
tida, para ser encaminhada às fôrmas de purgar.171 

170 A primeira turbina foi patenteada em 1837, patente francesa, para secar os tecidos nas 
tinturarias industriais. Cf. GAMA, op. cit., p. 221.
171 Ibid., p. 165.
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As atividades na cozinha sempre se revelaram as mais 
custosas de um engenho, pelos elevados preços dos cobres 
(tachas, caldeiras, etc.), dos escravos, da mão de obra livre 
mais especializada e dos custos dos combustíveis, chegando a 
representar cerca de 40% do total das despesas operacionais dos 
engenhos. De qualquer forma, era na cozinha que se definia a 
qualidade do açúcar a ser produzido.172 

Conforme Eisenberg173, as caldeiras a vácuo surgiram 
em Cuba, Peru, México e Louisiana na década de 1840, sendo 
bastante comuns em Cuba no decênio de 1860, mas somente na 
década seguinte teriam sido instaladas em Pernambuco. 

No início dos anos de 1880, no Maranhão, somente o En-
genho Lincoln, de propriedade de Alexandre Theóphilo de Car-
valho Leal, no Alto Mearim (S. Luís Gonzaga) e o Engenho Ipi-
ranga, em Monção, de José Joaquim Azevedo de Almeida haviam 
implantado caldeiras a vácuo, inventadas em 1813, para a evapo-
ração dos caldos. Segundo Coqueiro174, alguns donos de engenho 
mais ousados tinham instalado defecadores a vapor “[...] onde a 
despeito do aparelho empregado, continua péssima a defecação. ”

Gama175 cita uma carta de um usineiro cubano que dizia: 
“[...] as máquinas centrifugadoras produzirão uma revolução em 
nossa indústria açucareira […] pelas grandes vantagens em rela-
ção ao tempo, à mão de obra, à qualidade e à quantidade. ”

O uso das centrífugas promoveu um grande incremento 
da produtividade, com a fabricação de um produto inteiramente 
branco, com aspectos semelhantes aos melhores refinados, e em 
alguns casos, ocorria um aumento de 15% no rendimento total, 

172 Ibid., p. 77.
173 EISENBERG, op. cit., p. 62.
174 COQUEIRO, op. cit., p. 219.
175 GAMA, op. cit., p. 219.
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em relação aos açúcares submetidos à refinação. Além disso, o 
uso desses aparelhos turbinados oferecia uma economia muito 
grande, em relação à área construída para os aparelhos de purga 
e refino, visto que as áreas destinadas às turbinas eram extrema-
mente pequenas.176 

No Maranhão, além da turbina existente no engenho do 
Dr. Coutinho Vilhena, em São Luís, a não ser aquelas instaladas 
no Engenho Central São Pedro, só existem informações do 
uso de turbinas no Engenho Castelo, no Engenho D’água e 
na Usina Joaquim Antônio. A utilização dessas máquinas foi 
tão importante para o aumento da produtividade dos engenhos 
cubanos que, já nos anos de 1850, as fábricas daquele país 
colocavam no mercado americano açúcares clarificados, que 
embora não refinados, possuíam as qualidades dos melhores 
refinados e assim puderam burlar a legislação americana, pois 
esses açúcares de ótima qualidade não estavam sujeitos às tarifas 
que protegiam os produtos submetidos às refinações.177 

Os proprietários de engenho da província não dispunham 
de recursos financeiros para comprar grandes caldeiras a vácuo, 
então alguns deles procuraram adquirir outras mais baratas, 
como as chamadas caldeiras de Wetzel, ou tachas de Wetzel, que 
eram bem mais econômicas e produziam uma rápida evaporação. 
Em 1873, Francisco Barros de Lacerda, dono do Engenho São 
Francisco, em Pernambuco, teria sido o primeiro a introduzir tal 
tipo de máquina no Brasil.

176 “A purga realizada pelo tradicional sistema de fôrmas exigia uma área de 0,80 m2 por 
fôrma, o que implicava a utilização de grandes salas, que às vezes chegavam a atingir 1000 
m2 de superfície. Além disso, as turbinas também eliminavam a necessidade das estufas, pois 
eram de ação rápida, em vez de se ter que esperar mais de um mês para que os pães ficassem 
prontos. Cada turbina podia liberar, a cada 20 minutos, um volume de açúcar equivalente ao 
conteúdo de uma forma de pão, das grandes.” Cf. GAMA, op. cit., p. 221.
177 Ibid., p. 219.
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Em 1876, Manoel Ferreira Guterres, dono do Engenho Ita-
bira, em Guimarães, possuía uma dessas tachas e fabricava açúcar 
“[...] perfeitamente escorrido, de boa grã e excelente cor. ”178 

Embora o Jornal da Lavoura mencione o interesse de 
outros produtores na aquisição de algumas dessas tachas, não se 
sabe se realmente outras foram adquiridas na província, quando 
há informações de que, no início do século XX, existiam no país 
3.640 tachas de Wetzel, sendo 1.500 em Pernambuco e apenas 
10 em São Paulo.179 

Além de manufaturar o açúcar bruto, os engenhos 
também produziam aguardente proveniente das espumas 
retiradas das tachas de mel fervente, do melaço que sobrava das 
fôrmas em processo de purga, ou ainda, nos períodos de maiores 
dificuldades financeiras, a partir da própria garapa, descartando 
a produção do açúcar, uma vez que a fabricação de aguardente 
é bem mais simples, utilizava menos mão de obra e gerava um 
bom lucro.

Durante muito tempo, o combustível empregado nas 
fornalhas era basicamente a lenha retirada das matas próximas 
aos engenhos. Não obstante, décadas de desmatamento haviam 
aumentado bastante as distâncias de transporte a serem vencidas 
pelos carros de boi, pelos animais de carga, barcos e carroças 
que abasteciam os fornos com a lenha. Dessa maneira, a oferta 
desse combustível já não era tão abundante, as matas já estavam 
bastante longe dos engenhos, diminuindo significativamente a 
oferta de lenha. Assim é que os engenhos maiores, no início dos 
anos de 1880, já utilizavam o bagaço como combustível, embora 
alguns deles, como o Engenho Castelo, tivessem que fazer uso 

178 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 16, 30 de janeiro de 1876, p. 136.
179 GAMA, op. cit., p. 24.
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dos dois: o bagaço e a lenha, pois o rendimento dessas máquinas 
não permitia o uso exclusivo do bagaço.180 

Segundo o esquema descrito por Antonil, citado por 
Ferlini181, a fabricação do açúcar processava-se em duas grandes 
operações: a purificação/evaporação do caldo e o cozimento/
têmpera, diferenciadas espacialmente, como setor das caldeiras 
e setor das tachas. 

Baseado em dados de Antonil e de Miguel Calmon du 
Pin e Almeida, Gama182 faz uma sequência das atividades e 
operações relacionadas à fabricação do açúcar, conforme se pode 
observar a seguir:

1-Limpeza prévia e preparação da cana.
2-Moagem da cana, compreendendo:
2.1-Primeira passagem da cana pela moenda.
2.2-Repasse do bagaço pela moenda para nova expressão.
3-Armazenamento do caldo no “parol”, que fazia o papel 
de reservatório de regularização e de onde era o caldo con-
duzido, por gravidade ou guindado para a cozinha.
4- O cozimento, compreendendo tudo o que se fazia ao 
fogo, bem como o trabalho de manutenção do fogo nas 
fornalhas. Essa atividade compreende as atividades de:
4.2-Evaporação do caldo limpo.
4.3-Purificação do caldo evaporado.
4.4-Cozimento do caldo purificado.
4.5-Levado o xarope à consistência adequada. Inicia-se a 
formação dos cristais de açúcar.
4.6-Batedura; quando a massa era batida e repartida para 
enchimento das fôrmas.
4.7-Enchimento das fôrmas.
5- Purga. Colocada nas formas, parte do mel e do material 
não-cristalizado escorria pelo furo existente no fundo da 
fôrma. Essa atividade compreendia as seguintes operações:

180 “[...] as canas sendo de baixo teor sacarino, excessivamente duras para as moendas dos 
velhíssimos engenhos, cujas caldeiras vazavam a cada instante, interrompendo a safra.” Cf. 
MACEDO, Eurico Telles de. O Maranhão e suas riquezas. Bahia, 1947, p. 24.
181 FERLINI, op. cit., p. 175.
182 GAMA, op. cit., p.24. 
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5.1-Furação dos pães pelo orifício inferior das fôrmas e 
colocação em purga por alguns dias.
5.2- Quebra da cara dos pães ainda enfornados.
5.3- Entaipamento, que consistia em igualar, com macetes, 
as caras quebradas das fôrmas.
5.4- Barreamento, que era a cobertura das caras, já igua-
ladas, com argila saturada de água. A água ia percolando 
a massa de açúcar contida na fôrma e assim ia lavando o 
açúcar. A primeira purga se faz sem argila, durante cerca 
de 15 dias. O mel que escorre pelos furos inferiores das 
fôrmas é recolhido para reaproveitamento
5.5- Umedecimento da argila. A argila era umedecida com 
frequência, a fim de assegurar a lavagem do açúcar. Essa 
operação durava, às vezes , mais de 30 dias.
5.6- Retirada dos pães das fôrmas.
6-Retirados das fôrmas, os pães eram quebrados para sepa-
ração das camadas de diferentes qualidades.
6.1- Mascavar, cortar cabuchos e pés de fôrma.
6.2- Quebrar os torrões.
6.3-Repartição do açúcar. Essa operação era feita no bal-
cão de mascavar. O açúcar era, a seguir, conduzido, em 
padiola, para o balcão de secar.
6.4- O açúcar era ali quebrado em pequenos torrões e es-
tendido sobre toldos para secar ao sol. Sucedem-se as ope-
rações de amontoamento e novo espalhamento, para expor, 
igualmente ao sol, todo o lote de açúcar.
7- Pesagem, repartição e encaixotamento, que é quando 
o açúcar é pesado, classificado em tipos e distribuído aos 
proprietários de cana trazida ao engenho e separada a par-
cela do senhor de engenho.
O encaixotamento e a marcação das caixas concluíam o 
processo de fabricação.

Gama183 finaliza dizendo que todas essas atividades e ope-
rações descritas eram imprescindíveis e estavam presentes em 
todos os engenhos, embora tivessem pesos diferentes nos rendi-
mentos das fábricas e, por conseguinte, nos custos do produto de 
cada engenho. As maiores variações seriam aquelas relacionadas 
ao tipo de motor e dos equipamentos utilizados e na quantidade 
183 Ibid., p. 73.
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de mão de obra empregada nas diversas atividades dos engenhos, 
isto é, se havia maior participação de trabalhadores livres ou de 
escravos e pela variação do emprego de homens e de mulheres. 

No engenho maranhense, em todas as fases de fabricação 
do açúcar, sempre houve uma presença constante: o escravo. O 
mesmo acontecia em outras províncias, como em Pernambuco, 
conforme escreveu Campos184: “[...] Era ele (o escravo) que 
metia a lenha nos fornos, retirava as cinzas do caldo, transferia 
o caldo de uma caldeira para outra, batia o açúcar, furava as 
fôrmas, purgava, entaipava, barreava, borrifava, desformava, 
quebrava e secava o açúcar.” 

A grande dependência do engenho maranhense em relação 
ao braço escravo limitava bastante o crescimento da produção 
açucareira, especialmente a partir das leis do Ventre-Livre e dos 
Sexagenários, pois isso obrigou o produtor de açúcar a substituir 
o braço escravo pela mão de obra livre, o que significou a inclusão 
de mais uma despesa, a do salário, na composição dos custos 
de produção. Por seu lado, a Abolição significou a perda de um 
patrimônio que seria estimado em mais da metade da fortuna do 
proprietário rural, podendo essa mão de obra representar até 2/3 
do valor total do engenho, uma vez que, naquela época, a terra 
não possuía grande valorização e os maquinários dos engenhos, 
com raras exceções, eram considerados obsoletos, também não 
apresentando uma grande importância comercial. 

184 CAMPOS, Zóia Vilar. Doce amargo: produtores de açúcar no processo de mudança. 
Pernambuco (1874-1941). São Paulo: UniABC, 2001, p. 24.
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2.6 A qualidade do açúcar

O grande problema enfrentado pelos senhores de engenho 
maranhenses residia na baixa qualidade dos açúcares fabricados 
nos engenhos. Desde 1850, já existiam queixas e reclamações dos 
presidentes da província, dos jornais e dos exportadores, acerca da 
qualidade dos produtos desembarcados em São Luís. Não havia 
exceção: em todas as regiões produtoras, tanto o açúcar quanto 
a  aguardente apresentavam baixa qualidade. No entanto, sem 
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serem considerados artigos de primeira qualidade, os produtos da 
cana chegaram a conquistar uma boa parcela do mercado europeu. 
Eram constantes as reclamações, como se pode ver pelo relatório 
do presidente Gomes de Castro, de 1874: “E infelizmente a 
qualidade de nosso açúcar, talvez por defeito da planta, da terra ou 
do fabrico, é inferior ao de Pernambuco e de outras províncias.”185 

A maioria dos produtores não tinha maiores preocupações 
com uma produção de melhor qualidade. Os açúcares sujos, 
pouco enxutos e escuros -- sendo alguns deles até melados—
eram transportados ao porto de embarque, mesmo na fase das 
maiores exportações, entre os anos de 1875/1885. Entretanto essa 
baixa qualidade não se devia somente aos aspectos inerentes à 
fabricação. Os transportes também contribuíam para esse tipo de 
situação, visto que os produtos permaneciam vários dias nos portos 
fluviais, à espera dos barcos de transporte, o que provocava sérios 
problemas para um gênero de produto de grande perecibilidade.

Spix e Martius186 quando estiveram no Maranhão, já 
informavam que 115 engenhocas fabricavam aguardente com o 
suco da cana, “frequentemente em alambiques pequenos e mal 
construídos e que a produção dessa  às vezes muito má cachaça 
não monta atualmente  a mais de 400 pipas.” 

Os açúcares fabricados na província eram de inferior 
qualidade e de grande irregularidade no teor sacarino. Esses 
produtos eram geralmente exportados para países que possuíam 
boas refinarias. Essa baixa qualidade fez com que o Maranhão já 
possuísse, em 1822, uma pequena refinaria, localizada em São 
Luís, de propriedade de Mr. Le Grand, como se pode constatar 
pelo anúncio feito em um jornal local: “Mr. Le Grand, morador 

185 Relatório com que o Dr. Augusto Olímpio Gomes de Castro passou a administração da 
província ao Dr. José Francisco Viveiros, em 18 de abril de1874, p. 42. 
186 SPIX E MARTIUS, op. cit., p. 287.
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na Rua Grande, fabrica e tem para vender açúcar refinado, em 
forma de açúcar candi: Adverte igualmente que compra açúcar 
avariado ou muito ordinário.”187 

Outras refinarias foram criadas na capital, de maneira que 
em 1849 existiam 4 delas; 6 em 1861, 10 em 1866, 12 em 1870 
e 1880 e apenas 10 no ano seguinte.188,189,190,191,192 Eram essas 
refinarias geralmente muito pequenas, localizadas nas próprias 
residências de seus proprietários, não se conhecendo nenhuma 
referência sobre a existência de qualquer planta industrial feita 
especialmente para uma delas.

Quadro 12 - Refinarias de Açúcar em São Luís:1849193

Constantemente mudavam de endereços e de proprietários, 
o que evidencia serem elas bastante primitivas, nunca chegando 
a ser uma indústria significativa na vida econômica da província. 
Viveiros  informa que somente uma delas era acionada a vapor, 
sendo a firma mais importante da província, nesse ramo de 

187 O CONCILIADOR, de 30 de dezembro de 1822, apud VIVEIROS, op. cit., p. 374.
188 REGO, Antonio. Almanak do Maranhão: 1849. São Luís: Tipographia Maranhense. 
São Luiz, 1990
189 MATTOS, Belarmino de. 1861; 1866.
190 REGO, João Cândido de Moraes. Almanaque administrativo da província do 
Maranhão:1870.
191 RIBEIRO, José Jacinto. Almanaque do Diário do Maranhão. São Luís: Tipographia do 
Frias. São Luiz, 1880.
192  Ibid., 1881.
193 REGO, Antônio. Op. cit.
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atividade, a Gonçalves, Irmão e Primos.194 O quadro 13 mostra 
as refinarias existentes em São Luís, em 1870.

Quadro 13 - Refinarias de Açúcar em São Luís: 1870195

Como ocorria em outras províncias, a classificação 
dos açúcares sempre foi realizada de maneira mais ou menos 
arbitrária, baseada especialmente na aparência do produto, sem 
que houvesse nenhuma observação sobre o teor de sacarose, 
pois esta sempre se apresentou de maneira bastante irregular, em 
açúcares mais ou menos iguais na aparência. Para a Exposição 
realizada em 1883, os açúcares foram classificados apenas em 
purgado e bruto, com os critérios mostrados no quadro 14: 

194 VIVEIROS, Jerônimo de. História do comércio do Maranhão: 1612-1934. São Luís: 
Associação Comercial do Maranhão, 1954. v. 3, p. 3.
195 REGO, 1870, p. 414.
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Quadro 14 - Critérios de Classificação dos Açúcares na Expo-
sição de 1883196

Para essa Exposição, além dos critérios acima mostrados, 
foi feita uma análise dos teores de sacarose das amostras, no 
recém-instalado laboratório do Dr. João Antônio Coqueiro. 
Para a segunda exposição, de 1885, semelhantes critérios foram 
seguidos

Dessa forma, as principais denominações dos açúcares 
no mercado maranhense eram:

1 – Açucares brancos. Obtidos nas maiores fábricas, mais 
consumidos no mercado de São Luís, utilizados em confeitarias 
e exportados para os demais portos de Império:

- açúcar purgado, primeira sorte;
- açúcar refinado, após a passagem nas refinarias.
2 - Açúcares escuros. Consumidos no interior da provín-

cia e exportados para outros países:
- açúcar bruto - o mais escuro;
- açúcar mascavado ou mascavo-escuro, amorfo, com 

fragmentos bastante duros, quase sempre úmidos, com conteúdo 
de sacarose abaixo de 85%, porém um pouco mais claro do que 
o anterior;

196 Falla dirigida à Assembléia Legislativa Provincial pelo presidente José Manuel de Freitas, 
em 20 de maio de 1883, p. 58. 
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- açúcar somenos-açúcar escuro, amorfo, mais ou menos 
seco, contém geralmente de 86 a 92% de sacarose;197 

-açúcar enforcado. 
Mesmo antes do grande incremento da economia 

açucareira no Maranhão, a partir dos anos de 1850, havia uma 
razoável produção de açúcar na província, pois já existiam 
refinarias nos anos anteriores e, portanto, deveria haver a 
matéria-prima para refinação (o produto escuro). Assim é que, 
em 1838, um jornal publicava o anúncio: “Um preto, idade 28 
anos, crioulo, bom barbeiro, sangrador, dentista, refina açúcar, 
cozinha o ordinário de uma casa [...] vende Francisco Ferreira 
de Carvalho.”198 

De acordo com Alice Canabrava, “as primeiras refinarias 
foram estabelecidas na Martinica, em 1662. Em 1682, Colbert 
lançou pesados direitos sobre os açúcares refinados nas ilhas; a 
manufatura do açúcar refinado decaiu completamente.”199 

Sabe-se que havia no Maranhão, por parte dos exportado-
res, de alguns fabricantes e das autoridades, uma constante preo-
cupação com a melhoria da qualidade dos açúcares aqui produzi-
dos. Melhor qualidade significava melhor preço, embora sempre 
dentro de determinados limites, pois parece ter havido um evi-
dente interesse dos países importadores europeus, em deixar que 
toda produção proveniente das Américas fosse preferencialmen-
te do açúcar bruto, de modo a servir de matéria-prima para as 
refinarias da Europa, como já ocorria desde o século XVI, com 
as refinarias holandesas.

197 DIAMANTI, op. cit., p. 230-231.
198 CRÔNICA MARANHENSE, 30 de junho de 1838, apud VIVEIROS, 1964, op. cit., p. 
367 (grifo nosso).
199 CANABRAVA, op. cit., p. 312.
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Gama200 é de opinião que o controle das técnicas de 
refinação reafirmou a divisão internacional do trabalho, e 

Abriu as portas das fábricas para a beterraba, que nelas 
entrou com relativa facilidade. Antigos importadores de 
açúcar colonial passaram a produzi-lo e a exportar máqui-
nas e aparelhos que foram adaptados para a fabricação de 
açúcar de cana. 

Quando se fabrica o açúcar branco, tanto o chamado 
branco macho ou o branco batido, ou qualquer outro tipo de 
açúcar purgado, existe uma relação constante, na proporção de 
2/3 para os chamados brancos e de 1/3 para os açúcares escuros. 
Essa relação tem se apresentado constante em qualquer lugar 
que se realize a fabricação do produto da cana e que utilize as 
fôrmas para o processo de purga. Ocorre que muitos produtores 
não se interessavam pelo açúcar purgado, como escreveu certo 
senhor de engenho: “São mascavados porque não faço de  outra 
qualidade visto serem mais procurados”.201 

Marques202 cita o Almanaque do Povo, editado pelo Dr. 
Antônio Rego, que dizia:

O açúcar exportável, dito bruto, que fabrica a maior parte 
dos lavradores, com exceção de um ou de outro mais adian-
tado em conhecimentos profissionais, ou mais zeloso do 
próprio interesse, ainda é de muito inferior qualidade àquele 
que se poderia obter e que produzem os outros engenhos do 
Brasil, devido certamente ao mau fabrico dele e outro tanto 
sucede com o chamado branco, ou de primeira qualidade, 
que também não pode ainda rivalizar com o das outras Pro-
víncias o qual, para certos misteres, é mais procurado que 
o nosso, diferença que decerto não pode provir da planta, e 
sim do modo de lhe extrair do suco o açúcar. 

200 GAMA, op. cit., p. 312.
201 Ibid., p. 313.
202 MARQUES, op. cit., p. 64.
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O baixo nível técnico da manufatura açucareira maranhense 
refletia-se em um elevado percentual de melaço,203 resultado dos 
péssimos trabalhos realizados nas cozinhas desses engenhos, 
devido ao excessivo tempo de cocção e elevadas temperaturas, 
em que se observava um alto índice de inversão da sacarose 
em açúcares mais simples como a glicose e, em menor escala, 
a frutose. Esse fato, aliado ao pouco conhecimento dos mestres 
de açúcar e à falta de melhores conhecimentos no emprego dos 
defecantes utilizados, criava as condições para a produção de um 
elevado teor de melaço, o chamado açúcar não cristalizável.

Por outro lado, haveria sempre a possibilidade de se 
utilizar canas ainda não maduras, ou já passada a fase ótima 
de maturidade para o corte, pois é sabido que a melhor época 
de corte, isto é, aquela fase em que haveria mais sacarose, era 
de conhecimento apenas empírico por parte dos lavradores e 
de seus escravos. Na província, não existia uma maneira mais 
científica de se saber a época mais apropriada do corte da 
matéria-prima. Em geral, cortavam-se as canas depois de 12 
meses, preferencialmente entre 15 a 18 meses após o plantio, 
tendo-se o cuidado de retirar a ponta superior, em uma razoável 
distância do topo, pois essa parte está quase sempre verde e só 
contém suco cru, não maduro, o que poderia prejudicar o valor 
do produto a ser elaborado.

Não somente o açúcar, mas também a rapadura e a 
aguardente produzidas no Maranhão, com raríssimas exceções, 
nunca apresentaram boa qualificação, sendo por  isso responsáveis 
pelo mau conceito que sempre receberam dos mercados nacional 
e estrangeiro. Em 1875, o ex-presidente Dr. Gomes de Castro, 

203 O termo “melado” refere-se ao produto elaborado a partir do caldo da cana, ou ainda da 
rapadura. Não deve ser confundido com o termo “melaço”, um subproduto da fabricação dos 
açucares das fábricas.
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ao responder às críticas que eram dirigidas ao seu relatório de 
governo, escrevia:

É de todos conhecida a má qualidade de nossos produtos 
agrícolas. O algodão,  que podia ser dos melhores enviados 
aos mercados estrangeiros, perde seu valor pelo seu mau 
preparo destas circunstâncias. O assucar, com raras exce-
ções, é pessimamente fabricado.204 

Em São Luís, as refinarias derretiam os açúcares escuros, 
principalmente o  bruto, clarificavam e, por processos físicos e 
químicos, transformavam essa matéria-prima em açúcar branco, 
o chamado refinado, o qual era vendido no mercado da capital e 
nas principais cidades do interior, a preços bem mais elevados.

Os melhores produtos vinham dos maiores engenhos, 
como o Lincoln, cujo açúcar “era de tão superior qualidade que 
era objeto de admiração, distinguindo-se pela brancura, brilho, 
tamanho e solidez dos cristais.”205 

Havia ainda bons produtos manufaturados pelos 
engenhos Itabira, Castelo, Ipiranga, São Pedro, entre outros, 
que eram considerados de ótima qualidade, mas que, na capital, 
não encontravam um bom diferencial de preço que pagasse 
os esforços desses produtores mais aplicados na melhoria da 
qualidade de tais açúcares.

Comentando os deploráveis resultados dos métodos de se 
fabricar os açúcares no Maranhão, o Jornal da Lavoura dizia que 
“bastava se chegar às portas dos armazéns do Thesouro Provincial, 
onde desembarcava todo o produto da safra. Para atravessá-los 
seria preciso chafurdar-se a gente no mel que os inunda.”206 

204 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 1, 16 de junho de 1875, p. 9.
205 Ib. n. 8, 30 de setembro de 1875, p. 127.
206 Ib. n. 15, 15 de janeiro de 1976, p. 127.
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Existiu no Maranhão um produto chamado açúcar 
enforcado, que era a denominação que davam a um tipo de açúcar 
bruto, o qual, no mercado de São Luís, valia menos que o bruto 
tradicional. O proprietário do engenho preparava a casa das 
caldeiras, de maneira a poder conter de 80 a 100 forcas de ensacar 
e um depósito para receber o pouco mel dos furos dos sacos.207 

Os sacos molhados eram colocados nos fundos das 
forcas. Logo que colocavam o melado nos sacos, o mel escorria 
pelos furos. Os sacos ficavam pretos e sujos, mas depois de 6 
horas começavam a clarear e ficar mais limpos e enxutos. Após 
12 horas, o açúcar estava pronto e, depois de 24 horas, poderia 
ser vendido. Esse processo apresentava-se menos dispendioso e 
demorado do que o outro, que era realizado em fôrmas de purgar; 
o açúcar não se expurgava bem do mel, tornando-o de qualidade 
bem inferior ao bruto tradicional.

Esse processo de obtenção do açúcar era conhecido e 
bastante utilizado em muitos engenhos da província. O produto, 
em virtude da facilidade de sua manipulação, espalhou-se por 
outras províncias do Império. Entretanto, experiências feitas em 
Alagoas e Pernambuco mostraram que a perda de peso desse 
tipo de produto chegava a até 20%. Por essa razão e também 
pela péssima qualidade que ele apresentava, foi sua fabricação 
abandonada pelas províncias produtoras.208 

Nos anos de 1883 e 1885, a Associação Comercial do 
Maranhão realizou duas exposições do açúcar e do algodão, nas 

207 “Em nossa indústria açucareira, forca é o nome de uma armação de madeira, onde se 
prendem e conservam com a boca aberta, por meio de arcos, suspensos sobre calhas ou 
planos inclinados que vão ter a um tanque de mel, os sacos destinados a receber o melado das 
esfriadeiras. Posto assim a escorrer nos próprios sacos em que têm de ser exportado, o açúcar 
não se expurga bem do mel que o deteriora, e torna-se muito inferior em qualidade ao açúcar 
bruto, que se obtém dos caixões ou formas de purgar.” Ibid.

208 Ibid., p. 128.



|104|  Carlos Jesus de Carvalho

quais foram conferidos prêmios aos expositores dos dois produtos, 
bem como inúmeras menções honrosas. Os organizadores 
informavam que os produtos expostos na segunda exposição já se 
mostravam melhores do que os da primeira, e que, naquela época, 
já se observava uma preocupação das autoridades com a melhoria 
da qualidade dos dois principais artigos da economia provincial.

No Brasil, o melaço foi muito aproveitado na fabricação 
da aguardente e na elaboração de um tipo de açúcar chamado de 
açúcar batido (branco batido e mascavo batido). Esses produtos, 
conhecidos como de recuperação, por serem elaborados a partir de 
melaço recolhido das fôrmas em processo de purga, constituíam 
um produto de bom valor comercial. Não havia portanto muito 
estímulo em se produzir o açúcar branco, pois o melado foi objeto 
de um ativo comércio, tanto no Brasil, quanto nas Antilhas e o 
Maranhão chegou a exportar, em determinados anos, razoável 
quantidade desse produto, principalmente nos anos de 1860.209 

Gama210 é de opinião que a diversificação de produção, 
com a presença da aguardente e do melado, representava uma 
espécie de readaptação às novas solicitações do mercado, mas era 
também um recuo nas técnicas de produção, principalmente para 
o caso do melado. A produção da aguardente, em um determinado 
período, não seria mais um subproduto da destilação do mel, isto 
é, ela não seria mais o resultado do aproveitamento do melaço 
descartável, mas uma alternativa à produção do açúcar, uma vez 
que ela já estava sendo fabricada a partir dos caldos da cana e 

209 Como comprovação de que as metrópoles europeias procuravam dificultar a entrada de 
açúcares de melhor qualidade, a fim de não prejudicar a indústria de refino desses países, 
Alice Canabrava mostra que em 1689, o Rei da França, atendendo às reivindicações dos 
refinadores metropolitanos, aumentou os direitos de entrada do açúcar branco para 15 libras 
por quintal, enquanto os do produto bruto desceram de 4 para 3 libras, e os do açúcar refinado 
foram fixados em 22,5 libras. Cf. CANABRAVA, op.cit., p. 156.
210 GAMA, op. cit., p. 315.
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não do melaço que era obtido na fabricação açucareira. E Ruy 
Gama conclui, afirmando: “Mas a presença do melado entre os 
açúcares exportados pode indicar algo mais sério do que uma 
estagnação: pode ser o início de uma marcha a ré.” 

Nos anos de 1880, chegavam a São Luís cerca de 20 
milhões de quilogramas de açúcar bruto, para exportação e 
para abastecer as pequenas destilarias da capital. Nessa época, 
era pequena a fabricação de açúcar branco, cuja produção na 
província havia-se reduzido consideravelmente, principalmente 
devido às dificuldades impostas pela Inglaterra para a importação 
de açúcares brancos, para que não concorressem com o produto 
refinado inglês.
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2.7 O destino das exportações

Durante quase todo o século XIX, as exportações 
maranhenses dirigiram-se preferencialmente para o exterior. O 
algodão produzido na província só tinha mercado nos países 
estrangeiros, enquanto o açúcar e os outros produtos eram 
enviados para os demais portos do Império, embora a participação 
desse mercado interno fosse sempre pouco significativa, como se 
pode ver no quadro 15:

Quadro 15 - Valor das Exportações Maranhenses: 1855/56-1878/79

Fontes: Relatórios211,212,213,214

Com relação ao açúcar, Viveiros215 informa que no 
exercício de 1852/53, já tinha havido uma exportação de 30.000 

211 Relatório do presidente da província Dr. Antônio Manoel de Campos  Melo, 1862. 
212 elatório do presidente Dr. Antônio Alves de S. Carvalho, em 1867. 
213  Relatório com que o Dr. Franklim Américo de Meneses Dória passou a administração da 
província ao Dr. Epaminondas de Mello, em 28 de outubro de 1867. 
214 Falla dirigida à Assembléia Legislativa Provincial pelo presidente José Manuel de Frei-
tas, em 20 de maio de 1883. 
215VIVEIROS, op. cit., p. 295.
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arrobas de açúcar e de 400 pipas de aguardente para a praça de 
Belém do Pará. Até o final dos anos de 1850, as exportações 
de produtos da cana dirigiram-se preferencialmente para os 
mercados do Império, pois ainda no exercício de 1860/61 os 
valores exportados registraram um montante de  170:129$000 
réis  para os portos nacionais e somente 72:904$425 réis para 
o exterior. Nesse mesmo exercício remeteram-se 29:878$938 
réis de aguardente e 5:496$731 de melado (mel de engenho) 
para o exterior e  22:444$000 réis de cachaça para as praças 
brasileiras.216 

No exercício de 1859/60, as remessas de produtos da 
cana para as praças do Império representavam 63,7% do valor 
e para o estrangeiro, somente 36,3%, percentuais que se haviam 
invertido nos anos seguintes, como mostra ao quadro 16.

Quadro 16 -Valor e Quantidade das Exportações Maranhenses de 
Açúcar, Aguardente e Melado: 1863/64217

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR(réis) %
PREÇO
MÉDIO
(réis)

I - Para o Império 112:906$368 23,92
- Aguardente Canada 20322 9:164$730 1,94 451
- Açúcar branco Arroba 27812 97:347$481 20,63 3$500
- Açúcar mascavo Arroba 2759 5:671$449 1,20 2$056
- Açúcar refinado Arroba 185 722$708 0,15 3$906
II - Para o
estrangeiro

359:061$852 76,08

- Aguardente Canada 45574 12:871$368 2,73 282
- Açúcar branco Arroba 1666 5:887$819 1,25 3$534
- Açúcar mascavo Arroba 149257 329:799$650 69,88 2$210
- Melado Libra 420205 10:503$015 2,22 25
III – Total - - 471:968$220 100,00 -

216 Relatório do presidente da Província, Antônio Manoel de Campos  Mello, em 27 de 
outubro de 1862, p. 84. 
217 Relatório com que o Dr. Ambrósio Leitão da Cunha passou a administração da província 
ao vice-presidente José Caetano Vaz Júnior, no dia 23 de abril de 1865. 
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A partir do início dos anos de 1860, essas exportações 
de açúcar passam a ser direcionadas mais para a Europa, 
principalmente para a Inglaterra, onde existiam refinarias que 
beneficiavam a grande quantidade de açúcar bruto e mascavo 
que o Reino Unido importava do Brasil, das Antilhas e de outros 
locais.

O mel de engenho (melado) maranhense começou a ser 
exportado, em pequenas quantidades, ainda nos anos de 1850. 
Em 1858/59 esse valor totalizava  3:143$680 réis, e 5:195$717, 
no exercício seguinte.218 No quinquênio de 1858/59 a 1862/63 
foram exportadas 590.306 libras-peso de mel e no quinquênio 
seguinte, 1.702.099 libras-peso.219 

Os elevadíssimos preços alcançados pelo algodão nos 
anos de 1860, reduziram, por alguns anos, a expansão canavieira 
bem como a exportação de seus produtos, de maneira que, só no 
início dos anos de 1870, a produção retomou seu crescimento e 
as exportações de açúcar recomeçaram a crescer de maneira mais 
significativa, crescimento que se manteve até meados dos anos 
de 1880, quando a Abolição completou o desmonte da decadente 
economia açucareira provincial.

Com relação ao destino dos produtos maranhenses, a Grã-
Bretanha importava mais de dois terços de nossas remessas de 
açúcar, vindo Portugal logo a seguir, conforme mostra o quadro 17:

218 Ibid., p. 84.
219 Relatório do presidente Dr. José da Silva Maia, em 1º de junho de 1869. Quadro nº 5. 
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Quadro 17 – Quantidades de Açúcar Maranhense Exportadas, 
por Destino: 1872-1881220

DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES

PESO
(Kg)

%

Grã-Bretanha 61.745.796 76,63
Portugal 15.205.213 18,87
Estados Unidos 3.122.615 3,88
Outros Países 44.213 0,05
Brasil (1) 458.237 0,57

Total 80.576.074 100,00

(1) Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Paraíba

As nações mais industrializadas sempre preferiram 
importar açúcar bruto ou mascavo, de modo que suas refinarias 
pudessem beneficiar a matéria-prima para o consumo local. 
Como consequência, observa-se que a maior parcela do produto 
maranhense teria que ser constituída de açúcares escuros, sem 
serem submetidos aos processos de branqueamento ou de 
refinação. Isso significa dizer que os produtos maranhenses 
sempre teriam que receber preços mais baixos, às vezes chegando 
a 40% abaixo das cotações dos açúcares brancos e refinados,221 
tendo assim que pagar fretes relativamente mais elevados do que 
os transportes dos produtos de melhor qualidade, devido às muitas 
impurezas que transportavam, pois estas não possuíam nenhum 
valor comercial, mas acrescentavam pesos desnecessários, os 
quais seriam retirados por ocasião das operações de refino.

As vendas dos demais produtos da cana, como a 
aguardente, o álcool e o melado correspondiam a uma pequena 
porcentagem do total, de modo que o açúcar era o responsável 
220 Falla dirigida à Assembléia Legislativa Provincial pelo presidente José Manuel de Freitas, 
em 20 de maio de 1883. Nos anos de 1880, mais de 80% do açúcar chegado em São Luís era 
exportado para o exterior, enquanto nos anos de 1850, as quantidades exportadas do produto 
não chegavam a 50%, sendo a maior parte destinada  às outras províncias do Império.
221 Em 1863/64 os açúcares mascavos tinham cotações 41% abaixo dos preços dos produtos 
mais refinados.
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pela maior parcela do valor exportado. Os produtores nordestinos 
já abasteciam em parte, os Estados Unidos e o Reino Unido, os 
quais também já recebiam grande parte desses produtos das 
Índias Ocidentais Britânicas, Cuba, Porto Rico e dos próprios 
Estados Unidos, através da produção da Louisiana.

O mercado brasileiro já era dominado pelo açúcar de 
Pernambuco, que colocava de 15 a 20% de sua oferta açucareira 
nas praças do Império, as quais preferiam o produto branco comum 
e o refinado, de sorte que, no mercado interno, a concorrência já 
se achava bastante acentuada, com evidente desvantagem para 
a produção maranhense, não só devido às maiores distâncias 
dos principais centros consumidores, mas especialmente, tendo-
se em conta que essa produção era reconhecidamente de baixa 
qualidade.

Nos anos de 1850 e 60, o Maranhão ainda conseguiu 
vender seus açúcares e aguardentes para algumas praças do 
Império, principalmente o açúcar branco e a aguardente, e 
pequenas quantidades de açúcares mascavo e refinado. Quanto 
ao melado, as exportações eram destinadas ao mercado externo, 
sempre em pequenas quantidades, de modo que ele nunca 
representou parcela de muita significação na balança comercial 
da província.

Entretanto, nos anos de 1870, já não se observam mais 
as exportações de melado, sendo predominante, nessa fase, a 
comercialização do açúcar bruto, talvez devido às restrições do 
mercado inglês – principal comprador – para a importação dos 
produtos brancos e refinados.





3 OS TRANSPORTES 

Os transportes afetavam diretamente os fabricantes de 
açúcar e de aguardente, que tinham que suportar os custos desse 
trabalho, inicialmente carregando as canas e a lenha até os engenhos. 
Depois, transportando os produtos já manufaturados, dos engenhos 
até os portos de embarque, localizados às margens dos rios, de onde 
seguiam para o porto de exportação, no caso São Luís, e daí até 
o exterior. O sistema melhorou após o surgimento da navegação a 
vapor na província, por volta de 1858, mas a expansão desse serviço 
foi feita em escala limitada e com custos de transporte bem mais 
elevados do que aqueles inicialmente previstos.

Estando o porto de embarque localizado em uma ilha, 
os produtos só poderiam chegar a esse porto através de barcos 
e nunca por terra. Entretanto, tanto o transporte das canas para 
os engenhos quanto o da produção para os portos fluviais eram 
realizados em carros de boi, junta de animais ou em carroças.222 
Havia, ainda, as caravanas de animais (geralmente mulas e je-
gues) em que cada animal podia transportar sacos de 60 a 80 kg, 
acomodados nos flancos dos equídeos, pendurados em paneiros, 
feitos de talos de palmeira babaçu, ou ainda em sacos de algodão 
ou de estopa, ou ainda em jacás. Os animais eram preferidos, 
pois podiam andar mais rápido, e também poderiam utilizar ca-
minhos mais estreitos e mais difíceis, o que era mais comum 
acontecer nas comunidades rurais do interior da província.223 

222 Os carros eram puxados por juntas de seis a dez bois e pesavam, geralmente, mais de um 
quarto de tonelada.
223 O engenho Barbosa & Castro, localizado em Itapecuru, possuía uma fundição, uma roda 
de moer mandioca (todas a vapor) e uma estrada de ferro de 400 braças (880 metros), mon-
tada em 1864, com a finalidade de conduzir canas e lenha para o engenho. Cf. MATTOS, 
1866, p. 85.
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A ocupação do território maranhense foi feita utilizando-
se os rios como meios de transporte; primeiro o Munim e o Itape-
curu, depois o Parnaíba, o Mearim e o Pindaré. No Maranhão, os 
rios que vêm do sul do estado desembocam, em sua maioria , no 
Golfão Maranhense, razão pela qual toda a produção daquelas 
regiões era destinada para São Luís, ou seja, teria que ser deslo-
cada em barcos e vapores para esse porto.

Nos anos de 1870, o engenheiro Eduardo Schneider, en-
carregado dos trabalhos de melhoramento da estrada de Coroatá 
ao Mearim, escreveu: 

[...] achei a estrada durante os meses de março e abril 
intransponível para os carros; porém tive a felicidade de 
encontrar [...] o primeiro, eram três carros, cada um com 
oito juntas de bois, esperando na margem esquerda do rio 
Peritoró, havia oito dias, que o rio baixasse; o segundo, 
posso citar dois carros, com seis juntas de bois cada um, 
que encontrei perto da fazenda Sapucaia, carregando os 
pretos sacas na cabeça e os bois sem poderem puxar os 
carros vazios para fora de um atoleiro. Esses dois carros já 
faziam treze dias de viagem, fazendo apenas seis léguas.224

Com a criação da Companhia de Navegação a Vapor, 
que tinha o monopólio desse tipo de transporte (a vapor), nos 
principais rios da província, mudou o sistema de transporte no 
Maranhão, como se pode ver pelo que disse o parecer do vice-
presidente da província Manuel Jânsen Ferreira, em 1867: 

A navegação de outros tempos era por meio de canoas e 
gabarras, impelidas pela impressão dos ventos, ou pelo 
serviço braçal de remos e varas ou pela sirga. Fácil é pre-
ver-se quanto seria incômodo tal modo de viajar.

224 JORNAL DA LAVOURA, São Luis, ano 1, n. 1, 15 de junho de 1875, p. 5.
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Com o correr dos anos o progresso dos barcos a vapor, que 
já andava por outras províncias chegou até nós.225 

Por deter o monopólio de tal navegação, a Companhia não 
tinha concorrentes e apresentava um serviço de baixa qualidade, 
ineficiente, deixando de atender determinadas localidades, 
constatando-se constantes atrasos nas viagens, o que ocasionava 
frequentes prejuízos aos beneficiários que viam seus produtos 
se deteriorarem nas margens dos rios, devido às longas esperas.

As reclamações eram corriqueiras, como fez o Jornal 
da Lavoura ao comparar os valores dos fretes de uma saca de 
algodão de 1$280 réis, nos tempos “das balsas e canoas” com 
o preço considerado exorbitante, de 2$080 réis cobrado pela 
Companhia de Vapor, por volta de 1875, embora concordasse que 
as “circunstâncias econômicas fossem diferentes”.226 O mesmo 
articulista citava ainda o fato de que um lavrador de Coroatá 
pagou pelo frete de uma máquina de descaroçar algodão, pouco 
mais de 14$000 réis, de Manchester até São Luís, e que deste 
porto até a cidade de Coroatá, teve de desembolsar a quantia de 
28$000 réis, isto é, o dobro do valor do frete para São Luís.227 

Somente em 1884, surgia no Maranhão a Companhia 
Fluvial Maranhense, de modo a fazer alguma  concorrência `a 
primeira Companhia criada. 

Estes foram os maiores investimentos feitos pelo setor 
privado nos meios de transporte, no âmbito da província, 

225 FERREIRA, Manuel Jânsen. Apud MARQUES, op. cit., p.495-496. O maior problema da 
navegação era a passagem pelo Boqueirão, região bastante perigosa para embarcações à vela, 
que fica entre a Ilha de São Luís e o continente, onde ocorreram inúmeros naufrágios, cau-
sando muitos prejuízos em vidas e em recursos, de modo que o engenheiro Teixeira Mendes 
calculou que, de 1830 a 1853, os naufrágios nessa área deram um prejuízo de 749 contos à 
província do Maranhão. Cf. VIVEIROS, op. cit., p. 225.
226 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 3, 15 de julho de 1875p p. 25.
227Ibid.
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embora apoiado pelo setor público, pois na navegação a vapor 
e na navegação à vela que continuava sendo utilizada estava o 
principal meio de comunicação e escoamento da produção da 
província.228 

Em 30/07/1875, o Jornal da Lavoura publicava as datas das 
viagens dos vapores, para o mês de agosto, para os seguintes dias:

- Linha de Alcântara para São Bento.................................7, 21 e 28;
- “ do Itapecuru............................................................3, 10, 17 e 24;
- “ “ Pindaré............................................................................1 e 13;
- “ “ Mearim ...........................................................................7 e 21;
- “ “ Munim ...........................................................................8 e 22;
- “ de Barreirinhas..........................................................................15;
- “ do Pericumã...............................................................................28; 
- “ Costeira do Sul (Ceará) .....................................................5 e 20;
- “ Costeira do Norte (Pará)..........................................................31.

Durante quase toda a segunda metade do século XIX, a 
Companhia de Navegação a Vapor foi quase que o único meio 
de comunicação existente na província, pois, como afirmava um 
jornal, a Companhia “monopolizando a navegação e fazendo 
crer que, com seus barcos, a suprirá completamente, tem criado 
tal pânico que ninguém mais, por estas alturas, constrói canoas e, 
as que existem, estão meio deterioradas e encalhadas.”229 

Embora decadente, ainda existia a navegação à vela e com 
algum vulto, para as regiões costeiras ou próximas do litoral, como 
Alcântara, Guimarães, Cururupu, Viana, Miritiba e Turiaçu, entre 
outras, que concorria com os barcos a vapor e, em certos casos, 

228 FARIA, op. cit., p. 83.
229 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 7, 15 de setembro de 1875, p. 59.
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era até preferida, pois dizia-se que servia melhor, uma vez que os 
vapores ancoravam à meia-bóia, a cerca de 2 a 3 km das vilas, o que 
se tornava um grande incômodo para o embarque e desembarque 
dos passageiros e das cargas. Os pequenos barcos como os iates, 
escunas, patachos e outros fundeavam nos pequenos portos dessas 
vilas, bem junto à terra firme.

Em São Bento onde os vapores muito pouco se demoram, 
os barcos de vela mandam seus cascos ou botes à vila, 
receber as cargas. Vão ou mandam pelos igarités às 
diferentes fazendas e situações receber tudo o que se 
oferece para carregamento. [...] Em tais circunstâncias, 
pois não admira que os barcos à vela e a fretes mais caros, 
sejam preferidos; não podendo a Companhia arredá-los da 
concorrência.230 

Ribeiro do Amaral informa que, em 1896, a Companhia 
de Navegação a Vapor possuía 4 vapores para a navegação 
costeira e cinco para a navegação dos rios, além de 26 barcos 
de reboque, 4 alvarengas e 3 batelões.231 A Companhia Fluvial, 
ocupada exclusivamente da navegação nos rios, dispunha de 5 
pequenos vapores, 8 barcos e alguns batelões. Ainda de acordo 
com Amaral, em 1896, achavam-se matriculados na Capitania 
dos Portos 113 barcos de pequena cabotagem, à vela.232 

Conforme observou Eisenberg, para se construir ferrovias 
e engenhos centrais no Brasil sempre foi indispensável o subsídio 
governamental.233 No Maranhão, isso foi também verdade para 

230 Ib. n. 8, 30 de setembro de 1875, p. 69.
231 Segundo informações da Capitania do Porto, em 1861, eram empregadas na navegação 
fluvial, 219 embarcações, sendo 4 barcos a vapor, 3 sumacas, 6 iates, 1 cuter, 181 canoas 
abertas, 15 gabarras, 9 barcas de reboque, contendo todas 1.072 tripulantes. Cf. Relatório do 
Presidente da Província, Antônio Manoel Campos de Mello, em 27 de outubro de 1862, p. 50. 
232 AMARAL, José Ribeiro do. O Maranhão em 1896. São Luís, 1897, p. 52
233 EISENBERG, op. cit., p. 72.
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as duas companhias de navegação criadas na província em 1856 
e 1884, as quais recebiam sólidos subsídios.

Em 1845, Cuba e Jamaica já possuíam ferrovias enquanto 
no Brasil, só em 1854 seria instalada a primeira linha férrea, na 
Província do Rio de Janeiro, de propriedade governamental. Em 
Pernambuco, em 1855, foi iniciada a construção de uma via férrea 
de 125km, tendo alcançado Palmares em 1862. Posteriormente 
o governo provincial ampliou essa linha em 141 km, indo até 
Garanhuns. Outros ramais foram construídos, de maneira que no 
início do século XX, a ferrovia já transportava a metade do açúcar 
fabricado naquela província.234 Com o grande desenvolvimento 
das ferrovias, os trens logo estavam transportando cerca de três 
quartos da produção açucareira pernambucana enviada para 
Recife, tendo ainda, segundo Eisenberg, eliminado as caravanas 
de animais de carga que, em meados dos anos de 1880, só 
carregavam cerca de 5% da safra.235 

Enquanto isso, no Maranhão só havia interesse para a 
navegação, uma vez que, até o final do século, só havia dois 
trechos de ferrovia, sendo um no Engenho São Pedro, com 10 
km de linha, inaugurado em 1884, e a Estrada de Ferro Caxias-
Cajazeiras, inaugurada em 1895, com 77,3 km de extensão, 
ligando os vales do Itapecuru e do Parnaíba, estabelecendo uma 
rápida comunicação entre Caxias-MA e a cidade de Flores-MA 
(hoje Timon), situada bem em frente à Teresina, capital do Piauí.

Em Pernambuco, as ferrovias levavam as canas dos 
canaviais para os engenhos e o açúcar dos engenhos ao porto, 
reduzindo consideravelmente os custos dos transportes. No 
Maranhão, só o Engenho Central, no Pindaré, o Engenho 

234 Ibid., p. 73.
235 Ibid.
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D’água de Cristino Cruz, em Caxias (com 14 km de ferrovia) 
e o engenho Barbosa & Castro, em Itapecuru (com 400 braças, 
ou 880 metros) puderam contar com esse meio de transporte de 
cana e lenha para os engenhos.

Um relatório de 1883, de autoria do Presidente José 
Manoel de Freitas afirmava:

Hoje as únicas vias de comunicação de que dispõe a pro-
víncia são os rios Itapecuru, Mearim, Pindaré e o litoral 
da província, navegados por vapores das companhias exis-
tentes. À exceção do comércio costeiro, que requer vapo-
res de maiores dimensões, os rios por si só poderiam ser 
navegados por simples rebocadores, menores, da mesma 
força e maior velocidade que os atuais vapores, somente 
muito mais econômicos por não requererem a segurança 
necessária para passar o Boqueirão e outras diferentes ba-
ías, se houvesse um meio de tornar a navegação fluvial, 
inteiramente fluvial e não mista como hoje.236 

O relatório continua comentando as dificuldades dos 
vapores, lutando contra as ventanias, marés, banzeiros, tendo 
ainda que passar por cachoeiras e estreitos, o que motivava 
os acréscimos nos fretes e seguros, por terem que navegar em 
pontos tão perigosos.237 

Os serviços deficientes provocavam tantas reclamações 
quanto os custos dos fretes, como as que apareceram publicadas 
no jornal “O Paiz”, transcritas por César Marques em seu 
Dicionário, e que Viveiros também mostrou em sua História do 
Comércio do Maranhão:

236 Falla dirigida à Assembléia Legislativa Provincial pelo presidente José Manuel de Freitas, 
em 1883, p. 46. 
237 “O preço do transporte de vários gêneros ossila entre 10 e 30% do seu valor”. Cf. Relató-
rio do presidente da província do Maranhão, Dr. Eduardo Olímpio Machado, na abertura da 
Assembléia Legislativa, 3 de maio de 1854, p.32
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[...] provindo ele sem dúvida de não conhecer bem a situa-
ção da navegação fluvial à vela, a qual, embora assás deca-
ída, ainda não morreu. Conduzem os navios da companhia 
fluvial especialmente os algodões depositados em Caxias e 
no Codó. Eles vão para ali carregados e achando abundân-
cia de carga para o regresso, tomam-na, sendo assás difícil 
aos produtos estacionados no Coroatá, Itapecuru, Rosário e 
outros pontos intermediários achar lugar para serem trans-
portados para à capital.
No entanto o algodão que por lá fica, mais tarde ou mais 
cedo, vem aqui procurar comprador em barcos à vela.
Do Mearim e principalmente do Pindaré, quase tudo se re-
mete sem ser nos vapores da companhia, nem Viana até ago-
ra tem tirado proveito algum de tais vapores. Acontece de 
igual modo a boa parte dos produtos importados de Bragan-
ça, Vizeu, Guimarães e Cururupu. O rio Munim ainda não 
teve a dita de nas suas águas receber um só barco a vapor.238 

O relatório do presidente Dr. Gomes de Castro também 
criticava a péssima situação dos transportes na província: 

Além de escassa, não é a produção completamente aprovei-
tada. Alguns produtos ficam perdidos por falta de vias de 
comunicação ou pelo péssimo estado das existentes, e talvez 
não exagere afirmando que a quota dos produtos perdidos 
iguala ou excede em valor a dos produtos enviados ao mer-
cado. Mas o lavrador não se esforça por melhorar a viação; 
resigna-se ao abandono de parte de seus produtos, ou implo-
ra o auxílio do governo, com sacrifício da própria iniciativa, 
mais enérgica e econômica, porque é mais interessada.239 

238 VIVEIROS, op. cit., p. 445. “D’ahi principalmente tem resultado o deplorável facto, que 
não precisa de comentários, de haver a  província despendido com obras públicas, desde 1846 
até agora, 19 annos, a considerável somma de 1.765:914$291 réis, sem que possua hoje,  já 
não digo uma obra de  importância, mas nem as de primeira necessidade. [...] Não tem a 
província um canal, uma só estrada, que tal nome mereça, por onde a indústria e a lavoura 
possão levar com facilidade os seus productos aos centros consumidores. E o que é mais 
deplorável, é que se tem visto nesta província [...] servirem obras públicas, entretidas por 
grandes sommas, de instrumento para angariar e pagar serviços políticos. [...] Em assumpto 
de estradas e canaes ( as duas maiores necessidades da província), é que o escândalo, permi-
ta-me a expressão, se ostentou mais.” Relatório  com que o Dr. Ambrozio Leitão da Cunha 
passou a administração da província ao tenente coronel José Caetano Vaz Júnior: 1865, p.20.
239 Relatório com que o presidente, Augusto Olímpio Gomes de Castro, passou a administra-
ção da província ao desembargador José Pereira da Graça, em 1875, p. 51. 
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O governante afirmava que a viação da província estava 
muito aquém do que seria necessário, pois não existiam estradas 
que cortassem toda ela, de modo a pôr em comunicação com a 
capital os diversos centros produtores. Dizia também o relatório 
que os rios não eram navegáveis em todo o seu curso e dependiam 
de avultadas despesas para seu melhoramento: o Itapecuru só 
era navegável até Caxias; o Pindaré, até Monção; o Mearim, em 
determinadas épocas do ano, até Barra do Corda e o Pericumã, só 
até Santa Cruz. Daí para frente a navegação era interrompida por 
cachoeiras, madeiras que obstruíam os leitos dos rios, de modo 
que todo o território sul da província ficava isolado, sem nenhum 
comércio com a capital.

O transporte terrestre também deixava muito a desejar, 
conforme se pode ver pelo que escreveu Fábio Alexandrino de 
Carvalho Reis, em meados do século:

Nada concorre mais para o atraso de nossa lavoura como a 
carestia dos fretes, e as dificuldades dos transportes; e nada 
é, ao mesmo tempo, tão difícil de conseguir como o melho-
ramento das vias de comunicação entre nós. Por um lado a 
remonta das marés é pouco sensível nos nossos rios, nem 
eles são tão caudalosos que a ação dos ventos favoreça a 
navegação contra as correntes; e por outro lado, a nossa 
população rural é tão pouco concentrada, os nossos esta-
belecimentos rústicos tão separados uns dos outros, que as 
estradas e caminhos que conduzem aos portos de embar-
que não podem prestar-se ao transporte da grande massa 
de produtos, sendo muitas vezes necessária uma estrada de 
grande extensão para cada estabelecimento.
[…] Para significarmos em resumo o nosso deplorável 
atraso industrial, é bastante dizer que somos um povo agrí-
cola que não conhece o arado, nem possui uma só estrada 
de simples rodagem. O nosso arado é o facho do incêndio, 
e as nossas estradas são miseráveis trilhas, veredas ou ata-
lhos quase intransitáveis, pelos atoleiros, areais, barrancos 
e troncos com que se acham obstruídas. O nosso pesado 
carro de eixo móvel não roda, arrasta-se por esses detes-
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táveis caminhos, puxados por duas juntas de misérrimos 
bois, incessantemente martirizados pelo azurrágue e pelo 
aguilhão do carreiro; e menos lhes pesa a carga do que os 
troncos, as pedras, e os medões de areia e barro, que entor-
pecem a evolução das rodas.
O nosso boi de carro, extenuado de fadiga e ulcerado pelo 
carreiro, pode simbolizar o atraso de nossa agricultura, 
como o ferro convertido em arado simboliza a produção 
entre os povos cultos.240 

Conforme observação de Viveiros, durante o período 
da Monarquia foram abertas as estradas de Barra do Corda a 
Pedreiras; Carolina a Pastos Bons; Carolina a Grajaú; Carolina 
a Barra do Corda; Barra do Corda a Coroatá e uma de Carolina 
a Monção. Como observou Viveiros, todas elas eram mais “ 
caminhos do que estradas, mas que prestaram bons serviços 
aos sertanejos.”241 Neste caso, servindo principalmente como 
caminhos de gado.

240 VIVEIROS, op. cit., p. 213-214.
241 Ibid., p. 218.



4 OS DOIS SEGMENTOS DA LAVOURA

A principal atividade da grande lavoura era produzir para 
abastecer o mercado externo. Assim fora na produção algodoeira 
e continuou sendo na economia canavieira. Ambas eram 
realizadas pelo braço escravo, daí a sua tendência à monocultura. 
Mas havia sempre a necessidade de se produzir alimentos para o 
sustento do senhor e de sua família, bem como para a escravaria 
e os elementos livres que viviam na área do engenho. Assim, a 
economia era dividida em dois tipos de produção: a mercantil, 
para exportação e a outra, destinada ao consumo, que alguns 
autores chamam de economia natural e que era realizada pelos 
próprios escravos, para o abastecimento da fazenda. 

Jacob Gorender chama essa divisão de produção de estrutura 
bissegmentada da fazenda. Isso era feito pelo fato de não existir um 
mercado nas grandes propriedades, nem mesmo nas pequenas vilas 
próximas a essas fazendas. Por outro lado, caso tivesse o senhor 
escravista que adquirir os produtos de consumo fora da propriedade, 
a economia tornar-se-ia inviável. Dessa forma, a própria família do 
senhor consumia os alimentos produzidos localmente, tendo que 
importar apenas alguns itens de luxo.

No período de janeiro a junho, as canas eram plantadas 
e replantadas naqueles espaços vazios que surgiam no meio da 
lavoura; a partir daí,a não ser algumas atividades relacionadas 
aos tratos culturais, como as capinas que realizavam, requeriam 
pouca atenção dos escravos que passavam a dedicar-se ao 
cultivo de lavouras temporárias, como o arroz, feijão, gergelim, 
mandioca, milho, entre outras. Também o algodão era cultivado 
em muitos engenhos. Nessa fase do ano (o primeiro semestre), 
os senhores ausentavam-se das fazendas, deixando a gerência 
dos trabalhos nas mãos de feitores. 
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Essa produção para o consumo interno era geralmente 
colhida entre os meses de maio e junho; quando então começava 
(julho) o corte das canas para os trabalhos de moagem e fabricação 
do açúcar e da aguardente. A safra de cana durava quase sempre 
até o final do ano e, eventualmente, até o mês de janeiro.

Observa-se que havia um calendário perfeitamente 
definido, separando os cultivos destinados ao autoconsumo 
e à produção de cana e aquele período em que se realizaria a 
fabricação do produto comercial, no caso o açúcar e a aguardente. 
Caldeira242 diz que “Havia relativo ajustamento entre o calendário 
da produção açucareira e o daquelas culturas.” 

A produção daqueles gêneros era consumida na 
propriedade, havendo, ocasionalmente, pequenos excedentes que 
eram comercializados na própria região e, excepcionalmente, 
encaminhados para a capital da província.

Após a colheita dos produtos alimentícios, os trabalhos 
eram dirigidos para a fabricação do açúcar e da aguardente. Nessa 
fase também eram realizadas as atividades de desmatamento e 
preparo do solo para os futuros plantios.

Na estação seca (julho a novembro), reduziam-se as tarefas 
no cultivo dos diversos gêneros para se intensificarem os 
serviços nos canaviais: corte e transporte de canas para os 
engenhos, limpeza e preparação dos solos para os plantios 
de novas mudas, queima de florestas para a implantação 
de novos canaviais. Na estação mencionada, os engenhos 
assumiam a posição de principais elementos da produção 
açucareira. O seu funcionamento era supervisionado dire-
tamente pelos proprietários, principalmente quando se tra-
tava de engenho a vapor.243 

242 CALDEIRA, José de Ribamar Chaves. Origens da indústria no sistema agro-exporta-
dor maranhense: 1875-1885. Tese (Doutorado) - Departamento de Sociologia da Universi-
dade de São Paulo. São Paulo, 1988. p. 22.
243 Ibid., p. 22.
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De acordo com informações do Jornal da Lavoura244, os 
produtores de açúcar só se preocupavam com os engenhos, es-
pecialmente se eles fossem movidos a vapor, deixando por con-
ta dos escravos e dos feitores a responsabilidade dos trabalhos 
com a lavoura, razão pela qual não tinham nenhum interesse em 
utilizar técnicas mais modernas nas atividades agrícolas: “[…] 
descuida-se totalmente da preciosa gramínea, que confia às mãos 
ineptas de escravos ou aos cuidados de feitores ignorantes.” 

A produção destinada ao consumo doméstico proces-
sava-se na forma de uma economia natural existente dentro da 
própria área do engenho, como sendo uma economia de subsis-
tência da população que vivia dentro dele. Gorender245  diz que 
ela funcionava

Como uma retaguarda, como dependência de suporte da 
produção comercializável no mercado mundial. A econo-
mia natural constituía necessidade estrutural da plantagem, 
ou ao menos, possibilidade estrutural atualizável a qual-
quer momento. Dessa maneira, a economia natural inte-
grava organicamente a unidade produtora escravista na sua 
normalidade típica. 

A unidade produtora escravista era simultaneamente 
uma unidade que produzia bens destinados à exportação e bens 
utilizados para o autoconsumo . Ou, como escreveu Gorender246, 
“O caráter bissegmentado da plantagem não representou algo de 
ocasional, porém era intrínseco à sua estrutura.” 

Faria247 analisou 127 inventários de fazendeiros de Viana, 
Monção e Penalva, tendo constatado que todos eles, sem exceção, 

244 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 9, 30 de setembro de 1875. p. 65
245 GORENDER, op. cit., p. 242.
246 Ibid., p. 243.
247 FARIA, op. cit., p. 67.
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além de produzirem açúcar e cachaça, também cultivavam vários 
produtos de ciclo curto, chamados de subsistência; alguns deles 
também seriam criadores de gado, ou comerciantes. Cita muitos 
exemplos, como o de José Gregório Pinheiro, cujo inventário, 
aberto em 1876, indicava uma fortuna avaliada em 66 contos de 
réis e incluía um engenho a vapor, com canaviais, uma fazenda de 
gado com cerca de 700 cabeças e uma fazenda com “lavouras”. 

A Sra. Tereza Ignácia de Moraes Borges possuía quatro 
fazendas, sendo duas de agricultura, uma delas com um engenho, 
e duas de criação de gado bovino. O inventário de Manoel Antô-
nio de Sousa, iniciado em 1871, indica a existência de duas pro-
priedades, sendo uma com o engenho São Cristóvão, canaviais e 
roças de arroz, milho, mandioca e feijão; a outra seria uma grande 
fazenda criatória de bovinos. 248  

Faria249 cita também casos de fazendeiros que, além de con-
tinuarem a exercer o cultivo do algodão, também tornaram-se se-
nhores de engenho, como o major Ignácio José Gomes de Sousa 
proprietário do Engenho Conceição e de fazendas de algodão, na 
região do Itapecuru; “a Sra. Francisca Isabel Lamagner Viana, cujo 
inventário, em 1864, relaciona, entre seus bens, o Engenho Cama-
caoca, no Pindaré e fazendas de algodão em Codó e Coroatá.” 

Esse processo dual de produção foi exercido em todas as 
unidades escravistas que produziam para o mercado externo. Assim 
é que, em muitas fazendas de café no sul do país existiam muitos 
hectares de cana para a fabricação de uma pequena produção de 
açúcar e aguardente, que eram feitos somente para o consumo da 
população da unidade produtora. No Maranhão e em muitos ou-
tros lugares, o algodão, mesmo sendo um produto de grande valor 

248 Ibid., p. 61-67.
249 Ibid., p. 61.



Ascensão e Crise da Economia Açucareira no Maranhão: 1850-1910  |127|     

comercial, em muitos engenhos sua produção foi conservada em 
plantios consorciados com outras culturas, tendo por finalidade o 
seu uso na confecção de roupas dos escravos e na produção de fios.

Alguns viajantes estrangeiros admiravam-se da quanti-
dade de pessoas que trabalhavam nas atividades de produção de 
autoconsumo. Alguns chegaram a estimar que o cultivo e preparo 
dos mantimentos chegava a absorver 1/5 do total da mão de obra 
disponível.250 Gorender251 calculou que no período em que havia 
abundância de mão de obra escrava, isto é, até nos anos de 1860, 
seria razoável estimar-se em 30 a 35% a parcela da força de traba-
lho ocupada no cultivo de gêneros alimentícios. Nos anos oitenta, 
com a escassez de braços, essa margem estaria em torno de ape-
nas 20%, ou menos. O autor conclui seu pensamento afirmando 
que, nas conjunturas razoáveis, a economia natural chegaria a 25 
ou 30% do valor total da produção da unidade. Entretanto, nas 
conjunturas de alta, esse valor poderia chegar a somente 10% do 
produto global e que, nos casos de grandes baixas de preços, seu 
valor poderia atingir até 50% do valor total.

Esse caráter dual da grande plantação escravista existiu em 
todo lugar onde ela se desenvolveu. Assim é que nas ilhas do Ca-
ribe reservava-se uma área para o cultivo de tubérculos, banana e 
milho. Gorender252 informa que o Slave Act, da Jamaica obrigava 
os proprietários a reservar terra para o plantio de tubérculos, na 
razão de um acre para cada dez escravos; e que no Sul dos Estados 
Unidos as fazendas possuíam hortas e pomares, além da produção 
de cereais, todos para o próprio consumo da fazenda. 

250 Ibid., p. 22.
251 GORENDER, op. cit., p. 246.
252 Ibid., p. 253.
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Em artigo publicado no Jornal da Lavoura253, o lavrador 
Sérgio Vieira criticava os baixos índices de produtividade da 
nossa agricultura de gêneros alimentícios, principalmente porque 
os trabalhos eram realizados por escravos, “únicos braços de que 
dispomos”; sem nenhuma assistência dos senhores e nem mesmo 
dos feitores.

Além do plantio entre as valas da cana (quando este era 
feito em valas, pois na maioria dos engenhos os cultivos eram 
realizados sem nenhum alinhamento), as lavouras de subsistência 
eram cultivadas em grande número de pequenas roças ou em 
extensos roçados. Com exceção do açúcar e da aguardente, 
tudo o mais que era produzido nos engenhos era consumido 
nas próprias fazendas, alimentando as pessoas e os animais de 
criação. O algodão era um caso à parte, pois além de ser um 
produto comercializável, também poderia ser considerado como 
fazendo parte da economia natural, caso sua produção fosse 
somente para o consumo da escravaria.

Em 1863, por exemplo, existiam 15 engenhos no município 
de Passagem Franca; em todos eles os proprietários também eram 
criadores e alguns também lavradores. Em 1870, todos os senhores 
de engenho de Guimarães também eram lavradores de arroz, milho, 
feijão, mandioca e de outros produtos. No Maranhão, a economia 
natural sempre foi realizada junto da produção comercial, tanto na 
área do algodão quanto nos engenhos de cana.

Comentando a estrutura de um engenho em Pernambuco, 
Perruci254 escreveu:

Em realidade, o setor industrial—o moinho-- trabalha em 
função da cana disponível; isto é, o moinho tem uma cota 

253 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 4, 30 de julho de 1875, p. 36.
254 PERRUCI, op. cit., p. 114.
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de produção que sempre se harmoniza com a colheita de 
cana, seja ela boa ou não. As dificuldades momentâneas 
da plantação não provocam automaticamente a falência do 
moinho porque o sistema é suficientemente elástico para 
funcionar em regime fechado. 

Mais adiante, Perruci255 cita Frédéric Mauro, para explicar 
a aparente contradição entre os pequenos lucros dos donos de 
engenho e a vida suntuosa que levavam:

Este paradoxo se explica em parte pelo caráter esquemáti-
co e teórico das contabilidades. Mas sobretudo se explica 
pelas relações entre a produção e o consumo. O engenho 
vive em grande parte em economia fechada. Aquilo que é 
registrado pela contabilidade raramente foi objeto real de 
despesa monetária, porque o senhor de engenho soube ob-
tê-lo de seu pessoal por nada, utilizando os tempos mortos. 
Ele somente compra no exterior certos produtos manufa-
turados e, quando a colheita é boa, produtos de luxo para 
seu consumo pessoal. Economia especulativa, sem dúvida, 
mas muito pouco monetária, quase sempre à beira da fa-
lência mas, no fim de contas, bastante sólida para servir de 
suporte ao nascimento de uma civilização. 

Conforme observou Furtado256, nas depressões o lavrador 
procurava ocupar os cativos em atividades desvinculadas das 
culturas de exportação, podendo assim aumentar suas inversões, 
sem necessidade de criar nenhum fluxo de renda monetária. Os 
gastos monetários eram reduzidos, ao tempo em que ampliava 
o plantio de produtos de subsistência. Dessa forma, os escravos 
ocupariam muito mais tempo naquelas atividades de produção 
de alimentos, em pequenas construções, ou ainda na fabricação 
de equipamentos de transporte, como canoas, carros de boi, ou 
ainda na melhoria dos caminhos na fazenda.

255 MAURO, Fréderic. Apud Perruci. Op. cit., p.114.
256 FURTADO, op. cit., p. 64.





5 A PRODUTIVIDADE DO ENGENHO

Não se encontram muitas informações sobre os números 
da produção de açúcar e aguardente manufaturados na província. 
Como já foi dito, os valores que existem referem-se somente aos 
totais exportados, não se tendo nenhum conhecimento sobre as 
quantidades produzidas. As melhores informações conhecidas 
são aquelas provenientes dos Almanaques do Maranhão, 
especialmente quando se referem aos decênios de 1850 e 1860. 
Assim é que, a partir desses almanaques, pode-se saber o número 
total dos engenhos existentes na província, nos anos de 1860, 
bem como algumas estimativas grosseiras acerca da produção de 
açúcar e de aguardente em alguns municípios produtores. 

Essas limitações também se observavam nos registros 
da produção agrícola no período colonial, mesmo no caso do 
algodão, a mais importante cultura do Maranhão, até meados do 
século XX. Nunca foi realizado nenhum cálculo das produções 
agrícolas e somente se tem conhecimento dos quantitativos e dos 
valores exportados. 

No caso da indústria açucareira, mesmo os almanaques, a 
partir dos anos de 1870, já não forneciam as mesmas informações 
detalhadas dos anos anteriores, não se tendo conhecimento nem 
do número total dessas fábricas. A partir daquele ano de 1870, 
há uma informação de Fábio Hostílilo de Moraes Rego de que o 
número de engenhos da província seria de mais de 500, “ sendo 
quase todos bons engenhos de açúcar ou aguardente movidos já 
por vapor, já por animais e alguns, ainda que poucos, por água.” 
Viveiros também confirmava esse número, porém afirmava que 
a maioria desses engenhos seria movida a vapor. Na verdade, 
parece que o escritor exagerou no cálculo, pois em nenhum 
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momento daquele século existiram mais máquinas a vapor do 
que o número daquelas movidas pela força animal.

Outra limitação refere-se aos engenhos reais, aqueles 
movidos pela água, porque existem pouquíssimas notícias sobre 
eles. Não se sabe como eram feitos, que madeira  utilizavam, suas 
dimensões, se eram copeiros (quando a água caía por cima), ou se 
eram rasteiros. Muito menos se tem notícia sobre suas produções 
e produtividades. Parece que as pessoas não tinham nenhum 
interesse em escrever sobre os aspectos técnicos de qualquer 
coisa, pois também se verificou a inexistência de escritos acerca 
dos moinhos de vento para descascar arroz, existentes ao longo 
do Rio Bacanga, cujas informações são deveras escassas.

É interessante observar que um aspecto totalmente 
esquecido, ou mesmo relegado a um plano secundário, foi aquele 
referente às técnicas de fabricação do açúcar e da aguardente. Sabe-
se que a maioria dessas técnicas eram comuns a todos os engenhos, 
não havendo novidades sobre elas; talvez, por isso mesmo, tenham 
sido tão esquecidas. Neste aspecto, somente o dono do Engenho 
Castelo,  João Antônio Coqueiro257, escreveu um pequeno trabalho 
sobre o melhoramento das pequenas fábricas, publicado no jornal 
O Paiz e também incluído no relatório da 2ª Exposição do Açúcar 
e Algodão do Maranhão, de 1885. Nesse trabalho, o autor dá 
algumas informações técnicas acerca de seu engenho e compara a 
produção e os rendimentos obtidos, com os prováveis resultados 
que seriam conseguidos com os melhoramentos que esperava 
obter, após a introdução de alguns equipamentos em seu engenho, 
recentemente chegados da Europa.

Assim, pode-se ver que o Engenho Castelo, no ano de 
1883, moía cerca de 4.000 toneladas de cana, por safra, obtendo 

257 COQUEIRO, op. cit., p. 5-15
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uma média de 280.000 kg (18.667 arrobas) de açúcar bruto ou, 
alternativamente, 168.000 kg do produto branco, por safra. Esse 
era um engenho considerado médio no Maranhão, pois existiam 
outros que produziam bem mais.

Para se ter uma ideia das atividades que se realizavam na 
cozinha daquele engenho, transcreve-se o que o autor escreveu 
sobre os trabalhos ali desenvolvidos durante a fabricação de 
açúcar:

Em tudo quanto vai seguir-se, tomarei por base um engenho 
que moa diariamente de 30 a 40 carradas de cana de uma 
tonelada ou mil kg cada uma, que é o comum nas nossas 
moagens e para falar com mais segurança, me referirei à 
minha própria fábrica.
Emprego, em tempo de safra, dentro do estabelecimento, 
isto é, exclusivamente na fabricação, o seguinte pessoal:
4- avançando canas para as moendas;
2-no engenho;
3-na condução do bagaço das moendas para o terreiro;
3-na condução do bagaço seco para as fornalhas;
2-nas fornalhas; os foguistas;
1-na defecação a vapor;
3-nas tachas, na concentração a fogo nu;
1-na de Aspinall, o mestre do ponto;
1-finalmente na máquina, o maquinista.
Soma: 20 pessoas.
À noite de serão, auxiliam os carregadores de bagaço seco, 
mais 6 ou 8 pessoas, com o fim principalmente de acumu-
larem-no em grande quantidade para o trabalho do dia sub-
sequente, pois só deste modo dão aqueles conta da tarefa 
que lhes incumbe.
Além do bagaço, que é possível utilizar-se seco como com-
bustível, queimam-se mais em minhas fornalhas, cerca de 
1200 carradas de lenha muito regular.
Estas 1200 carradas de lenha representam  por seu turno, 
o serviço de 10 pessoas durante todo o inverno (época das 
chuvas), já para fazê-la, já para conduzi-la para o enge-
nho.258 

258 Ibid., p. 4-5.
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O autor259 afirma que 9 pessoas poderiam trabalhar 
normalmente em 2,5 a 3,0 quadras de cana, ou seja de 12,1 a 
14,52 hectares, com a produtividade variando de 68,6 a 82,6 
toneladas por hectare, ou, aproximadamente, uma média de 75 
t/ha. Assim, cada braço poderia trabalhar em uma área média de 
1,34 a 1,61 hectare de cana por safra, ou cerca de 1,5 hectare.

O Almanaque do Maranhão260, de 1861, faz a estimativa 
das safras de açúcar de alguns municípios da província. Assim é 
que a produtividade média dos engenhos de Barreirinhas estaria 
em torno de 1.143 arrobas por unidade; a de São Bernardo, em 
14,7 milheiros de rapadura; em Viana, o rendimento médio 
chegava a 1.947 arrobas. Os maiores municípios produtores 
como Monção e Guimarães apresentavam uma média de 3.000 e 
2.069 arrobas, respectivamente. Ainda em Guimarães, obtinha-
se um total de 37,647 pipas, ou 18.071 litros de aguardente por 
engenho. A produção média de Itapecuru era de 2.333 arrobas, a 
de Alcântara, 1.667 e a de Pinheiro, 3.333 arrobas.

Esses valores estimados estão bem abaixo da produtividade 
dos engenhos maranhenses, pois o mesmo Almanaque publicou 
a produção de alguns engenhos da província com números bem 
mais elevados, como o Ribeiro, Irmão & Cia, em Santa Helena 
que produzia 3.000 arrobas por safra. Em 1876, João Manoel 
Gomes Tinoco, senhor de engenho na Baixada Maranhense, já 
havia enviado 1.400 sacos de açúcar, de 6 arrobas, para S. Luís, 
mas o Jornal da Lavoura estimava sua safra em cerca de 3.000 
sacos, ou 18.000 arrobas. 261 

259 Ibid.
260 MATTOS, 1861.
261 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 2, n. 10, 30 de novembro de 1876, p. 78.
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Mais adiante, o referido jornal262 conclui:

Consta-nos que também o sr. tenente coronel Guilherme Luiz de 
Araújo e Sousa está fazendo uma excelente safra; sendo para notar 
que tanto este lavrador, como o de quem acima falamos (João Ma-
noel Gomes Tinoco), não possuem engenhos de primeira ordem, 
e antes trabalham com pequeno pessoal, e em engenhos de pouca 
força. Donde de conclui que os magníficos resultados que estão 
obtendo, são essencialmente devido à inteligência, actividade e 
méthodo, que empregam no seu trabalho. 

O lavrador Antônio Joaquim Lopes da Silva, dono do 
Engenho Santa Ifigênia, no Alto Mearim, em carta dirigida ao 
Jornal da Lavoura, em dezembro de 1875, reclamava acerca do 
limite de peso para os sacos de açúcar, fixado em 90 kg. Afirmava 
ser bem mais econômico para ele enviar sua safra em 800 sacos, 
que pesassem mais de 100 kg, do que em 900 ou 1.000 com 
pesos menores. Isso dá uma estimativa de produção anual de 
aproximadamente 90.000 kg, ou ainda 6.000 arrobas.263

Dos engenhos maiores, a não ser  as produções do 
Engenho Central São Pedro, não existem dados das quantidades 
produzidas, nem de açúcar nem de aguardente. Assim é que são 
completamente desconhecidos os quantitativos fabricados por 
engenhos como o Lincoln (no Mearim), Ipiranga (no Pindaré), 
Tramahuba e Kadoz (na Baixada), São Francisco (São Luís), 
Itabira (Guimarães), entre outros.

Quanto à mão de obra empregada, sabe-se que foi 
predominantemente escrava, embora sua quantidade também 
não seja fácil de se conhecer. O número de escravos variava, de 
acordo com o tamanho do engenho, de menos de uma dezena 
para mais de uma centena. O Almanaque do Maranhão, em 1861, 

262 Ibid.
263 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 18, 29 de fevereiro de 1876, p. 149.
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dava os quantitativos dos escravos somente para dois municípios: 
Passagem Franca, que possuía 15 pequenos engenhos, com o 
total de 185 cativos, o que dava uma média de 12,33; e Monção 
com 1.137 escravos, divididos em 20 engenhos, o que daria uma 
média de 56,85 cativos por unidade produtora.

O engenho do Dr. Coutinho Vilhena possuía, naquele 
ano, 90 escravos e era considerado o mais moderno da província, 
pois, além de ser movido a vapor, possuía também mont-jus, 
turbina e outros melhoramentos.264

Deve-se considerar, entretanto, que em um engenho havia 
escravos que se dedicavam a outras atividades, além do cultivo 
da cana e da fabricação de açúcar e cachaça. Assim, algumas 
vezes encontra-se um excessivo número de cativos para uma 
produção pouco significativa e, outras vezes, somente alguns 
escravos realizavam uma produção razoável. Portanto, não se 
encontra nunca uma correlação precisa entre a população cativa 
e a produção dos engenhos. Sabe-se que esses escravos também 
se dedicavam ao cultivo de inúmeras lavouras de subsistência, 
como o arroz, o feijão, a mandioca, entre outras.

Existiam também aqueles cativos que eram utilizados em 
atividades domésticas, artesanais, ou ainda poderiam exercer as 
profissões de pedreiro, carpinteiro, mecânico, pintor. Não se deve 
esquecer que, em quase todos os engenhos, havia a fabricação de 
aguardente, que nem sempre entrava nas poucas estatísticas de 
produção que eram divulgadas.

No Maranhão, os engenhos não eram muito grandes nem 
possuíam muitos cativos. Destacavam-se entre eles, no ano de 
1861, o Engenho Oiteiro, com 180 escravos, pertencente ao 

264 MATTOS, op. cit., p. 261.
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major Eduardo de Araújo Trindade; o Engenho Camacaoca, 
dos herdeiros de Francisca Lamagner Viana (140 escravos) e o 
Aracanga (98 escravos), propriedade do tenente-coronel José 
Cândido Martins, todos localizados em Monção.

No período de 15 anos, de 1860-61 a 1874-75, 5.357 
escravos foram vendidos para as províncias do sul do Império 
e, pelos cálculos feitos na época, desse total, pelo menos a 
metade, isto é, 2.678 poderiam trabalhar em 53 fazendas (com 
50 escravos cada uma), e poderiam produzir 600.000 arrobas de 
açúcar bruto ou ainda 400.000 arrobas de algodão, apresentando 
um resultado de 600 contos, no primeiro caso e 300 contos, no 
segundo.265

Nesse caso, a produtividade de cada fazenda seria de 
aproximadamente 15 arrobas de açúcar bruto por escravo, ou 755 
arrobas por engenho/ano, ou de apenas 10 arrobas de algodão/
escravo, ou cerca  de 503 arrobas de algodão por fazenda/ano. 
A receita estimada para os dois produtos mostra que, em 1875, 
o açúcar produziria o dobro da taxa de lucro do algodão, ou seja, 
uma produção líquida por escravo de  14$936 réis  para o produtor 
de açúcar e de apenas 7$468 réis para o lavrador de algodão.266

Esse cálculo estaria muito baixo, uma vez que Petrone267 
informa que Simonsen estimava uma produção de 50 arrobas 
de açúcar por escravo, no período colonial. Em Campinas, em 

265 As estimativas dos valores monetários estão subestimadas, especialmente se relacionadas 
ao algodão, pois nesse intervalo de tempo, pelo menos nos anos de 1860, as cotações da fibra 
estavam elevadíssimas, sendo pois o valor real do algodão bastante superior ao que foi esti-
mado. Parece que o Jornal usou os preços baixos dos anos de 1870 e não aqueles bem mais 
elevados do decênio anterior. No caso, o uso de um preço médio teria sido bem mais realista.
266 O cálculo foi baseado na divisão de 600 contos de réis por 15 anos, para se saber o valor 
da produção anual que não foi realizada. Esta, no valor de 40 contos de réis, foi dividida pelo 
nº de escravos retirados da lavoura, ou seja, 2.678 ou pelo número de fazendas, no caso, 53. 
O mesmo cálculo foi feito para o algodão.
267 PETRONE, op. cit., p. 112.
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1805, um senhor de engenho produzia 500 arrobas de açúcar 
com apenas 6 escravos. 

Petrone268 informa, com dados de Antonil (1710), que 
pôde calcular uma média de 2.450 arrobas de açúcar para 
os engenhos do Brasil e que Manoel Ferreira da Câmara, ao 
descrever a região de Ilhéus, em 1789, dizia que o dono de 
engenho que produzisse 1.000 pães de 3 arrobas (cerca de 45.000 
kg ou 3.000 arrobas), poderia ser considerado grande lavrador. 
Ambrósio Fernandes Brandão, citado por Gama269, estimava em 
5.000 arrobas a produção média de um engenho no Brasil, com 
50 escravos.

Na realidade, não é possível chegar-se a conclusões sobre 
a produtividade da mão de obra de um engenho na província, 
tendo-se como base somente a produção anual (quase sempre 
também desconhecida) e o número de trabalhadores, o que, no 
caso maranhense, é impossível dada a quase completa ausência 
de informações mais precisas acerca dos engenhos existentes. 
Sabe-se que, de um modo geral, a produtividade da mão de obra 
nos engenhos do Brasil era muito baixa, e que, no Maranhão, ela 
era ainda menor.

Gama270 cita informações tiradas de documentos de 
São Paulo mostrando que uma produção de 60 arrobas de 
açúcar, por escravo de serviço, era considerada boa naquela 
província. Informa esse autor que, nos últimos anos do Império, 
a produtividade no Brasil chegou a 100 arrobas por trabalhador, 
enquanto Antonil, no início do século XVIII, estimava uma 
produção de 4.000 pães de 45 kg por 200 escravos, ou cerca de 
900 kg de açúcar por braço. 

268 Ibid., p. 106-107.
269 GAMA, op. cit., p.233.
270 Ibid., p. 233.
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Pelo que se observa a produtividade da mão de 
obra no Maranhão, nos últimos anos da escravidão, era de 
aproximadamente 15 arrobas de açúcar, ou 225 kg/ trabalhador, 
enquanto no Brasil ela já chagava a 1.500 kg, e em Cuba, a um 
quantitativo muito maior.271 Tal fato mostra que a produtividade 
do trabalho era muito baixa na província, o que evidencia os 
baixos níveis de investimento no engenho maranhense como 
também um elevado percentual de utilização de escravos em 
atividades  fora da exploração comercial.

Em 1902, o jornalista Fran Paxeco visitou o Engenho 
D’água Cristino Cruz, em Caxias, e de lá voltou encantado 
com tudo o que viu, tanto com a lavoura de cana quanto com 
o processo de fabricação de açúcar e de aguardente. Em suas 
próprias palavras, o Engenho “empanturrava” toda a região de 
Caxias e parte do Piauí, todo ano, com 200.000 litros de cachaça 
e 10.000 toneladas (10.000.000 kg) de açúcar, o que seria uma 
produção altíssima, para os modestos padrões maranhenses, 
uma vez que a maior fábrica açucareira já  montado no Estado, o 
Engenho Central fabricou, em 1886, ano de sua maior produção 
açucareira, 2.321.110 kg de açúcar e 196.500 litros de cachaça, 
embora em anos subsequentes tenha manufaturado mais de 
340.000 litros de aguardente. Já o açúcar, nunca ultrapassou 
aquele nível de produção de 1886.

A partir dos anos de 1870, a lucratividade dos engenhos 
maranhenses tornou-se bastante baixa, em virtude dos elevados 
juros que pagavam os produtores rurais e, especialmente, devido 
ao acentuado decréscimo dos preços alcançados no mercado 
271 Gama (1983, p. 233) informa que por volta de 1857, a Usina Álava, em Cuba, possuía 
600 escravos e atingia uma produtividade de sete toneladas de açúcar por trabalhador. Essa 
Usina dispunha de moendas com máquina a vapor, panelas de cozimento a vapor, aparelhos 
de cozimento a vácuo, turbinas e aparelhos de tríplice efeito. Além disso, sua produtividade 
agrícola era bastante elevada.
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externo, em consequência da grande concorrência promovida 
pelos tradicionais produtores, como também por causa das 
crescentes ofertas do açúcar de beterraba, fabricado justamente 
na própria região que era sua maior consumidora, a Europa.  Além 
disso, o câmbio que havia baixado  até  14 dinheiros por mil-réis, 
no final da Guerra do Paraguai, assegurava às exportações um 
aumento de cerca de 50% sobre o preço real do produto, avaliado 
em ouro ou prata.

A baixa do câmbio deu as condições para que as expor-
tações da província pudessem concorrer, temporariamente, com 
rivais que extraiam dos caldos sacaríficos uma dupla proporção 
de açúcar da que os maranhenses obtinham com seus antigos 
processos de vaporização, cozimento e refino.

Assim, a Guerra do Paraguai e suas consequências 
econômicas, como a baixa do câmbio e a alta dos preços dos 
artigos de exportação, pode ser considerada como uma trégua para 
a economia exportadora maranhense, a qual não foi aproveitada 
para que fossem realizadas as medidas corretivas. Nenhum passo 
foi dado para a melhoria dos transportes da província, nem foram 
introduzidos os melhoramentos que já eram utilizados em outras 
áreas açucareiras.

Com a alta do câmbio e consequentemente, a baixa dos 
preços desses produtos de exportação, tentou-se a aplicação 
de alguns remédios, mesmo assim, em doses diminutas e 
demoradas, como por exemplo, os melhoramentos do Engenho 
Castelo e a inauguração do Engenho Central São Pedro, os quais 
não puderam responder à generalidade e à gravidade da situação.

No quadro 18 são apresentados os custos e receitas de 
dois engenhos, o Castelo, do Dr. João Antônio Coqueiro e uma 
estimativa da rentabilidade de um engenho com a introdução de 
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modernas instalações, também feita por esse senhor, com base 
nos equipamentos que trouxera da França para modernizar sua 
própria fábrica.

Nesse quadro, foram incluídos alguns custos de produção 
que não foram colocados por aquele senhor de engenho, tais 
como: o valor da matéria-prima utilizada, os juros do capital 
empregado e os custos das operações realizadas nas cozinhas 
dos engenhos.  Aí não foi incluído nenhum valor referente 
à amortização de parcelas de financiamentos. Pelo que a 
tabela mostra, constata-se que a rentabilidade dos engenhos 
maranhenses era baixíssima, fato já denunciado pelos jornais 
locais, pelas autoridades governamentais e por muitos donos 
de engenho, como o próprio João Antônio Coqueiro, Alexandre 
Theófilo de Carvalho Leal, Sérgio Vieira e muitos outros 
produtores de açúcar que enfrentavam bastante dificuldades para 
manter suas fábricas em atividade.272

272 O senador Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, em carta ao Jornal da Lavoura, lamenta-
va a triste situação em que se achavam os lavradores maranhenses, fossem eles de algodão 
ou de cana. E duvidava que existisse um só, ente eles, que conseguisse um lucro líquido de 
apenas 5% do capital empregado. Cf. JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 14, 30 
de dezembro de 1875,  p. 115.
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Quadro 18 - Orçamentos de Dois Engenhos Maranhenses: 
1884273

RECEITAS, CUSTOS E
LUCROS

ENGENHO CASTELO (réis) ENGENHO COM
MODERNIZAÇÕES (réis)

1 - Custo da cana (1)
( kg)

12:000$000
(4.000.000)

15:000$000
(5.000.000)

2 - Operações industriais (2)
(cozinha)

12:250$000 20:475$000

3 - Juros (3) 1:000$000 4:000$000
4 - Despesas de exportação
(4)

8:400$000 10:833$330

5 - Custos Totais (1+2+3+4) 33:650$000 50:308$330

6 - Receita Total (5)
(quantidade)

35:000$000
(280.000 kg de açúcar

bruto, ao preço de 125
réis/kg)

58:500$000
(325.000 kg de açúcar

branco, ao preço de 180
réis/kg)

7-Lucro Líquido (6-5) 1:350$000
(4,01%)

8:191$670
(16,28 %)

(1) Na época, o preço médio da tonelada de cana era de cerca de 6$000 réis. 
Entretanto, considerou-se que o produtor comprava a metade da matéria-
prima dos fornecedores, sendo a outra metade produzida pelos escravos da 
fazenda, o que daria uma média de 3$000 réis/t. O dono de engenho 
estimou uma moagem de 4.000 toneladas/safra, no primeiro caso e 5.000 
t/safra, para o engenho com melhoramento, durante 100 dias de moagem.
(2) Ruy Gama estima esse valor em torno de 40% dos custos totais. No caso, 
foi utilizado um percentual de 35% sobre a receita total, cujo valor fica bem 
próximo daquele calculado com base no percentual sugerido por Ruy Gama.
(3) Valor de 10% sobre um capital de R$ 10:000$000 do engenho 
antigo; e de R$ 30:000$000, referente aos custos de implementação das 
modernizações (valor realmente gasto pelo dono do engenho com os novos 
equipamentos), mais o valor de 10 contos do engenho antigo, totalizando 
um capital de 40 contos de réis, para o engenho modernizado.
(4) Cálculo feito pelo dono de engenho, no valor de 30 réis por 
quilograma exportado, para custear as despesas com fretes, sacos, seguro, 
armazenagens, comissões, etc.
(5) Cálculo também feito pelo próprio dono do engenho. Observa-se que 
esse engenho apresentava um rendimento industrial médio de 7% para o 
açúcar bruto e de 4,2% para o branco. No engenho modernizado, esse 
rendimento subiria para 6,5%, para o produto purgado (branco).

273 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório da 2ª exposição do assu-
car e algodão do Maranhão. São Luís: Typografia de O Paiz, 1885.
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Essa  rentabilidade (4,01%) era inferior àquelas encontradas 
em dois engenhos pernambucanos, com aproximadamente a 
mesma capacidade de produção, feitas alguns anos antes: os 
engenhos de José Bezerra Cavalcanti e de Presciano de Barros 
Accioli Lins, cujos lucros eram, respectivamente, de 8,7% e 
6,4%, para o ano de 1876, segundo análise de Eisenbereg274. 
Nesses engenhos pernambucanos, a mão de obra utilizada era, 
predominantemente, livre. Os cálculos feitos demonstram que, 
mesmo em um engenho de tamanho médio, administrado por 
pessoa de formação superior, as receitas provenientes do produto 
bruto (no engenho antigo) totalizaram 35:000$000 réis, ao passo 
que com o produto purgado, o chamado branco, a receita só 
atingiria o valor de 30:240$000 réis, (168.000 x 180 réis) isto 
é, uma queda de 13,6%. Daí não se estranhar o fato de que os 
engenhos maranhenses sempre privilegiaram a fabricação do 
açúcar bruto, mais fácil de elaborar, com o uso de menos mão 
de obra e com receitas maiores, mesmo sem gerarem bons 
lucros. Seria portanto razoável que os donos de engenho, com 
a tecnologia que dispunham na província do Maranhão e com 
os preços comerciais dos dois açúcares, sempre preferissem 
produzir os tipos mais simples e de menores custos.

Para o engenho antigo, seria mais conveniente a manufatura 
do produto bruto (com rendimento industrial de 7% para os 
açúcares brutos e de apenas 4,2%, para os brancos); entretanto, 
para a fábrica  modernizada, com  melhor produtividade (6,5%, 
para o branco),  seria preferível a fabricação do açúcar branco, de 
melhor preço, pois a receita final seria maior, caso os rendimentos 
industriais das canas chegassem a mais de 6,5%, para o produto 
purgado, como obtinham  muitos  engenhos centrais do país.

274 EISENBERG, op. cit., p. 67.
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Entre as despesas constantes do quadro 18, não foram 
incluídos os valores referentes às amortizações, que, como se 
sabe, eram realizadas de 4 em 4 meses, ou três por ano. Quando 
havia qualquer atraso nos pagamentos dessas amortizações, elas 
eram capitalizadas, fazendo com que os juros também sofressem 
considerável aumento. Com isso, os lucros caíam ainda mais, 
tornando-se muitas vezes, negativos, gerando os incontáveis 
prejuízos que caracterizaram a economia canavieira maranhense 
do último quartel do século XIX.

Caso toda a matéria-prima fosse produzida pelo engenho, 
com mão de obra escrava (sem a utilização de trabalhadores 
livres e sem a aquisição de cana de fornecedores), esse custo 
estimado seria zero, com a obtenção de um lucro bem mais 
elevado e a empresa teria condições de reembolsar os juros e 
as três amortizações anuais. Para seus cálculos, o Dr. Coqueiro 
utilizou rendimentos industriais mais elevados do que os índices 
normalmente conseguidos pela grande maioria dos engenhos 
locais, o que mostra que a situação financeira desses   engenhos 
era ainda mais difícil.

Não se deve estranhar, então, a grande preocupação dos 
donos de engenho com a possibilidade do fim da escravidão, 
pois só com a utilização generalizada de cativos, pelo menos 
nos trabalhos agrícolas e no fornecimento da lenha, haveria a 
possibilidade de um engenho maranhense obter algum lucro, 
lucro esse que poderia ser mais elevado com o emprego de 
escravos também na fabricação do açúcar, uma vez que a posse 
de negros  era garantia de uam oferta segura de mão de obra, 
além do fato de que o trabalho cativo mostrava-semais rentável 
do que o trabalho livre.
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O Jornal da Lavoura275 cita um estudo da rentabilidade do 
açúcar, realizado pelo Dr. Dionísio Gonçalves Martins, “um dos 
mais conceituados fazendeiros da província” o qual concluía que 
o benefício máximo que um engenho poderia dar era de 7%, ado-
tados todos os melhoramentos possíveis naquela época, isto é, em 
1876. Segundo o citado estudo, mesmo vendida a 2$000 réis a ar-
roba, o cacau renderia mais do dobro do café e treze vezes mais do 
que poderia render o açúcar. O fazendeiro concluía aquele estudo, 
afirmando que o Maranhão cometia um grande erro ao abandonar 
o cultivo do cacaueiro pelo plantio da cana e do algodão.

Durante muito tempo acreditou-se que a escravidão fosse 
um sistema mensos eficiente doq ue o trabalho livre, portanto, 
incapaz de competir com este. Entretanto o livro Time on the 
cross, de Robert Fogel e Staley Engerman, citado por Jorge 
Caldeira, contesta esta afirmação. Segundo os dois autores, 
baseados em dados econométricos, “a compra de um escravo era 
um investimento altamente lucrativo, que proporcionava taxas 
de retorno mais vantajosas que as das melhores oportunidades 
fabris da época”276. Afirmavam ainda que a gricultura escravista 
era mais vantajosa que a lavoura que empregava trabalhadores 
livres, mesmos nos Estados Unidos de meados do século XIX, 
pois os escravos eram agricultores mais eficientes do que o 
trabalhador livre. A economia escravista americana crescia em 
um rítimo mais acelerado do que no resto do país. Em 1860, por 

275 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 20, 30 de março de 1876, p. 166.
276 FOGEL, Robert e Engerma, Stanley L. Time on the cross - The economics of american 
nigros slavery. apud. Caldeira, Jorge. A Nação Mercantilista, São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 
295-301. Pedro Carvalho de Melo, Citado por Emilia Viotti da Costa calculou que os capitais 
investidos em escravos eram tão lucrativos quanto os investido em outras áreas. Segundo 
Carvalho os capitais aplicados em escravos do sexo masculino oscilavam de 11,5% a 12%. 
a partir dos anos de 1970, os cativos não mais apresentavam investimentos tão lucrativos. 
COSTA, Emilia Viotti. Op. Cit. p. XLIX
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exemplo, a renda média anual de um fazendeiro do norte era de 
3,1 mil doláres; a de um pequeno escravista do sul (com menos 
de 7 escravos), 3,4 mil dolares; a dos grandes proprietários de 
escravos, 56,5 mil dolares.

Foi essa eficiência de  produtividade do escravo que 
permitiu a acumulação de capitais no sul dos Estados Unidos, no 
Caribe e na economia algodoeira maranhese do século XVIII e 
início do século seguinte e também na economia açucareira, nos 
anos de 1850 -1860. No Maranhão, o braço negro parece ter se 
mostrado mais eficiente do que o trabalhador livre, mesmo nos 
períodos de elevados preços dos cativos e no final da escravidão.

No final do século XIX, o francês Diamanti277 escrevia 
que os preços de custo de uma tonelada de cana, em Guadalupe 
(colônia francesa), eram de 20,45 francos franceses; para o Brasil, 
com números somente de algumas grandes usinas do Nordeste, 
esses valores estariam em torno de 10,45 francos, ou seja, quase 
a metade. Para o tratamento das canas esse valor estaria em torno 
de 13,90, em Guadalupe e de 10,26 no Brasil. 

Essas diferenças eram atribuídas aos mais baixos custos 
da mão de obra e do combustível. Esses preços não incluíam os 
gastos com transporte e embarque nem os direitos de saída (im-
posto de exportação), que seriam cerca de 3 a 4 vezes menos ele-
vados em Guadalupe do que em Pernambuco (ou no Maranhão). 
O autor conclui que os custos de tratamento das canas nessas 
usinas, seriam pois, aproximadamente, 30% abaixo das fábricas 
francesas naquela colônia.

Levine278 escreve que David Denslow demonstrou porque 
as usinas do Nordeste brasileiro tiveram tão fraco desempenho 

277 DIAMANTI, op. cit., p. 243-244.
278 LEVINE, Robert. A velha usina: Pernambuco na federação brasileira, 1889-1937. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1980. (Coleção Estudos Brasileiros, 45).
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no mercado mundial, no final do século XIX. No período de 
1887-89, por exemplo, pagavam três vezes mais por tonelada de 
açúcar, em custos de fabrico e transporte, embora seus diaristas 
ganhassem apenas um terço dos salários pagos em Cuba. Por 
outro lado, a política tarifária americana dava aos plantadores do 
país um subsídio elevado, permitindo aos cubanos uma redução 
dos preços em 20%. 

Além disso,

[...] os altos lucros em áreas açucareiras protegidas pelos 
Estados Unidos, encorajavam os reinvestimentos dos ga-
nhos e atraiam capitais, enquanto os produtores de Per-
nambuco tinham de competir pelos favores oficiais, com 
interesses de outras regiões do Brasil, dentro de uma eco-
nomia que mal conseguia atender às suas necessidades 
mínimas. 279

Os altos custos dos transportes das canas e da lenha para os 
engenhos e dos produtos para os locais de exportação; as elevadas 
despesas para o fabrico do açúcar e aguardente, em engenhos 
obsoletos e pouco produtivos, aliados a uma baixa produtividade 
agrícola dos solos e reduzida rentabilidade industrial das 
canas utilizadas criaram uma situação de uma economia com 
baixo nível de produtividade. Isto é uma realidade quando se 
compara às produções realizadas pelos competidores nacionais e 
principalmente, os estrangeiros, como Cuba, onde se observava 
uma situação de grandes investimentos e de bons rendimentos, 
enquanto no Maranhão, o próprio Engenho São Pedro, para ser 
instalado, sofreu considerável atraso por falta de capitais para a 
integralização das ações daquela empresa agrícola.

279 Ibid., p. 65-66.
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Para a instalação dos engenhos na Província do Mara-
nhão, os lavradores interessados tiveram que recorrer ao crédi-
to caro, fornecido pelos comerciantes financistas, com duas ou 
três amortizações anuais, o que gerava uma situação de baixa 
capacidade de pagamento, a qual dependia muito dos elevados 
preços internacionais existentes nos primeiros 20 anos em que 
os engenhos foram montados, isto é, nos anos de 1850-60. Nessa 
fase a mão de obra era farta, a lenha e as canas ficavam mais pró-
ximas das moendas e, portanto, eram mais baratas, os engenhos 
eram novos e os preços dos produtos elevados. Não havia ainda 
o imposto aplicado aos açúcares exportados e a concorrência do 
produto de beterraba ainda não se fazia sentir em sua plenitude.

A partir daí, com a contínua queda dos preços, a baixa 
produtividade da terra e da mão de obra e os engenhos operando 
com baixíssimas rentabilidades, não foi possível ao senhor de 
engenho conter a maré de lucros muito baixos ou de sucessivos 
prejuízos, resultando em uma situação de grande endividamento 
para os produtores. Com os escravos esvaindo-se para outras 
províncias, sem capitais para investir na produção e sem nenhum 
apoio governamental, a economia açucareira entrou em grande 
crise, com a desativação de quase todos os maiores e médios 
engenhos da Província.



6 A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA: o Engenho Central 
São Pedro

Durante a segunda metade do século XIX ocorreram 
algumas tentativas de modernização da indústria açucareira 
maranhense, embora essas novidades estivessem sempre 
atrasadas em relação às de outras províncias produtoras. Essa 
modernização aconteceu especialmente em relação à aquisição 
de inúmeras unidades a vapor, tendo -se também introduzido 
o uso de bagaço de cana como combustível, de centrífugas, 
do evaporador Victor, das tachas de Wetzel, de defecadores e 
caldeiras a vácuo. Algumas dessas novas técnicas, embora 
aplicadas em inúmeros engenhos da Baixada Maranhense e 
da região do Pindaré, representavam um processo de inovação 
extremamente lento, incapaz de romper a barreira do engenho 
tradicional que, em conjunto, sempre conservou as mesmas 
feições de uma produção arcaica e de baixíssima produtividade.

Contudo, as crises que já se manifestavam na economia 
açucareira, o fim próximo da escravidão, a necessidade de uma 
adaptação a um novo tipo de mão de obra, a concorrência do produto 
de beterraba e a modernização que já se observava nos demais 
centros produtores de açúcar de cana levaram o Governo Imperial 
a criar novas condições para que se promovesse uma mudança 
drástica nos níveis tecnológicos de produção, especialmente 
através da Lei nº 2.687, de 1875, que regulamentou a instalação 
das fábricas centrais. Essa lei garantia uma taxa de juros de 7% ao 
ano, durante vinte anos, sobre o capital investido e “o direito de 
expropriar terras e edifícios necessários à fábrica e a isenção dos 
impostos de importação das máquinas estrangeiras.”280

280 PERRUCI, op. cit., p. 118.
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Concebidos originalmente por empresários franceses, 
nos princípios do século, tendo início na Ilha de Bourbon, 
os engenhos centrais logo se estenderam por Martinica e 
Guadalupe, chegando ao Egito através de empresários ingleses, 
onde apresentavam grande produção.281 

Nos anos de 1870, os jornais da província publicavam 
artigos, alguns escritos pelos próprios lavradores, enaltecendo 
as vantagens desses engenhos, bem como defendendo a ideia de 
que a solução para a lavoura local estaria na criação de um banco 
hipotecário, para que houvesse uma maior oferta de capitais, a 
juros mais moderados e prazos mais dilatados, aliada a uma 
modernização da fabricação do açúcar, através da implantação 
dos engenhos centrais no Maranhão.

As bem sucedidas experiências francesas nas Antilhas 
e as inglesas no Egito serviam de exemplo para a implantação 
dessas fábricas na província. Eisenberg282 cita informações 
de um empresário, de que os engenhos coloniais franceses 
obtinham lucros anuais de 25%, chegando a atingir 31% na 
Martinica; nos anos de 1870, chegavam referências entusiásticas 
acerca dos engenhos centrais de construção inglesa instalados no 
Egito, pois somente 17 dessas máquinas fabricavam tanto açúcar 
quanto os 1.500 engenhos pernambucanos, em 1873. O Jornal da 
Lavoura283 publicou um artigo em que manifestava os maiores 
entusiasmos com um engenho central instalado em Guadalupe, 
com um capital de 2.000 contos: 

Esse avultado capital resolveu todas as dificuldades: com 
elle montou-se o mais importante e aperfeiçoado engenho 
das colônias; com elle pôde se distribuir estrumes, semen-

281 Ibid. p. 119.
282 EISENBERG, op. cit., p. 112-113.
283 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 4, 30 de julho de 1875, p. 36.
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tes, instrumentos aratórios a trabalhadores que, por encanto 
cobriram o vasto território dos arredores com viçosos cana-
viais. [...] a lavoura da cana tomou tal incremento que no 
fim da terceira safra tratava-se de assentar um novo terno 
de poderosas moendas.[ ..] tal foi o aumento da produção 
nas vizinhanças do grande estabelecimento que no fim da 2ª 
safra, foi elle obrigado a recusar o offerecimento de novos 
contratos e a aumentar sua força motriz em 50% para habi-
litar-se a fazer face às exigências das fazendas que havião 
celebrado contratos para o fornecimento de canas. 

O Jornal da Lavoura284 publicou, ainda, inúmeros artigos 
que divulgavam as vantagens dos engenhos centrais. Diziam que 
a divisão do trabalho entre lavradores e fabricantes de açúcar 
representava uma grande vantagem para ambas as partes, traduzida 
no aumento e maior perfeição do trabalho. Afirmavam que o 
lavrador de algodão levava vantagem devido a maior simplicidade 
de obtenção do produto, mas, no caso da simples produção da 
cana, o capital do lavrador ficava reduzido unicamente às terras 
e à mão de obra, uma vez que a fábrica central se encarregaria de 
receber a matéria-prima na porta do plantio. 

Em um artigo publicado no citado jornal, o proprietário 
do Engenho Santa Bárbara dizia que pouco iria falar sobre esses 
engenhos, pois já havia feito isso em artigo anterior, publicado em 
outro jornal de São Luís sobre referido assunto e porque “tem-se 
escrito sobre elle com tal profusão que nada poderia acrescentar 
que se parecesse com uma novidade.”285 E confirmava as grandes 
vantagens desses estabelecimentos que, onde haviam sido 
implantados “tinham apresentado maravilhosos resultados.”286

Por volta de 1875, começaram a surgir diversas propostas 
objetivando a criação desses engenhos no Maranhão. Ribamar 

284 Ibid. n. 10, 30 de outubro de 1875, p. 27.
285 Ib. n. 10, 30 de outubro de 1875, p. 83.
286 Ibid.
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Caldeira informa sobre uma proposta vinda dos lavradores de 
Pedreiras, liderados por Antônio César de Berredo (Engenho 
Sincorá)287 para a instalação de uma fábrica central naquela 
localidade, a qual não obteve o necessário apoio dos comerciantes 
e lavradores. Ainda de acordo com informações de Caldeira288, 
havia muitas outras propostas de comerciantes, apoiados por 
lavradores de cana, interessados em instalar mais cinco desses 
engenhos nas principais regiões canavieiras da província. 

Eram muitas as dificuldades encontradas, especialmente 
as relacionadas aos senhores de engenho, os quais não mostravam 
muito interesse em transformar suas fábricas em unidades de 
fogo morto e passarem a ser simples fornecedores de cana.

De todas as propostas, somente uma, de um grupo de 
comerciantes de São Luís, liderados pelo também comerciante 
Martinus Hoyer, e que contava com o apoio de muitos lavradores 
de cana e até de senhores de engenho, conseguiu ir adiante e 
implementar a construção do Engenho São Pedro, localizado 
às margens do Rio Pindaré, no município de Monção, onde já 
existiam mais de 20 engenhos.

Em 1875, um artigo do Dr. João Antônio Coqueiro, dono 
do engenho Castelo, publicado no jornal O Paiz289, procurava 
explicar o que era um engenho central:

287 “Pelo governo imperial foi concedido ao bacharel Antônio César de Berredo e ao enge-
nheiro Fábio Hostílio de Moraes Rego o favor consignado no decreto nº 6.424, de 22 de 
fevereiro de 1876, a fim de se encarregarem da incorporação de uma companhia que nesta 
província tracte do estabelecimento de um engenho central, a margem do rio Mearim, na 
zona compreendida entre Cantagalo e Belmonte. […] nomeei uma comissão para se encarre-
gar de promover as subscrições para as ações da companhia que se tem de organizar, e folgo 
dizer-vos que já se acham tomadas ações no valor superior à metade do capital auctorizado.” 
Cf. Relatório do presidente da província Dr. José Correia de Sá e Benevides, em 1878, p. 23. 
288 CALDEIRA, op. cit., p. 24.
289 O PAIZ.  Apud VIVEIROS, op. cit., p. 518.
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Entende-se por engenho central a empresa que, separando 
os dois ramos industriais da fabricação do açúcar-lavoura 
e fabrico-deixando somente aos lavradores o fornecimento 
da cana, e reservando à fábrica a sua manipulação, permite 
interessar grande número de capitalistas e lavradores, aqui-
nhoando estes com o dobro dos respectivos rendimentos 
brutos, sem as despesas do próprio fabrico,– e aqueles com 
dividendos certos e seguros, que até hoje têm variado de 16 
a 48%, segundo as localidades. 

A diretoria da nova empresa decidiu pela instalação do 
engenho no Vale do Pindaré, embora outras áreas também dispu-
tassem a preferência, pois, de acordo com Viveiros, lavradores 
de Guimarães queriam levar a fábrica para o vale do rio Pericu-
mã; enquanto isso, a família Vieira da Silva chegou a oferecer, 
gratuitamente, as terras no Alto-Mearim, que afirmava serem 
bastante apropriadas para o cultivo da cana.290

Em outro artigo publicado no jornal O Paiz, João Antô-
nio Coqueiro assim justificou a escolha do local onde a fábrica 
seria instalada:

Não é só a fertilidade das terras da Colônia de São Pedro, 
onde vai ser levantada a fábrica, que contribuiu para o 
magnífico resultado que vimos de mostrar (um rendimento 
de 11,70% de açúcar sobre o peso da cana), senão o complexo 
de circunstâncias, que reúne aquele lugar, tendentes todas 
ao bom êxito da empresa, e em tão crescido número, que 
dificilmente se encontraria outro nas mesmas condições.

1º - Ficam as terras da Colônia do lado direito do rio 
Pindaré, que produzem canas mais sacarinas do que as do 
lado esquerdo; 

2º - É plano o terreno e firme a mata, que se estende desde 
as margens do dito rio até as do rio Grajaú, com seis léguas 
nessa direção, conforme nos informam;

3º -  A terra, que vem morrer à margem rio, por ela altamente 

290 Ibid., p. 526.
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dominada, oferece vasta esplanada para o assentamento da 
fábrica;

4º - É o rio navegável em toda e qualquer época do ano 
até aquele ponto, que dista da capital apenas vinte e quatro 
horas de viagem em barco a vapor;

5º - O porto nada deixa a desejar, podendo dizer-se que 
não será mais do que uma baldeação para as barcas das 
companhias de vapores o transporte dos produtos da 
fábrica para o embarque e vice-versa;

6º - Dispõem as matas de ótimas e inúmeras madeiras de 
construção para todas e quaisquer obras da fábrica;

7º - Encontra-se em abundância excelente água potável em 
jussarais, espalhados em diversos pontos da mesma mata, 
e não longe, magníficos campos, ricos de pastagens, para 
a solta do gado;

8º - É proverbial a abundância do peixe nos rios e lagos, e 
de caças de todo gênero nas matas do Pindaré; 

9º - Sendo plano o terreno, não exige o assentamento dos 
trilhos outra obra de arte a não ser um insignificante aterro 
em uma pequena baixa, que a linha férrea terá que atravessar;

10º - É o ponto da Colônia, por ser elevado, um dos lugares 
mais saudáveis do Pindaré, como o podem atestar os que 
ali têm vivido e os moradores da circunvizinhança.

Finalmente, a não menos importante de todas as condições 
é a aceitação que encontrou a empresa, dos lavradores, 
fornecedores de canas que, reconhecendo as vantagens 
que ela lhes proporciona, não recuaram dos sacrifícios, 
que exige uma muda, indo, cada um para ali estabelecer-
se o mais próximo que se possa da fábrica, conseguindo 
desta forma a companhia evitar grandes dispêndios com 
crescido número de quilômetros de via-férrea, principal e 
talvez a única causa de sérios embaraços, com que lutam 
os engenhos centrais, estabelecidos no sul.291

Em reunião de 9/10/1880, os principais interessados 
decidiram-se pela fundação do engenho, tendo sido nomeada 

291 Ibid., p. 527-528.
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uma comissão de cinco membros para que tratasse dos trabalhos 
referentes à incorporação da Companhia, ao tempo em que 
dispensavam a garantia de juros de 7%. Faziam parte da comissão 
o Sr. Martinus Hoyer, Dr. João Antônio Coqueiro, Dr. Gomes de 
Castro, Sr. José Joaquim de Azevedo Almeida e o comendador 
Laurindo de Oliveira. Ali mesmo, naquela reunião, “foi subscrita 
uma avultada quantia. ”292 

A fábrica foi orçada em 500:000$000 réis, e o capital dividido 
em ações de 100$000 réis cada uma, para o que foram emitidas 
5.000 ações, das quais 4.883 já haviam sido subscritas na época. O 
capital deveria subir gradualmente até um total de 500:000$000 réis, 
conforme o crescimento da Empresa assim o permitisse. Martinus 
Hoyer, que fora escolhido presidente da Companhia, apresentou os 
planos e orçamentos de três casas, uma de Paris, uma de Nantes e 
outra, de Liverpool; esta última foi a escolhida.

Em 31/09/1880, através do Decreto nº 7.811, o Governo 
Imperial aprovou os estatutos da empresa, quando então foi 
eleita a primeira diretoria da Companhia Progresso Agrícola, 
que seria a responsável pela construção do Engenho São Pedro. 
A Lei provincial nº 1.228, de 19/04/1881, autorizava o governo 
a aforar as terras necessárias ao engenho, cujo contrato seria 
lavrado no dia 1º de junho daquele ano.

O orçamento inicial do engenho previa o valor de 50:000$000 
réis para as despesas de assentamento de 5 quilômetros de trilhos 
ferroviários, mas o engenheiro Collard convenceu a diretoria 
da necessidade de 12 km de trilhos para o transporte das canas, 
devido à escala do esmagamento de 250 toneladas por dia. Era uma 

292 O PAIZ. Apud VIVEIROS, op. cit., p. 522. No relatório do Ministério da Agricultu-
ra, Comércio e Obras Públicas, de 1888, p. 20, entretanto consta o decreto Nº 10.127, de 
22/12/1888, concedendo garantia de juros, de 6% ao ano, sobre o capital de 750:000$000 
réis, à Companhia Progresso Agrícola e empregado no Engenho Central São Pedro. 
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necessidade, mas, com isso, os custos tiveram um crescimento de 
30%, o que acarretava mais dificuldades para a Companhia que já 
estava sem recursos para continuar com as obras. Sem alternativa, a 
Empresa teve que recorrer aos créditos dos bancos da província, que 
forneceram um adicional de 180 contos de réis.

Em setembro de 1883, a locomotiva Martinus Hoyer 
percorria o primeiro quilômetro da ferrovia e, no ano seguinte, 
em 16 de agosto de 1884, a grande fábrica era inaugurada, com 
direito a discursos, jantares, festas e manchetes dos jornais da 
capital. Pode-se mesmo dizer que foi um grande sucesso, com 
a presença das maiores autoridades, dos grandes lavradores e 
jornalistas do Maranhão.

A primeira safra deveria ser colhida em 1882, mas devido 
aos atrasos na instalação das máquinas, as canas só puderam ser 
moídas em 1884. E, conforme escreveu Viveiros, 

Nesse período, não se cogitaria mais do aumento da 
produção, que se sabia em progresso crescente. Nele 
seriam outras as aspirações da classe: instalações mais 
modernas e novos métodos de trabalho em engenhos 
centrais. O velho engenho a vapor não servia mais ao 
lavrador maranhense. Ia-se entrar no terceiro ciclo da 
história do açúcar maranhense, cuja maior realização seria 
o Engenho Central São Pedro, no vale do Pindaré.293 

Por ocasião do recebimento das propostas para o 
fornecimento de cana para o engenho, o Dr. João Antônio 
Coqueiro e os Srs. José Francisco Viveiros e Jerônimo José de 
Viveiros, grandes proprietários de engenho, não se conformaram 
com o preço de 7$000 réis estabelecido por tonelada de cana 
e, como sua contraproposta não foi aceita, resolveram aqueles 
senhores afastarem-se da empresa, indo tentar fundar outra 
293 VIVEIROS, op. cit., p. 208 (grifo nosso).
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companhia. Viveiros294 escreveu que “a luta entre os donos da 
usina e os fornecedores de cana havia começado muito cedo.” 

Dos 16 lavradores que se apresentaram com a oferta de 
30.520 toneladas de cana, a Companhia conseguiu lavrar contratos 
com 11 deles, para o fornecimento de 25.000 toneladas por safra, 
ou uma média de 250 por dia.295 Mais tarde, apresentaram-se outros 
fornecedores, como Oscar Galvão, Francisco Vale, José Lopes 
da Silva, Raimundo Santana, Alfredo Gonçalves, Comendador 
Antônio Leite e Venâncio Rego. Tudo levava a crer que não seria 
por falta de matéria-prima, que a usina central deixaria de produzir 
grande quantidade de açúcar e cachaça. 

Entretanto, a Companhia já se achava sem recursos 
e cheia de dívidas contraídas nos bancos, para poder concluir 
as construções e as instalações do grande engenho. Algumas 
dessas dívidas, vencíveis em 1884, ano em que seria o engenho 
inaugurado, levou Ribamar Caldeira a afirmar que “O Engenho 
Central São Pedro nasceu sob o signo do déficit. Para fazê-lo 
funcionar, a Companhia não dispunha de capitais suficientes 
para custear a produção da fábrica e quitar seus débitos. ”296

Às margens da linha-férrea, onde até então só havia 
matas, instalaram-se muitas fazendas de cana, como Canadá, 
Califórnia, La Ventana, Palissy, Santa Inês, entre outras,

E onde os seus habitantes eram despertados, para o labor 
do campo, pelos silvos das locomotivas “Martinus Hoyer” 
e “São Pedro” e o barulho das rodas de 105 vagões de 3 
toneladas, correndo numa linha reta sobre pontes, aterros 
e onze boeiros.

294 Ibid., p. 209.
295 A Companhia lavrou contratos com João Ribeiro de Moura, Ladislau H. da Silva Aranha, 
Cândido José Ribeiro, Venceslau Viana Henriques, Dr. Fábio Nunes Leal, D. Maria Luíza 
Leal Vale, Dr. Pedro Nunes Leal, Alfredo Vitor Guilhon, Luiz Gonzaga Cordeiro, Alfredo 
Coelho de Sousa e Simão Titarra. Cf. PAXECO, op. cit., p. 229.
296 CALDEIRA, op. cit., p. 49.
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Era a vida trepidante de um centro de grande produção, 
servido pelos fatores do progresso: a máquina, a locomoti-
va, a luz elétrica e o telégrafo.297

O jornalista Euclides Faria era um dos mais entusiasmados 
com as instalações do engenho, e, deslumbrado, perguntava:

Os que ainda não foram ao Engenho Central serão porven-
tura capazes de fazer um juízo aproximado do que aquilo é?

Duvido.

O que aqui se ouve chamar – Engenho São Pedro – não se 
descreve; o que ali está só pode ser apreciado por quem lá 
for; tudo o mais escapa à pena de quem tentar descrever a 
sua maravilhosa grandeza.

[…] À noite, este imenso edifício ilumina-se com uma 
grande quantidade de globos de luz elétrica, e então o 
aspecto que apresenta aquela grande fábrica assume 
formas surpreendentes. Ao clarão de uma luz vivíssima, 
aqueles metais despedem chispas de diferentes cores, e os 
mil braços, cilindros, roldanas e alavancas em movimento 
desenham pelos tetos e paredes sombras fantásticas, que se 
agitam em espasmos nervosos, descrevendo caprichosos 
arabescos, como as figuras movediças de caleidoscópios 
contínuos.298

Inaugurado sob as mais intensas manifestações de júbilo, 
os maiores desejos de franco progresso, o Engenho Central 
iniciava sua vida produtiva debaixo de uma dívida que ameaçava 
tornar-se (e tornou-se) impagável. 

O Engenho Central de São Pedro, como estamos verifican-
do, ia começar a sua vida com uma avultada dívida. Pesa-
vam-lhe nos ombros enormes compromissos – 594 contos 
do custo da fábrica, 10 contos da instalação da luz elétrica 

297 Ibid., op. cit.

298 Ibid., p. 541.
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e 241 da linha férrea, que somavam 845 contos, dos quais 
pertenciam aos acionistas 447:215$000 e a diversos credo-
res 397:785$000.299

Para a construção do engenho, foi necessária a vinda de 
trabalhadores de Caxias e do Ceará e de técnicos da Inglaterra, 
pois, como escreveu Paxeco300: 

Tropeçava-se na penúria de profissionais e de simples tra-
balhadores de campo. Tudo vinha de fora. O construtor da 
via férrea e os assentadores de trilhos, assim como seis me-
cânicos e um pedreiro, vieram da Inglaterra. Os ruralistas 
angariaram-se no Ceará e em Caxias. 

O valor do patrimônio era superior ao capital da 
Companhia, fixado inicialmente em 500 contos de réis, conforme 
mostra o quadro 19.

Quadro 19 - Patrimônio da Companhia Progresso Agrícola: 
(1885-1887)301,302

PATRIMÔNIO VALOR (CONTOS DE
RÉIS) (3)

%

Máquinas e prédios do
engenho (1)

594:458$777 69,0

Ferrovia (1) 250:580$561 29,0
Outros (2) 17:877$280 2,0
Total 862:916$618 100,0

(1) Incluídas as despesas de importação, frete e montagem.
(2) Gerador de eletricidade, fiação elétrica, lâmpadas, móveis, casas de 
administração e dos técnicos.              
(3) A unidade correta seria o réis e não o conto de réis, um milhão de 
vezes maior.

299 Ibid., p. 543.
300 PAXECO, op. cit., p. 230.
301 Balanço da Companhia Progresso Agrícola, em 30 de junho de 1885.
302 Diário do Maranhão, São Luís, 24 de fevereiro de 1887, p. 2.  Apud CALDEIRA, op. 
cit., p. 50
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Em fins de 1884, ano da inauguração do Engenho, a 
Companhia teria que pagar juros no valor de 27:803$219 réis.303 
Para tornar mais difícil a situação, somente foi entregue a metade 
das 25.000 toneladas de cana previstas para aquele ano, tendo 
o engenho que iniciar suas operações com cerca de 50% de 
capacidade ociosa. Além disso, a Empresa não possuía condições 
financeiras para adquirir a matéria-prima de outros lavradores.

Para a segunda safra, os fornecedores entregaram 16.500 
toneladas e na terceira, o engenho pôde moer 29.500 toneladas 
de cana, quantidade essa que no ano seguinte baixaria para 
apenas 16.000 toneladas, devido à estiagem ocorrida na região. 
A produção era constituída basicamente de açúcares de 1ª e 2ª 
qualidades e de aguardente, sendo esta destinada especialmente 
ao mercado interno.

Quadro 20 -  Quantidades de Açúcar e Aguardente Produzidas 
pelo Engenho São Pedro, e Seus Valores Totais: 1884/1912304

ANOS
PRODUÇÃO

VALOR
(réis) ÍNDICEAÇÚCAR

(kg)
AGUARDENTE

(litro)
1884 846.801 126.240 158:776$175 100
1885 1.375.129 138.780 248:186$600 156
1886 2.321.110 196.500 319:834$374 201
1887 2.203.454 220.000 323:058$523 203
1889 1.098.874 294.500 250:662$786 158
1890 1.734.300 346.000 380:242$908 239
1892 1.120.688 211.000 62.886$882 292
1895 1.026.756 155.180 433:287$513 273
1897 906.229 196.750 490:002$228 307
1900 356.631 83.092 220:500$141 139
1905 106.086 50.106 80:340$556 51
1912 319.576 93.000 126:499$030 80

Em consequência das enormes dificuldades financeiras 
por que passava a Empresa, resolveram seus administradores 

303 CALDEIRA, op. cit., p. 51.
304 PAXECO, op. cit., p. 233.
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reduzir o preço da cana adquirida, baixando de sete réis o quilo-
grama para apenas 5 réis, e logo depois, para 4.

Os lavradores queixavam-se do rebaixamento do valor 
das canas e das dificuldades ocorridas em virtude das secas que 
prejudicavam o rendimento das colheitas, como se pode ver por 
um relatório de José Francisco Viveiros e outros:

Abertas as moendas à safra em um ano de grande seca e não 
sendo muito regulares os dois subsequentes, e aumentando 
cada ano o espírito emancipador, que afrouxava os laços 
da disciplina, e diminuindo também por outro lado o 
valor das canas, que ainda era rebaixado pela dificuldade 
de pagamento por parte do engenho que passava letras 
a prazos longos, outro não podia ser o resultado para 
a lavoura senão o desastre que sofreu, e do qual se não 
poderia levantar, porque ao perder os braços ainda lhe 
foi reduzido o preço das canas, e isto quando as terras de 
plantação já estavam a grandes distâncias da via-férrea.305 

Com a desistência dos lavradores, alguns comerciantes 
de São Luís resolveram organizar uma empresa, a Companhia 
Cultivadora, para fornecer as canas ao engenho. Essa empresa 
vendeu seu acervo a outra companhia sob a denominação de 
Companhia de Explorações Agrícolas, a qual mandou vir um 
arador dos Estados Unidos e que preparou 15 hectares de terra, 
às margens da ferrovia. Nesse mesmo ano, o engenho recebeu 
17.000 toneladas de cana para a safra de 1891.

Devido às dificuldades de negociar as canas com a 
Companhia de Explorações, produtora da matéria-prima, a 
Companhia Progresso teve que aumentar suas dívidas com 
os estabelecimentos bancários, adquirindo os canaviais e as 
benfeitorias daquela Companhia. Em 1893, o valor da Usina já 
305 Relatório do Dr. José Francisco de Viveiros, de Francisco Joaquim de Sousa e Fábio Nunes 
Leal. Fevereiro de 1893,  p. 4. Apud VIVEIROS, op. cit., p. 456-457 (grifo nosso). 
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alcançava os 1.557 contos de réis, sendo 305 contos de compras 
feitas à lavoura, cuja fabricação produziu 634.337 kg de açúcar, 
de três cristalizações, com um rendimento de 6,395% sobre 
os pesos das canas. Esse percentual seria, dez anos depois, de 
6,571%306 Assim, o sistema de divisão do trabalho no engenho 
estava revogado, voltando ao velho regime de propriedade dos 
senhores de engenho, ou seja, a propriedade das duas atividades: 
lavoura da cana e a fabricação do açúcar.

Dado o elevado endividamento do Engenho, em abril de 
1898 foi aprovada uma lei que autorizava o Governo a cancelar o 
débito de 46:588$285 réis que a Companhia Progresso Agrícola 
tinha com o Estado do Maranhão.307

Analisando-se a situação, pergunta-se: por que o Engenho 
fracassou? À primeira vista, parece que houve um superdimensio-
namento do seu tamanho, cuja escala de produção talvez estivesse 
bem acima da capacidade financeira prevista por seus idealizado-
res. A morte do seu maior líder Martinus Hoyer, no final de 1881, 
em Portugal, e a saída de João Antônio Coqueiro da empresa e do 
fornecimento de cana provavelmente tiveram alguma influência. 

Entretanto, não se pode desprezar o atraso de dois anos no 
início das atividades e, principalmente, a permanência dos mesmos 
métodos agrícolas até então existentes na província: as contínuas 
derrubadas das matas, o uso do fogo nos processos de limpeza do 
terreno e, consequentemente, o itinerantismo, levando as lavouras 
de cana para locais cada vez mais distantes dos trilhos da via férrea, 
fazendo crescer ainda mais os custos dos transportes. A cultura 
da cana na área do engenho continuou sendo praticada como se 
fazia há séculos, sem que tenha havido o mínimo de progresso 

306 PAXECO, op. cit., p. 230.
307FERNANDES, Henrique Costa. Administrações maranhenses: 1822-1929. 2. ed. São 
Luís: Instituto Geia, 2003, p. 389.
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técnico nos métodos de cultivo; nem no preparo do solo nem no 
uso de instrumentos agrícolas mais aperfeiçoados. Permaneceu a 
utilização da velha enxada, do machado e do fogo. As matas já 
estavam bem distantes da via férrea, tornando o dispêndio com os 
transportes de cana bastante caros, fazendo com que o Engenho 
pleiteasse um empréstimo de 200 contos de réis, para aplicação 
com os trabalhos em uma lavoura intensiva, pois, como escreveu 
o Dr. José Francisco de Viveiros:

[...] Conservando as coisas no mesmo estado, isto é, lavou-
ra extensiva em busca de matas, não haverá poder humano 
que consiga regularizar o fornecimento de canas, nem ca-
pitais que, empregados neles  produzem.

[…] A cultura intensiva ou a morte, eis o dilema que se 
apresenta, infelizmente, fatal ao Engenho São Pedro. O 
aumento da ferrovia pode espaçar-lhe a morte por algum 
tempo, mas durante esse tempo, terá a vida triste e anêmi-
ca, que arrasta desde a sua fundação.308

A instabilidade no fornecimento de cana para o engenho 
foi marcante, talvez a principal causa do fracasso desse 
empreendimento, pois ele não podia contar com um regular 
fornecimento da matéria-prima a preços que fizessem com que 
sua produção fosse sempre competitiva. Ao depender de muitos 
fornecedores e não de apenas um, no caso o próprio engenho, ou 
um outro fornecedor, a taxa de lucro dos lavradores teria que ser 
diluída por muitos, reduzindo assim os níveis de acumulação dos 
lavradores. Ou, como disse Eisenberg309: 

308 VIVEIROS, op. cit., p. 550 (grifo nosso). Em 1910, o Engenho pedia um empréstimo de 
200 contos de réis ao Governo do Estado, para o preparo de campos de cultivo intensivo, 
mediante a hipoteca do estabelecimento ao Estado. O empréstimo não pôde ser concedido, 
apesar da boa vontade manifestada pelo governador Luís Domingues. ESTADO DO MA-
RANHÃO. Dois anos de governo: 1910-1911. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/
u389/000002.html>. 
309 EISENBERG, op. cit., p. 123-124.
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Por outro lado, as dificuldades em garantir um forneci-
mento a preços que satisfizessem tanto o setor industrial, 
podiam em parte refletir a tentativa por parte da fábrica de 
compartilhar com o agricultor a queda do preço internacio-
nal. Não se trata, portanto, de responsabilizar os brasileiros 
“bons” nem os estrangeiros “maus”, mas sim as condições 
objetivas as quais cada um respondia numa maneira mais 
ou menos racional. 

Perruci310 diz que     

Para funcionar, o sistema de engenhos centrais exige a mo-
dernização e a cooperação dos setores da produção, o que 
já havia sido realizado em grande parte nas Antilhas, mas 
que não era absolutamente o caso do Brasil.

No Brasil, a instalação dos engenhos centrais contou com 
grandes parcelas de investimentos estrangeiros, especialmente 
ingleses e em menor escala, franceses. Foi o que aconteceu em 
Pernambuco e em outras províncias do Império, embora existis-
sem engenhos instalados com capitais nacionais, como o Quis-
samã, São Fidélis e Campo Grande, no Rio de Janeiro. Em São 
Paulo, o capital local instalou os de Lorena, Piracicaba, Porto 
Feliz, Tietê e Taubaté, todos nos primeiros anos de 1880. Em 
Pernambuco, o capital local também chegou a instalar os enge-
nhos centrais de São Lourenço da Mata, Nazaré, Itambé, Ipojuca 
e Sirinhaém.311

No Maranhão, a instalação do Engenho de São Pedro não 
contou com um real estrangeiro, sendo o capital utilizado unica-
mente maranhense, até mesmo os financiamentos feitos para sua 
conclusão e para o custeio da produção. Os recursos utilizados 
eram dos comerciantes, lavradores e bancos da província.

310 PERRUCI, op. cit., p. 119.
311 Ibid., p. 121.
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Ao procurar modernizar os métodos de fabricação do 
açúcar, não se fez a contrapartida de modernização dos sistemas 
de cultivo das canas, em que além do uso das várzeas úmidas, nas 
pequenas fábricas, era costume e sempre foi a grande preferência 
do agricultor maranhense pela derrubada das matas para o plantio, 
não só das canas, mas de todas as culturas feitas na Província 
do Maranhão. A existência de grandes áreas de florestas e de 
capoeiras de primeiro ciclo, com mais de dez anos de pousio, 
fazia o lavrador dar preferência a esse tipo de solo, onde as 
atividades de capina e combate às pragas eram sempre feitas em 
menor escala, com menor uso de mão de obra, e principalmente, 
onde a produtividade da terra era bem mais elevada.

Considerando-se um rendimento médio de 50 toneladas de 
cana por hectare, haveria necessidade de 500 hectares de cana para 
atender à demanda anual de 25.000 toneladas de matéria-prima pela 
fábrica. Como o ciclo da cana é de aproximadamente um ano e meio, 
conclui-se que seriam necessários 1.000 hectares de área plantada. 
No início, a empresa registrou contratos com onze lavradores e, 
logo depois, mais sete interessaram-se pelo fornecimento de cana. 
Assim, não se pode considerar como elevadas as quotas contratadas 
para o fornecimento da matéria-prima.

No entanto, não houve nos canaviais localizados 
ao longo da ferrovia e naqueles que foram plantados mais 
distantes, qualquer melhoria do sistema de cultivo; não ocorreu 
a introdução de novas variedades de cana mais sacarinas, nem 
foi aplicado nenhum fertilizante nos cultivos, muito menos 
qualquer tipo de irrigação. O arado só foi utilizado em cerca de 
15 hectares, mesmo assim durante poucos anos. Até a mão de 
obra escrava foi empregada nos primeiros anos, fazendo com 
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que alguns lavradores reclamassem da emancipação que havia 
ocorrido, dificultando ainda mais a obtenção de mão de obra para 
a lavoura, como escreveu o Dr. José Francisco de Viveiros:

Contava-se, e contava-se bem, que aproveitadas as terras 
marginais da ferrovia, por onde então se desdobrava a 
lavoura toda, recebendo esta um preço remunerador, o de 7 
réis por quilo, quando o braço era escravo, o seu primeiro 
e maior cuidado seria transformar esses mesmos terrenos 
em campos lavradios, o que viria a tornar-se-lhe de pouca 
monta a emancipação, que a encontraria com elementos 
suficientes de resistência, e o preço dado pelo engenho 
de sobra compensado pelo enorme aumento do valor 
dele; mas esses cálculos tiveram logo o seu desmentido 
nos prejuízos que ela sofreu na demora da montagem 
do engenho, com a rebaixa dos preços das canas, com a 
emancipação e subsequente desorganização do trabalho, 
não conseguindo nem preparar quaisquer trechos arados, 
nem sequer salvar uma pequena parte dos capitais com que 
se estabelecera no Engenho Central.312 

Segundo Fran Paxeco, esse Engenho era um dos melho-
res do Brasil. Possuía 500 bois de carro, 35 carroças, cerca de 50 
casas de madeira, 3 léguas de terras e 10 km de ferrovia. Estava 
montado em vasta esplanada, à margem direita do rio Pindaré, 
com área de 140x130 pés e uma chaminé de cem pés de altura.

Viveiros enumerou alguns componentes do maquinário 
do engenho:

-6 geradores de vapor, cada um com 25x6 pés;
-2 bombas para alimentação dos geradores;
-3 moendas horizontais, sistema Rouvelot, de 5 pés x 26 
polegadas;
-1 esteira sem fim;
- 1 dita sem fim para bagaço ;
- 5 defecadores

312Relatório dos lavradores José Francisco de Viveiros, Francisco Joaquim de Sousa e Fábio 
Nunes Leal. Apud VIVEIROS, op. cit., p. 547 (grifo nosso). 
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- 1 monte jus (monta caldo)
- 2 prensas filtro completas;
- 2 clarificadores;
-12 filtros de ferro;
- 1 máquina a vapor;
- 1 aparelho de tríplice efeito;
- 1 aparelho a vácuo
- 4 grandes tanques para xarope;
- 48 resfriadores de ferro;
- 4 centrífugas automáticas de 32 polegadas de diâmetro;
- 1 máquina a vapor para as turbinas;
- 1 monte jus para as centrífugas;
-1 elevador mecânico para conduzir o açúcar das turbinas;
- 9 dornas com capacidade de 3.600 galões, cada;
- 1 poderosa bomba, com máquina e caldeira própria, co-
locada à margem do rio, com capacidade para fornecer 
55.000 galões de água por hora. 

Além dessas, ainda existiam muitas outras partes que 
completavam a estrutura mecânica do Engenho, como as duas 
locomotivas que transportavam as canas, em 105 vagões de 3 
toneladas.313

O Dr. João Antônio Coqueiro, ao justificar a escolha 
do local para o assentamento do engenho, afirmava que as 
canas dariam um rendimento de 11% de açúcar, ou seja, uma 
produtividade de 110 kg de açúcar por tonelada de matéria-
prima. Por ocasião da assinatura dos primeiros contratos de 
fornecimento das canas, foi estabelecido um preço de 7 mil réis 
por tonelada que produzisse até 9% de açúcar e para cada 1% 
acima desse percentual, haveria uma bonificação de 1$000 réis.

Os resultados da fabricação do açúcar mostraram, 
entretanto, que o rendimento industrial estava abaixo do que era 
esperado, pois, embora nos anos de 1885 e 1886 tenha ficado 

313 Ibid., p. 536-537.
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em torno de 8,5%, esse percentual caiu para 6,395% em 1891, 
ficando pouco acima de 6% nos exercícios seguintes. Algumas 
fábricas do Nordeste açucareiro e do Rio de Janeiro conseguiam 
tirar mais de 8% e, nos piores casos 6,5%. O Engenho Bamburral, 
localizado perto de Recife, por exemplo, apresentava uma 
rentabilidade média de 8,4%, enquanto o Engenho Central de 
Lorena, em São Paulo, apresentou um percentual de açúcar de 
9,07%, na safra de 1905. O fraco rendimento do Engenho São 
Pedro parecia derivar da qualidade das canas plantadas, conforme 
se pode ver no relatório do coronel Fabrício Caldas de Oliveira, 
que durante 18 anos esteve no comando de sua administração:

[...] Pois me parecia naquela época, e agora no-la vieram 
provar os campos demonstradores, que a fraca percenta-
gem sacarina da cana deriva, não só do sistema de cultura, 
aliás, rudimentaríssimo , que seguimos, mas também da 
degenerescência da cana com que trabalhamos.314

Logo nos primeiros anos, o Engenho já dava sinais de 
que caminhava para o malogro. Os resultados tão propagados 
por seus fundadores não se confirmavam: a produção sempre 
esteve abaixo do previsto, os rendimentos baixos, os preços 
internacionais continuavam em queda e a oferta da matéria-
prima, sempre em quantidades menores do que eram esperadas, 
uma vez que o suprimento regular de cana tornou-se um 
problema insuperável, geravam uma situação de trabalho com 

314 PAXECO, op. cit., p. 231 (grifo nosso). Também muitos outros engenhos centrais do país 
como o Maracangalha e o Santo Antônio de Vargas, na Bahia, apresentavam uma rentabilidade 
industrial de cerca de 6%, o mesmo acontecendo com outras fábricas como o Engenho Iguape
-BA, o Quissamã e o Barcelos, ambos no Rio de Janeiro. Na época, alguns engenhos de Java, 
Cuba, Guadalupe e de outros locais das Antilhas atingiam um rendimento próximo de 11%. Na 
safra de 1898, o Engenho Santa Cruz, na Bahia obteve uma rentabilidade de 8,5%.
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grande capacidade ociosa. O empreendimento não foi capaz de 
introduzir novas tecnologias agrícolas, de modo a aumentar a 
produtividade e melhorar a qualidade das canas fornecidas. Neste 
aspecto, o planejamento da oferta de matéria-prima foi uma das 
causas do insucesso do empreendimento, pois os idealizadores do 
Engenho não conseguiram ver a escala de produção que teriam 
que enfrentar ao ter que produzir matéria-prima em tão grande 
quantidade, de modo que “a acumulação de dívidas, a falta de 
capitais suficientes para liquidar os débitos e o não pagamento 
de dividendos aos seus acionistas tornaram duvidoso o êxito do 
empreendimento.”315

Como bem se expressou Viveiros316: 

 […] De queda em queda, de desastre em desastre, o En-
genho Central ficou sem capital para o financiamento de 
suas safras. Afinal, os bancos credores levaram-no a leilão, 
arrematado por 90 contos, vendido por 250 e revendido 
por 790 para outras terras. De lá só puderam arrancá-lo à 
força de dinamite.

 
Com muita dificuldade, o Engenho Central havia 

produzido até 1913. Assim, em 29 safras, fabricou 22.680.062 
quilos de açúcar e 4.209.927 litros de aguardente, no valor de 
Rs 7.192:595$000, o que daria uma média de 782.877,18 kg de 
açúcar, de 145.169,90 litros de aguardente e um produto bruto 
de 248:020$517 réis, por ano. Teve suas atividades paralisadas 
em 1914 e suas máquinas vendidas para Pernambuco, em 1916.

Ao se afastar do Engenho Central São Pedro, o senhor de 
engenho Dr. João Antônio Coqueiro, juntamente com o Dr. José 
Francisco de Viveiros e o lavrador Jerônimo José de Viveiros, 
315 CALDEIRA, op. cit., p. 55.
316 VIVEIROS, op. cit., p. 550-551.
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os três proprietários de engenho, resolveram juntar-se à firma 
comercial Almeida Júnior & Cia, para criar outro engenho 
central. Constituíram a empresa União Agrícola, com capital 
de 700 contos, que poderia ser elevado para até 3.000 contos, e 
cujos estatutos chegaram a ser publicados no jornal O Paiz em 
1882. Apesar das lutas dos seus organizadores, a União Agrícola 
não chegou a bom termo e morreu antes de instalar um engenho 
central, pois a garantia de juros conseguida em 1882 foi declarada 
caduca, em 1884, por ter o Dr. João Coqueiro deixado de organizar 
a companhia dentro do prazo fixado pelo Regulamento de 1881.

Durante a realização da 2ª Exposição do Açúcar e 
Algodão em 1885, as amostras do Engenho Castelo, pertencente 
ao Dr. João Coqueiro, embora tenham recebido menção honrosa 
na exposição anterior, não foram submetidas ao processo de 
classificação, mas ficaram expostas em separado, ao lado das 
amostras provenientes do Engenho São Pedro, sob o argumento 
de que aquele também era um “engenho central”. “No meio 
dellas, foi preparado um logar reservado para as amostras do 
Engenho Central São Pedro e Engenho Castello, que é também 
um engenho central”.317

Os membros do júri da Exposição resolveram dar 
prêmios especiais aos dois citados engenhos--prêmios de honra-- 
atendendo aos “sacrifícios” dos seus proprietários em apresentar 
açúcares de tão boa qualidade.

 Existem poucas informações acerca da transformação do 
Engenho Castelo em engenho central. Sabe-se que também ele 
foi beneficiado, como já havia sido o Engenho S. Pedro, com a 
isenção, por dois anos, do pagamento dos direitos de exportação 

317 COQUEIRO, op. cit., p. 27 (grifo nosso).
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de seu açúcar, a qual não mais seria renovada pelo presidente 
José Bento de Araújo, a partir do ano de 1886. 318

Acerca da instalação desses engenhos no Brasil, Perruci319 
diz que

Numerosos pequenos engenhos centrais foram criados in-
discriminadamente graças às subvenções governamentais. 
Bastava, aliás, que um senhor de engenho introduzisse 
algumas modificações ou alguns aperfeiçoamentos na sua 
moenda para que pedisse e obtivesse os favores do poder 
público. Em realidade as falências foram tão numerosas 
quanto as inaugurações de engenhos centrais. 

Não existem indicações de que o Engenho Castelo tam-
bém foi beneficiado com alguns daqueles favores citados por 
Gadiel Perruci e conseguido os benefícios do Governo, com a 
introdução de muitas inovações que o proprietário realizou no 
engenho, após sua volta da França, em 1883. O recebimento dos 
benefícios do Governo para a transformação de sua fábrica, em 
engenho central, entretanto, não foi confirmado posteriormente, 
embora Marques320 informe que, em 1883, essa usina de açúcar 
já era um engenho central. 

Como aconteceu nas demais províncias do país, a 
experiência dos engenhos centrais foi um completo fracasso, 
que jogou por terra os sonhos de Martinus Hoyer e seus 
companheiros. A instalação desses engenhos no Maranhão não 

318  A Lei nº 211, de 28/04/1898 autorizou o Governo a mandar cancelar o débito de R$ 
46:588$258 que a Companhia Progresso Agrícola tinha com o Estado. FERNANDES, Hen-
rique Costa. Op. cit. p. 389.
319 PERRUCI, op. cit., p. 122. “Era uma época em que um número imenso de empresas se 
instalavam em todos os lugares, sem estudos prévios e sem finalidades recomendáveis.” Cf. 
DIAMANTI, op. cit., p. 228.
320 "Em 1883 o Dr. João Antônio Coqueiro instalava, também no Pindaré, a primeira usina 
central maranhense, senão brasileira, dotada de laboratório químico.” Cf. MARQUES, op. 
cit., p. 76.
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significou nenhuma mudança nas atividades agrícolas, não 
houve a introdução de nenhuma nova tecnologia na produção 
das canas, apenas a repetição de tudo o que já se conhecia de 
destruidor das florestas e dos solos da província. Na realidade, 
um engenho central somente poderia ser viabilizado com a 
injeção de grande soma de capital na economia canavieira, e que 
pela sua escala de produção afastaria a participação dos senhores 
de engenho menos poderosos. Representava a transferência do 
controle dos mecanismos da produção dos velhos agricultores 
para os comerciantes de São Luís e, com o fracasso destes, o 
retorno aos velhos métodos de elaboração do açúcar mascavo, 
da aguardente e da rapadura, nos velhos engenhos do Maranhão.

Os engenhos centrais não deram à indústria do açúcar no 
Maranhão grande e duradouro surto, porque em 1888, a 
abolição da escravidão a desmantelou consideravelmente 
e para nunca mais voltar aos dias prósperos que conhecera 
outrora.321

Não se devem culpar os idealizadores dos engenhos 
centrais por aquela tentativa de modernização, pois era o que 
estava acontecendo no país, naqueles anos. Na verdade, quando 
achavam que aquelas inovações tecnológicas seriam a salvação 
da lavoura, apenas estavam criando uma “ armadilha” para eles 
mesmos. Todavia, não se pode negar o espírito progressista de 
alguns, como do senhor de engenho João Antônio Coqueiro, do 
jornalista Themístocles Aranha, do comerciante Martinus Hoyer 
e de outros que, de certa maneira, tentaram introduzir algum tipo 
de modernidade e dinamismo na claudicante economia agrícola 
da província.

321 Ibid.



7 FINANCIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Desde as primeiras exportações de algodão pela 
capitania do Maranhão, na segunda metade do século XVIII, 
o capital mercantil passou a exercer um forte mecanismo de 
dominação sobre a agricultura local. Essa situação aumentou ao 
longo do período colonial e continuou durante todo o Império, 
estendendo-se até o século XX. Através do crédito agrícola, 
dos preços dos produtos de exportação e de importação e dos 
processos de comercialização, esse capital exerceu um forte 
controle da produção de exportação, apropriando-se das maiores 
fatias de lucro que esse comércio poderia render. Isso aconteceu 
inicialmente com a lavoura algodoeira e, posteriormente, também 
com as atividades produtoras de açúcar e aguardente.

Com as dificuldades por que passavam os lavradores de 
algodão, muitos deles, sem condições de quitar seus débitos, 
simplesmente abandonaram a lavoura e mudaram-se para a 
capital. Outros resolveram migrar para a produção canavieira 
e, inúmeros deles, como não possuíam os capitais necessários, 
recorreram ao crédito para a montagem de seus engenhos.

A expansão da economia canavieira no Maranhão não 
começou do zero, como já havia acontecido com a produção 
algodoeira, um século antes. A economia algodoeira deixou um 
acervo de terras apropriadas, de escravos e de fundos entesourados, 
os quais encontraram muitas aplicações no desenvolvimento 
da produção açucareira, à medida que os engenhos iam sendo 
implantados na Baixada Maranhense, no Litoral Norte, e nos 
vales do Mearim, Pindaré, Itapecuru e Parnaíba. Em inúmeros 
casos, os próprios lavradores transferiram-se do algodão para a 
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cana. Muitos dos produtores continuaram apenas com o algodão 
e outros, com os dois tipos de lavoura.

No início da expansão canavieira, alguns antigos produtores 
de algodão auto-financiavam o plantio de seus canaviais e a 
instalação de engenhos, mas a grande maioria teve que recorrer 
ao comércio, obtendo os fundos iniciais através de financiamento, 
fazendo com que ocorresse um crescente endividamento desses 
senhores de engenho. Se a economia canavieira não partiu da 
estaca zero, encontrando capitais previamente acumulados na 
própria província, sua rápida expansão não teria sido viável 
sem um mecanismo de financiamento regular e institucional. 
A atividade do financiamento unificou-se com as atividades de 
comercialização, fazendo com que o mesmo agente do crédito 
também comercializasse a produção.

Cada comerciante operava com determinado número de 
senhores de engenho: adiantavam recursos para as safras futuras, 
para o plantio de novos canaviais e aquisição de engenhos, 
através do fornecimento de dinheiro, artigos de produção e de 
consumo, pelo que cobrava juros exorbitantes de 24 a 36% a.a. 
pelos valores que adiantava. 

Enquanto os preços internacionais foram elevados, 
a economia canavieira conseguiu ir bem, mas com a baixa 
generalizada dos preços, os produtores rurais começaram a ter 
dificuldades em saldar seus compromissos com os credores, 
como escreveu o senhor de engenho Sérgio Vieira:

[...] os seus credores, antevendo a dificuldade dos seus 
pagamentos, concorreram todos a fustigá-los para serem 
pagos: desanimados e desesperados, já sem crédito, e 
até como que repellidos, por que todos evitavam-lhes 
o contato, todos receiam-se delles; conhecendo a sua 
insolvabilidade, nada mais lhes restando do que uma 
liquidação forçada […] valendo-se do único recurso que 
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lhes resta: dos seus escravos, em consequência da procura 
e elevado preço porque os pagam, pois que para mais não 
há compradores. Isto é o que se tem dado, se dá e se dará, 
se não mudar a situação em que nos achamos.
Esta crise tem affectado mais ou menos a todos, e o 
desânimo é geral.322 

Sérgio Vieira reclamava da necessidade da criação de 
bancos hipotecários na província, uma vez que os juros pagos 
pelos fazendeiros eram muito elevados e recomendava a quem 
tivesse algum capital, que pensasse bem antes de aventurar-se 
com a implantação de qualquer atividade agrícola. O mesmo 
recomendava para aqueles que, sem capital, procurassem os 
bancos ou comerciantes financistas para tomar qualquer quantia 
para investir na lavoura. Esse fazendeiro achava que, se não 
houvesse uma redução dos juros, “veremos em poucos anos este 
nosso infeliz Maranhão reduzido à tapera.”323 

Para Alexandre Theóphilo de Carvalho Leal, as taxas de 
juros não seriam tão altas, porém o que mais prejudicava a lavoura 
eram as amortizações de 10%, de 4 em 4 meses, uma vez que 
muitos dos lavradores que implantaram engenhos tiveram que fazê-
lo com o crédito conseguido nos bancos, mas principalmente, no 
comércio, pois, segundo ele, quase todo financiamento concedido 
à agricultura no Maranhão provinha do comércio. Era o crédito 
comercial que predominava nos financiamentos aos engenhos.

Para demonstrar o seu argumento, o Dr. Theóphilo dizia 
que qualquer engenho de açúcar com moendas a vapor, depois de 
montado e em estado de funcionamento, constituía cerca de um 
terço do capital do lavrador e certamente teria se erigido com 
base no crédito.

322 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 2, n. 2, 30 de julho de 1876., p. 10. (grifo nosso).
323 Ibid.
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Considerando-se um lavrador com um capital total de 100 
contos de réis e tendo recebido um financiamento de um terço 
desse valor, o Dr. Theóphilo fazia uma estimativa das receitas, 
dos juros e amortizações da dívida desse lavrador, mostrando a 
diferença entre o sistema de três amortizações e o de apenas um 
reembolso anual, como se pode ver pelo quadro 21.

Quadro 21 - Juros e Amortizações de um Empréstimo Agrícola 
de 33:333$000 réis, em 1876324

NOME 3 AMORTIZAÇÕES POR
ANO(réis)

1 AMORTIZAÇÃO POR
ANO(réis)

1 – Rendimentos (1) 12:000$000 12:000$000
2 – Juros (10% a.a.) 3:333$000 3:333$000
3 – Amortização anual 9:999$000 3:333$000
4 – Desembolso anual (2
+ 3)

13:333$000 6:666$000

5 – Superávit / Déficit -1:333$000 + 5:334$000

 (1) 12% sobre o capital total de R$ 100:000$000

Mesmo se a dívida fosse de apenas um quarto do capital, 
isto é, de 25:000$000 réis, a tabela não se modificaria de maneira 
satisfatória e o resultado seria semelhante: 

A lavoura não vestirá, nem comerá enquanto tiver que 
pagar amortizações de 10% a.a. de 4 em 4 meses, tendo 
contra si, de mais a mais, e como em concurso infernal, a 
inconstância das estações, a baixa excessiva dos gêneros 
de exportação e sem probabilidade de melhorar, a produ-
ção de dia em dia mais cara e difícil, e a escassez cada vez 
maior de braços válidos.325 

A situação mudaria bastante com apenas uma amortização 
anual, mesmo com os juros de 10% a.a., pois, em vez de um 

324 JORNAL DA LAVOURA, São Luis, ano 1, n. 1, 15 de junho de 1875, p. 
325   Ibid.
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déficit de 1:333$000 réis, haveria um superávit de  5:334$000 
réis. O lavrador pagaria suas dívidas e ficaria com quase a metade 
dos rendimentos para suas despesas. O Dr. Theóphilo também 
advogava a criação dos bancos hipotecários, que serviriam não 
só para reduzir os juros, como para aniquilar a “agiotagem” que 
dominava a economia maranhense.

Os estudiosos da agricultura provincial concordam 
plenamente quanto aos aspectos do financiamento da produção 
agrícola local. Ele era feita basicamente pelos comerciantes 
financistas, através das “contas correntes” realizadas entre esses 
comerciantes e os agricultores. Segundo Faria326, os comerciantes 
iam, ao longo dos anos, “aviando” as mercadorias de que os 
lavradores precisavam e anotavam nas contas correntes. As 
dívidas eram saldadas ou apenas amortizadas nas épocas das 
colheitas dos gêneros ou das safras de açúcar e de aguardente.

 Os comerciantes funcionavam também como 
representantes dos produtores, recebendo suas correspondências 
e enviando para suas respectivas fazendas, ou ainda prestando 
outros favores, como adiantando algum numerário para os filhos 
dos fazendeiros que estudavam na capital.

Ao analisar 127 inventários nos cartórios de Viana, 
Faria327 constatou que os fazendeiros daquela região não 
conseguiam fazer funcionar seus estabelecimentos agrícolas sem 
recorrerem aos créditos dos comerciantes e que os casos mais 
comuns eram os das “contas correntes” quase nunca saldadas 
integralmente, pois os saldos sempre se apresentavam a favor 
dos comerciantes.328

326 FARIA, op. cit., p. 64.
327 Ibid., p. 66-67; 
328 GORENDER, op. cit., p. 494.
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 As transações com bancos eram raras e a autora só 
encontrou dois casos, e em um deles, o financiamento não foi 
viabilizado por morte do marido de uma proprietária. Em outro 
caso, o fazendeiro recorreu a um banco, dando seu engenho 
como garantia hipotecária, mas não se sabe se o financiamento 
foi realizado.

Assim, ainda de acordo com a autora mencionada, 
havia “uma dependência estrutural do setor agrícola para com 
o grande comércio, que continuava funcionando como capital 
financeiro, mesmo com os bancos que já existiam na província. 
”329 Essa autora conclui que “a atividade agrícola era praticada 
com dificuldade, não permitindo aos fazendeiros um rendimento 
que lhes possibilitasse formar uma certa reserva monetária para 
servir de capital de giro. ”330 

A constante falta de crédito agrícola e a recusa dos bancos 
em aceitar certas hipotecas rurais faziam com que os fazendeiros, 
sem liquidez para as atividades agrícolas e dos engenhos, ficassem 
dependentes dos comerciantes. Esses negociantes que pagavam 
caro os seus empréstimos aos bancos de São Luís, não só cobravam 
juros elevados de seus clientes, como ainda exigiam gordas 
comissões como representantes deles. Mesmo com a existência de 
um banco hipotecário, muitos fazendeiros preferiam não se valer 
das novas oportunidades, dadas as dificuldades em apresentar 
certos documentos de suas propriedades, uma vez que, total ou 
parcialmente, foram adquiridas por meios fraudulentos, ou pelo 
menos, difíceis de documentar.

Segundo Francisco Mesquita, havia no Maranhão dois 
tipos de crédito agrícola: o particular ou usurário e o oficial ou 

329 FARIA, op. cit., p. 65.
330 Ibid., p. 74.
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bancário. O primeiro seria aquele ofertado pelos comerciantes, 
ou seja, pelo capital comercial e era feito em dinheiro ou 
em mercadorias que eram adiantadas aos fazendeiros. Os 
pagamentos também poderiam ser realizados de duas formas: 
em dinheiro ou com as mercadorias produzidas pelos lavradores 
e que geralmente eram o açúcar, a aguardente e o algodão.331 

Com esse tipo de crédito, o comerciante tinha grande 
poder de domínio sobre o produtor rural, de sorte que, além 
dos juros altos e das duas (ou três) amortizações anuais, ainda 
ocorriam vários tipos de fraudes contra os lavradores, por ocasião 
da entrega dos produtos para pagamento das dívidas.

Os financiamentos diretos, ofertados pelos bancos, 
eram feitos em dinheiro, efetuavam-se principalmente através 
do crédito hipotecário, mas este era em menor quantidade e 
destinava-se especialmente à aquisição de escravos, mas também 
seria utilizado em muitas outras despesas, como a aquisição de 
engenhos, peças, sacaria, transportes, salários, entre outras.

Mesmo com a ausência de um banco hipotecário, 
na metade dos anos de 1870, já se observava um grande 
endividamento da lavoura para com os dois bancos da província, 
como se pode observar no quadro 22. As dívidas dos fazendeiros 
das comarcas da capital e do interior atingiam a cifra de mais 
de 949 contos de réis, com taxas de juros que variavam de 6% a 
24%:332

331 MESQUITA, Francisco de Assis Leal. Vida e morte da economia algodoeira do Ma-
ranhão: uma análise das relações de produção na cultura do algodão, 1850/1890. São Luís: 
UFMA, 1987, p. 194-195.
332Relatório do Presidente Augusto Olímpio Gomes de Castro, 1874, p. 44. 
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Quadro 22 - Hipotecas de Estabelecimentos Rurais no Mara-
nhão333

COMARCA
ESTABELEC.

RURAIS

VALOR DA
HIPOTECA

(réis)

TAXA DE
JUROS

OBSERVAÇÃO

Capital 11 31:168$211 7 a 12%
a.a.

A maior parte já
está paga.

S. Bento Não consta o nº 11:928$857 12 a 20%
a.a.

Não consta o
prazo.

Guimarães 8 37:106$671 10 a 18%
a.a.

6 meses a 4 anos

Turiaçu 2 9:502$550 12% a.a. 12 meses
Baixo-Mearim 1 24:000$000 12% a.a. 1 ano
Rosário 16 54:530$298 6 a 12%

a.a.
2 meses a 4 anos

Itapecuru-
Mirim

17 134:150$342 10 a 18%
a.a.

6 meses a 8 anos

Codó 13 91:895$442 8 a 18%
a.a.

6 meses a 4 anos

Alto-Mearim 44 497:717$789 10 a 24%
a.a.

Não constam
prazos

Caxias 13 60:615$594 12 a 24%
a.a.

Idem

Soma + de 125 949:615$754 - -

No período de 1846 até o final do Império, quatro 
estabelecimentos bancários foram instalados no Maranhão, tendo 
sido o primeiro deles o Banco Comercial do Maranhão, fundado em 
1846, que fez a taxa de juros baixar de 24 a 36% para 9 a 10%. Foi 
extinto em 1855, por decisão do Governo Imperial, que ordenava 
sua dissolução e fusão com a Caixa Filial do Banco do Brasil.

Em 1857, foi fundado um novo banco na província e 
instalado no ano seguinte, com o nome de Banco do Maranhão, 
com capital de 1.000 contos de réis. Posteriormente, teve seu 
capital ampliado e uma carteira hipotecária criada.

Pelo Decreto nº 4.390, de 15/07/1869, do Governo 
Imperial, surgiu o Banco Comercial, com capital de 2.000 contos, 
dividido em 20.000 ações. Jerônimo Viveiros diz que, a partir de 

333 Relatório com que o Dr. Augusto Olímpio Gomes de Castro passou a administração da 
província ao Dr. José Francisco Viveiros, em 18 de abril de1874, p. 44.
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1878, os dividendos desse banco foram diminuindo, passando de 
3$600 réis cada ação, naquele ano, para apenas 2$000 réis, em 
1893.334 As taxas de desconto haviam caído, de 10 e 11% para 
8 e 9%, com a criação, no final de 1877, do Banco Hipotecário 
e Comercial do Maranhão, velha aspiração dos agricultores 
maranhenses, que viam nesse tipo de instituição financeira, uma 
das saídas para a grande crise agrícola provincial.335 

Mesmo com a criação de um banco hipotecário na 
província e com o rebaixamento das taxas de juros e a ampliação 
dos prazos dos financiamentos (fato almejado pelo Dr. Theóphilo 
Leal e exemplificado em seus cálculos)336, a situação da lavoura 
não mostrou nenhuma melhora, haja vista o relatório do próprio 
Banco Hipotecário, relativo ao exercício de 1913/14:

Foram iniciadas as suas operações em 1878, realizando-
se de então até fins de 1913 empréstimos hipotecários em 
número de 347, sendo 99 agrícolas, na importância de 
1.105:300$000 e 248 urbanos no valor de 2.395:400$000, 
emitindo-se portanto 23.954 letras hipotecárias de cem mil 
réis cada uma.

Dos 99 empréstimos agrícolas foram liquidados 61, muitos 
deles com avultado prejuízo, e existem presentemente por 
liquidar 38 empréstimos, representando a importância de 
187:983$793, que se pode considerar perdida, pois que das 
respectivas hipotecas apenas restam as terras e algum ma-
quinário inutilizado pela ação do tempo, e, portanto, sem o 
mínimo valor, porquanto em seguida à lei da emancipação 
os mutuários foram abandonando as fazendas.

Dos 61 empréstimos agrícolas liquidados apurou-se o pre-
juízo de 329:124$533, importância que reunida à dos 38 

334 VIVEIROS, op. cit., p. 277.
335 Somente em 1886, os comerciantes de Pernambuco conseguiram fundar um banco hipo-
tecário, com o modesto capital de 500 contos de réis, contra a ferrenha oposição dos corres-
pondentes. Em 1889, quando o governo imperial concedeu-lhe 3.000 contos de réis, para 
empréstimos agrícolas, pôde o Banco prestar ajuda aos engenhos. Cf. LEVINE, op. cit. p. 73. 
336 Os juros seriam de 7% a.a. com apenas uma amortização anual.



|184|  Carlos Jesus de Carvalho

empréstimos existentes atrás referido, demonstra o preju-
ízo de metade do valor total desta classe de hipotecas.”

Não deveis ignorar que desde a lei da abolição servil em 
1888, que produziu a completa derrocada da lavoura, as 
crises neste Estado têm sido sucessivas e por último veio 
a grande crise atual da Nação que lançou o país em ver-
dadeiro estado de desolação, afetando a tudo e a todos, e 
produzindo incalculáveis prejuízos. [ …] e se não fosse 
a promulgação da lei que aboliu o elemento servil, é de 
se presumir que os mutuários agrícolas tivessem solvido 
os seus compromissos, porquanto, além dos imóveis res-
pectivos, gados, e utensílios da lavoura, faziam parte das 
hipotecas alcançadas cerca de 2400 escravos, os quais, 
dado mesmo o baixo preço de 400$000 réis a cada um, 
produziriam 960 contos de réis, pouco menos do valor dos 
empréstimos feitos; convindo lembrar que o valor venal 
do escravo constituía então a base principal da garantia do 
empréstimo, e uma vez solapada essa base o edifício fa-
talmente ruiria. Foi o que aconteceu com os empréstimos 
agrícolas.337 

Como escreveu Jerônimo Viveiros, o Banco Hipotecário 
prosperou até o ano de 1888, quando a abolição da escravidão 
causou-lhe enormes prejuízos, ao desvalorizar a propriedade 
rural.338 

A presença desse Banco no Maranhão, apesar de tão 
solicitada pelos maiores lavradores de algodão e senhores de 
engenho da província não conseguiu reanimar a lavoura, pois 
muitos fazendeiros preferiram continuar com os financiamentos 
realizados com os comerciantes financistas, pois, embora 
mais caros (e com 2 amortizações anuais, mas capitalizadas 
semestralmente), eram mais rápidos e eficientes, e os produtores 

337 Relatório da Diretoria do Banco Hipotecário e Comercial do Maranhão, 1913 e 1914. 
Apud VIVEIROS, op. cit. p. 281 e 282 (grifo nosso). 
338 “[...] em abril de 1889, o Banco Hypotecário do Maranhão procedeu a uma das maiores 
execuções de suas dívidas hipotecadas.” Cf. A PACOTILHA, São Luiz, n. 104. Apud MES-
QUITA, op. cit., p.197.
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poderiam pagar com os próprios produtos agrícolas. Os créditos 
bancários continuaram sendo morosos e as garantias ofertadas 
nem sempre eram aceitas pelos bancos, o que forçava os 
fazendeiros a recorrer aos financiamentos do comércio.

Mesquita339 justifica ainda a preferência dos fazendeiros 
pelo crédito comercial, em virtude dos pagamentos das 
amortizações anuais: de 4 em 4 meses as dos bancos e, de 6 em 6 
meses, as feitas pelo capital comercial, “o que na prática poderia 
ser relaxado desde que o fazendeiro apresentasse algumas 
vantagens ao comerciante.” 

Com o aumento constante do endividamento, os 
fazendeiros tiveram que se descapitalizar,  vendendo parte de 
seus bens: escravos, equipamentos e terras, fazendo com que, 
com menos capital e mão de obra, caíssem a produção e as 
rendas agrícolas, reduzindo substancialmente a capacidade de 
pagamento desses produtores rurais.

Com o tempo, aumentaram consideravelmente as dívidas 
da lavoura com os bancos e, especialmente, com o capital 
comercial. Os débitos cresceram muito e as dívidas eram roladas 
até quando o credor não mais podia suportar a situação. Daí, 
tornaram-se constantes, no Maranhão, as execuções judiciais 
de lavradores, “levando muitas vezes, a leilões, propriedades 
inteiras.”340 A lavoura chegou a uma situação de insolvência, 
que nem mesmo a criação de um banco hipotecário, com juros 
menores e prazos de financiamento mais dilatados (e apenas 
uma amortização anual) pôde salvar a agricultura de exportação 
provincial da grande crise em que se metera, nos dois últimos 
decênios do período imperial.

339 Ibid., p. 196.
340 Ibid., p. 197.
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Em 1875, o Jornal da Lavoura publicou uma carta de um 
fazendeiro que assinava simplesmente “Um lavrador de Codó”, 
refutando as colocações do deputado Gomes de Castro acerca do 
programa de auxílio à lavoura, em que o parlamentar afirmava 
que a agricultura não estava tão necessitada de socorro como se 
pretendia.

Dizia o fazendeiro que a lavoura estava em “péssimas cir-
cunstâncias” e que, em um raio de 5 léguas, a partir de sua proprie-
dade, existiam cerca de 30 fazendas de algodão, das quais somente 
três achavam-se sem dívidas, pois nas demais, seus proprietários 
debatiam-se contra a “torrente que estava levando a lavoura para 
o abismo do endividamento”341, o que significa dizer que 90% 
daqueles lavradores da principal região algodoeira da província 
achavam-se endividados. E para provar o que afirmava, apresen-
tava um orçamento da produção de sua própria fazenda.

Com um total de 50 escravos de todas as idades, o lavrador 
calculava uma produção média anual de 70 sacas de algodão (cer-
ca de 420 arrobas), com uma renda anual estimada em 3 contos 
de réis, e uma dívida de 15 contos de réis ao comércio, sendo as 
despesas especificadas como abaixo se demonstra no quadro 23:

341 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 11, 15 de novembro de 1875, p. 92.
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Quadro 23 - Receitas e Despesas de uma Lavoura de Algodão, 
em Codó-MA:1875342

RECEITAS E DESPESAS VALOR (réis)
I – Receita
70 sacos de algodão (420 arrobas) 3:000$000 (1)
II - Despesas
1 - juros de 12% a.a. sobre R$
15:000$000

1:850$000 (2)

2 – feitor 200$000
3 - bois de consumo 200$000
4 - bois de carro e animais 100$000
5 - implementos (machados, foices,
enxadas, etc.)

100$000

6 - medicamentos 100$000
7 - sal 50$000
8 - roupas 100$000
9 - total 2:700$000

(1) Os demais artigos produzidos pelos escravos seriam somente para o 
consumo da fazenda.
(2) Capitalizados de 6 em 6 meses. Esses juros respondiam por cerca de 
68,5 % das despesas da lavoura do produtor.

Pelo que se pode observar, não foi incluída, nos cálculos 
feitos, nenhuma amortização da dívida devida ao comércio, 
que era a dívida total do lavrador. Com tais juros que eram 
cobrados, (mais de 68% do valor das despesas), não haveria a 
mínima possibilidade de liquidação do débito, o que por si só, já 
tornava inviável a continuidade de qualquer exploração agrícola. 
O lavrador explicava ainda que aí não se achavam incluídos os 
escravos inválidos e crianças, cujas despesas de manutenção 
corriam por conta do proprietário rural.

Nos cálculos apresentados, também não estavam consig-
nadas as despesas realizadas com sacaria, na base de 3,5 varas de 
estopa343 para cada saca de algodão, ao preço de 583 réis a vara, 
de maneira que, para o acondicionamento de 70 sacas, haveria 

342 Ib. ano 1, n. 11, 15 de novembro de 1875, p. 92.
343 1 vara = 1,10 m.
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um gasto de 142$835 réis, conforme valores fornecidos por ou-
tro fazendeiro daquele município, Caetano Salazar Sanches, em 
carta publicada no Jornal da Lavoura, o que reduziria ainda mais 
o pequeno lucro da lavoura.344 

O “lavrador de Codó” mostrava ainda que se os juros 
(aqueles previstos nos empréstimos do Governo que deveriam 
ser feitos à lavoura) fossem de 6% a.a. e as amortizações de 4%, 
poderiam melhorar bastante as finanças dos produtores rurais, 
uma vez que, naquelas circunstâncias, o devedor só teria que 
pagar 1:500$000 réis, no primeiro ano. Nos anos seguintes, os 
valores monetários iriam sucessivamente diminuindo, em função 
da gradativa redução do saldo devedor. Finalmente, concluía 
seu argumento afirmando que sem os empréstimos solicitados 
ao Governo, os fazendeiros não teriam saída, a não ser vender 
seus escravos e ficar cada vez com menos mão de obra para os 
trabalhos da fazenda, e que a lavoura ia ficando cada vez mais 
sacrificada, exposta a “tantos perigos, privações, trabalhos, 
desgostos e degredo.”345 

Achilles Lisboa, citado por Mesquita, transcreve o trecho 
de uma carta, cuja data não menciona, e que diz:

V. S. bem conhece que a lavoura aqui no Maranhão ficou 
inteiramente desorganizada desde o ano de 1888. Mesmo 
antes disso, pelo erro cometido por grandes lavradores de 
mudarem a sua lavoura de algodão para a canna de assu-
car, as condições da lavoura foram-se tornando precárias 
pelo insucesso da quasi totalidade dos engenhos de cana. 
Nestas condições foi que o Banco Hypotecário e Comer-
cial do Maranhão procurou amparar ao menos parte dos 
lavradores por meio de empréstimos agrícolas, medida 
esta que não poude aproveitar pelo estado de desânimo e 
de compromissos em que se encontravam. Na maioria dos 

344 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 2, n. 9, 15 de novembro de 1876, p. 67.
345 Ib. ano 1, n. 9, 15 de outubro de 1875, p. 92. 
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casos, as quantidades levantadas no Banco como emprés-
timo a lavradores não foram aplicadas à lavoura, mas aos 
débitos dos lavradores. Acresce que nessa época, o valor 
dos principais gêneros de nossa lavoura tinha preços re-
duzidos, que não animavam os lavradores a continuar suas 
explorações agrícolas.346 

O Banco Hipotecário não pôde salvar a lavoura de 
exportação. Nem mesmo com os recursos financeiros injetados 
pelo Governo Imperial, em 1889, com o propósito de ampliar a 
oferta de créditos à agricultura e ao comércio da província.347 Ao 
contrário, a partir de 1888, começou sua fase de prejuízos e, com a 
abolição, que arruinou muitos fazendeiros e inúmeros comerciantes 
financistas, esse Banco entrou também em decadência. 

Na época da expansão algodoeira, no final do século 
XVIII e início do século seguinte, muitos produtores de algodão 
encontravam fontes de financiamento pertencentes aos próprios 
agricultores que possuíam fundos guardados. Gaioso348 escreveu 
que “no Maranhão havia lavradores de algodão que acumulavam 
excedentes líquidos nos seus cofres, com eles suprindo outros 
lavradores, amigos ou parentes.” 

Na Província do Maranhão, não se tem conhecimento 
de nenhum caso de senhor de engenho que possuísse recursos 
disponíveis para financiar a aquisição de novos engenhos para 
parentes ou amigos. Pela baixa taxa de lucro que obtinham, talvez 
não existissem muitos deles que pudessem sequer financiar a 
aquisição de modernos equipamentos para seus próprios engenhos.

346 LISBOA, Achilles. O serviço do algodão e o seu insucesso, p. 20-21. Apud MESQUITA, 
op. cit., p. 198-199 (grifos nossos).
347 Os juros desses empréstimos seriam de apenas 6% a.a., além das amortizações, e com 
prazos fixados em cinco, dez e quinze anos. Cf. O GLOBO, 24 de outubro de 1889, p.2. Apud 
CALDEIRA, op. cit., p. 146.
348 GAIOSO, op. cit., p. 241.
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Após a fabricação dos açúcares, estes eram inicialmente 
postos em barricas, feitas nos próprios engenhos e enviados para 
o porto de embarque, no caso São Luís, onde eram depositados 
nos armazéns do Tesouro Provincial. Com o tempo, as barricas 
foram sendo substituídas pelos sacos de algodão, mais práticos e 
adquiridos no próprio comércio da capital, reduzindo bastante o 
uso da mão de obra escrava.

Alguns escritos da época mostravam as dificuldades 
dos senhores de engenho que achavam melhor o uso de sacos 
maiores, que possuíssem maior peso, pois os preços dos 
transportes nos navios eram calculados por unidade e, assim, 
quanto mais açúcar em cada saco, significaria um menor custo 
por arroba transportada.

Nos anos de 1875/76, tornou-se comum o Jornal da 
Lavoura publicar artigos de fazendeiros reclamando das 
decisões dos agentes do armazém do Thesouro Provincial (que 
armazenava todo o açúcar a ser embarcado), fixando um limite 
de 90 kg por saco de açúcar a ser depositado nos armazéns.

Com sacos maiores, reduziriam-se as perdas, como 
também seria reduzido o número de sacos, o que representava 
um custo menor nos transportes, já considerados bastante caros.

Os produtos eram transportados dos engenhos para as 
margens dos rios; daí, após alguns dias de espera, para o porto de 
São Luís e somente após certo tempo na capital, seriam enviados 
para a Europa. Mesquita estimou que os fretes internos dos produtos 
maranhenses oscilavam de 10 a 30% do valor das mercadorias 
transportadas, embora os açúcares do Engenho São Pedro só 
pagassem de frete 5,71% do valor das receitas. Mas aí não estão 
incluídas as despesas com os transportes de cana e lenha.349 

349 MESQUITA, op. cit., p. 203.
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Os açúcares depositados no Armazém do Tesouro ficavam 
à espera das embarcações, de onde seriam enviados para a Europa. 
Esse armazenamento representava mais um custo adicional para 
os fazendeiros, uma vez que os comerciantes sempre achavam 
um jeito de transferir esse custo para os produtores rurais.

Para agravar ainda mais a penúria dos donos de engenho, 
havia ainda alguns custos de comissões, direitos de exportação, 
taxas e fretes para o exterior, além de outras comissões criadas 
pelos intermediários ou pelos próprios comerciantes.

Dessa maneira, através dos processos de financiamento 
e de comercialização, os produtores rurais maranhenses sempre 
estiveram atrelados aos comerciantes, que exerciam um papel de 
dominação que acabava sufocando economicamente os donos de 
engenho da província.





8 A CRISE ECONÔMICA

Durante toda a segunda metade do século XIX, as 
exportações sofreram com a presença constante de dois grandes 
problemas: a concorrência de inúmeros outros produtores e a 
constante queda dos preços.

Por volta de 1850, o Brasil era o terceiro maior produtor 
mundial de açúcar de cana, vindo logo atrás de Cuba e dos Estados 
Unidos, mas, no fim do Império, já havia sido ultrapassado por 
produtores como Java e as Filipinas. No início do século seguinte, 
as Ilhas Maurício e o Havaí já fabricavam mais açúcar do que o 
Brasil.350

Nessa situação, o Maranhão e Pernambuco (o maior 
produtor do Império) também apresentavam produções 
decrescentes, a partir da segunda metade dos anos de 1880. 

Nos primeiros anos do período republicano, a produção 
nacional estacionou, mas no Maranhão ela simplesmente desabou, 
especialmente logo após a Abolição, cujos resultados para a 
economia estadual foram desastrosos.

Convém ressaltar que a economia já vinha sentindo os 
efeitos da concorrência dos açúcares provenientes da beterraba, 
indústria que surgiu no princípio do século XIX, a qual logo 
conquistou o apoio dos governos europeus, criando uma oferta 
adicional de açúcar, fazendo com que os preços mundiais entrassem 
em rápido e constante declínio. Assim é que, por volta de 1840, 
esse produto respondia por cerca de 5% da produção mundial e, 
com uma fabricação sempre crescente, chegou a representar 61% 
da oferta total, no final desse século, enquanto os açúcares da cana 

350 EISENBERG, op. cit., p. 54.



|194|  Carlos Jesus de Carvalho

perdiam mercado e, nessa queda, o Maranhão sofreu duríssimas 
consequências, conforme observou Lacroix351:

Enquanto a Europa e os Estados Unidos consumiam açúcar 
de cana, nossa exportação prevaleceu; quando passaram a 
ser fornecedores de açúcar de beterraba, a crise nos países 
produtores de cana foi geral. No Maranhão, cerca de 70% 
dos engenhos de cana foram desativados, não podendo os 
governos provincial e imperial evitar a linha vertiginosa-
mente descendente da economia maranhense. 

No quadro 24 pode-se ver que o açúcar de beterraba, em 
1886-1890 respondia por 56,5 % da oferta açucareira mundial 
e que a produção brasileira decrescia, tanto em volume quanto 
em participação no mercado mundial, chegando a representar 
apenas 0,8% do total no período de 1901-1905.

Ao conquistar a maior fatia do mercado mundial, os 
produtores do açúcar de beterraba retiraram o Brasil dos mercados 
europeus e o Maranhão, ao ter que enfrentar a falta de mão de 
obra após a abolição, entrou em profunda crise econômica, e a 
partir dos anos de 1890, a maior parte dos engenhos maranhenses 
abandonou o fabrico do açúcar. No final desse século, a produção 
açucareira havia-se reduzido significativamente no Estado.

351 LACROIX, Maria de Lourdes Lauande. A Educação na Baixada Maranhense: 
1828/1889. SECMA, 1982. (Série Inéditos), p. 31.”O notável desenvolvimento que tomou  a 
cultura da beterraba, a contar do meado do século atual, e mais que tudo o aperfeiçoamento 
do fabrico, quer do açúcar de beterraba na França, Alemanha e Rússia, quer do de cana nas 
Antílhas, Mauricius, Reunião e Java, era tal, em 1860, que já não podíamos competir. [...] 
Já naquela época, em 1861,1862, 1863 e 1864, os preços eram com pouca diferença, os de 
hoje.” Milet, Henrique Augusto. Os quebra-quilos e a crise da lavoura.Typografia do Jornal 
do Recife.1876, p-.43
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Quadro 24 - O Brasil no Mercado Mundial de Açúcar352

ANOS

Produção
Mundial (cana
e beterraba)
(toneladas
métricas)

Açúcar de
beterraba/
Produção
Mundial

(%)

Brasil /
Mundo

(%)

Pernambuco /
Mundo

(%)

1841-45 959.078 5,1 9,3 3,3
1846-50 1.146.281 9,3 10,3 4,2
1851-55 1.433.105 13,7 8,6 4,0
1856-60 1.676.492 21,3 6,3 2,9
1861-65 1.912.388 25,9 6,6 2,4
1866-70 2.414.270 32,0 4,4 2,6
1871-75 3.003.043 40,0 5,7 2,6
1876-80 3.320.512 44,2 5,3 2,8
1881-85 4.333.972 51,2 5,3 2,4
1886-90 5.572.260 56,5 2,8 2,1
1891-95 7.243.020 52,0 2,1 s/ dados
1896-00 8.174.820 61,0 1,4 0,5
1901-05 10.414.020 50,0 0,8 0,1

Embora tenha se acentuado no final do Império, a crise 
da lavoura maranhense começou bem antes da Lei Áurea, 
pois, no início dos anos de 1870, os senhores de engenho já se 
queixavam das grandes dificuldades por que estavam passando 
e das durezas que enfrentavam para conseguir melhores preços 
para seus produtos.

O relatório do presidente Gomes de Castro, em 1875, já 
afirmava:

Presa à rotina, desfalcada de braços, curvada ao peso de um 
débito que de anno para anno cresce e assoberba, se é triste o 
seu presente, mais triste e desanimador se lhe antolha o futu-
ro. [...] no seio da opulência ameaça-nos a miséria e os dons 
da natureza, tão pródiga para conosco, continuam abando-
nados e perdidos [...] São em verdade grandes os embaraços 
resultantes da falta de capitais e braços.353 

352 DEER. The history of sugar. v. 2, p. 490-491; O açúcar na vida econômica do Brasil, p. 
233-235; quadro 3 apud EISENBERG, op. cit., p. 47.
353 Relatório com que o presidente, Augusto Olímpio Gomes de Castro, passou a adminis-
tração da província ao Desembargador José Pereira da Graça, em 22 de fevereiro de 1875, 
p. 50. 
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E continua:

Além de escassa não é a produção completamente 
aproveitada. Alguns produtos ficam perdidos por falta 
de vias de comunicação ou pelo péssimo estado das 
existentes, e talvez não exagere affirmando que a quota 
dos produtos perdidos, iguala ou excede em valor a dos 
produtos enviados ao mercado.354 

Também o Dr. Alexandre Theófilo de Carvalho Leal, 
lavrador em São Luís Gonzaga, ao analisar algumas afirmações 
contidas naquele relatório, diz:

[...] Os lavradores residem em suas fazendas e trabalham 
porque a isto os incitam e obrigam o dever e o crédito, 
que precisam manter ilesos; que se não por virtude, por 
necessidade não despendem improdutivamente, senão 
que sofrem verdadeiras privações em sua vida íntima- de 
portas a dentro; e finalmente, se não são sábios, contam-
se felizmente em suas falanges pessoas formadas em 
medicina, em direito, em matemática, negociantes, um ou 
dois agrônomos, que cursaram as escolas da Bélgica e da 
França. […] muitos lavradores abandonando o cultivo do 
algodão, assentaram engenhos decana – e não possuindo 
parte delles capitais bastante, fizeram-no com capitais 
alheios, fornecidos pelo crédito; – enquanto se conservaram 
altos os preços do açúcar, a agricultura ia navegando em 
mar chão e céu sem nuvem-- hoje que decresceram elles, 
à metade do que eram, não diminuiu a produção e antes 
talvez tende a crescer, estimulada pela necessidade do 
momento – os rendimentos porém da agricultura é que 
decresceram quasi de meio a meio e puseram a descoberto 
a sua ruína iminente e sem cura se lhe não acudirem de 
prompto com a facilidade do crédito.355 

A constante queda dos preços do açúcar no mercado 
internacional levava preocupação aos lavradores que viam 
354 Ibid., p. 51.
355 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 1, 15 de abril de 1875, p. 8 (grifo nosso).
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ameaçado o seu futuro como senhores de engenho. Além dos 
custos de produção, que cresciam continuamente pelo acréscimo 
das despesas dos salários, havia ainda outras referentes aos fretes 
dos transportes fluviais, taxas e comissões dos exportadores, lucros 
dos armazéns do Tesouro e mais 5% de imposto geral e 3% de 
provincial, sem contar mais 5% que lançavam os exportadores nas 
contas de venda desses gêneros de exportação.  Em Pernambuco, 
por volta de 1878, o engenheiro e senhor de engenho Henrique 
Augusto Milet afirmava que esses impostos, fretes, comissões e 
taxas atingiam o percentual de 30 a 35% e que se os preços baixos 
do açúcar ainda deixavam algum lucro para os engenhos bem 
montados, para os demais, não pagavam as despesas.356 

O Jornal da Lavoura dizia que não se devia estranhar o fato 
de que o aumento da produção do açúcar e do algodão não tivesse 
influenciado em nada, em benefício dos lavradores, porque 

    
[...] se de um lado a produção cresceu em duplo, por outro 
lado manteve-se a mesma desproporção que lhe absorvia 
os lucros, continuando a ser enorme a despesa da produção 
em relação aos baixos preços do produto.”  357

Esse Jornal continua comentando que já se pagavam a homens 
livres, chamados para suprir a falta de braços, devido às exportações 
de escravos. Cita ainda que, se o lavrador não conseguisse um preço 
mínimo de 2$500 réis por arroba de açúcar, não salvaria os gastos 
com a produção e comercialização do produto, pois, em um período 

356 CONGRESSO AGRÍCOLA DO RECIFE. Anais... Recife: CEPA, 1878. p. 337.(grifo 
nosso).
357 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 2, n. 2, 30 de julho de 1876. p. 10.  Em Pernam-
buco, o engenheiro e dono de engenho Henrique Augusto Milet estimava que o produtor teria 
que encontrar um preço acima de 2$200 réis por arroba, para que pudesse conseguir algum 
lucro. Dizia ainda que os preços da arroba haviam caído para 2$000, 1$800 e até 1$500 réis. 
Milet, Henrique Augusto. Op. cit., p..37.
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de três anos, os preços haviam caído de 2$200 réis, para 1$600 e já 
estavam a 1$500 réis a arroba. Com os elevados custos de produção 
e os baixos preços de mercado, o Jornal explicava as causas de sua 
baixíssima rentabilidade, afirmando que, aumentar a produção sem 
que houvesse uma razoável redução dos gastos, seria a perpetuação 
de tal desequilíbrio.358 

Nos anos de 1870, já havia um reconhecimento de 
que a lavoura açucareira passava por grandes dificuldades, 
dificuldades essas decorrentes da própria estrutura de produção, 
com fretes elevados, produtos de má qualidade, falta de boas ou 
pelo menos razoáveis condições de transporte, juros elevados, 
obsolescência dos processos de produção, deficiência de capitais 
e, por último, a constante redução da mão de obra escrava, que 
era a base da economia de exportação. Fatos semelhantes foram 
também denunciados pelos participantes do Congresso Agrícola 
de Recife, realizado em 1878. Por essa época, o proprietário do 
Engenho Santa Bárbara, em São Luís, Sérgio Vieira escrevia:

Em tempos idos marchava e ia vivendo a nossa lavoura 
sobranceiramente; os seus produtos eram a contento 
reputados, quer no paiz, quer nos mercados estrangeiros; 
havia nos nossos lavradores animação franca e afouta 
coragem […] a baixa porém, como que repentina, dos 
nossos produtos agrícolas nos mercados estrangeiros e 
em seguida nos nossos mercados, foi o primeiro e mais 
poderoso entrave que sofreu a roda motora da nossa 
máquina industrial. O desânimo e o terror apoderaram-se 
desde logo dos nossos lavradores, vendo seus produtos 

358 Ibid. Esses preços bons ou ruins também eram conseqüência das descidas ou subidas do 
câmbio. No período da Guerra do Paraguai a depressão cambial chegou a 40%, voltando o 
câmbio a subir, a partir de 1872 até 1878, quando apresentou pequena queda nos anos de 
1880, até 1887, quando novamente subiu. Na crise do início da República, com o chamado 
“Encilhamento”, a depressão cambial atingiu o percentual de 140%. Mas nessa época, a 
economia canavieira já estava desestruturada e não pôde beneficiar-se da grande baixa do 
câmbio e, consequentemente da melhora dos preços. MOURA FILHO, Heitor Pinto. As taxas 
cambiais do mil-réis (1795-1913), p.13-14.
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depreciados e reputados por baixos preços; onerados de 
dívidas e convictos de não as poder pagar, muitos deles nem 
mesmo os juros que se lhe tornaram desde logo onerosos, 
por se conservarem no mesmo pé e em desproporção com 
seus rendimentos.359 

O articulista comentava ainda que, sem crédito e cheios 
de dívidas, os lavradores não tinham outra opção, a não ser 
vender seus escravos, os únicos recursos de valor que lhes 
restavam, valendo-se pois da elevada procura e dos altos preços 
alcançados. Dizia Sérgio Vieira que a crise estava afetando a 
todos, sendo geral o desânimo. Recomendava aos lavradores 
acautelar-se na hora de realizar qualquer novo investimento, pois, 
além de tudo, os juros estavam nas alturas e, se não ocorressem 
grandes mudanças na política agrícola da província, “veremos 
em poucos annos este nosso infeliz Maranhão reduzido a uma 
triste e horrível tapera.”360 

O Maranhão via sua importância comercial diminuir, na 
medida em que declinava sua intermediação com as províncias 
do Pará, Piauí e Ceará, em relação ao comércio com o estrangeiro, 
quando aqueles mercados passaram a ter suas próprias 
comunicações com os países da Europa, sem a necessidade da 
anterior participação da Praça de São Luís.

Em meados dos anos de 1870, a lavoura de exportação já 
se achava em grande crise; seus débitos cresciam constantemente, 
enquanto os preços continuavam baixos. Os jornais analisavam 
essa decadência e, segundo um deles, 

[...] essas ruins condições, como sabem todos, são os 
baixos preços dos produtos, procedentes da concorrência e 

359 Ibid., p. 13 (grifo nosso).
360 Ibid. (grifo nosso).
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abundância de similares estrangeiros mais aperfeiçoados; 
carestia de capitais e da falta tão sensível de instituições 
de crédito.361 

Como consequência da guerra em Cuba (1868-1878) e da 
doença que atacou a beterraba na Europa, as cotações do açúcar 
e da aguardente tiveram uma alta, levando novas esperanças 
aos maranhenses. Mesmo assim, em 1878, o presidente Sá e 
Benevides denunciava:

Ao passo que a guerra […] retirava daqui, com destino ao 
exército, grande número de braços escravos, que há muito 
é feita em larga escala, privando os estabelecimentos 
agrícolas desses elementos de vida, únicos, forçoso é 
confessá-lo, que até hoje tem tido a grande lavoura entre 
nós.362 

O quadro 25 mostra as quantidades de escravos, algodão e 
açúcar exportados, bem como os valores referentes aos impostos 
produzidos por essas exportações.363 

361 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 17, 15 de fevereiro de 1876, p. 138.
362 Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa pelo presidente Francisco Maria Correia 
de Sá e Benevides, em 15 de dezembro de 1876, p. 21.
363 Entre os anos de 1870 e 1887, foram exportados do Maranhão 7.682 escravos e 3.966 
escravas, totalizando 11.648 cativos. Cf. MARQUES, op. cit., p. 443.
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Quadro 25 - Exportação de Escravos, Algodão e Açúcar e Res-
pectivos Impostos Pagos. Maranhão: (1860/61-1874/75)364

EXERCÍCIO
ESCRAVOS

(nº)

IMPOSTOS

(réis)

ALGODÃO

(kg)

IMPOSTOS

(réis)

AÇÚCAR

(KG)

IMPOSTOS

(1) (réis)

1860/61 512 28:710$000 2.787.799 71:690$01 824.190 --------------

1861/62 289 17:963$550 2.834.598 93:659$039 2.218.740 --------------

1862/63 321 13:089$600 3.004.071 179:859$654 2.769.045 --------------

1863/64 169 9:648$000 3.763.083 288:483$259 4.225.215 --------------

1864/65 43 2:871$000 2.757.870 208:593$366 2.279.460 --------------

1865/66 77 5:108$400 4.004.501 232:624$310 3.355.065 --------------

1866/67 76 5:068$800 4.910.302 172:963$198 2.771.218 19:305$887

1867/68 411 23:760$000 4.672.941 151:064$650 2.628.553 20:196$787

1968/69 652 34:694$550 4.968.947 212:513$959 2.176.554 22:110$397

1869/70 435 13:028$400 4.429.641 121:557$722 2.491.701 14:859$240

1870/71 213 18:324$900 5.023.625 148:653$954 3.333.487 24:707$030

1871/72 155 14:022$000 5.543.603 175:739$245 4.058.136 31:881$335

1872/73 300 16:305$795 3.072.821 111:530$412 5.226.089 36:246$322

1873/74 948 62:667$495 5.272.875 94:468$448 3.421.096 25:601$087

1874/75 756 47:695$495 3.658.140 87:609$806 5.081.767 35:900$560

Total 5.357 - - - - -

(1) No período, até o exercício de 1865/66, o açúcar não pagava ne-
nhum imposto de exportação, somente o imposto de consumo, 

O presidente Joaquim Franco de Sá, em um de seus 
relatórios, informava que havia pleiteado junto ao Governo 
Imperial, entre outras coisas, a isenção dos direitos de exportação 
dos açúcares fabricados na província, mas que não havia recebido 
ainda nenhuma resposta das autoridades da Corte. Embora não 
se saiba quando esse pedido foi atendido, o certo é que não se 
encontrou nenhuma referência sobre cobrança dos direitos de 
exportação do açúcar maranhense, até meados dos anos de 1860.

Como observou o presidente Lafayette Rodrigues:

Releva notar que o nosso systema de impostos é 
imperfeitíssimo; falta-lhe igualdade na distribuição. Por 

364 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 3, 15 de julho de 1875, p. 30.
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exemplo: o algodão exportado e outros gêneros pagão 5 
por cento; o assúcar nada paga de exportação. Seria justo 
abolir os 3 por cento de consumo deste gênero e sujeitá-lo 
aos 5 por cento de exportação.365 

O relatório do presidente da Província, major Francisco 
Primo Aguiar, só fornece o valor do imposto de consumo do 
açúcar, no Maranhão, a partir do ano de 1855/56, na base de 2% 
sobre o produto consumido, percentual que foi aumentado para 
3%, no exercício de 1859/60.366 

O Quadro 25 só inclui o imposto sobre a exportação do 
açúcar, a partir do exercício de 1866/67, quando também começam 
as reclamações dos maranhenses sobre a cobrança desse tributo, 
considerado inconstitucional por muitos jornalistas e senhores 
de engenho. Esse imposto era basicamente de 5% sobre o valor 
do produto bruto, o qual era considerado “excessivamente 
gravoso e injusto.”367 Durante pequenos intervalos de tempo, ele 
foi rebaixado para 3% (meados dos anos de 1870) e 4%, em 
1881/83 voltando para 5%, fora desses períodos.

Quanto ao imposto de consumo do açúcar, ele foi 
inicialmente, de 2% (anos de 1850) e depois, de 3%, subindo 
posteriormente para 5%. Nos anos de 1870, o Governo resolveu 
incluir um adicional de 10% sobre o imposto, o que elevaria o 
percentual para 5,5%. Além disso, essa taxa era aumentada por 
via indireta, através da pauta do Tesouro Provincial, uma vez que 
os valores calculados eram feitos com base na pauta estabelecida e 
não em função dos preços reais, estes quase sempre, mais baixos. 

365 Relatório que o presidente da província. Dr. Lafayette Rodrigues Pereira apresentou à 
Assembléia Legislativa, por ocasião de sua abertura, em 3 de maio de 1866, p. 36. 
366 Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial pelo excelentíssimo senhor pre-
sidente da província, major Francisco Primo Sousa Aguiar, em 3 de julho de 1861. Mapa SN-1. 
367JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 2, n. 2, 30 de julho de 1876, p. 10.
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Assim é que, por exemplo, em 1876, o prejuízo dos produtores 
de açúcar chegava a 41 réis por arroba, ou um percentual de 1,4% 
a mais, fazendo com que tal taxa, em vez de 5%, alcançasse o 
percentual de 6,4%, pois de um preço de 300 réis por quilograma 
de açúcar purgado consumido, o Tesouro estabelecia uma pauta 
de 350 réis. Desta maneira, o produtor, em vez de pagar 248 réis 
de imposto por arroba, desembolsava 289 réis.

Com exceção da inexistência de um imposto de consumo 
do açúcar até o ano de 1855, e do imposto de exportação, até 
1866, pode-se dizer que a indústria açucareira maranhense 
cresceu bastante até meados dos anos de 1880, e depois decaiu, 
sem nenhuma ajuda dos poderes públicos, a não ser aquela 
distribuição de mudas de cana vindas do Pará e uma sobretaxa 
sobre o açúcar importado, de autoria do presidente Joaquim 
Franco de Sá, em meados do século. Em outras províncias, 
após o ano de 1875, concederam-se algumas subvenções que 
beneficiaram essa indústria, mas no Maranhão, nada foi feito 
para salvar a economia açucareira da grande crise em que ela 
havia mergulhado.

Ainda que tenha ocorrido um razoável incremento da 
produção açucareira nos anos de 1875-1885, as reclamações 
continuavam, ora contra os baixos preços, ora contra as 
exportações de cativos ou ainda contra o aumento das dívidas 
e dos elevados juros cobrados pelos bancos e pelo comércio, 
embora nessa época já existisse um banco hipotecário na 
província, criado em 1877.

Para sair daquela penúria, seria necessário que se 
fizessem grandes investimentos que melhorassem a qualidade 
e a rentabilidade da produção, coisa que, naquela situação, era 
praticamente impossível para a grande maioria dos senhores 
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de engenho, conforme escreveu o Dr. Alexandre Theóphilo de 
Carvalho Leal, em fevereiro de 1876:

Eis o facto – a lavoura ganha pouco – esse pouco está 
sujeito a extremas variações independentemente da 
vontade e do trabalho do lavrador. Quando para sair destas 
estreitezas tentou o agricultor fazer algumas reformas, 
ou a mudança de cultura, tomou do comércio os capitais 
que não dispunha: arruinou-se a si e criou embaraços ao 
comércio! Dahi por diante começou a figurar entre suas 
despesas uma verba que não há posses nem esforços que 
a vençam – juros de 11 a 12% ao anno, e amortizações 
forçadas de 4 em 4 meses!368 

E continua:

O Maranhão se dissolve!.
Os capitais fogem para a Europa; o escravo escoa-se para 
as províncias do Sul; o maranhense emigra para o Rio 
de Janeiro e a própria lavoura, com mágoa o dizemos, 
deixando atraz de si o deserto e a solidão, começa já a 
levantar seus arraiais, em busca das florescentes terras que 
produzem café!”369 

O articulista, senhor de engenho em São Luís Gonzaga, 
graduado em Coimbra, conhecedor das atividades agrícolas e 
industriais relacionadas à produção açucareira, lamentava-se 
ainda:

[…] As liquidações forçadas de estabelecimentos agrícolas 
equivalem a verdadeiras destruições no capital social, pois 
tais liquidações dão geralmente em resultado o abandono 
dos nossos estabelecimentos e a completa cessação de suas 
explorações, porque os braços escravos que os custeiam, e 
que constituem a única parte delles de valor promptamente 
realizável, lhes são retirados. Assim é que esses centros 

368 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 17, 15 de fevereiro de 1876. p. 140.
369 Ibid.
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de trabalho, cheios de vida e que alimentavam povoações 
inteiras--se reduzem de um momento para outro a desertos, 
e vemos proprietários, hontem felizes e vivendo com suas 
famílias na abastança, entregues hoje a mais extrema 
penúria, há pouco, membros activos e produtores da 
sociedade, agora, transformados em tristes parasitas! 370 

Enquanto isso, o dono do Engenho Santa Ifigênia, 
Antônio Joaquim Lopes da Silva, recomendava aos lavradores 
a adoção de melhores tratamentos aos cativos, informando que 
o dono de engenho Dr. José Francisco Viveiros, ao fim de cada 
safra, costumava premiar os seus escravos, ao tempo em que 
pedia aos lavradores da província que deixassem de lado “o 
entorpecimento, o marasmo e o desânimo em que vivem e que ao 
proverbial indiferentismo, descanso e pachorra sucede o trabalho 
metódico e sistemático, atividade, previdência e economia.” 371 

Seriam também necessárias que fossem realizadas 
amplas melhorias no sistema de navegação dos rios, construção 
de estradas de ferro e de rodagem, reformas no porto de 
embarque, redução dos juros de custeio e de investimento, além 
da natural melhoria nos processos de cultivo e transporte das 
canas, entre outras. Como nada disto foi feito, não havia a menor 
possibilidade de a economia canavieira sobreviver ao colapso que 
se avizinhava e que chegou, na forma da Lei dos Sexagenários e, 
logo depois, da Lei Áurea.

Durante muito tempo, os baixos custos da terra,372 a 
facilidade de aquisição da mão de obra, as baixas taxas de lucro, 

370 Ibid., p. 141.
371 Ib. ano 1, n. 18, 29 de fevereiro de 1876.  p. 148.
372 A partir de 1850, foi constante a elevação dos preços dos escravos, chegando a valer mais 
de 1:500$000 réis a unidade, valor elevadíssimo, se se levar em conta que uma gleba de terra 
de uma légua por três valia somente 500$000 réis. Cf. LACROIX, op. cit., p.30. Gorender 
(1978, p. 388) informa que a cessação da importação de negros trouxe consigo a brusca valo-
rização dos escravos e, como reverso, a desvalorização relativa da terra.
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as elevadas tarifas, as péssimas condições de transporte, ao lado de 
um mercado em constante instabilidade, agiram de forma contrária 
à introdução das inovações tecnológicas que vinham ocorrendo na 
indústria açucareira em outras regiões produtoras.  

No Maranhão, a partir dos anos de 1860, começaram 
a surgir pequenas inovações, principalmente na aquisição de 
máquinas a vapor, para uso como força motriz nos engenhos, 
sendo esporádicas as tentativas de aplicação desse vapor como 
agente de aquecimento para as tachas a vapor, para movimentar 
as centrífugas, ou ainda, para uso nas correias de transporte de 
canas para as moendas. Por volta de 1870, já existiam na França 
fábricas que manipulavam 300.000 kg de beterraba por dia, 
e, no Egito, havia engenhos que trabalhavam (em 4 moendas) 
1.600.000 kg de cana em 24 horas.373 

Os redatores do Jornal da Lavoura achavam que as 
dívidas eram a mais ameaçadora questão da lavoura, que eram 

A grande e monstruosa enfermidade que tolhe todos os 
movimentos da nossa indústria rural, é a humilhação que 
abate o espírito do produtor, e jugo e peso que [...] paralisa 
o desenvolvimento da produção […] o débito da lavoura 
avultou além de todas previsões.374 

O Jornal considerava ainda que a causa da exportação de 
escravos era o débito da lavoura, sua causa única, fato também 
que ocorria com as demais províncias do Nordeste, todas 
elas submetidas a crises semelhantes, embora com diferentes 
intensidades.

Os constantes aumentos dos impostos de exportação 
dos cativos funcionaram negativamente para os lavradores, que 
viam suas receitas, provenientes dessas vendas, caírem bastante, 

373JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 13, 15 de dezembro de 1875, p. 108.
374 Ibid.(grifo nosso).
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fazendo com que a lavoura, já decadente, visse sua capacidade 
de pagamento definhar ainda mais, desta vez com a transferência 
de recursos para os cofres do governo. Se, por um lado, perdia a 
economia rural sua mão de obra, por outro, o Tesouro Provincial 
aumentava suas rendas à custa dos já endividados lavradores. 
Regina Faria assim comentou o aumento desse imposto:

Em 1846, quando teve início essa exportação o imposto era 
de 4$000 réis por escravo exportado, subindo para 15$000 
em 1847, 50$000 em 1851 e 200$000, em 1852. […] os 
impostos oscilaram um pouco nos anos subsequentes, man-
tendo-se entre os limites de 100$000 a 200$000. A partir de 
1857, até o escravo que saísse da província acompanhando 
seu senhor cobrava-se 1/5 do valor do imposto em vigor.375 

Legal e ilegalmente, milhares de escravos foram 
exportados, deixando a lavoura necessitada de braços, os quais 
não puderam ser substituídos nem pelos nordestinos que aqui 
aportaram por ocasião da chamada “Seca dos três 7”, ou ainda, 
“ Seca de Sete”, ocorrida no Nordeste no período de 1877/79, 
quando cerca de 20.000 flagelados (alguns estimam esse número 
em 30.000) chegaram ao Maranhão. Diziam que os lavradores não 
dispunham de recursos financeiros para o custeio dos salários dos 
trabalhadores, os quais poderiam ocupar os lugares deixados vagos 
pelos cativos enviados para as províncias cafeeiras do Império.

Em carta datada de 13 de dezembro de 1875, dirigida 
ao Jornal da Lavoura, o senador Antônio Marcelino Nunes 
Gonçalves, criticando o atraso da lavoura maranhense escrevia:

Basta atender-se a que de tantos gêneros que a província 
produz e pode produzir com super-abundância, a nossa 
exportação está circunscrita a dois únicos que absorvem 

375 FARIA, op. cit., p. 106-107.
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todas as forças: o algodão e o açúcar, ambos igualmente 
depreciados, o primeiro pela esmagadora concorrência que 
encontra na vasta produção dos Estados Unidos, do Egypto 
e de outros paízes, e o segundo, além da concorrência do 
da beterraba que tem tomado surpreendente desenvolvi-
mento em quasi toda a Europa e especialmente na França 
e nos estados d’Allemanha, é ainda desfavorecido pela im-
perfeição do fabrico, que só serve para dar, nos países con-
sumidores, uma triste idéia do nosso atrazo industrial, não 
entrando por pouco nesta apreciação o excessivo dispêndio 
que exige o estabelecimento de um engenho de cana.

[…] Eu duvido de que haja um só lavrador entre nós, por 
mais intelligente, empreendedor e systemático na direção 
de seu estabelecimento, seja este de algodão ou de assúcar, 
que obtenha de suas safras o líquido produto de 5% do 
capital empregado, dando valor mínimo aos braços de que 
dispõe, às terras, ao gado, às máquinas, casas, instrumen-
tos, etc. […] Ora, quando se sabe que a lavoura não obtém 
um centil para ocorrer os gastos de produção, para empre-
ender melhoramentos e para a própria subsistência do pes-
soal, por uma taxa inferior a 10%, que é o juro corrente na 
praça, a consequência mathemática é o desequilíbrio entre 
a receita e a despesa e o resultado inevitável a ruína do 
avrador, cuja vida inteira se consome em cálculos engana-
dores e em esperanças que nunca se realizarão.”

Não se iludão por mais tempo os lavradores do Maranhão: 
o algodão e o assúcar são dois gêneros irresistivelmente 
condemnados: d’elles nada devem esperar, senão a conti-
nuação das privações em que se achão de todos os gosos 
da vida e a indigência para seus filhos: as leis econômicas 
são inexoráveis, não podemos dominá-las.376 

Eisenberg377 cita comentários de viajantes estrangeiros, 
acerca da lavoura canavieira pernambucana, na segunda metade 
do século XIX, como foi o caso de Tollenare que ouviu “sarcas-
mos” sobre os agricultores “que se ocupam da parte teórica da 

376 JORNAL DA LAVOURA, São Luís, ano 1, n. 14, 30 de dezembro de 1875, p. 115 (grifo 
nosso).
377 EISENBERG, op. cit., p. 65.
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agricultura e de alguns ensaios de melhoramentos nos processos 
de cultivo e de fabricação”. Ou ainda o caso de um refugiado da 
guerra civil americana, agricultor de Louisiana que descreveu a 
indústria açucareira local, como “bárbara”.378

Se, em Pernambuco, o maior produtor de açúcar no Império, 
os processos de cultivo e fabrico eram assim considerados, no 
Maranhão a situação era ainda pior. Os custos para a instalação de 
tecnologias mais modernas eram bastante elevados para os padrões 
maranhenses, além do fato de que a rentabilidade prevista bem 
como as condições de mercado não garantiam tais investimentos, 
pois, a lenta acumulação (quando havia, uma vez que, nessa fase, 
ocorriam mais prejuízos do que lucros), impedia o lavrador de 
adotar qualquer inovação, por mais simples que ela fosse.

Ainda segundo Eisenberg379, no final daquele século as 
taxas de lucro nos engenhos pernambucanos não excediam a 9%, 
como descreveu um lavrador daquela província:

A nossa indústria fundamental, a lavoura de exportação [..] 
cifra-se hoje na produção do açúcar ‘e do algodão, está 
definhando a olhos vistos, quer na província, quer nas suas 
irmãs mais próximas do Norte e do Sul. O mesmo grito 
de angústia parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de 
Pernambuco e de Alagoas. A lavoura do Norte tem necessi-
dades urgentes; precisa de medidas salvadoras, umas defi-
nitivas outras temporárias ou de transição, mas que não es-
torvem nem demorem a transformação que acabo de fallar. 

No caso maranhense, essa taxa de lucro deveria ser bem 
menor, sendo impossível qualquer lavrador conseguir amortizar 
capitais tomados de empréstimo aos bancos ou aos comerciantes, 
com taxas que ultrapassavam os 10%, ao ano, conforme bem 
378 Ibid.
379Ibid.
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especificou o Dr. Alexandre Theóphilo de Carvalho Leal, em 
artigo já mencionado.

 Em junho de 1875, lia-se no Jornal da Lavoura:

Por mais sombrias que sejam as cores com que se procura 
retratar o quadro contristador do estado atual da lavoura 
desta província, empalidece o painel em presença da 
compungidora realidade. Cansada de sofrer, opressa 
sob o peso de um monstruoso conjunto de elementos de 
destruição, a nossa pobre lavoura esmorece e sucumbe; e 
no seu desânimo vê apropinquar-se a sua última hora sem 
fazer um esforço supremo para salvar-se.380 

O relatório do presidente Frederico Albuquerque dizia 
que a remuneração dos capitais empregados na lavoura havia 
sido rebaixada em consequência dos consideráveis aumentos 
ocorridos no preço do trabalho e da redução das cotações dos 
produtos agrícolas, principalmente o açúcar, pois “[...] é por isso 
que se nota a liquidação dos nossos lavradores, que definham e 
empobrecem-se todos os dias.”381

Recomendava que esses produtores utilizassem novos 
métodos de cultivo nas lavouras e melhorassem o fabrico do 
açúcar, e afirmava que, 

A cultura da canna de assucar e do algodão não dão 
sufficiente remuneração. Convém que nossos lavradores 
substituam essas lavouras por outras mais vantajosas. O 
plantio do café e do cacau, e mesmo da seringa deve dar 
maiores lucros.382 

380 -JORNAL DA LAVOURA, São Luis, ano 1, n. 1, 15 de junho de 1875, p. 21.
381 -Relatório do presidente da província Dr. Frederico Almeida e Albuquerque, em 1876, p. 21. 
382Ibid.
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Nos anos de 1883 e 1885, foram realizadas, sob a 
responsabilidade da Associação Comercial do Maranhão, duas 
Exposições do Açúcar e Algodão, as quais conforme publicou 
um jornal local, não eram só um enérgico protesto contra o 
insólito favoritismo patrocinado pelo governo imperial, quando 
só atendia os apelos da agricultura do sul do Império;383 era 
também uma tentativa de reverter a triste situação em que a 
lavoura maranhense se encontrava.

Na abertura da segunda Exposição, o presidente da 
província Godoy de Vasconcelos destacou: 

Não desconheço que à agricultura, como à Vênus, faltam 
braços: mas supre-os a cabeça, si esta como a modelo da 
estatuaria, é ornada de graça, inteligência e vigor, que fa-
zem esquecer aqueles. Tendes até agora lavrado a terra 
com a força bruta.
Pois bem, lavrai-a daqui por diante com a outra força mais 
poderosa, com a intelligência.
Aplique a intelligência à cultura da terra, e ella realizará 
prodígios.
Illumine a cabeça e tereis braços.384 

As exposições tiveram a maior cobertura da imprensa, 
houve grande participação da população, bem como grande 
apoio da parte dos lavradores e das autoridades. O relatório da 
2ª Exposição informa que os artigos expostos nesta mostra já 
se apresentavam bem melhores do que os da anterior, conforme 
falou o seu organizador, jornalista Themístocles Aranha: 

[...] O açúcar melhorou consideravelmente. E isto foi uma 
felicidade, porque, se assim não fora, a enorme baixa que 
teve esse gênero nos mercados consumidores faria que 

383 COQUEIRO, op. cit. p.35.
384 Ibid., p. 18.
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grande número de lavradores não recolhessem sequer 
o valor dos saccos em que mandão [...] seria a completa 
ruína da safra.385 

Apesar dessa observação do jornalista, os resultados das 
pontuações dos lavradores premiados não mostram diferenças 
significativas entre as avaliações das duas exposições. Outro 
fato que chama a atenção é que aqueles engenhos premiados na 
primeira exposição não aparecem entre os melhores classificados 
na segunda, (com exceção de Thomaz de Figueiredo Lima, de 
Rosário, 2º lugar na produção de açúcar purgado em 1883, e 
também 2º colocado na fabricação de açúcar bruto, em 1885), 
o mesmo acontecendo com aqueles expositores que receberam 
as menções honrosas. Tal situação não se verificou com os 
expositores de algodão que foram premiados, pois os principais 
vencedores foram, em sua maioria, os melhores colocados na 
primeira exposição. 

No caso do açúcar, parece até que as duas exposições 
foram realizadas em lugares diferentes, tal a diversidade de 
premiados; mais curioso ainda é a constatação de que os dois 
eventos tiveram apenas 14 meses de intervalo, de um para o 
outro, como se pode ver pelo quadro 26: 

385Ibid.
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Quadro 26 - Senhores de Engenho Premiados na Primeira e na 
Segunda Exposições do Açúcar e Algodão, Realizadas em São 
Luís: 1883 e 1885386,387,388

A agroexportação que já vinha sentindo dificuldades de 
toda sorte, recebeu mais um golpe com a Lei de 28/09/1885, que 
libertava os escravos maiores de 60 anos, levando aos lavradores 
a certeza de que a emancipação era iminente. Para Viveiros, “A 
lavoura viu com clareza o abismo em que ia ser precipitada”.389

Os escravistas clamavam nos jornais, na Assembleia 
Legislativa, na Câmara dos Deputados, a exemplo de Gomes de 
Castro, que criticava a política abolicionista:

Libertando sem indenização os escravos de 60 anos, des-
trói o governo a garantia assegurada pela Constituição à 
propriedade e acaba de vez com o pequeno valor que a 
agitação dos sôfregos deixava ainda a essa classe de bens 
e esmaga uma indústria já agorentada e quase exausta e 
arranca-lhe em poucos anos, os únicos braços que ainda a 
sustentam e mantêm.390 

386 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório da Exposição do assucar 
e algodão, em 28 de dezembro de 1883.
387 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório da 2ª exposição do assu-
car e algodão do Maranhão. São Luís: Typografia de O Paiz, 1885.
388 VIVEIROS, op. cit., p. 464-465.
389 Ibid., p. 553.
390 O PAIZ, 2 de outubro de 1885, apud VIVEIROS, op. cit. p. 559.
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Os lavradores manifestavam claramente o seu desconta-
mento e sua angústia, através dos jornais locais, como se pode 
ver por um trecho do artigo intitulado, “À beira do abismo”: “A 
lei Dantas foi a nossa morte, a nossa ruína, a nossa desgraça, 
uma espécie de salteador que na estrada nos ataca para roubar-
nos a vida ou a bolsa.”391 

Em 1884, fora inaugurado o Engenho Central São Pedro, 
que começou produzindo açúcares de 1ª e 2ª qualidades, ao preço 
de 360 réis e 300 réis, respectivamente, o quilograma, enquanto 
o produto bruto, fabricado pela maioria dos engenhos, tinha sua 
cotação rebaixada para apenas 40 réis o quilo.392 

Com a gritaria motivada pela Lei dos Sexagenários, a 
Associação Comercial do Maranhão realizou várias reuniões com 
aquelas pessoas interessadas no assunto, na tentativa de encontrar 
uma saída para o problema da mão de obra, mas a única solução 
que puderam visualizar foi a utilização de trabalhadores livres, 
cujo aproveitamento, naquela época, era pouco significativo. 
O problema continuou sem nenhuma solução aceitável, pois 
ninguém dava muito crédito a esse tipo de trabalho e, dessa 
maneira, nada ficou resolvido.

Às vésperas da abolição, a maior parte dos trabalhos nos 
maiores engenhos da província era realizada por escravos, sendo 
ainda bastante restrita a participação de trabalhadores livres. Mas 
a crescente escassez de cativos não significava que eles valessem 
mais ou vivessem melhor. A redução do número de escravos foi 
compensada com o maior aproveitamento dessa mão de obra nas 
atividades mais ligadas à produção comercial, com a concentra-
ção dos cativos nos trabalhos do engenho. Com isso, ocorreu a 
diminuição do cultivo da lavoura natural, ou seja, aquela desti-

391 A PACOTILHA. Apud VIVEIROS op. cit. p. 554.
392 VIVEIROS, op. cit., p. 536.
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nada ao consumo da fazenda e o emprego de menos mão de obra 
nos afazeres domésticos e nas demais atividades da propriedade. 

Pode-se mesmo dizer que, na fabricação do açúcar bruto, 
aquele que era destinado à exportação, predominou a utilização 
do braço escravo, até a abolição. O mesmo não acontecia nas 
fábricas menores, produtoras de aguardente, rapadura e mel, cuja 
mão de obra cativa já era empregada em menor escala, e em 
alguns casos, já não era mais utilizada.

O jornal O Paiz393, em um editorial sobre uma represen-
tação da Associação Comercial acerca do orçamento provincial 
de 1886/87, diz:

As circunstâncias financeiras da província, cumpre dizer a 
verdade, são péssimas: a bancarrota se aproxima imminen-
te. Esmaga o Tesouro uma dívida fundada a quasi oitocen-
tos contos e a dívida fluctuante deste exercício encerra-se 
próxima a trezentos contos [...] Sua lavoura tem como úni-
co instrumento de trabalho o elemento servil; a emancipa-
ção destes braços trará como consequência o fechamento 
de muitos engenhos, porque não temos trabalho livre, nem 
o clima permite alimentar a esperança da emigração.

Por outro lado, o relatório da Associação Comercial de 
1887, dizia:

[...] O comércio e a lavoura desta província têm nestes úl-
timos anos definhados consideravelmente, devido não só 
a grande baixa dos seus principais produtos, como outras 
circunstâncias importantes, tais como: a baixa do câmbio 
sobre Londres, a falta de meio circulante e escassez dos 
mesmos produtos [...] a baixa deste gênero (o açúcar) tem 
causado à nossa praça graves prejuízos e quasi arruinado 
uma boa parte de nossa lavoura.394 

393O PAIZ, São Luís, 3 de julho de 1886, p. 30-31 (grifo nosso).
394ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório. São Luís, 1887, p. 1-2.
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Os preços dos produtos de exportação continuaram em 
queda, como ocorreu nos exercícios de 1885/86 e de 1886/87, 
quando as cotações do algodão caíram de 472 para 389 réis por 
quilograma, ou cerca de 18%, enquanto os preços do açúcar 
desabaram de 104 réis por quilograma para apenas 69 réis, o que 
equivale a uma queda de quase 34%, em apenas um ano.

Ao responder a uma consulta da Assembleia Legislativa 
provincial, acerca das necessidades das classes produtoras, a 
Associação Comercial dizia: 

Ao Corpo Legislativo da Província pouco pode pedir o 
comércio, porque conhecendo os recursos do Tesouro 
Provincial sabe que não está ele  habilitado para realizar 
todos os melhoramentos que são  precisos ao bem da  
lavoura, que é a única fonte de produção e riqueza que 
temos.

Mais adiante a Associação perguntava:

Pode a Província melhorar o estado dos rios suscetíveis de 
navegação? Não. Pode abrir estradas de rodagem, garantir 
juros a caminhos de ferro, estender fios telegráficos? Não.

Pode sequer dispensar os impostos de exportação que 
pesam sobre o açúcar e o algodão e outros gêneros de 
produção da Província?...Infelizmente nem isso pode 
suportar o Tesouro.395 

O francês Henrique Milet, engenheiro e lavrador em 
Pernambuco, dizia não ser senhor de engenho, mas “escravo 
de engenho”,  tais  eram as dificuldades por que passavam os 
lavradores para produzir o açúcar naquela província. Como 
condição para colocar os produtores de artigos de exportação em 

395 VIVEIROS, op. cit., p. 465-466.
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situação de igualdade com os concorrentes estrangeiros sugeria 
a extinção ou pelo menos a redução dos direitos de exportação, 
chamando-os de ilógicos, injustos e inconstitucionais e 
considerados uma das principais causas da inferioridade do 
produto nordestino, a que não estavam sujeitos os países 
concorrentes.

Além disso, os líderes pernambucanos listavam outras 
causas das dificuldades: a elevada taxa de juro, a falta de capitais 
e a má qualidade dos açúcares. Alguns produtores, entretanto, 
achavam que não havia falta de capitais, embora estes não se 
empregassem na agricultura, porque “no estado de decadência 
e angústia em que se acha, tem ella perdido o crédito que 
gozava.”396 

Como se pode ver, a economia das demais províncias 
açucareiras do Nordeste também passava por grandes dificuldades 
financeiras, não diferindo muito do que sofriam os fazendeiros 
maranhenses, cujas exportações, cada vez maiores, produziam 
receitas cada vez menos significativas.

396 CONGRESSO AGRÍCOLA DO RECIFE. Anais... Recife: CEPA, 1878. p. 176-341.
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Quadro 27 - Quantidades e Valores das Exportações de Açúcar 
do Brasil e do Maranhão:1877/78-1886/87397,398,399,400,401

(1) Preço médio. 
(2) Nos exercícios de 1877/78, 1878/79 e 1879/80 foi utilizada a média 
aritmética dos dois anos.

A Associação Comercial do Maranhão, as autoridades e os 
lavradores mais esclarecidos já contavam como certa a Abolição e 
que ela seria iminente. Em consequência dessa certeza, ainda em 
1887, em reunião na própria Associação, ficou decidido enviar-se 
uma representação ao governo imperial solicitando auxílio para a 
introdução de imigrantes na província e a abolição dos direitos de 
exportação sobre o açúcar e o algodão – na época estabelecidos em 
5,0% ad valorem, --conforme havia concedido ao Engenho Central 
São Pedro e ao Engenho Castelo, que receberam isenção de paga-
mento dos direitos de exportação de seus produtos, por dois anos. 

397 DIAMANTI, op. cit., p. 236.
398 Relatório do presidente Dr. Carlos Fernando Ribeiro, 1883. 
399 Falla proferida à Assembléia Legislativa pelo presidente José Leandro de Godoy e Vascon-
celos por ocasião da instalação da 2ª sessão da 25ª Legislatura, em 24 de fevereiro de 1885. 
400 Falla com que o Conselheiro João Capistrano Bandeira de Mello abriu a 1ª sessão da 26ª 
Legislatura da Assembléia Legislativa Provincial do Maranhão, em 15 de março de 1886. 
401 Falla proferida à Assembléia Legislativa Provincial, pelo presidente Dr. José Bento de 
Araújo, em 11 de fevereiro de 1888. 
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Havia a esperança de que pudesse haver alguma 
indenização pela libertação dos cativos, a qual poderia reduzir 
os prejuízos que a lavoura vinha acumulando, do que resultou a 
profunda decepção quando a lei de 13 de maio foi assinada, sem 
que fosse previsto qualquer tipo de compensação aos possuidores 
de escravos. Neste aspecto, somente a Grã-Bretanha indenizou 
os possuidores de escravos de suas colônias, por ocasião da 
abolição de seus cativos, fato que não seria seguido por nenhum 
outro país escravista, nem mesmo os Estados Unidos.

Às vésperas da Abolição, os senhores de engenho esta-
vam enterrados em dívidas e hipotecas, principalmente devido 
aos baixos preços do açúcar e às constantes quedas da renta-
bilidade de suas lavouras. Sua maior riqueza era o plantel de 
escravos, que, em alguns casos, chegava a representar mais de 
2/3 do seu patrimônio, uma vez que seus velhos engenhos e as 
terras não possuíam muito valor. Para esses senhores arruinados, 
sem recursos para a aplicação em salários ou na introdução de 
colonos, a ideia de uma libertação sem indenização surgia como 
um pesadelo. Por isso lutaram tanto contra ela.

Para a grande maioria dos senhores de engenho da 
província, os escravos continuavam sendo a mão de obra preferida. 
De nada adiantava os abolicionistas pregarem a superioridade do 
trabalhador livre em relação ao cativo; importava aos escravistas 
a maneira como eles avaliavam os trabalhos do dia a dia, a 
produção agrícola e a fabricação do açúcar. Estes achavam 
que a lavoura, sem o cativo, não poderia ter continuidade, que 
seria impossível, no Maranhão, a substituição do escravo, pois 
não acreditavam no trabalho livre. O enorme desprezo que os 
fazendeiros sentiam pela mão de obra livre contribuiu pela 
preferência pelo braço escravo, mesmo às portas da Abolição.
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Para os produtores de açúcar e também para a maioria 
dos grandes cotonicultores, os cativos representavam uma soma 
de capital investido, um dinheiro que havia saído dos bolsos 
dos produtores, e que eles não desejavam ver desaparecer com 
a abolição. Os prejuízos desses senhores seriam grandes e eles 
teriam que se opor a qualquer medida que pudesse contrariar tal 
situação, pois somente a indenização poderia amenizar as perdas 
decorrentes da libertação da mão de obra cativa, que era seu mais 
importante meio de produção.

Aqueles fazendeiros descapitalizados, onerados pelas 
dívidas, com rendimentos cada vez mais declinantes e tendo que 
vender seus produtos por preços cada vez menores, continuavam 
apegados ao trabalho escravo; não conseguiam enxergar que a 
situação não tinha mais saída: não podiam substituir os cativos 
que morriam, ou os que haviam envelhecido; não podiam 
despender qualquer valor com o pagamento de salários ou 
promover gastos com a introdução de colonos. Para tal senhor de 
engenho, qualquer melhoria técnica, qualquer tipo de progresso 
em seu engenho era, financeiramente, impossível.

A Associação Comercial sempre preocupada com a pro-
blemática da mão de obra, ainda realizou outras reuniões visando 
encontrar uma solução para o problema, mas qualquer que fosse 
a ideia, sempre recaía sobre a parceria e o pagamento de salários, 
condições que, naquela situação, não agradavam aos lavradores, 
os quais, impregnados pelas práticas escravistas, de uma manei-
ra geral, concordavam com o que escreveu o Dr. Germano Vert:

A exploração estava organizada para ser trabalhada pelo 
braço escravo. De um momento para outro, sem que nada 
mudasse no resto, a despesa do salário recaiu sobre a recei-
ta, que não fora calculada para isso. É muito difícil em tal 
caso não se romper o equilíbrio e conseguir lucros efetivos.
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É necessário compreender que o passado é passado e que 
nada poderá ressuscitá-lo.

Em vez de lutar esterilmente para sustentar de um modo 
puramente artificial uma situação que não tem mais vita-
lidade e de procurar galvanizar um cadáver, fechemos de 
vez o capítulo.402 

Os poderes públicos nada fizeram ou não puderam fazer 
para proteger os lavradores. A prosperidade da província sempre 
tinha dependido do progresso da lavoura, da classe dos grandes 
proprietários de terra, os quais agora achavam-se abandonados. Vi-
veiros afirma que faltou ao Maranhão a clarividência de um Ale-
xandre Barbosa Lima, presidente de Pernambuco, que executou um 
programa de incentivos estaduais, propiciando a modernização da 
indústria açucareira pernambucana, quando semelhante dificuldade 
bateu às portas da economia canavieira daquela província

O golpe foi formidável, levando a nocaute toda uma classe 
de lavradores de artigos de exportação, como o açúcar e o algodão, 
principalmente os produtores de açúcar, bem mais dependentes des-
se tipo de mão de obra. No mesmo ano de 1888, Viveiros403 informa 
que houve uma enorme desvalorização das fazendas agrícolas,

Bastam dois exemplos para comprovar a afirmativa: 
Tramaúba – engenho do município de Penalva – do valor 
de 60:000$000 réis foi vendido por 6:000$000 réis em 
agosto de 1888; Kadoz, situado no município de Viana, e 
onde o seu proprietário tinha invertido 50:000$000, passou 
para outras mãos por 5:000$000 em 1890.

Das fazendas afastavam-se os senhores com a mesma 
ansiedade com que os ex-escravos deixavam os ranchos 
do seu cativeiro. Estes tinham horror do passado; aqueles 
medo do presente.

402 VIVEIROS, op. cit., p. 557.
403 Ibid., p. 558.
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Poucos ficaram, uns enfrentando a crise para sucumbirem 
mais adiante, como o dono do engenho Tijuca; outros 
assistindo estoicamente a derrocada de sua fortuna, como o 
proprietário do engenho Aracanga, que nem desencaixotou 
os aparelhos chegados da França.

A maioria desertou da luta, aceitando os 10% sobre o 
valor da propriedade, que lhe oferecia o vendeiro da 
encruzilhaAssim, completou-se a hecatombe da lavoura 
maranhense. 

A economia açucareira havia passado de uma posição 
plenamente favorável, nos anos de 1850-1870, quando entrou 
em cena o senhor de engenho descrito por Jerônimo Viveiros, 
aquele que em seu engenho “imperava”, que era senhor de todas 
as decisões e possuidor de confortável residência, para outra 
situação, bem menos confortável e cheia de dívidas. A queda dos 
preços internacionais--por um período demasiadamente longo-
-criou uma situação de baixíssima rentabilidade, cuja taxa de 
lucro (em torno de 5%, conforme estimou o senador Antônio 
Marcelino Nunes Gonçalves) não era suficiente para financiar o 
pagamento de uma elevada taxa de juros do mercado.

A extensa fase de preços baixos gerou uma situação em que 
os engenhos passaram a ter poucos lucros ou ser deficitários, não 
possuindo nenhuma condição de realizar novos investimentos, 
nem conseguir recursos para a reposição do plantel de escravos, 
muito menos pagar os salários de uma mão de obra livre que 
surgia no mercado.

A redução da renda real dos engenhos foi resultado não 
só da baixa dos preços do açúcar no mercado internacional e 
das condições de financiamento agrícola, mas também da queda 
da produtividade agrícola dos canaviais, plantados cada vez 
mais longe dos engenhos, em busca de terras de mata, ou então 
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tendo o senhor de engenho que utilizar as áreas de capoeiras de 
1º ciclo (2º desmatamento), ou ainda aquelas de 2º ciclo, bem 
menos férteis do que as matas, porém mais próximas dos locais 
de moagem. Também influenciou a alta do câmbio, ocorrida 
nos anos de 1870, chegando a 27 dinheiros por mil-réis, no 
final daquele decênio. Nessa época, o preço do açúcar bruto 
pernambucano, em Recife, variava de 1$800 a 1$600 réis por 
arroba, quando os custos de produção dos engenhos  menores  já 
atingiam mais de 2$000 réis, naquela província.

Com a queda da produtividade agrícola verificou-se também 
o decréscimo do rendimento industrial, devido à menor qualidade 
das canas – na maioria dos casos ocorreu a degenerescência das 
variedades plantadas – e ao envelhecimento dos engenhos, com 
o uso de velhas caldeiras que vazavam constantemente e não 
apresentavam o mesmo rendimento que tinham quando eram 
novas. Além disso, o próprio envelhecimento da escravaria 
também concorreu para a queda da lucratividade desses engenhos.

A abolição foi, para a grande lavoura maranhense, uma 
hecatombe, uma espécie de dilúvio que desestruturou totalmente 
o agronegócio de exportação, especialmente aqueles engenhos 
maiores, mais dependentes dos escravos.  Viveiros informa que, 
logo, cerca de 70% dos engenhos e 30% das fazendas de algodão 
fecharam as portas.404 

O relatório da Associação Comercial de 1888 mostra que 
ocorreu uma queda de 76.488 sacos de açúcar e de 12.767 fardos 
de algodão na produção, em relação aos quantitativos verificados 
no ano anterior.405 Dizia ainda o relatório que a safra de açúcar 
daquele ano (1888)

404 Marques (2008, p. 443) informa que, ao entrar em vigor a Lei Áurea, havia no vale do Pindaré, 
25 engenhos a vapor, inclusive uma grande usina central (São Pedro) e outra menor (Castelo). 
405ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório. São Luís, 1888, p. 3.



|224|  Carlos Jesus de Carvalho

[ ..] Foi muito diminuta devido ao abandono da maior parte 
dos engenhos, não só por falta de braços, como também 
por não disporem seus possuidores dos meios necessários 
para o devido custeio[...], os libertos apenas decretada a 
patriótica lei de 13 de maio, tornaram-se rebeldes a todo 
e qualquer ramo de lavoura, abandonando-se a inteira 
ociosidade”.406

A realidade da economia maranhense naquele final de 
século consistiu numa espécie de involução econômica, com 
a perda da importância relativa do setor mais dinâmico e com 
o crescimento da área de subsistência. Com o abandono da 
maioria dos grandes engenhos, ocorreu uma queda nas formas 
de especialização e de divisão do trabalho, gerando um grande 
retrocesso, mesmo naquelas técnicas artesanais de fabricação, 
pois a partir dessa fase, a produção canavieira maranhense 
estava dirigida principalmente para a fabricação de rapadura 
e de aguardente de inferior qualidade, em velhos engenhos e 
alambiques.

Viveiros407 descreveu a situação da lavoura maranhense 
nos dois últimos anos do Império:

A grande lavoura desapareceu e poucos dos antigos pos-
suidores de estabelecimentos agrícolas tentam a luta para 
conservá-los em atividade.

Os demais, ou por falta de recursos ou por outros motivos, 
abandonaram seus estabelecimentos com todos os melho-
ramentos, alguns com comodidades, situados em terras 
férteis e que, quando cultivados, davam grande resultado. 

Atordoados pela arrancada da parte mais valorizada 
de seu patrimônio, sem braços para tocar as atividades dos 

406 Id.,1889, p. 4.
407 VIVEIROS, op. cit., p. 472.
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engenhos, com o mercado internacional ocupado por produtores 
mais poderosos, sem perspectiva de colocação dos produtos em 
nosso mercado interno, já praticamente ocupado pelo produto 
pernambucano e com o açúcar de beterraba fazendo a mais dura 
concorrência, o senhor de engenho maranhense baqueou, sentiu 
faltarem-lhe as forças, perdeu a coragem. Sem qualquer energia 
que pudesse usar para reverter a situação, abandonou a produção 
canavieira, como fez o abastado fazendeiro Mariano Sousa, 
dono do Engenho São Cristóvão, localizado às margens do lago 
Maracassumé, em Viana, que chegou a possuir mais de 100 
escravos, muitos deles vindos da Guiné, os quais trabalhavam no 
plantio de cana, fabricação de açúcar mascavo e cachaça.  
Após o 13 de maio, empobrecido, abandonou seu engenho, indo 
morar em um sítio próximo à fazenda Palmela, onde residia 
sua filha. A casa grande, de telha e sobrado foi abandonada e 
destruída pela ação do tempo.408 

Ao escrever sobre o município de Viana, Ozimo de Carva-
lho assim se referiu às velhas residências dos abastados da cidade:

No trecho mais antigo do perímetro urbano, a maior parte das 
casas, construídas no século passado, na era do esplendor do 
açúcar e do trabalho escravo, pelos donos de engenho ou por 
abastados criadores, são pesados edifícios de grossas paredes 
de tijolos ou pedra, todas do mesmo estilo tradicional, com 
grandes salas, quartos e corredores e uma ampla e indefectível 
varanda no fundo, acompanhando toda a largura do prédio. 
Várias delas, na época da decadência que sucedeu ao treze de 
maio, foram abandonadas e demolidas, não obstante a solidez 
de suas paredes.409 

Embora reconhecendo que o declínio econômico tinha 
ocorrido por circunstâncias impostas de fora para dentro, 

408MENDONÇA, Sálvio. História de um menino pobre. 1963, p. 19.
409CARVALHO, Ozimo de. Retrato de um município. Rio de Janeiro, 1958, p. 24.
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Lacroix410 acha que houve uma atitude passiva dos líderes 
regionais, a qual seria decorrente da formação educacional 
imposta nos bancos escolares. Isso pode ser verdade para as 
autoridades governamentais que não tiveram maior zelo para 
com a classe dos produtores rurais da província. Com relação 
aos lavradores, sabe-se que existiam entre suas fileiras muitos 
formados, numerosos deles com graduação no exterior. Além 
disso, em 1861, existiam mais de 130 donos de engenho que 
haviam sido agraciados com as patentes mais variadas da Guarda 
Nacional, indo de alferes a coronel.411 Não se pode dizer que esses 
oficiais de patente fossem analfabetos. Havia também padres, 
barões, médicos, engenheiros, advogados, senadores do Império 
e um engenheiro hidráulico, formado na Holanda, Joaquim 
Antônio Viana, dono do Engenho Pindaíba, em Guimarães.

Nos anos de 1870, destacavam-se os doutores Alexandre 
Theóphilo de Carvalho Leal, graduado em Matemática, em 
Coimbra, João Antônio Coqueiro, matemático e engenheiro, 
com graduação na Europa. Os médicos Carlos Fernando Ribeiro 
(também graduado em Direito e Agronomia) e José da Silva 
Maia. Muitos advogados como José Francisco Viveiros, Sérgio 
Vieira, Francisco Vilhena, Antônio Berredo,  Eduardo Trindade e 
muitos outros, com graduação no Brasil e no exterior.

Não foi por falta de valores intelectuais que a crise agrícola 
maranhense se acentuou tanto. Embora existissem lavradores 
que não possuíam muito estudo, os donos dos maiores engenhos 
eram, para a época, pessoas de bom nível intelectual, não sendo 
eles menos cultos e esclarecidos do que os demais fazendeiros do 
Império. Talvez a origem da crise esteja nas próprias condições 

410LACROIX, op. cit., p. 96.
411MATTOS, 1861. 



Ascensão e Crise da Economia Açucareira no Maranhão: 1850-1910  |227|     

de infraestrutura da província, além das dificuldades advindas da 
concorrência dos demais centros produtores, especialmente após 
a entrada do açúcar de beterraba no mercado.412

Dois fatores também chamam a atenção para a crise da 
economia açucareira: a declinante produtividade agrícola dos 
solos, cujos valores, em terrenos de mata, ou em várzeas recém-
cultivadas, atingiam níveis elevados, mas que após alguns anos 
de plantio, sofriam acentuada queda, com produções muito 
baixas, sem condições de dar um bom rendimento aos engenhos. 
Além do que foi observada uma constante degeneração das canas 
plantadas na província, fazendo com que caísse bastante o teor 
de sacarose dessas variedades, como foi constatado no Engenho 
São Pedro e na Usina Joaquim Antônio.

A lucratividade dos engenhos maranhenses, depois 
dos anos de 1860, era geralmente baixa, incompatível com os 
custos operacionais que eles apresentavam. Dessa maneira, esses 
engenhos, após alguns anos de implantação, sem terras virgens 
próximas, tendo que utilizar solos já esgotados -- pois não era 
realizada nenhuma fertilização -- com a mão de obra escrava 
reduzindo-se continuamente, não puderam suportar os custos 
adicionais dos transportes, seguros, comissões e impostos, 
e entraram em crise. Dessa forma, com custos elevados, 
rendimentos baixos e preços declinantes, a economia açucareira 
não pôde suportar os problemas adicionais surgidos com as leis 
abolicionistas e entrou em colapso.413 

Assim, concretizaram-se os receios do então presidente 
da província major Francisco Primo Sousa Aguiar (1861), o qual 

412 JORNAL DA LAVOURA, São Luis, ano 1, n. 1, 15 de junho de 1875, p. 1.
413O dono de engenho Alexandre José de Viveiros mostrou que somente os juros e os impos-
tos pagos pelo Usina Joaquim Antônio, no início do século XX, representavam cerca de 36% 
do valor da receita total do engenho. Cf. PAXECO, op. cit., p. 237.
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temia que os problemas surgidos com a produção algodoeira se 
reproduzissem, “com muito mais funestos resultados”, na cultura 
da cana.414 

Lacroix415 colheu importante depoimento do padre Eider 
Furtado sobre a escravidão:

[…] O sistema escravista foi injusto até para o próprio se-
nhor. Por ter quem fizesse tudo, o branco ficou tão despre-
parado para viver na sua propriedade. Dou um exemplo: 
Na fazenda Tramahuba, antigamente pertencente a Penal-
va e hoje a Cajari, os escravos souberam da abolição que 
foi euforicamente dada ao som das trombetas. No mesmo 
instante todos abandonaram a fazenda, ficando o senhor 
e seus familiares. Ao amanhecer todos ficaram paralisa-
dos, sem saber o que fazer. A senhora não sabia passar um 
café. Não houve nenhuma preparação para essa gente ficar 
sem o braço escravo. Contam os antigos que os cavalos de 
montaria morreram presos, porque não teve ninguém que 
soubesse abrir uma porteira. 

Esse engenho pertencia ao Dr. José Francisco Viveiros, 
filho do Barão de São Bento. Embora fosse considerado um homem 
de bem, tinha a fama de ser muito duro no trato com os escravos. 
Quando veio a Lei Áurea, reuniu seus cativos e lhes comunicou 
que já eram homens livres; pediu-lhes que não abandonassem o 
Engenho, pois daí em diante, passariam a receber salários. Os ex-
escravos chegaram a portar-se desrespeitosamente e alguns deles 
começaram a zombar do proprietário que, sem mais argumento, 
abandonou o engenho e, com grande prejuízo, vendeu-o para o 
comerciante Catão Euclides de Sousa, dirigindo-se, em seguida, 
para São Luís.416 
414 Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial pelo excelentíssimo senhor 
presidente da província, major Francisco Primo Sousa Aguiar, em 3 de julho de 1861, p. 26. 
415LACROIX, op. cit., p. 139.
416MARQUES, op. cit., p. 286.
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A crise da economia açucareira era estrutural, já vinha 
se manifestando há vários anos, de maneira que os senhores de 
engenho não se achavam em condições de reverter a situação, fato 
que foi agravado pelas leis do Ventre-Livre e dos Sexagenários, 
concluindo o ciclo de dificuldades com a assinatura da Lei Áurea, 
levando a economia açucareira a sua crise final. A abolição da 
escravatura - e não somente o 13 de maio-- foi, para o senhor de 
engenho maranhense, mais do que um problema de mão de obra; 
foi também um problema emocional e político, mas representou, 
sobretudo, um problema econômico e financeiro. 

E assim, a grande lavoura açucareira do Maranhão 
caminhou para seu fim.





9 A ECONOMIA AÇUCAREIRA NO FINAL DO SÉCULO

O final do século XIX foi marcado pela substituição do 
sistema monárquico pelo republicano e pelas leis abolicionistas 
que extinguiram o trabalho servil no país. Ficou também 
caracterizado, no estado do Maranhão, pela implantação de 
inúmeras fábricas têxteis, bem como pelo efeito negativo que 
a abolição do trabalho servil causou na grande lavoura de 
exportação, conforme se pode ver pelo que foi escrito no relatório 
da Associação Comercial do Maranhão:

Ao contrário do que era de se esperar da lição dos 
economistas, quanto ao resultado do trabalho livre 
comparado ao do escravo, depois da Lei de 13 de maio, 
está quase que aniquilada a lavoura da província: perdeu-
se mais da metade da colheita de cereais, de algodão 
e de cana, principalmente porque a maioria dos libertos 
abandonou o serviço e fazendo pernicioso uso da liberdade 
entrega-se à inanição, e alguns desses libertos em diversos 
lugares têm perturbado a ordem pública, ameaçando a 
segurança individual.417 

Ao lamentar os males que se tinham abatido sobre 
a lavoura, o relatório citava ainda a alta do câmbio como um 
fator a mais para que os produtos de exportação tivessem obtido 
preços bem reduzidos. E continuava: 

Como sabeis a maioria dos lavradores está onerada com 
grandes débitos; esses débitos eram paulatinamente amor-
tizados com as colheitas e estavam garantidos na forma da 
lei com as propriedades agrícolas, das quais faziam parte 
os escravos; decretada porém a emancipação destes, essa 
garantia quase que desapareceu, visto que entre nós a pro-
priedade territorial e dos estabelecimentos agrícolas em si 

417ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório. São Luís, 1888, p. 3.
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pouco valem, pela falta de braços hábeis e de capital para 
destes tirarem proveito.

[…] Para assinalar a crise que atravessamos ahi estão as 
condições da lavoura: a falta de meio circulante que tem 
sentido nossa praça; a elevação da taxa de juros dos Ban-
cos; a restrição de crédito; a falta de recebimento; os re-
ceios do futuro; a grande depreciação dos títulos e o estado 
das finanças da província, o mais precário possível.418 

Em 1889, a grande lavoura419 ainda se achava prejudicada 
pela emancipação, principalmente as atividades ligadas à 
produção canavieira, como se pode ver pelo que foi escrito no 
relatório daquele ano:

Com quanto não esteja restabelecido entre nós o trabalho 
agrícola, foi abundante a colheita de cereais e regular a do 
algodão. A do açúcar foi muito diminuta devido ao aban-
dono da maior parte dos engenhos, não só pela falta de bra-
ços, como também por não disporem os seus possuidores 
de meios necessários ao devido custeio.

[…] Os libertos apenas decretada a patriótica lei de 13 de 
maio, tornarão-se rebeldes a todo e qualquer ramo da la-
voura, abandonando-se à inteira ociosidade. Quasi todos 
os systemas que então apareciam de contracto para regular 
o trabalho da lavoura, foram sem proveito aplicados pelos 
fazendeiros, afinal abandonados por aquelles que, desco-
nhecendo os princípios os mais comesinhos da vida social, 
entregão-se a uma vida inteiramente ociosa, confiados nos 
abundantes recursos naturais de que dispomos.420 

Não só no Maranhão os grandes produtores rurais 
ficaram prejudicados com a abolição e, consequentemente, com 
o abandono das lavouras; fatos semelhantes também ocorreram 

418 Ib. 1889. Cf. A PACOTILHA, São Luís, 11 de fevereiro de 1890, p. 1.
419 Principalmente a canavieira, que não mais conseguiria obter uma produção equivalente a 
dos anos anteriores ao 13 de maio.
420Ibid., p. 5.
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em outras províncias, como se verificou no Vale do Paraíba e 
na Zona da Mata mineira, onde muitos agricultores viram-se 
arruinados da noite para o dia. Em muitas fazendas de São Paulo 
os libertos recusaram-se a trabalhar, chegando a não aceitar até 
salários mais altos que às vezes lhes eram oferecidos.421 

Como  observou Costa422:

[..,] para eles a liberdade implicava, antes de mais nada, no 
direito de ir embora, de se deslocar livremente, de aban-
donar a lavoura, de trabalhar onde, como e quando qui-
sessem. Nos primeiros tempos produziam muito menos do 
que antes. Nos meses que se seguiram à Abolição, calcula-
va-se que nem um quarto dos escravos tinha permanecido 
nas fazendas onde até então trabalhavam. 

Segundo essa escritora, existiam muitos casos em que 
fazendeiros abandonaram suas terras depois de tentar inutilmente 
obter trabalhadores, especialmente naquelas áreas cujas lavouras 
estavam decadentes, com baixos índices de produtividade. Por 
outro lado, nas regiões mais prósperas, onde havia uma agricultura 
em crescimento ocorria o inverso, e essas lavouras passaram a 
atrair os braços que migravam dos locais menos produtivos.

Essa atração de libertos de uma região para outra, 
praticamente não ocorreu no Maranhão, pelo simples fato de que 
não existia, naquela época, nenhuma lavoura de exportação em 
processo de expansão, embora o algodão tenha se recuperado 
mais cedo e conseguido alguma mão de obra, mas essa vinha quase 
sempre da própria região. Os deslocamentos dos libertos dirigiam-
se para onde também haviam se dirigido os nordestinos fugidos 
das secas para o Maranhão: a pequena lavoura de subsistência, 

421COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia.  2ª, ed. São Paulo: Livraria Editora Ciên-
cias Humanas, 1982, p. 438-440.
422 Ibid., p. 440.
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ou seja, aquela voltada principalmente para o autoconsumo, 
especialmente aquelas localizadas nas áreas de fronteira agrícola, 
nos vales dos rios Pindaré, Mearim, Tocantins e Grajaú.

Aqueles que se viram arruinados na sua fortuna e posição 
social ficaram ressentidos com os abolicionistas, com a Monarquia 
e com todos aqueles que, de alguma forma, haviam participado do 
movimento que para os grandes lavradores e senhores de engenho, 
havia sido desastroso. A indenização dos escravos libertos teria sido 
a salvação para muitos desses senhores mas, como ela não veio, 
ocorreu uma grande frustração e desencanto. 

No Maranhão, o número daqueles que foram prejudicados 
pelo movimento abolicionista foi bem maior entre os senhores de 
engenho do que entre os lavradores de algodão. Causou também 
alguma repercussão entre alguns criadores gado. Entre os dois 
primeiros, a gritaria foi grande e os resultados econômicos 
atestam os abalos sofridos pela economia estadual, que até o 
início do século XX ainda não tinha se recuperado, só começando 
a sair daquela triste situação em meados do segundo decênio, 
quando a produção algodoeira já estava em franca recuperação e 
especialmente, com a entrada do babaçu na economia estadual, 
cujos valores exportados deram novo sopro de crescimento ao 
Estado.

Os maiores engenhos, aqueles que possuíam maiores 
plantéis de escravos foram os mais prejudicados. Tal fato não 
se verificou com a mesma magnitude nos pequenos engenhos e 
engenhocas, mormente naquelas unidades localizadas nos vales 
do Itapecuru e do Parnaíba e que fabricavam especialmente a 
rapadura, a cachaça e o mel. Esses sofreram pouco e os engenhos 
conduzidos pela mão de obra familiar praticamente não tiveram 
maiores dificuldades e permaneceram funcionando durante 
quase todo o século XX. 
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Na cotonicultura, mesmo antes da abolição, já se observava 
uma reestruturação da produção, de modo a não depender tanto 
do cativo, como também já acontecia nas pequenas lavouras 
de subsistência produtoras de arroz, milho, feijão e mandioca, 
cuja presença de escravos era pequena e, em alguns casos 
insignificante  ou, o que era mais comum, totalmente inexistente. 
Na região do Baixo Parnaíba, por exemplo, o Almanaque do 
Maranhão, de 1861, dizia que no município de Brejo “lavradores 
abastados que cultivam o algodão, arroz, farinha e mais gêneros 
não os tem; o que aparece é cultivado pela pobreza, colhendo 
cada um sua porção.”423 

Essa situação já se reproduzia em vários locais do Vale 
do Parnaíba como São Bernardo, Santana do Buriti, Caxias, São 
José das Cajazeiras (Timon), Matões e Pastos Bons, entre outros. 
Em Araioses, além da lavoura de sequeiro, feita nas matas, havia 
a lavoura de vazante, 

[...] que são umas pequenas lavras, feitas nas margens dos 
rios, que inundam com o fluxo e refluxo do mar. A cana e o 
arroz dão nas vazantes até a 5ª folha, bem como o fumo, a 
pacovam, a melancia, os melões e a mandioca, que no cur-
to espaço de seis meses está madura e deve ser arrancada 
por via das enchentes do Parnaíba que transborda e alaga, 
de onde resulta a fertilidade de suas margens.424 

As mudanças ocorridas na economia mundial, a expansão 
do capitalismo, o crescimento da produção açucareira proveniente 
da beterraba, as inovações tecnológicas que aconteciam na 
fabricação do açúcar de cana, as quais pouco eram implementadas 
na província, ao lado da extinção do tráfico, em 1850, criaram 

423MATTOS, 1861. p. 281.
424 Ibid., p. 296.
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as condições para que o lavrador maranhense não pudesse mais 
contar com o aproveitamento do braço escravo por muito tempo.

Aqueles que se apegaram demasiadamente ao passado, 
às velhas estruturas, com a lavoura decadente e com crescen-
tes endividamentos, foram varridos e sacrificados pelas novas 
tendências, deixando atrás de si engenhos paralisados e trans-
formados em “taperas”, indo por água abaixo todo um patrimô-
nio montado em muitos anos e com muitos sacrifícios, deixando 
suas famílias na miséria.

Comentando algumas repercussões da abolição, Emília 
Viotti da Costa dizia que

Os vaticínios de que a nação seria arruinada não se rea-
lizaram. Não houve decréscimo das rendas públicas e o 
câmbio sobre Londres, cuja média fora de 22 7/6 d em 
1887, subiu a 25 ¼ d em 1888. O que houve foi um grande 
deslocamento de fortunas e a ruína de numerosos proprie-
tários agrícolas.425 

Informa ainda essa autora que em um estudo econômico 
e financeiro realizado em São Paulo, em 1896, verificava-se a 
existência de grande número de fazendas abandonadas ao longo 
do rio Paraíba, sendo algumas delas, enormes, como a de Santa 
Rita, localizada perto de Aparecida, com um milhão de cafeeiros, 
chegando a colher em uma safra, pouco mais de 20.000 arrobas 
de café.426 

Conforme observou Caldeira427, os efeitos da abolição 
manifestaram-se de maneira diferente sobre os vários tipos de 
produção agrícola estadual. 

425 COSTA, op. cit., p. 438-439.
426 Ibid., p. 439.
427 CALDEIRA, op. cit., p. 130.
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Assim, ela foi catastrófica para os senhores de engenho, 
apresentou inúmeras dificuldades para a cotonicultura, mas fa-
voreceu a pequena produção, a chamada lavoura de subsistência, 
pois os libertos dedicaram-se a ela, juntamente com os nordes-
tinos chegados ao Maranhão por ocasião das secas ocorridas no 
final do século. No caso do algodão, acelerou-se a mudança do 
sistema de grande produção escravista para a economia campo-
nesa, realizada em pequenas roças, em plantios consorciados 
com outras culturas de ciclo anual.   

A Lei Áurea, de fato, deixou desorganizada a lavoura 
maranhense, principalmente a do açúcar e algodão, cujas 
produções decresceram sensivelmente nos primeiros anos 
da República. O dia 13 de maio marca, definitivamente o 
fim da “plantation” maranhense, um sistema que já vinha 
há mais de meio século em contínua decadência. A partir 
daquela data, toda a produção algodoeira seria proveniente 
das pequenas roças, fato esse que não se deve estranhar 
uma vez que, desde os primeiros anos da crise algodoeira, 
já ia se formando, dentro da própria “plantation” a pequena 
produção.428 

A partir daí, houve uma mudança na destinação do 
algodão produzido no Estado. Uma parte seria utilizada como 
matéria-prima para a nascente indústria têxtil local e o restante 
seria exportado para outros estados do país.

No Maranhão, não se constatou a transferência de grande 
número de libertos para os centros urbanos, até porque não 
havia na província grandes cidades em condições de provocar 
essa atração maciça de mão de obra, principalmente de pessoas 
analfabetas, com experiência, salvo algumas exceções, apenas 

428 CARVALHO, Carlos Jesus de. Ascensão e crise da lavoura algodoeira do Maranhão: 
1760-1910. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, 1982, p. 179.
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nas atividades agropecuárias. Ribamar Caldeira afirma que 
apenas foi identificada a presença de indivíduos, em inúmeros 
locais do interior, procurando convencer os libertos e muitos 
brancos pobres a seguir para a Amazônia, para os trabalhos de 
exploração da borracha.429 

Com a mão de obra dedicada à pequena produção ou 
ao cultivo comercial do algodão, os donos de engenho tiveram 
muita dificuldade em conseguir trabalhadores, 

A não ser com a concordância dos fazendeiros às exigências 
por eles determinadas. Especialmente no caso dos senhores 
de engenho, que não dispunham de capitais suficientes 
para contratá-los pelos salários que concordavam em 
receber. Vale dizer, a penúria de braços para esses senhores 
era notória.430 

Em 1891, o relatório da Associação Comercial informava 
que as safras de cereais dos últimos anos haviam sido abundan-
tes, com grandes exportações de milho e farinha de mandioca, 
em função, principalmente, dos bons preços obtidos por aqueles 
produtos. 

Quanto ao algodão, a colheita tinha sido de 17.286 sa-
cas a mais do que a colhida no ano anterior (1890). Entretanto 
a economia canavieira continuava ainda muito fraca, devido a 
abundância do produto em todos os mercados e também como 
consequência da grande concorrência feita pelo açúcar de beter-
raba; mesmo assim, a safra de açúcar havia produzido 16.040 
sacas a mais do que a do ano anterior.431 No mesmo relatório, 

429CALDEIRA, op. cit., p. 136-137.
430-Ibid., p. 138.
431“Em 1896, existiam no estado, 2 engenhos centrais, 58 engenhos a vapor e 71 movidos 
por animais ou hidráulicos, além de muitas engenhocas de cachaça e rapadura”. Cf. MAR-
QUES, op. cit., p. 76.
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recomendava-se que o maranhense começasse a explorar novas 
atividades, como as fibras, o café, o cacau ou ainda outros pro-
dutos. Por fim, o relatório mostrava que os libertos começavam a 
voltar às atividades agrícolas, porém lamentava a grande falta de 
recursos financeiros, e afirmava: “A grande lavoura desapareceu 
e poucos dos antigos possuidores de estabelecimentos agrícolas 
tentão a luta para conservá-los em atividade.”432

Para Viveiros, 

A liberdade dos escravos e o advento da Republica, uma 
desorganizando o trabalho agrícola e o outro criando novas 
obrigações para o Estado, determinaram no Maranhão uma 
tremenda crise econômica, que se prolongou por um lapso de 
tempo de cerca de um quarto de século.

O abalo fôra formidável, diminuindo num imprevisto 
estarrecente, as nossas fontes de renda.

Deixamos de produzir um dos nossos gêneros de consumo 
e de exportação – o açúcar, decrescemos no algodão, nunca 
mais atingimos o costumeiro limite de sessenta mil fardos, 
paralisamos em relação ao arroz e apenas progredimos na 
mandioca e no milho, que eram gêneros de valores ínfimos.433 

No Maranhão, não houve falta de mão de obra para as 
atividades agrícolas; o que ocorreu foi uma acentuada rejeição, 
por parte dos libertos, em trabalharem para os latifundiários, 
especialmente nos engenhos, de onde muitos deles tinham 
péssimas recordações. Isso aconteceu principalmente nos dois 
primeiros anos após o 13 de maio. Vale ressaltar ainda que os 
produtores de açúcar estivessem tão envolvidos com a utilização 
de escravos, que tinham dificuldade em usar os trabalhadores 
livres nas atividades dos engenhos, além do fato de que muitos 
432 -ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO. Relatório. São Luís, 1890. p. 3.
433 VIVEIROS, Jerônimo de. História do comércio do Maranhão: 1612-1934. São Luís: 
Associação Comercial do Maranhão, 1964. v. 3. p. 1.
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deles não possuíam numerário para pagar salários, uma vez que 
a libertação encontrou muitos donos de engenho sem recursos 
financeiros para o custeio da produção.

As principais medidas tomadas pelos governos  
provincial e do Império no sentido de minimizar a situação 
não foram aproveitadas pelos lavradores, que não mostraram 
nenhum interesse na importação de colonos europeus. Segundo 
esses produtores, se o governo possuía dinheiro para financiar 
a colonização de estrangeiros, também deveria possuir para 
indenizar os senhores pela perda de seus escravos. Assim, não 
foi feito nenhum pedido para a introdução de imigrantes. Os 
fazendeiros recusaram toda e qualquer entrada de colonos na 
província, embora essa recusa parecesse paradoxal. Na verdade, 
esses senhores não dispunham de recursos para acolher esses 
colonos e, muito menos, para remunerá-los, como escreveu um 
editorialista do jornal O Paiz, a respeito da situação financeira 
dos agricultores e da política de imigração para o Maranhão: 

Nestas condições, aconselhar ao agricultor que chame 
o imigrante estrangeiro, a ele que não pode pagar ao 
trabalhador que está à porta, é escarnecer do infortúnio [...] 
Restituí ao lavrador o capital que o escravo representava, e 
deixai que ele faça o que entender”.434

Ao fazendeiro somente interessava a indenização pela 
perda da sua mão de obra; não havia nenhuma vantagem com 
a vinda de imigrantes, pois havia trabalhadores em sua porta, se 
não no início, mas no final de 1889 a oferta de braços já se havia 
quase que regularizado, pois como observou Caldeira435:

434 -O PAIZ, 16 de fevereiro de 1889, p. 2 apud CALDEIRA, op. cit., p. 141.
435 CALDEIRA, op. cit., p. 143.
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Por outro lado, colaborou também para o malogro daquela 
política de imigração a existência de apreciável contingen-
te de trabalhadores no campo, passíveis de serem contra-
tados para a produção da grande lavoura, desde que para 
essa atividade fossem destinados capitais fartos e baratos. 

Com o Decreto nº 10.262, de 06/07/1889, o governo imperial 
baixou algumas medidas que permitiam a fusão de bancos e também 
a emissão de moeda por alguns deles. Concedia também créditos 
a fazendeiros e comerciantes com base em hipotecas de ações de 
companhias e de títulos de dívida pública do governo imperial. 
Também destinou um total de 26 mil contos a vários bancos das 
províncias para serem aplicados na lavoura e no comércio.436

No Estado, o Banco Hipotecário e Comercial do Maranhão 
foi encarregado da execução daquelas medidas contidas no 
citado decreto. Os empréstimos baseados em hipoteca de terras, 
em ações de companhias e de caução de títulos do governo 
central possuíam maior vulto, pois variavam de 2 a 120 contos. 
Os demais eram bem menores.437 As taxas de juros eram de 6% 
ao ano, com prazos de amortização variando de 5 a 15 anos.

Embora com grandes vantagens, quando comparados 
com aquelas normas vigentes em anos anteriores, somente seis 
empréstimos, no montante de  55:500$000 réis, haviam sido 
contratados até o final daquele ano. Os fazendeiros nem sempre 
tinham condições de preencher os requisitos exigidos pelo 
Banco, de modo que continuaram a recorrer aos comerciantes 
financistas, pois como escreveu o jornal O Globo,

436 Ibid., p. 144.

437 Ibid., p. 145-146.
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A maioria dos fazendeiros teve que rejeitar as propostas 
do Banco Hipotecário e optado por contrair pacto com o 
negociante, porque no seu fornecedor encontra a tempo 
banco e comissário, sendo que lhe fica livre a faculdade de 
pagar com o seu produto.438 

Caldeira explica que as propostas dos comerciantes 
financistas eram mais atraentes para os lavradores porque 
exigiam somente o penhor da produção agrícola, não havendo 
necessidade de hipoteca das terras e das benfeitorias.439 

Nos últimos anos do século, os maranhenses aplicaram 
cerca de 11.000 contos de réis na implantação de um parque 
industrial no Estado, representado por fábricas têxteis, fábricas 
de fósforo, chumbo, pregos, calçados  e cerâmica, como bem 
escreveu Viveiros440: 

Na corrida para esse surto industrial inverteram-se cerca 
de 11.000 contos, dos quais 5.000 representavam a cota dos 
ex-lavradores.

Assim, completou-se a hecatombe da lavoura maranhense.

A loucura de querer transformar o Maranhão agrícola num 
estado industrial só terminou em 1895, quando se esgotaram 
todas as possibilidades financeiras de nossa terra.

Então tínhamos um parque industrial composto de 17 
fábricas pertencentes a sociedades anônimas e 10 que eram 
de particulares, sendo 10 de fiação e tecidos de algodão, 1 de 
tecidos de cânhamo, 1 de fiar algodão, 1 de tecidos de lã, 1 
de meias, 1 de fósforo, 1 de chumbo e pregos, 1 de calçados, 
1 de produtos cerâmicos, 4 de pilar arroz, 2 de pila r arroz e 
fazer sabão, 1 de sabão e 2 de açúcar e aguardente. 

438 O GLOBO, 27 de novembro de 1889, p. 2 apud CALDEIRA, op. cit., p.147.
439 Ibid.
440 VIVEIROS, Op. cit. p. 558-559.
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As 13 fábricas têxteis empregavam mais de 3.000 
pessoas e permaneceram funcionando até os anos de 1950/60, 
quando foram desativadas. Entretanto, durante cerca de 60 anos, 
funcionaram com o uso do algodão local, cujo cultivo tomou 
novo incentivo, sendo então produzido totalmente pelo pequeno 
produtor, em consórcio com outras culturas de ciclo curto, 
embora não tenha mais atingido a produção que se observava nos 
períodos de grande expansão, como no final do período colonial 
e durante a Guerra da Secessão americana.

O quadro 28 mostra a produção algodoeira do Estado no 
final do século:

Quadro 28 - Produção Algodoeira do Maranhão:1889-1908441

A partir do 2º decênio do século XX, a lavoura algodoeira 
tornou-se novamente a maior do Estado e concorreria em 
importância com o extrativismo do babaçu, cujas exportações 
tiveram grande incremento no final da 1ª Grande Guerra. 
Todavia, o mesmo não aconteceu com a produção açucareira que 
se manteve bem abaixo dos anos anteriores.

No início do século, o Maranhão importava grandes 
quantidades de açúcar de outros estados, o qual se espalhava 

441 FREITAS, José Carneiro de. Relatório do secretario de fazenda ao governador do 
estado, Raul da Cunha Machado. São Luís: Tipogravura, 1919. 
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pelas maiores cidades do interior, como Caxias, onde era relatada 
a entrada de açúcares de boa qualidade de Pernambuco, a preços 
compensadores:

As entradas de algumas partidas de açúcar de Pernambuco 
a preços baratos e as contínuas e vantajosas ofertas daquele 
mercado para o nosso, fizeram com que o depósito do 
Engenho D’agua passasse o estoque existente da última safra, 
à segundas mãos ao preço de 21$000 por saca de 60 kg.

O estoque do Engenho D’água constava de apenas 800 
sacas de 1ª qualidade.442 

Assim, o preço que era de  26$000 réis, o saco, teve que 
ser rebaixado para apenas 21$000 réis, para poder enfrentar a 
concorrência do produto pernambucano que chegava ao interior 
do Estado, a preços bem mais baratos. Por outro lado, o articulista 
do jornal acreditava que “com a baixa do assúcar do Engenho 
D’água é de crer-se que cessem as entradas do de Pernambuco.”443 

Esse jornal comentava a visita que o presidente da 
República Afonso Pena fez ao interior do Estado quando teve 
oportunidade de ver as “ótimas instalações” de Engenho D’água, 
localizado a 36 km de Caxias e a igual distância da capital do 
Piauí. E noticiava:

[...] nas regiões onde se não encontram as grandes usinas 
aperfeiçoadas, existem os engenhos, as engenhocas 
ou banguês, ou as toscas fábricas de mel e as singelas 
manipulações de rapadura.

Antes da abolição do regime escravo, que desorganizou o 
trabalho nos engenhos, o Maranhão tinha safras de mais 
de 300.000 sacos de açúcar, fazendo grandes exportações 
para Portugal e Inglaterra, sem contar o contingente de 

442 -JORNAL DO COMÉRCIO, Caxias, ano 1, n. 2, 29 de novembro de 1905, p. 1.
443 Ibid.
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consumo interno.[...] Hoje a produção baixou a 50 ou 60 
mil sacos obrigando o Estado à importação de gêneros 
fabricados em outros pontos do país.

[…] Essa importação, aliás não deve ser grande pela razão 
acima apontada: a existência de banguês numerosos que, 
no Maranhão, se espalham pelo interior adentro, até as 
margens do Tocantins, na divisa com o Pará.444 

E continuava o articulista:

[...] O Maranhão tem três usinas notáveis, que emparelham 
com as melhores da produção assucareira no Brasil: as 
fábricas de São Pedro e Castello, no valle do Pindaré e o 
Engenho D’Água em Caxias.

[…] Ahí [Engenho D’Água] se trabalham e se fecundam, 
de um modo altamente intelligente, vastos campos de 
plantação, irrigados natural e artificialmente por meio de 
bombas a vapor. Ahi se faz extensa e aperfeiçoada criação, 
em que a adubação pelo systema de parcagem de ovelhas é  
empregado com sucesso.445 

Em fins de 1902, o escritor e jornalista Fran Paxeco visitou 
o Engenho D’água, seguindo de Caxias até o referido engenho 
pela ferrovia Caxias-- S. José das Cajazeiras, inaugurada em 
1895. Segundo o jornalista, as caldeiras levaram dois anos para 
chegar até a fábrica, isto numa época em que ainda não existia 
via férrea naquela região. O jornalista dizia que era voz corrente 
na localidade que os fretes, na época das tropas de animais, eram  
mais baratos. 

O engenho, fundado pelo lavrador Joaquim Cruz, no 
mesmo local onde antes havia funcionado o engenho do Capitão 
Raimundo Gonçalves Pedreira, dispunha de 14 km de trilhos 

444 Ibid.
445 Ibid., p. 3.
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férreos no interior das terras, para o transporte de canas, madeira 
e pessoal. Chamou a atenção do visitante o uso constante de 
arados, capinadores, ciscadores e outros implementos agrícolas de 
uso mais moderno para a época, a maioria deles importada dos 
Estados Unidos. Com o uso desses instrumentos, os diretores do 
engenho tinham conseguido reduzir a mão de obra de 400 para 
250 pessoas. Informa ainda o jornalista que a Usina apresentava 
o mais aperfeiçoado maquinismo, o que havia de melhor para a 
fabricação de açúcar e um capital realizado de  550:000$000 réis446 

Segundo César Marques, o seu máximo desenvolvimento 
ocorreu entre os primeiros anos da República e os primeiros 
decênios do século XX, quando era administrado pelo Dr. Cristino 
Cruz, que montou os novos aparelhos vindos do exterior e, em 
1907, seu capital já era de 800:000$000 réis; a força motora era de 
100 cavalos e o valor da produção anual de  650:000$000 réis.447

Quanto à matéria-prima utilizada, as canas eram delgadas, 
mas bastante sacarinas, sendo submetidas a três moagens, gerando 
um bagaço bastante seco, que era utilizado como combustível, 
havendo uma produção anual, ainda de acordo com Paxeco448, 
de 200.000 litros de cachaça e de 10.000 toneladas de açúcar. 
“O Maranhão, da vila do Itapecuru para cima, e o Piauí todo são 
empanturrados de assúcar e caxaça por este engenho.” 

O engenheiro Eurico Telles de Macedo também visitou o 
Engenho alguns anos depois e ficou bastante impressionado com 
as instalações e a agricultura que presenciou, conforme escreveu:

446 Em 1896, o Engenho D'água era o mais importante centro da região de Caxias, com 
cerca de 1500 a 2000 habitantes. Cf. MARQUES, op. cit., p. 435.
447 MARQUES, op. cit., p. 435.
448 O jornalista deve ter se equivocado com a quantidade de açúcar fabricado pelo engenho, 
pois embora ela fosse bastante elevada, não deveria alcançar o total anual de 10.000 tonela-
das, ou 10 milhões de quilos, tendo-se em vista que a produção daquele engenho era predo-
minantemente de açúcar branco e que, naqueles anos, as estimativas da fabricação de açúcar 
no Estado não ultrapassavam o total de 8 milhões de quilogramas. Cf. PAXECO, PAXECO, 
Fran. Os interesses maranhenses. São Luís, 1904, p. 159-161.
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No Engenho d’água, próximo a Cajazeiras, o Dr. Cristino 
Cruz, por muito tempo e enquanto viveu, manteve 
uma linha modelar na indústria açucareira, embora as 
condições, especialmente no que se referem às terras não 
fossem favoráveis, como o eram no Pindaré. Tive ocasião 
de visitar essa usina de açúcar, e muito boa impressão 
recebi da visita, constatando que, ao contrário da rotina 
dominante em todo o Estado, aí se praticava lavoura 
racional, recebendo as terras até apropriada adubação em 
cada ano, ao mesmo tempo em que o rendimento de açúcar 
de cana era dos melhores, mesmo comparado com o das 
usinas de Pernambuco.449 

A Usina prosperou muito sob o comando do Dr. Cristino 
Cruz, com o auxílio do coronel José Castelo Branco Cruz, pois 
utilizava avançadas técnicas de produção agrícola, como a 
adubação e a irrigação dos canaviais. O engenho contava com 
ótimas vantagens para obter grande prosperidade e bons lucros, 
como modernos aparelhos para a produção do açúcar e da 
aguardente, estrada de ferro à porta e mercado bastante próximo, 
uma vez que estava instalado a apenas  36 km de Teresina-PI.

Com a morte do Dr. Cristino Cruz, em 1914, o Engenho 
começou a passar por várias administrações e sucessivas 
dificuldades, até sua paralisação, anos mais tarde.

A outra usina de açúcar “notável” mencionada pelo 
jornal caxiense, e que poderia igualar-se às de Pernambuco era o 
Engenho Castelo, localizado às margens do lago Jacareí Grande, 
na vila de Monção. Pertencia anteriormente a José Coelho de 
Sousa, sobrinho, de quem foi adquirido pelo Dr. João Antônio 
Coqueiro, em 1872, pela quantia de  12:000$000 réis. Tinha duas 
léguas de frente por uma de fundo, ou seja, aproximadamente 
8.000 hectares. Entre os seus bens citavam-se:

449 MACEDO, op. cit., p. 200.
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Uma casa de sobrado, coberta de telha, um engenho de ferro, 
horizontal, 4 taxas de ferro, 3 taboleiros de resfriar açúcar, 
19 formas, um tanque de tijolos para mel, 2 taboleiros de 
secar açúcar, um caixote com tampa para depositar o dito, 
1 alavanca, 1 igarité, 2 cascos de pesca, 4 tonéis de cedro 
para fermentar garapa, 1 dorna de sapucaia, um alambique 
e serpentina, 1 casa para depósito de bagaço, coberta de 
pindoba, 6 ranchos, cobertos de pindoba, agasalho dos 
pretos, 30 bois de carro, um cavalo sendeiro, 4 vacas com 
crias, 1 solteira, 4 barrigudas, 1 rebanho de carneiros e um 
quintal com árvores frutíferas e cercados.450 

Em 1882, o Dr. Coqueiro esteve na França, onde passou 
sete meses e de lá trouxe modernos equipamentos para seu 
engenho, incluindo turbinas de centrifugação e um laboratório 
químico. Com ele, vieram dois químicos franceses que instalaram 
o primeiro laboratório em um engenho de açúcar da província e 
talvez do Império, conforme escreveu Coqueiro451: 

 
Instalados os novos maquinismos, bem assim o laboratório 
químico, operou-se na vida do “Castelo” uma verdadeira 
operação radical [...]. Máquinas possantes e enormes, 
turbinas, a funcionar durante todo o dia e às    
vezes à noite.

As máquinas produziam açúcar de ótima qualidade, mas 
com a abolição o engenho começou a ter muitas dificuldades 
para conseguir mão de obra, de modo que nos anos de 1890 e 
1891, o proprietário mandou vir trabalhadores do Ceará para 
substituír o trabalho escravo.452 

450 PAXECO, Op. cit. p. 232-233.
451 COQUEIRO, Edmundo. A vida e a obra de João Antônio Coqueiro. Rio de Janeiro: 
Magalhães Correard & Cia, 1942, p. 78.
452 Ibid., p. 88-89.
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Em 1892, o Dr. Coqueiro comprometeu-se em vender 
o Engenho Castelo ao Dr. José Francisco Viveiros, a Francisco 
Xavier de Carvalho e a Feliciano Moreira de Sousa com, 

Aparelhos aperfeiçoados, excelente laboratório químico, 
acessórios, utensílios, peças sobressalentes, casas de telha 
e de palha, terras, canaviais, gado vacum e cavalar pela 
quantia de Rs 130:000$000, pagáveis em sete prestações, 
em uma época em que o valor das propriedades agrícolas 
no Maranhão não  passavam de dez contos de réis.453

De acordo com informações de Paxeco454, a Usina Castelo 
só se aguentou até o ano de 1906. De 1900 a 1906 a Usina 
obteve o valor de  896:000$000 réis pelas safras que chegaram 
a 2.100.000 quilos de açúcar e 560 pipas de aguardente. Mesmo 
esse engenho, com modernos aparelhos importados da França, 
só conseguiu obter 6,6% de rendimento do açúcar, em 1896, e 
somente 4,8%, no ano seguinte.

Entre as grandes usinas do Estado, no início do século 
XX, uma não foi mencionada pelo jornal caxiense e localizava-se 
em Guimarães. Era a Usina Joaquim Antônio, que já funcionara 
no período imperial e pertencera ao lavrador Joaquim Antônio 
Viana, com o nome de Engenho Pindahiba, e era um engenho 
hidráulico. Em 1890, a Companhia Geral de Melhoramentos 
do Maranhão adquiriu ali, uma área de terra de 8.496 hectares, 
constituída pelas antigas fazendas Pindaiba, Campinho, Itabira, 
Guajajara, Santana e algumas porções de terra das glebas de 
Muritituba, Bizal e São Francisco.455 

453 Ibid., p. 89.
454 PAXECO, op. cit., p. 234.
455 Ibid., p. 234.O relatório do Ministério da Agricultura de 1890, p.8,  inclui uma garantia de 
juros de 6%, sobre o valor de 1.500:000$000 réis, em nome de Palmério de Carvalho Canta-
nhede, sendo posteriormente transferida essa garantia para a Companhia Geral de Melhora-
mentos do Maranhão, responsável pela implantação da Usina Joaquim Antônio.
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Mais tarde a fazenda passou às mãos de uma firma da 
qual faziam parte Benedito Leite, Antônio Joaquim da Silva 
e o coronel Manoel Dias Vieira. Em 1907, Alexandre José 
de Viveiros assumiu a direção técnica da Usina e, em 1911, 
o coronel Dias Vieira vendeu a propriedade ao seu próprio 
colaborador Alexandre Viveiros, o qual se tornou então o seu 
único proprietário.

Em agosto daquele ano, Alexandre Viveiros recebeu um 
empréstimo de 300 contos do Governo estadual e encomendou, 
por 24.000 dólares (ou 165:000$000 réis) o seguinte maquinário, 
nos Estados Unidos:

1-Turbina hidráulica, com 85 H. P.;

1- Motor a vapor do tipo Corlys, de 100 H. P.;

1- Motor, tipo mercúrio de 35 H. P. e 250 revoluções por 
minuto

- Máquinas de refinação que terminam por secador, tipo 
aperfeiçoado Hersey, para açúcares finos;

1-Terno de moagem com 5 cilindros;

1-Instalação completa para evaporação, a tríplice efeito;

2-fornalhas, tipo colima;

1-Instalação completa de refinaria para o preparo diário de 
5000 kg de açúcar refinado;

1-Plataforma de ferro para instalação de uma bateria de 
seis dessecadores do caldo da cana;

1-Monte-jus (monta caldo);

1-Coluna de destilação contínua, para fabricação de álcool;

Transmissões, eixos, polias e mancais, em uma instalação 
apropriada de colunas e vigas.

Os aparelhos só chegaram em julho de 1912, de modo que, 
nesse ano, a produção ficou reduzida a pouco mais de 90.000 kg de 
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açúcar e a 65 pipas de aguardente, o que ocasionou um déficit de 
22 contos. Os novos equipamentos só foram instalados em 1914.

A Usina Joaquim Antônio, chamada de Usina Viveiros por 
Fran Paxeco, esmagou, em dez safras, de 1911 a 1921, 36.488.000 
kg de cana, que produziram 1.642.000 kg de açúcar e 294.000 
litros de cachaça, com um rendimento industrial de apenas 4,5%, 
cujas receitas e despesas encontram-se discriminadas no quadro 
29, a seguir:

Quadro 29 - Receitas e Despesas da Usina Joaquim Antônio, em 
10 Safras:1911-1921456

Na colheita de 1915/16, a única que gerou algum lucro 
(29:000$000 réis ) os direitos e os impostos pagos atingiram o 
total de 18:756$000 réis, ou cerca de 60% do lucro conseguido.457 

Em 1918, o coronel Alexandre Viveiros, em petição 
endereçada ao Congresso Estadual, dizia que “subindo o serviço 
de juros e de impostos a 36% da receita bruta da Usina, restam apenas 
64% para o custeio, o que não proporcionará vida à empresa, e virá, 
sim prolongar-lhe a dolorosa agonia.”458

456 PAXECO, op. cit., p. 235-236.
457 -Ibid., p. 236.
458 Ibid., p. 238.
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As safras de cana da Usina, no período de 1907 a 1916, foram 
calculadas pelo proprietário, conforme se pode ver pelo quadro 30:

Quadro 30 - Produtividade por Área e Rendimento em Açúcar 
da Usina Joaquim Antônio: 1907-1916459

(1) Calculados pelo autor, com base em que 1 quadra=4,84 ha.
(2)Calculadas com base no percentual de açúcar obtido (rendimento 
industrial).
(3) Cana caiana.
(4) Caiana e sem pelo.
(5) Quantidade (kg) de açúcar produzido por hectare de cana. 

Embora fosse uma usina moderna, para a época, os 
rendimentos da lavoura de cana eram apenas razoáveis, mesmo 
assim, já declinantes; mas o que chama a atenção são os baixos 

459 PAXECO, op. cit., p. 236-237.
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percentuais de açúcar obtidos: acima de seis, em alguns anos, mas 
muito baixos em outros, com uma média decenal de apenas 51,8 
quilogramas de açúcar por tonelada de cana moída e de 2677 kg 
de açúcar por hectare, entre os anos de 1907 e1916, e rendimentos 
ainda menores, de apenas 45 kg/t, no período de 1911 a 1921.

A produtividade de açúcar por hectare de cana caiu 
significativamente, a partir do ano de 1909, com os índices – que 
tinham como base a média do decênio, 2.677,1 = 100-- variando 
de 210, em 1908, para 117, em 1911 e apenas 47, no ano seguinte. 
Nos anos de 1913 a 1916 esses índices variaram de 86 para 60, 
indicando um acentuado decréscimo da produtividade agrícola e  
industrial.

Observando-se o Quadro 30, verifica-se que as produções 
da Usina não aumentaram, após a implantação das máquinas 
importadas dos Estados Unidos, pois no caso da fabricação de 
açúcar, a maior produção foi a de 1908, seguida da de 1910, 
embora com uma produtividade da terra bem mais baixa. Após a 
chegada dos novos equipamentos, verificou-se que houve queda 
na produção açucareira. A causa, segundo seu proprietário, teria 
sido a moagem da variedade chamada sem pelo ou pernambucana, 
cujo rendimento industrial ficou bem abaixo do que era esperado, 
pois, somente em 1916, puderam concluir que aquela promissora 
cana havia degenerado, perdendo em sacarose o que havia ganhado 
em peso e produtividade agrícola, fazendo com que de uma safra 
esperada de 300.000 kg de açúcar, só fossem conseguidos 163.000 
kg, ou pouco mais de 54%.

De um rendimento médio acima de 6%, observado na 
cana caiana, a nova variedade rendia pouco mais de 3%, ou seja, 
a sem pelo estava apresentando um baixíssimo teor de sacarose. 
A substituição de uma cana pela outra foi feita devido a uma 
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moléstia que atacava a caiana; assim, foi necessário o plantio de  
nova variedade de cana, a batávia, cujos resultados não foram 
divulgados.460 A partir de 1914, a Usina passou a produzir os 
açúcares refinados, o que gerou uma atitude hostil dos refinadores 
de São Luís, pois se a moda pegasse não haveria mais a barata 
matéria-prima para as refinarias da capital, cujos preços elas 
sempre impuseram e de onde retiravam grandes lucros.

O sistema de cultivo continuou o de sempre, com o uso de 
terras esgotadas, principalmente de várzeas e dos baixões próximos 
aos cursos d’água, uma vez que, naquela época, dificilmente se 
encontraria ainda alguma área de mata disponível no município 
de Guimarães, embora se constate que alguns canaviais fossem 
beneficiados com a irrigação por sulcos. No local da Usina, o 
cultivo de cana já vinha se desenvolvendo desde os anos de 1850, 
quando os senhores de engenho Luís Guterres, Joaquim Antônio 
Viana, o coronel Onofre e outros já plantavam cana e fabricavam 
açúcar e aguardente.

Com base nos dados apresentados no Quadro 29, foi 
feita uma estimativa da Taxa Interna de Retorna da produção 
da Usina,461 que ficou um pouco acima de 9%. Tendo que pagar 
taxas de juros de 15,6% a.a., a Usina Joaquim Antônio nunca 
poderia gerar lucros que pudessem amortizar as parcelas da dívida 
contraída com o Estado, uma vez que se achava endividada e com 
constantes prejuízos.

No Piauí existia uma usina de açúcar, a Santana, localizada 
a 18 quilômetros de Teresina, instalada em 1906, ou seja, na 

460 Em 1918, havia 11 quadras plantadas de canas novas, sendo 8 quadras da Batávia e apenas 
3, de caiana. Havia ainda 12 quadras de canas velhas, sendo 3 quadras de caiana, 2 da Batá-
via e 7 da sem pelo, totalizando 23 quadras, cerca de 111 hectares. Ibid. p. 238.
461Corresponde à taxa de juros aplicada no benefício líquido, que dá valor igual a zero. Com 
essa taxa, a relação benefício/custo é igual a um, ou seja, aplicando-se essa taxa de juros ao 
capital da empresa, não há lucro nem prejuízo.
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mesma época da Usina Joaquim Antônio, mas que apresentava 
um rendimento industrial de mais de 72 kg de açúcar por tonelada 
de cana moída e uma produtividade agrícola bem acima daquela 
observada em Guimarães. Mas lá havia irrigação e fertilização das 
terras, o que não ocorria nas lavouras canavieiras maranhenses, 
com exceção daquelas existentes no Engenho D’água, em Caxias 
e da irrigação na Usina Joaquim Antônio.

O proprietário da Usina Joaquim Antônio responsabilizava 
as repartições arrecadadoras pelo desaparecimento de mais uma 
fábrica de açúcar no Maranhão, onde os excessivos tributos estaduais 
e municipais obrigavam os produtores a se desinteressarem da 
fabricação dos açúcares finos, para se eximirem dos absurdos 
preços das pautas estabelecidas para as cobranças dos impostos. 
Entretanto, com os baixos índices agrícolas e industriais existentes 
naquela fábrica, dificilmente se poderia conseguir algum lucro, 
mesmo que pequeno, como conseguiam alguns daqueles velhos 
engenhos do século anterior.462 

Depois de ser entregue ao Estado, foi a Usina vendida ao 
comerciante Abelardo da Silva Ribeiro, que passou a explorá-la, 
com algum êxito. 

Existem poucas informações acerca das exportações de 
açúcar no último decênio do século XIX; sabe-se, no entanto, 
que ocorreu um rápido declínio das quantidades produzidas, pois, 
nos anos de 1896 a 1898, somente entraram em São Luís, 4.328, 
3.320 e 2.800 toneladas de açúcar, respectivamente, “indicando 
uma trajetória descendente e muito abaixo da média de 13 mil 
toneladas exportadas na década de 1880.”463

462 A Lei nº 802, de 22/04/1918, autorizou o Governo a reformar o contrato de empréstimo 
que o Estado havia feito a Alexandre José de Viveiros, proprietário da Usina. Cf. FERNAN-
DES, op. cit., p. 431.
463 REIS, Flávio. Grupos políticos e estrutura oligárquica no Maranhão. São Luís, 2007. p. 37.
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O quadro 31 mostra as exportações de alguns estados 
do país, em 1897. Pelo que se pode verificar, as exportações 
maranhenses, naquele período, já estavam baixíssimas, pouco 
mais de 2.300.000 kg, bem abaixo de outros estados, como a 
Bahia e Alagoas, por exemplo.

Quadro 31 - Quantidade e Valores de Açúcar Exportados por 
Alguns Estados do País: 1897464

Fran Paxeco informa que, em 1901, o açúcar maranhense 
recebeu a proteção de uma lei que criava um imposto interestadual 
de importação do produto. Naquele mesmo ano, o Estado pagou 
66:666$607 réis de imposto pelo produto importado de outros 
estados e, no ano seguinte, despendeu apenas 13:940$600 réis 
nesse tributo.  

A safra de 1902/03 foi estimada em 6 milhões de quilos, e 
a de 1903/04, em 7 milhões. Informação que parece contraditória, 
pois o mesmo autor, no mesmo livro diz que nos 3 anos de 
1900, 1901 e 1902 o Estado industrializou apenas 4.242.452 
quilos, quando outros estados como Alagoas e Paraíba tinham 
fabricado, no mesmo período, 158.422.860 kg e 22.895.658 kg, 
respectivamente. Naqueles três anos, Sergipe, o menor estado 
brasileiro, havia produzido 92.576.904 kg.

464 DIAMANTI, op. cit., p. 237.
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O dono de engenho Cristino Cruz, estimou, para os 3 citados 
anos, a seguinte produção média anual: exportação 1.114.140 kg; 
consumo interno 2.700.000kg, totalizando 4.414.140 kg. Afirmava 
ainda Cristino Cruz que o Maranhão poderia alargar sua produção 
anual, para cerca de 400.000 sacos, ou 24.000.000 kg. Já o Dr. 
José Viveiros, experiente produtor de açúcar, previa a safra de 
1903/04 em 8 milhões de quilos. Tudo isso não passava de simples 
especulação, pois , nesse mesmo ano, o Engenho São Pedro mais 
uma vez paralisou suas atividades.465 

Em 1922, o agrônomo Alfredo Bena calculou em 374 
o número de engenhos existentes no Maranhão, três dos quais 
possuíam aparelhagem superior a  100:000$000 réis.466 Um deles 
era o Engenho D’água, o outro, seria a Usina Joaquim Antônio, 
em Guimarães, orçada em  165:000$000 réis, em 1911, época 
em que os novos maquinismos da Usina foram encomendados 
no exterior; O terceiro estabelecimento nessas condições era a 
Usina Aliança, localizada à margem esquerda do rio Uru-Mirim, 
no litoral norte do Estado, fundada pelo coronel Manuel Ribeiro 
Cruz. Enquanto os demais engenhos da região entre Alcântara, 
Guimarães e Cururupu decaíam ou fechavam suas portas, essa 
Usina prosperava.467 Em 1940 ela ainda funcionava e produzia 
bastante açúcar e aguardente.

No início dos anos de 1920, Fran Paxeco dizia que os 
engenhos estavam atravessando uma crise bem penosa e que 
haviam retornado a uma fase bem primitiva. Achava aquela 
estimativa de Alfredo Bena exagerada e concluía: “salvo se reuniu 
os inumeráveis ferros carcomidos que se derramam pelos quatro 
ângulos do estado.”468

465  PAXECO, op. cit., p. 111.
466 PAXECO, Fran.  Os interesses maranhenses. São Luís, 1904, p. 240.
467 MARQUES, op. cit., p. 437.
468 Ibid., p. 240-241 (grifo nosso).
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Assim, já no terceiro decênio do século XX, além do 
Engenho D’água, da Usina Joaquim Antônio e da Usina Aliança, 
só existiam no Estado as velhas fábricas de rapadura, aguardente 
e mel, ou ainda alguns pequenos engenhos que fabricavam 
algum tipo de açúcar bruto de péssima qualidade, como aquele 
produzido em Viana, conforme escreveu Ozimo Carvalho469:

A cultura da cana de açúcar está em franca decadência, 
em virtude da diminuição progressiva da fabricação do 
açúcar bruto, cujo consumo se reduz de ano para ano. A 
falta de braços, o aumento dos salários e a redução do 
consumo, devido a preferência do consumidor pelo açúcar 
branco, ameaçam de próxima extinção essa indústria, 
que só na fabricação da aguardente encontra recursos 
de sobrevivência. [...] O açúcar bruto, alhures chamado 
“demerara” e a aguardente (cachaça ou restilo), ainda se 
fabricam em engenhos de tração animal, com moendas 
ligadas a almanjarras movidas a juntas de boi. O caldo é 
concentrado a fogo nu, em tachas de ferro semiesféricas 
e depois despejado em grandes taboleiros de madeira, as 
“resfriadeiras”, a cristalizar. Depois do que, o açúcar é 
posto em cofos que se dependuram sobre o tanque, para 
deixarem escorrer o “mel’, isto é, a parte que não cristalizou. 
O açúcar sai mais ou menos queimado, conforme a perícia 
do “açucareiro” ao dar o ponto e mais ou menos limpo, 
conforme o maior ou menor cuidado em retirar-lhe a 
borra ou “zurrapa”, que sobe na espuma, com a fervura. 
A cachaça é destilada do “mel do tanque” fermentado nas 
dornas, em alambiques de cobre bem primitivos. 

Era essa a tecnologia de produção do açúcar no Maranhão, 
em meados do século XX, realizada em pequenos engenhos 
movidos a animais ou em velhas fábricas a vapor, mas com poucos 
implementos, utilizando caldeiras que vazavam constantemente 
e consumiam mais lenha do que bagaço. Dos antigos e maiores 

469 CARVALHO, Ozimo. Op. cit. p. 70-74.



CONCLUSÕES

Conforme observou Eisenberg, na segunda metade do 
século XIX, duas grandes crises dificultaram sobremaneira a 
economia açucareira no Império. Uma delas afetou bastante 
o mercado, quando surgiu o açúcar de beterraba na Europa, 
apossando-se dos nossos tradicionais compradores e provocando 
uma acentuada queda nos preços do produto. A outra crise foi 
aquela provocada pelas leis abolicionistas, iniciadas em 1850 e 
finalizadas com a Lei de 13 de maio, em 1888.

Na crise de mercado, embora alguns senhores de engenho 
maranhenses tenham procurado fazer alguns investimentos e 
tentado organizar melhor a produção, fracassaram completamente. 
Os produtores de açúcar de cana do mundo todo passaram a ocupar 
apenas a metade do mercado mundial, no final do século. A outra 
metade foi preenchida pela produção vinda da beterraba.

Os problemas começaram com a queda dos preços, fazendo 
com que as exportações nacionais caíssem acentuadamente, 
chegando a níveis baixíssimos nos anos de 1890.

Desde o início da expansão canavieira maranhense, 
observou-se um incremento das quantidades exportadas, 
principalmente entre os decênios de 1860 a 1880, atingindo um 
máximo, por volta de 1882/86. A partir daí, com os preços ainda 
em queda, as exportações reduziram-se drasticamente, tanto nas 
quantidades remetidas quanto nos valores das receitas.

Embora a concorrência do produto de beterraba tenha 
afetado muitos produtores de açúcar de cana, pois as ofertas das 
Ilhas Maurício, Guadalupe, Martinica e outros centros produtores 
também declinaram, outros centros açucareiros como Cuba, 
Louisiana, Havaí, Java e Filipinas conseguiram aumentar suas 
produções, o que mostra que o fato não era um fenômeno genérico.
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O Maranhão foi vítima de algumas desvantagens com 
relação a aspectos que há bastante tempo já se observavam na 
economia açucareira. Um deles diz respeito aos transportes. As 
demais áreas, grandes produtoras de açúcar, já eram dotadas 
de estradas de ferro. Nesse aspecto, Pernambuco, a maior 
província brasileira produtora, desde o final dos anos de 1850, 
vinha construindo ferrovias ao longo das regiões canavieiras, e 
assim reduziu à metade os custos dos transportes. Por outro lado, 
grandes produtores como Cuba e Jamaica já possuíam ferrovias 
desde 1845, enquanto o Brasil, país independente, só teria sua 
primeira via férrea em 1854, no Rio de Janeiro.

A Província do Maranhão não possuía rodovias, só 
pequenas estradas carroçáveis, que atolavam no rigoroso inverno, 
deixando os carros de boi vários dias sem poderem trafegar. 
Quanto à navegação a vapor, era sempre motivo de reclamações e 
de queixas, considerando-se que muitos lavradores achavam que 
os fretes deveriam ser bem mais baixos e os barcos, mais regulares.

Alguns autores destacaram a fertilidade dos solos das 
Antilhas, como fator determinante para o progresso da economia 
açucareira dessa região, como é o caso de Cuba, cujos excelentes 
solos eram uma das causas do elevado rendimento de suas 
fábricas, pois, segundo Eisenberg, os novos canaviais daquela ilha 
produziam 119 toneladas de cana por hectare, e as terras médias 
rendiam 70 toneladas, por volta de 1870. Em Pernambuco, esse 
rendimento dificilmente ultrapassava as 60 toneladas, enquanto 
no Maranhão, esse valor situava-se em torno de 50 toneladas e, 
nas terras mais utilizadas, bem menos.

Ainda de acordo com Eisenberg, a feliz conjunção de 
terras férteis, mão de obra escassa e capital disponível, deu a Cuba 
a liderança mundial na modernização da industria açucareira, pois 
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já em 1860, dos seus 1.350 engenhos, 70% usavam máquinas a 
vapor. Nesse período, Pernambuco só possuía 2% desses engenhos 
e o Maranhão 3,42%.

Mas a modernização não deve ser vista apenas como a 
utilização de máquinas a vapor, centrifugas e caldeiras a vácuo. Os 
melhoramentos agrícolas devem ser implementados, na medida 
em que as crescentes dimensões dos engenhos estimulam a adoção 
de técnicas mais modernas e rentáveis, em que se processa uma 
maior divisão do trabalho entre o cultivo da cana e a fabricação do 
açúcar, porque com o uso de engenhos maiores, há necessidade de 
mais matéria-prima para a moagem.

O estabelecimento de um engenho central chegou a 
representar, para os comerciantes financistas, lavradores, e alguns 
senhores de engenho, a salvação da economia açucareira. Em uma 
época de grandes problemas financeiros para os produtores de 
açúcar, a instalação desses engenhos, com altos níveis tecnológicos, 
criou nova esperança para a economia provincial.

Mas o engenho central instalado no Maranhão revelou-
se um completo fracasso, conforme também havia ocorrido com 
os demais construídos em outras províncias. As divergências 
entre fornecedores de cana e os diretores do Engenho São Pedro, 
a constante deficiência na oferta da matéria-prima, os baixos 
rendimentos industriais obtidos pelo Engenho e as dívidas que, 
de ano a ano, se acumulavam, tornaram inviável a sua existência.

A demanda interna de açúcar poderia compensar a perda 
do mercado externo, mas este já se achava ocupado pela oferta 
de outros produtores do Nordeste. Por outro lado, as províncias 
consumidoras mais povoadas (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais) também possuíam suas próprias indústrias açucareiras, 
deixando a oferta maranhense sem nenhuma opção nesse mercado.
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Alguns produtores realizaram alguns ajustes necessários 
à expansão da produção e melhoria da rentabilidade de seus 
engenhos, mas estes só serviram para melhor absorver o impacto 
da contínua queda dos preços e para preservar a tradicional 
estrutura social existente.

A rápida mudança de muitos lavradores, da cultura do algodão 
para a lavoura canavieira, pode ser explicada pela grande queda 
nas exportações da fibra, em função da constante baixa nos preços 
internacionais do produto, deixando a lavoura algodoeira maranhense 
sem viabilidade econômica para qualquer tipo de expansão. 

Assim, muitos capitais, terras e mão de obra transferiram-
se para a economia canavieira, o que explica o seu rápido 
crescimento, embora esse mesmo crescimento tenha se reduzido 
no início dos anos de 1860, quando a conjuntura internacional 
elevou substancialmente as cotações do algodão, dando 
novamente um breve fôlego a essa cultura, que voltou a decair, 
quando os preços internacionais voltaram a se normalizar.

A minoria detentora da maior parcela da renda gerada na 
província, na qual os donos de engenho se incluíam, constituía 
a base da demanda, cuja composição era inibidora do processo 
de desenvolvimento, com a importação predominante de artigos 
de luxo. Isso criou uma forte ligação da classe dos senhores de 
engenho com o comércio internacional, o que levou a economia 
açucareira a tornar-se um apêndice do sistema econômico 
mundial, para o qual fornecia apenas matéria-prima, no caso o 
açúcar bruto, aqui fabricado.

A falta de uma maior diversificação dos investimentos criou 
uma situação em que o crescimento inicialmente verificado não teve 
condições de implementar um desenvolvimento sustentável. Os 
investimentos, ao se concentrarem somente na produção do açúcar 
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e nas atividades a ele ligadas, passaram a flutuar de acordo com 
as condições do mercado mundial. Caso persistisse o incremento 
da demanda, talvez o volume dos investimentos pudesse ter sido 
mais diversificado e o crescimento da economia, continuado. 
Mas aí, ocorreu a perda da posição do Brasil no mercado mundial 
açucareiro. A grande diversificação das áreas produtoras de açúcar 
de cana e a entrada no mercado mundial do produto de beterraba, ao 
lado de uma desfavorável posição geográfica, alijaram o Brasil do 
comércio mundial de açúcar naquele período e, nessa conjuntura, o 
Maranhão sofreu grandes consequências.

Nessa província, existiu uma pequena produção de cacau 
e café, os quais, além da borracha, constituíam importantes itens 
nas exportações brasileiras naquele final de século. Entretanto, 
não existiam clima nem solo propícios para a produção do café, 
em larga escala. Quanto ao cacau, houve realmente pequenas 
exportações desse produto e as condições climáticas e pedológicas 
locais podem ser perfeitamente utilizáveis para sua produção. 
Não obstante, em que pesem algumas sugestões apresentadas 
nos jornais locais para o cultivo deste produto, isso não ocorreu 
de modo satisfatório. A modesta tentativa dos fazendeiros locais 
para diversificar as culturas não obteve sucesso.

Sobrou para o maranhense a pequena produção de 
subsistência, sem grande valor comercial para exportação e o 
novo incremento da lavoura algodoeira, especialmente tendo-se 
em conta a instalação de inúmeras indústrias têxteis no Estado, 
nos últimos anos do século.

Se a concorrência internacional originou uma crise nos 
centros  exportadores do Brasil, as leis abolicionistas concorreram 
enormemente para acentuar a crise na economia provincial. A 
libertação da mão de obra cativa afetou diretamente a produção, 
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na medida em que retirou muitos braços da lavoura canavieira e 
da fabricação do açúcar, além de criar uma despesa a mais nos 
custos de produção: a despesa do salário. 

A transição para o trabalho livre, diferentemente do 
que ocorreu em outras regiões açucareiras do país, onde partes 
dos custos de produção da economia exportadora puderam ser 
transferidas para os trabalhadores livres, através da redução dos 
salários, não pôde ser feita na economia açucareira maranhense, 
uma vez que seus maiores engenhos foram desativados.

A extinção do tráfico africano, de início, não afetou 
muito a produção algodoeira e açucareira, considerando que, 
desde 1846 o Maranhão já exportava seus cativos e, mesmo 
antes disso, a província já não possuía condições financeiras 
para adquirir escravos vindos da África; mas afetou muito, anos 
depois, quando a falta de mão de obra, devido às exportações de 
cativos (legais e principalmente, as ilegais) chegou a ameaçar a 
produção da grande lavoura.

Em Pernambuco, embora muitos engenhos tenham sido 
desativados, os favores governamentais, as melhores condições 
de infraestrutura de estrada e portos e a grande tradição do 
Estado na produção açucareira fizeram com que ocorresse, 
naquele final de século, um acentuado crescimento no número de 
novos engenhos, pois lá o açúcar continuou a ser o investimento 
preferido e os novos engenhos – por serem também mais 
modernos – eram razoavelmente lucrativos.

No Maranhão, ocorreu exatamente o contrário. Sem 
uma grande tradição na produção açucareira, com engenhos 
deficitários e  rendimentos declinantes, com seus proprietários 
endividados e sem qualquer apoio governamental, não ocorreu a 
instalação de novos engenhos, muito pelo contrário, os maiores 
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e os de médio tamanho, mais cedo ou mais tarde, fecharam suas 
portas, ou foram vendidos por preços insignificantes.  Até mesmo 
alguns equipamentos que estavam chegando do exterior não 
puderam ser instalados, como ocorreu com o engenho Aracanga, 
em Monção, de propriedade do coronel José Cândido Martins, 
que não chegou sequer a desencaixotar o maquinário recém-
chegado da Europa, logo após a Abolição, pois não possuía 
pessoal para tocar as obras do seu engenho.

Os senhores de engenho da província rejeitavam qualquer 
inovação que pudesse resultar em mudança social. Praticamente 
todos eles se opunham a qualquer tentativa de melhorar as 
condições de vida dos trabalhadores rurais, se isso dependesse 
de qualquer aumento nas despesas dos fazendeiros. A grande 
resistência da aristocracia rural maranhense às mudanças para 
modernizar a economia deu resultados desastrosos.

Os membros da elite rural do Maranhão não souberam, 
ou não puderam ajustar-se às mudanças de longo alcance que 
ocorriam na economia mundial e provocaram a deterioração da 
posição econômica do Estado. Na virada do século, a importância 
dos senhores de engenho já estava reduzida à insignificância. 
Nos últimos anos do Império, alguns deles chegaram a importar 
tecnologias mais modernas, mas a grande maioria desses senhores 
não queria ou não podia valer-se delas. A mão de obra livre era 
relativamente abundante, o que reduzia qualquer vantagem em 
se utilizar novos equipamentos que poupassem mais trabalho. 

Alguns engenhos procuraram melhorar a eficiência do 
beneficiamento, mas esqueceram a ineficiência na produção da 
matéria-prima, visto que muitos donos de engenho preferiam 
cultivar certas variedades de cana, de baixa produção, porém 
mais resistentes às pragas e doenças, a plantar outras variedades 
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mais rentáveis, algumas de elevada produtividade, não obstante 
mais suscetíveis às enfermidades. Além disso, não foi possível 
melhorar a péssima qualidade dos transportes regionais.

Pode-se mesmo afirmar que o Maranhão não lucrou 
absolutamente nada com as modificações ocorridas com a 
implantação da República. A mudança política não significou 
nenhuma mudança social. O novo sistema não trouxe soluções 
novas para os velhos problemas maranhenses.

A crise do final do século prejudicou bastante o crescimento 
econômico do Maranhão, que só começou a melhorar com a 
instalação de um parque têxtil no Estado, no final do Império e 
início da República e o ressurgimento da produção algodoeira, 
agora feita em pequenas roças, por pequenos produtores.  
 Novo alento veio com a entrada de um novo produto 
na economia estadual: o babaçu, produto extrativo, que exigia 
menos trabalho para sua obtenção, não provoca desmatamento 
dos solos e nem queimadas, mas que, mesmo melhorando 
significativamente as condições econômicas do Estado, também 
serviu para perpetuar o sistema latifundiário existente e, portanto, 
o já antigo domínio das tradicionais elites rurais do Estado.

Acossada por uma conjunção de fatores negativos, 
como a baixa produtividade agrícola dos solos, os rendimentos 
industriais baixos e muitas vezes, declinantes, a falta de 
ferrovias, a inexistência de estradas de rodagem, ao menos de 
regular qualidade, um deficiente sistema de navegação a vapor e 
à vela, com os elevados impostos de exportação e um produto de 
inferior qualidade, a economia açucareira maranhense não pôde 
resistir a um período demasiadamente longo de preços baixos, 
provocados pela grande concorrência do açúcar de beterraba 
produzido nos próprios países importadores, entrou em crise 
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profunda. A Abolição veio apenas dar o golpe final em um doente 
que já estava desenganado.

O colapso provocado pelas leis abolicionistas, 
especialmente a de 13 de maio, gerou um grande desespero nos 
endividados produtores de açúcar, e foi tão forte que determinou 
o abandono de quase todos aqueles engenhos mais importantes, 
restando somente as pequenas unidades produtoras de rapadura 
e cachaça. A Abolição colaborou muito para o aumento da 
crise na produção açucareira maranhense. Ela foi também um 
fenômeno emocional e político, mas foi sobretudo, um problema 
econômico e financeiro.

Assim, os proprietários dos maiores engenhos do 
Maranhão abandonaram suas fazendas e foram morar em 
São Luís, ou então, migraram para o Rio de Janeiro ou para a 
Amazônia.
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APÊNDICE A – Medidas

(1) Carrada de cana, em carro de boi

Obs.: No período estudado, embora já fosse utilizado o 
sistema métrico decimal, ele não era ainda adotado em muitos 
lugares do Brasil. Assim, as medidas variavam muito de província 
para província e até de região para região. Esta tabela apresenta 
aquelas medidas que eram mais utilizadas no Maranhão, no 
século XIX.
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APÊNDICE B – Maranhão: Total das Exportações para Países 
Estrangeiros, por Produto, Volume e Valor: 1871-1874

Fonte: REGO, Fábio Hostíllio de Moraes. Breve notícia sobre a 
Província do Maranhão.Tipografia da Reforma. Rio de Janeiro, 1876.

Litro.
(2) Cabelo e crina, fumo, goma elástica, etc., sem discriminação das 
quantidades. 
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APÊNDICE C - Movimento do Engenho Central São Pedro

Fonte: Paxeco (1922)

(1)  2,90 % sobre o valor da receita
(2) 5,71% sobre o valor da receita. (Aí não estão incluídos os fretes das 
canas e da lenha).
(3) 1,15% sobre o valor da receita.
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APÊNDICE D - Mapa dos resultados das análises das 152 
amostras de açúcar, realizadas pelo Dr. João Antônio Coqueiro, 
em seu laboratório , com o uso do polarímetro Laurent,. para a 
Exposição do Açúcar e Algodão, realizada em 1883.

Fonte: Relatório da Exposição do Açúcar e Algodão, em 23 de dezembro 
de 1883
(1) Percentagem de sacarose
(2) Em negrito, o maior e o menor percentuais de sacarose
(3) Média aritmética.
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APÊNDICE E - Mapa dos resultados das análises das 184 
amostras de açúcar, expostas na 2ª Exposição de Açúcar e Algodão, 
realizadas  no laboratório do Dr. João  Antônio Coqueiro: 1885

Fonte: Relatório da 2ª Exposição do Açúcar e Algodão no Maranhão, em 1885. p.32.

(1) Teores de sacarose existentes nas amostras coletadas para a Exposição 
de 1885, calculados pelo polarímetro Laurent.
(2) Em negrito, o maior e o menor  graus de sacarose alcançados. 
(3) Média aritmética.
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 APÊNDICE F - Quadro Demonstrativo da Produção de Alguns 
Gêneros da Província do Maranhão: 1860

Fonte: Relatório do presidente da província major Francisco Primo 
Sousa Aguiar, em 03 de julho de 1861. Mapa nº 6.
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APÊNDICE G - Principais Produtos Exportados para Dentro e 
Fora do Império: 1854/55-1859/60

Fontes: Relatório do presidente da província Dr. Francisco Xavier Paes 
Barreto, de 13 de abril de 1858.

Relatório do presidente da província major Francisco Primo de Sousa 
Aguiar, de 30 de julho        de 1861.
Relatório do presidente da província João Silveira de Sousa, de  03 de 
maio de 1860.
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APÊNDICE H - Engenhos de Açúcar, Aguardente e Rapadura 
no Maranhão: 1861 e 1863

1 – ALCÂNTARA: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 

2 – ARAIOSES: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte:  Matos (1861) 
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3 – ANAJATUBA: Engenhos de açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 

4 – ARARI: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 

5 – BARRA DO  CORDA: Engenhos de Açúcar e aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 
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6 – BREJO: Engenhos de Açúcar e aguardente no município, 1861

Fonte: Mattos (1861) 
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7 – CAXIAS: Engenhos de Açúcar, Aguardente e Rapadura, 1861



|296|  

Fonte: Mattos (1861) 
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8 – CURURUPU: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1863

 Fonte: Mattos (1863)



|298|  

9 – GUIMARÃES: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1863

 Fonte: Mattos (1863)
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10 – GRAJAÚ: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 

11 – ITAPECURU: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 
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12 – MATÕES: Engenhos de Açúcar, Rapadura e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 
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13 – MONÇÃO: Engenhos  de Açúcar e Aguardente, 1863

Fonte: Mattos (1863) 
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14 – PASSAGEM FRANCA: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 

15 – PASTOS BONS: Engenhos de Açúcar e de Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861) 
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16 – PENALVA: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

17 – PINHEIRO: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)
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18 – ROSÁRIO: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

19 – RIACHÃO: Engenhos de pau de Moer Cana, 1861

Fonte: Mattos (1861)
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20 – SÃO LUÍS: Engenhos  e Engenhocas, 1861

Fonte: Mattos (1861)

21 – ALTO MEARIM:  Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

22 – SÃO BENTO: Engenhos  de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)



|306|  

23 – SANTO ANTONIO E ALMAS: Engenhos de Açúcar e 
Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

24 – SÃO MIGUEL: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

25 – SÃO VICENTE DE FÉRRER E CAJAPIÓ: Engenhos 
de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)
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26 – SÃO BERNARDO: Engenhos de pau de  Açúcar, Rapadura 
e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)
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27 – BARREIRINHAS: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

28 – S. FÉLIX DE BALSAS: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

29 – SANTA HELENA: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)
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30 – TURIAÇU: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

31 – TRESIDELA (3º distrito de Caxias): Engenhos de Açúcar 
e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)
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32 – VARGEM GRANDE: Engenhos de Cana de Açúcar, 1861

Fonte: Mattos (1861)

33 – VIANA: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1861

Fonte: Mattos (1861)

34 – VITÓRIA DO MEARIM: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 
1861

Fonte: Mattos (1861)
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APÊNDICE I - Engenhos de Açúcar, Aguardente e Rapadura de 
4 Municípios do Maranhão: 1870

1 – BREJO: Engenhos de Açúcar, Aguardente e Rapadura, 1870

Fonte:  Mattos (1870)

2 – SÃO BENTO: Lavradores de Cana, 1870

Fonte:  Mattos (1870)
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3 – CURURUPU: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1870

Fonte: REGO, João Cândido de Moraes.Almanaque administrativo da 
província do Maranhão:1870
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4 – GUIMARÃES: Engenhos de Açúcar e Aguardente, 1870

Fonte: REGO, João Cândido de Moraes. Almanaque administrativo da 
província do Maranhão:1870
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APÊNDICE J - Engenhos Hidráulicos do Maranhão: 1870

Fonte: REGO, João Cândido de Moraes. Almanaque administrativo 
da província do Maranhão:1870
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APÊNDICE L - Engenhos de Açúcar no Maranhão: 1880

  Fonte: Relatório de 1881.

Obs. A produção desses engenhos era estimada em 160.000 sacos 
de açúcar, em 1880. Na relação não estão incluídos os pequenos engenhos 
e as engenhocas que fabricavam principalmente aguardente e rapadura e 
localizavam-se predominantemente, em municípios distantes da capital, 
como no vale do Parnaíba e na região de Pastos Bons.

APÊNDICE M - Quadro Demonstrativo da Exportação de 
Alguns dos Principais Gêneros da Província do Maranhão: 
1858/59-862/63 e de 1863/64 -- 1867/68

Fonte: Relatório do presidente Dr. José da Silva Maia, em 1º de junho 
de 1869. Mapa nº 5.
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APÊNDICE N - Engenhos que Receberam Menções Honrosas na 
1ª Exposição de Açúcar e Algodão Realizada em São Luís MA: 1883
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Fonte: Relatório da Exposição do Açúcar e Algodão, 1883.
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APÊNDICE O - Quadro Demonstrativo dos Gêneros de Produção 
do Estado (açúcar e aguardente ) Lançados pelas Coletorias, no 
Ano de 1907
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Fonte: Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Estado do 
Maranhão, em 7 de fevereiro de 1907, pelo Governador do Estado Dr. 
Benedicto Pereira Leite.






