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Foi primeiro a boi. (...) Aquele mesmo engenho. Mas de-
pais foi a tam, e depois foi a diesel, hate e elitrico (...) Foi foi ele 
que ... se niio foi meu triavo, ne? Porque foi assentado primeiro nao 
é aqui. (..) Nilo, a epoca nao. Meu triage era Joao Vi era de 
Alceintara, portugues, bandeimnte. A dal que veio men bisave, Fran-
cisco Lino Eliza, e de Dores. Dai veio men ave, Ricardo Lino de 
Souza. Dalpassou tudo pro men pai. (..) Sófazia afacar e cacha-
fa do nwitzfo que escorria do vicar. RS! (..) Nossa senhora! Ven-
dia muito. Fazia 600, 800, 1000 arroba. Vendia. (..) Aqui 
mesmo vendia, vendia em Martinho Campos mesmo. No tempo do 
meu bisave, descia pra Mono Velho, Sabath, Tres Cora* ... 
Campanha (..) Alas eu von te contar, o alambique que meu o 
primeiro alambique que foi montado aqui, ta 10 debaixo do pau. 
(..) e de cobre defaze casco de navio! Aquilo tem urn dedo de 
grossura assim, 6! Nuncafitrou! Com 200 anos trabalhando, nun-
cafirrou ofiindo. (...) Aquele era que meu bisave largou ai, é ague-
le. [GUILHERMINO — 71 ANOS — MARTINHO 
CAMPOS/MG, 1993] 

Em 1993, no IV Sernindrio Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, naquela que 
era a primeira oportunidade de expor publicamente nossa pesquisa, registrarnos impress -do 
que jamais esquecerernos. A irnagern nos parecia perfeita. 0 Professor Ewaldo Mello de 
Carvalho (UFMG) comparou a dinossauros os engenhos antigos ou de tipo antigo encon-
trados no interior de Minas. Segundo ele, rernanescentes destas rndquinas primitivas exis-
tern em pouquissimos lugares do mundo, nunca na quantidade, diversidade e exuberância 
dos engenhos rnineiros. GODOY, Marcelo Magalhaes. Engenhos do Dezenove — A 
agroinclUstria da cana-cle-acUcar em Minas Gerais. Anais do IV Semindrio Nacional de História 
da Ciencia e da Tecnologia. São Paulo, FAPEMIG, Anna Blume, Nova Stella, 1993. pp. 125 a 132. 
Esta pesquisa está sendo realizada no Nücleo de Histbria Econômica e DemogrAfica do 
CEDEPLAR, coordenticao geral da Professora Clotilcle Andrade Paiva, corn recursos da 
FINEP. Endereco para corresponclencia: Rua Curitiba 832, salas 804 e 1205. Centro. CEP: 
30.170-120; FAX: 201-3657; TEL.: 279-9075 e 279-9079. 
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Resumo: A demonstracdo da sobrevivencia de urna realida-
de de longa durafilo e a perspectiva da adoCao de método regressivo são a 
essência do pequeno texto. As fontes históricas colocadas em pa-
ralelo praticarnente correspondern aos extremos de um tempo Ion-
go. Alguns documentos do Códice Costa Matoso descrevern a fabrica-
(do de acticar e aguardente nas prirneiras decadas de funciona-
mento dos engenhos de cana em Minas Gerais. Depoirnentos orais 
e registros fotograficos compoern irnagern atual da producao de 
derivados da cana, irnagem do crepusculo de seculares permanên-
cias e sobrevivéncias. 

Abstract: The short text's cores are both the demonstrations 
of survival of a long drawn out reality and the perspective of adoption 
of a regressive method. The historical sources set in parallel to this text 
correspond to both ends of an ever- lasting period of time. Some of the 
documents of the collection Códice Costa Matoso describe sugar and 
brandy making processes during the early first decades of the su-
gar-mills' works in Minas Gerais. Oral statements and photographic 
registers compose the present cane-derived production — a twilight 
image of secular stills and survivals. 

Longa duracao e metodo regressivo 

0 objetivo primordial deste breve artigo e, através do cotejamento de 
duas fontes históricas de naturezas bastante distintas e separadas por intervalo 
temporal de dois séculos e meio, dernonstrar a pertinencia da adocdo do que 
charnarernos de metodo regressivo. De urn lado, o documento morto, o Códice Costa 
Matoso; de outro, o testemunho muito vivo, urn conjunto de depoimentos orais e 
registros fotograficos. 

A proposta é bastante singela, sua execucao pressupöe a subversão da 
representacdo usual que fazemos do tempo histOrico. A conviccão da real pos-
sibilidade de estudar o passado tarnbérn e decisivarnente a partir do presente 
baseia-se no conceito de longa duracao 3  e nos recorrentes convites a observa- 

3. 
Trabalhamos corn a idéia de tempo longo tal como formulada pelo ilustre historiador fran-
cés Fernand Braudel. Elaborado ha mais de 30 anos, o conceito de longa duracao nos 
parece imprescindivel ao entendimento das caracteristicas e vigencia temporal de nosso 
objeto de investigacao. BRAUDEL, Fernand. Escritos sabre a História. Sao Paulo, Editora 
Pt'xspectiva, 1978. Ver especialmente o capitulo 3. História e Ciacias &citric. A Longa Durafab. 
pp. 41 a 78. 



can direta, sem mediacCies, de sobrevivencias e permanências de realidades 
históricast Presente e passado iluminam-se corn biz reciproca. 

Auspiciosas seriam as conseque'ncias do reconhecimento e difusdo desta 
opcdo metodologica. Assistiriamos a impressionante alargamento das fontes 
documentais de grande universo de objetos de investigacão e vislumbrariamos 
expressiva dilatacdo das possibilidades de pesquisa corn gama variada de temas. 

Reconhecer a validade de metodo regressivo é adentrar em tUnel do tempo. 
Novos procedimentos são incorporados a pesquisa histórica. Descortina-se ce-
nário onde o objeto apresenta-se por inteiro e sem intermediarios. Ao historia-
dor será exigido, além da imprescindivel habilidade de saber interrogar suas 
fontes, a capacidade de exaustivamente diferenciar as continuidades e perma-
nências dos resultados de rupturas e transformacoes. 

Alguns bons anos estudando o século XIX, longas peregrinacOes e 
infindaveis horas de reflexdo nos deixaram a certeza de que o estudioso da 
História de Minas Gerais desfruta de raro privilégio. E extraordinario o marne-
ro e diversidade de atividades produtivas com enorme longevidade que pulu-
lam por todas as regiOes do estado. 

Dessas atividades produtivas, as de transformacdo em geral parecem ser 
as melhores expressoes de realidades de longa ou longuissima duracao. Suas 
principais caracteristicas revelam grande diversidade: sae artesanais ou 
manufatureiras, urbanas ou rurais, processam matérias-primas as mais varia-
das, estdo voltadas para o mercado e/ou atendem a subsisténcia dornéstica, 
baseiam-se no trabalho familiar e/ou no assalariamento e em contratos de 
trabalho de toda ordem, utilizam ferramentas e equipamentos arcaicos, pro-
duzem segundo técnicas muito antigas'. 

4 comum encontrar na producso historiografica brasileira, especialmente a anterior a dé-
cada de 70, convites, mais ou menos contundentes, a exploracao das fabulosas possibilida-
des da consulta e estudo de documentos vivos. Mesmo considerando os mais cie 50 anos trans-
corridos e as profundas transformaceies que modificaram nosso pais, avaliamos como ainda 
oportuna a observacao de urn de nossos mais eminentes historiadores: Pessoalmente, so coin-
preendi poileitamente as descriOes quo Esclasege Mame e outros fazem da minerasilo em Minas Gerais 
depois que la estive e examinci de visu os processos empregados e quo continuam, na quase totalidade dos 
casos, exatamente os memos. Uma viagem polo Brasil r muitas vozos, comb sesta e tantas outras instOncias, 
uma incursdo pela lastória de um seculo e mais para trds. Disse-me coda nez um professor estrangeiro quo 
imjava os historiadores brasileiros que podiam assistir pessoalmente Os colas mais vims do seu passado. 
PRADO JUNIOR, Caio. Forma0o do Brasil Contemporfineo. são Paulo, Brasiliense, 2" edica- o, 
1945. p 8. 
Sao expressöes destas atividades de transformacSo de longa duracSo: a fundicao artesanal 
de bronze e a producao manufatureira de fios e tecidos; a confeccao urbana de equipamen-
tos de cobre e a fabricacao rural de tijolos; os trabalhos em madeira, em metais, em couro, 
em fibras, em barro; a elaboracao para consumo de sabao e a proclucao para o mercado de 
arreios e selas; o trabalho familiar na fabricacao de farinha de mandioca e o assalariamento 
na fabricacao de dornas e barris; os primitivos mohihos d'agua, monjolos, gangorras, desca-
rocadores e as arcaicas ferramentas dos carapinas; as antigas técnicas da fabricacao de pa-
nelas de pecira e barro e da confeccao de cestos e balaios. 
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Descobrindo dinossauros e constituindo objeto de investigacdo 

A producao de derivados da cana talvez seja, por urn conjunto de fatores, 
a mais exuberante dessas atividades de transformacao, a mais rica permanen-
cia. Hoje, final de século XX, ainda esta disserninada por todo território mi-
neiro, corn concentracoes regionais marcantes'. A quantidade de equipamen-
tos antigos, sobrevivencias do século XIX, e de tipo antigo, solucOes tecnicas 
dos séculos XVII a XIX, e rnuito expressiva. As técnicas produtivas arcaicas 
predorninarn na maior parte das unidades, inclusive em parcela consideravel 
dos engenhos que trabalham corn equiparnentos modernos. Outro fator de 
destaque é o vultoso rinmero de produtores, herdeiros de tradicoes farniliares 
que recuam ao século XIX, familias que ha geracoes fabricam derivados da 
cana 7 . 

0 histórico de nosso envolvirnento corn o tema rernonta ao inicio dos 
anos 90. 0 ponto de partida foi o contato corn vasto conjunto documental, de 
rneados da década de 1830", que nos colocou diante de atividade cuja magni-
tude nao suspeitávarnos. 0 passo seguinte e imediato foi rapida avaliacao da 
literatura concernente ao terna e de outras fontes primárias. 0 resultado da 
superposicao dessas informacoes foi a constatacao de que a producao de deri- 

6. 
0 Ultimo censo agropecuario do IBGE, 1995/96, indica 8466 produtores de aguardente de 
cana e 14817 de rapadura. 
Padecernos de absoluta carencia de informacoes que possibilitem identificar neste grande 
universo de e.ngenhos cle cana aqueles que chamariamos de documentos vivos. 0 reconheci-
rnento da importancia de fontes históricas desta natureza devera resultar, ern futuro que 
esperarnos proximo, na realizacao de recensearnentos especiais. Nä() so a producao de de-
rivados da cana mas urna infinidade de outras atividades econômicas deveriam ser objeto 
de cuidadoso mapeamento espacial e levantamento estatistico detalhado. A organizafeio des-
tas fontes, assim corno no caso das fontes coimencionais, é estimulo ou rnesrno concli(ao para 
sua utilizagso. Ficarnos a imaginar o tempo que poupariamos se ao Miciarmos nossa pesqui-
sa tivessemos urn instrumento que nos orientasse sobre as caracteristicas e distribuicao geo-
grafica dasfontes. Bastaria saber, no caso dos engenhos de cana, a distribuicao espacial das 
unidades segundo a força motriz empregada, segundo a datacao dos equipamentos e Segun-
do a ocupacao dos antepassados do produtor. 

R. DocumentacAo manuscrita, compeie-se de urn grande nUmero de listas (a cobertura e exce-
lente), por localidade, para o ano de 1836 :  Constam informacoes sobre os eirgenhos produ-
tomes de aguardente (combinados ou nao corn a producâo de rapadura e actIcar) e os estabe-
lecimentos comerciais de moclo geral. Listagens, exigidas pela Presidéncia da Provincia, 
constitulam-se em suporte para a cobranca de impostos daqueles que fabricavam ou 
cornercializavarn aguardente. No caso dos engenhos, traz o nome dos proprietarios, a forga 
motriz utihzada e uma série, irregular, de outras informaceies. A Ultima contagem que rea-
hzamos indica o arrolamento de 1995 engenhos, chstribuidos por 288 distritos de paz. Des-
cricäo e avaliacAo circunstanciada desta documentacao pode ser encontrada em: PAIVA, 
Clotilde Andrade & GODOY, Marcelo Magalhaes. Engenhos e casas de negócios na Mi-
nas oitocentista. Anais do VI Semindrio sobre a Economia Mineim. Belo Horizonte, CEDEPLAR/ 
UFMG, 1992. 
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vados da cana na Provincia de Minas Gerais era atividade de grande impor-
tância econthnica. Estava disserninada por todo o territerio, apresentava-se 
diversificadissima quanto ao tamanho das unidades, organizacdo do trabalho, 
destino da producao e quanto aos equipamentos e técnicas empregadas. Era 
responsável por vultosos fluxos cornerciais internos e externos, sendo alvo de 
persistente voracidade fiscal por parte das administracoes provinciais 
e municipais. 

Simultaneamente, vislumbrarnos imenso campo de investigacdo, verifi-
cando que, corn excecao dos classicos estudos de Miguel Costa Filho", nossa 
historiografia pouca importância dava a producao de derivados da cana ern 
Minas. Paralela a constatacao da relevância do objeto, que progressivamente 
iarnos definindo, arnadurecemos nossa proposta de trabalho. Ern pouco tempo 
ja estavamos em campo, recolhendo depoimentos dos produtores de rapadura, 
acircar e aguardente e fotografando equiparnentos e processos produtivos l ". 

Uma série de fatores acabou por nos afastar temporariarnente do mundo 
dos engenhos de cana". Ate 1994 conseguimos concluir a transcricao das en-
trevistas e iniciar sua organizacao e codificacao. Os registros fotograficos fo-
ram revelados, em parte copiados e integralmente organizados. Elaboramos 
escritos que contextualizavam nosso objeto, apresentavarn resultados parciais 

9. Depois de mais de ulna década publicando artigos, sobretuclo na revista Brasil Afucareiro, do 
extinto Instituto do Acucar e do Alcool, o autor resolveu reunir suas publicacOes dispersas e 
acrescentar outros estudos, resultando nesta obra indispensavel a qualquer pesquisador do 
tema. COSTA FILHO, Miguel. A cana-de-afficar em Minas Gerais. Rio de Janeiro, Instituto 
do Acncar e do Alcool, 1963. 

10. Comparamos a distribuicão geografica dos engenhos mineiros em tres periodos (1836, prin-
cipio e final do século XX), avaliarnos informacoes qualitativas, do presente e passado, que 
sugeriarn os municipios corn rnaiores possibilidades de incidencia de engenhos antigos e de 
tipo antigo e elegernos as localidacles que nos pareciam mais promissoras. A EMATER 
colaborou decisivamente. A partir das caracteristicas previamente fornecidas os dedicados 
tecnicos sugeriram os engenhos a serem visitados e nos forneceram todo o apoio local. A 
secular hospitalidade mineira, Sao ressaltacla pelos ilustres e ilustraclos viajantes do século 
XIX, viabilizou a realizacao das entrevistas. Visitamos bem mais de meia centena de pro-
priedades e realizamos gran& nUmero de entrevistas e registros fotograficos. As entrevistas 
versaram sobre uma miriade de aspectos. No processo, em andamento, de organizacao e 
codificacilo dos depoimentos, ja relacionamos algumas centenas de cocligos que identificarn 
as variadissimas informacöes prestadas pelos engenheiros de firn de milenio. 
Desde outubro de 1993 dividimos nossa atencão corn outra pesquisa que, progressivamen-
te, passou a exigir dedicacão quase que exclusiva. Outras atividades de transformacSo pas-
sararn a nos ocupar, o munclo cie artifices e oficiais. As atividades malluais e mecanicas 
constituem outra expressão portentosa daquelas sobrevivencias seculares. Artigo clue aqui 
rnesmo publicarnos, ha quase trés anos =ás, apresenta breve noticia desta pesquisa, seus 
objetivos, fontes, metodologia e alguns resultados ilustrativos. GODOY, Marcelo Maga-
lhães. Dicionario das ocupacoes em Minas Gerais no século XIX, acompanhado de estudo 
histórico em torno da economia e socie.dade mineira provincial. Varia Historia. N" 15, 
pp. 161 a 192. Belo Horizonte, Departamento de História, FAFICH/UFMG, 1996. 



e, principalmente, tentavam explicitar nossa opgao rnetodológica. Milhares de 
páginas de entrevistas e de registros fotograficos, grande volume de transcri-
coes de documentagdo primaria e alguns textos produzidos perfazem o resulta-
do desses prirneiros dois ou trés anos de trabalho.' 

Engenhos do final do vinte, engenhos de meados do dezoito 

Para este artigo elencarnos dezesseis das quarenta e oito entrevistas reali-
zadas. Separamos todos os entrevistados que trabalham ou trabalhararn corn o 
tipo de engenho descrito por Costa Matoso (engenho de pau), e acrescentamos 
a estes todos os depoimentos que incluem informagoes sobre a fabricaçao de 
actacar de fôrma, atividade hoje praticarnente extinta e que é o principal obje-
to de atenção do cronista setecentista. 

ENTREVISTADO MUNICIPIO DATA ENTREVISTA 

Abraao Angelo da Guarda Silveira Oliveira Agosto 1993 

Adao José Virginio Salinas Agosto 1993 

André Pereira Dias Turmalina Agosto 1993 

Antonio Soares da Silva Minas' Novas Agosto 1993 

Augusto Silveira Neto Ohveira Agosto 1993 

Ernilia Cordeiro Barbosa Lima Milias Novas Agosto 1993 

Guilhermino Lino da Costa Martinho Campos Sctcmbro 1993 

Haile Nuncs da Silva Dom Joaquim Agosto 1992 

Joao Magno Thomas de Figueiredo Dom Joaquim Agosto 1992 

Joao Martins Soares (Zinho) DivinOpolis Setembro 1993 

Joaquini Ferreira da Cruz Brasilia de Minas Fcvcrciro 1993 

Jose Antonio Barroso (Zequinha) Minas Novas Agosto 1993 

Moiscs Fernandes de Oliveira Salinas Agosto 1993 

Viccntc Faleiro dc Morais Carmópolis Agosto 1993 

Vicente Fernando de Aranjo Turmahna Agosto 1993 

Vicente Ferreira dos Santos Turmalina Agosto 1993 

12 No segundo sernestre de 1997, voltamos a trabalhar corn o tema quanclo iniciamos progra-
ma de doutoramento na USP. A participacão neste mimero especial da Revista é oportuni-
dade valiosa de submetermos a apreciacAo geral a esséncia do que pretendemos desenvol-
ver na pos-graduacao. 
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0 Ouvidor Caetano da Costa Matoso legou-nos preciosas observacoes 
sobre a producao de derivados da cana-de-aciicar em Minas Gerais.' E sur-
preendente o seu cuidado em descrever variados aspectos relativos a urna ativi-
dade praticamente ilegal. No setecentos mineiro os engenhos de cana eram 
considerados concorrentes do lucrativo cornércio de aguardente do reino que 
abastecia as areas mineradoras, responsabilizados pelo desvio de mao-de-obra 
da extracao do ouro e ainda tidos corno estimuladores do perigoso consurno 
desregrado por parte dos escravos'. 

Em colônia onde a grande lavoura canavieira, completarnente enqua-
drada na lógica do exclusivo metropolitano, era objeto de atencdo incompara-
velmente maior, qual seria a razao de tanta rninOcia no relato de producao 
voltada para o mercado interno? Uma explicacão que nos parece plausivel é a 
tentativa de reunir informacoes sobre urna atividade praticarnente ignorada 
no seu funcionamento, alvo que era de perseguicOes ou de rigorosas restricoes 
legais, corn o objetivo de subsidiar a adniinistracao colonial. 

Independente da conjuntura desfavoravel e das motivacoes do arguto 
magistrado, e indubitavel o notavel valor dos docurnentos do Códice para a 
História da cana-de-aciacar em Minas Gerais. A crônica de Costa Matoso, ao 
menos na parte que trata da producao de derivados da cana, é raridade dentro 
da documentacao publica dos periodos colonial e imperial mineiros. Os estu-
diosos do tema provavelmente so encontrarao descricoes tao minuciosas na 
literatura de viagem'. 

Objetivando a comparacão corn os depoirnentos orais e registros fotogra-
ficos reduzimos os docurnentos do Codice as menores unida des de inforrnacdo 
possiveis. Na fragmentacdo buscarnos jamais isolar informacOes que, por esta-
rem intimarnente relacionadas, nao devem ser separadas. Em seguida proce-
demos a classificacao das unidades em seis grandes grupos. 

Is. FUNDA00 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacâo Jo -do Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 110-111, pp. 769-777. 

14. Sornente em 1827 a montagern e o funcionarnento dos engenhos de cana deixam de ser 
controlados e reprimidos. Miguel Costa Filho discute a eficácia &is restricOes e perseguiVies 
que vigoraram por toclo o periodo colonial mineiro, mas não cleixa dUvidas quanto a mu-
danca de perspectiva que ocorre no principio do século XIX. 0 poder publico deixa de 
combater e restringir o funcionarnento dos engenhos e passa, corn grande voracidade, a 
buscar a mais eficiente forma de taxá-los e sobretaxá-los. 

15. Os relatos, em seu conjunto, tambérn sao de grande valia para aqueles estudiosos que ne-
cessitam de descricties cletalhadas, clentre outros aspectos, da parte agricola da atividade, 
dos equiparnentos e utensilios utifizados, das tecnicas produtivas, da avaliacao geral dos 
produtos. Concentrados, na sua grande maioria, na prirneira metade do século XIX, os 
viajantes apresentam quadro da proclucâo de derivados (la cana em fase distinta a do Códice. 
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Cana-de-acUcar, compreende aspectos morfológicos da planta cana-

de-agucar e informacties sobre o seu desenvolvimento. 

Cultivo, reime dados sobre técnicas de cultivo (preparacao do solo), 
capina, maturaeao da cana, corte (preparacao da cana para a moagem), 
relaeao entre a qualidade do solo e a adaptacao, desenvolvimento e 
produtividade da cana, transporte para a moagem, inclui ainda 
informaeOes sobre as condiceles de solo e técnicas de cultivo nas areas 
produtoras do litoral (presença dos partidos de cana). 

Engenho, abrange informageies sobre os equipamentos de moer cana, 
for-gas motrizes utilizadas e porte dos engenhos, geraedo e transmissao 
da forca motriz, descrieao dos equipamentos de moagem (identificaeao 
dos componentes), descried° do funcionamento dos equipamentos. 

Moagem, compreende a descricao da operaeao de moagern da cana, 
capacidade extrativa cle caldo, acidentes nos engenhos, condueao do 
caldo para a fermentacao ou cozimento. 

AcUcar, engloba a técnica de elaboracao do acilcar, descried° dos 
equipamentos e utensilios empregados no cozimento e purga, descricao 
do cozimento do caldo (limpeza e evaporacao), descrieao da purga 
(cristalização, purificacao, destino dos residuos), descrieao da secagem 
e reduedo do agncar (tipos de acticares), inclui a identificacao das areas 
produtoras de acncar no Brasil. 

Aguardente, renne dados sobre a técnica de elaboraeao da 
aguardente, descried° dos equipamentos utilizados, descrieao da 
fermentagao do caldo, descrieao da destilaeao, armazenagem e 
comercializacao, consumo de aguardente (composieao social dos 
consumidores), aplicacoes medicinais da aguardente, avaliacao da 
rentabilidade da producao e comercializaeao. 
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Urn tempo semi-irnóvel: passado e presente entrelacados 

O passo seguinte foi a superposicao dos dois conjuntos de inforrnacoes. 
Confrontamos dados separados por intervalo de tempo proximo a duzentos e 
cinquenta anos, colocamos lado a lado a producao de acacar e aguardente de 
meados do século XVIII e a do final do século XX. 0 resultado é impressio-
nante. Com  excecdo daqueles aspectos particulares ao dezoito, inevitavelmen-
te conjunturais e quase que obrigatoriamente mutáveis, as dernais informacoes 
revelam espantosa coincidência entre passado e presente'. 

Corn relacdo a planta cana-de-acacar, ate o final do século XVIII culti-
vou-se uma anica espécie no Brasil (cana-de-apicar ou cana criola). Outras varie-
dades comecararn a entrar no pais a partir do século XIX. Das dezenas de 
variedades cultivadas ou mencionadas pelos entrevistados algumas certamente 
são canas antigas, rernanescentes do século XIX. A caiana, que hoje é quase 
que exclusivamente cana de quintal, raramente utilizada pelos engenhos, é 
caso inequivoco de cana do oitocentos. A Java, ainda largamente cultivada, 
tudo indica que tambérn é cana do século passado. E pequena a probabilidade 
de sobrevivéncia da cana descrita por Costa Matoso. Mesmo que esta primiti-
va cana ainda fosse cultivada em Minas seria extrernamente dificil sua localiza-
(do. Os principais obstaculos são: as designacoes que identificam as variedades 
apresentam grandes variacoes regionais; o namero de canas hibridas não para 
de crescer; a substituicao das canas antigas é cada vez maior. Portanto, nos 
parece impossivel a comparacäo das caracteristicas morfologicas desta cana do 
dezoito corn canas da mesma variedade cultivadas no final do vinte 17 . 

Os quadros clue apresentamos a seguir trazem: 1. identificacao da natu-
reza da informacao; 2. algumas daquelas unidades de informacdo do Códice• 3. 
extratos das entrevistas e registros fotograficos; 4. comentarios que analisam as 
coincidencias, variacOes e divergencias entre as informacOes das entrevistas; 5. 
no final do quadro apresentamos comentario geral sobre o potencial das entre-
vistas em preencher as lacunas e/ou suprir as insuficiências do Códice. 

potencial de cotejamento entre as fontes é muito maior do que o apresentaclo aqui. Nat) 
so pelo fato de utilizarmos apenas parte das entrevistas, mas, sobretudo, pela possibilidade 
de por em paralelo urn volume muito maior de informacoes. As fontes prirnOrias disponiveis 
para o estudo da producão de derivados da cana em Minas são numerosas e qualitativa-
mente muito ricas. A plena superposicão dernonstrard de forma inequivoca as perrnanênci-
as e continuiclades aqui apenas clelineadas. 

17. Para urn histórico das variedacles cultivadas no Brasil sugerirnos: SANT'ANA, Moacir 
Medeiros de. Contribuiflio a História do Afikar em Alagoas. Recife, Instituto do Acalcar e do 
Alcool e Museu do AcOcar, 1970. Ver especialmente o capitulo Variedades e Doenfas, pp. 83 a 
107. 
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QUADRO 1 — CULTIVO 

INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

LOCAIS MAIS 
APROPRIADOS 
PARA 0 
CULTIVO 

(.) que a melhor term ha 
de ser vargea e alguma 
coisa thnida; (..) 

(...) se a dum lugar mai s seco, ela da 
mais fraca. Se 6 dum lugar que tem 
mais umidade, ela sai mió. (...) 
[ADA0 - SALINAS] 
Aqui pelo maws, a genie planta a nas 
;rotas, ne? Arca-  vmgens, que siio uma 
terra maisfertil, da pra produzir mai•. 
[HAILE- DOM JOAQUIM] 

Os depoimcntos deixam claro 
a necessidade dc terra mais 
Umida não so para o pleno 
dcscnvolvimcnto da cana corno 
para o major n" dc socas. 

TEMPO NECES- 
SARIO PARA A 
MATURACAO DA 
CANA 
(INTERFERENCIA 
DA QUALIDADE 
DO SOLO) . 

Para verdadeiramente esta 
cana estar cap az de se 
cortar, Pante-se em que 
tempo for, ha de passar 
dois janeiros por ela, se se 
a terra é tao boa que puxa 
muito; (..) 

Uai , aqui nessas terms nossas, ela pm 
fear boa mesmo é dois anos, mas aM 
ano e meio a genie corta. [ZINHO - 
DIVINOPOLIS] 

Segundo os cntrcvistados a 
maturacao d a cana no 
primeiro cortc oscila dc 1 a 2 
anos. Os dcpoimentos 
apontam as variacOcs 
climaticas, a qualidade do solo 
c as varicdadcs cul-tivadas 
comoosfatoresque 
dcterminam o tempo de 
maturacao. Em gcral o cortc b 
rcalizado 18 a 24 meses apos o 
plantio. 

PARTE DA CANA 
UTILIZADA NO 
PLANTIO 

(..) o que se planta desta 
cana sab os olhos, também 
se planta a mesma cana 
assim mesmo inteira, (...) 

Eu planto o olho. Nes usamos plantar 
muito a o olho, mas planta a cana 
tambem, Quando falta o olho, a •ana 
mais verde um pouco, tambim ce pock 
plantar que ela nasce muito berm Tem 
que ser picada, ne? Num pode ser 
muito niio. Tem que ser padaco assim, 
de 30 cm, 20 cm, 40 cm ... [HAILE 
- DOM JOAQUIM] 

A major partc dos produtores 
planta a ponta ou olho da cana, 
aqucla parte que sobra do 
cortc; contudo, muitos 
rclataram o cultivo da cana 
intcira. 

PREPARO DA 
TERRA E 
PLANTIO 
(UTILIZACA- 0 DE 
ARADO OU 
ENXADA) 

(...) o modo de a plantar é 
depois da terra limpa e 
queimada e se Me achar 
assente vargea, que se Me 
pode meter arado, assim 
que este a vai abrindo o 
rego na ten-a, assim se vai 
botando a ten-a os olhos, 
pelo comprimento do rego, 
a cana deitada ou se abrem 
a tam corn as enxadas (...) 

Eu faco aqui ... eu coloco os boi ... a 
venho com o arado ... mudo o ponto do 
arado ... el ta veno? Pia ... hem firndo 
... ai volta pa ca lira vez, flea o rego 
pronto! Agora el vein corn uma cana 
intirica e vai colocando I ... essa a a 
filera de ... a quando a enxadao, •e abre 
a cova separada. [JOAQUIM - 
BRASILIA DE MINAS] 
Usa cova. (...) 0 /riga que pode ara a 
genie ara,ni? (.) Faz o risco, ni? (..) 
Fizz o risco a coloco os olhos de cana, 
ne? [MOISES - SALINAS] 

A forma dc plantio mais usual 
é a abcrtura de covas coin 
cnxada. O s produtorcs 
relacionam uma seric dc 
vantagens desta forma de 
cultivo. Todavia, não foram 
poucos os rclatos de utilizacao 
dc araclo, quc depcndc das 
condicoes topograficas do 
terreno. 

CAPINAS (..) e dai a dois mesas ou 
mats se limpa e depois se 
lhe tira a folha velha. 

Tern, uns dais mesas depois que planta 
é a primeira capina, depois tem a 
segunda. dai a seis mesas. ConfOnne o 
pfimeiro cork, ate tris, ne? Porque a 
cana km dois ano pm da o primeiro 
code, depots ce cortando uma vez, no 
outro ano tem cana outra vez. 
[HAILE-DOMJOAQUIM] 

A major parte das cntrc-vistas 
indica a pratica de duas 
capinasanuais.Sao 
minoritarios os casos de I ou 
mais de 2 capinas. A bpoca e 
ntimero clas capinas varia 
segundo uma sink de fatores: 
indice pluviometrico, 
qualidadc do terreno, se 
primciro cortc ou soqucira, 
varicdadc cultivada. 
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QUADRO 1 — CULTIVO (continuacao) 

INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

QUALIDADE 
DO SOLO E 
NECESSIDADE 
DE 
RENOVACAO 
DA 
PLANTACAO 
(VARZEAS) 

.Nestas Minas todo o ano 
ou todos os anos i preciso 
plantar assim a cane, 
seniio perde-se, porque 
niio sao as teiras tao boas 
que a possam sustentar, 
que da raiz que fica na 
tem tome a ambentar, 
de sorte que fique baste 
•omo ja tinha estado, so 
sim se apanha algunia 
vargea que, como e tam 
amnia, ainda a conserva 
alguns anos sem se 
plantar; (...) 

Deve ter mais on menos uns ... que eu plantei 
essa cane ai deve ter mais ou mews uns 8 anos. 
(I..) (Jail Ela vai durando, ne? Enquanto ... 
porque ela nao acaba ;the, sabe? Enquanto 
(sliver M sem thafao comer, ela fica M direto 
dando ... cane, ni? Porque a cana se ... se 
capinar, ela cla se nao capinar ela del assim ... 
(...) E ... i de ... tem uns tipos de tena que a 
cana 'WM sai, ela moire ... porque é seem demais, 
sabe? (...) Tenn seca nein da ... ela nab tem 
umidade nenhunia, niio i? Entio, ela mone. 
.xao garante a soca cam (...) o melhor pra sair 
cane i nas vazante, nel (...) puxando pro lado 
da agua, ne? Tem que ter umidade, ne? 
[EMILIA - MINAS NOVAS] 
(...) dessa cane que chegO aqui hoje que i do 
meu pai desde que eu me thei de muleque, com 
a idade de 10 anos (...) ajudei meu pai a cmpir 
essa cane ai, eu cam idade de 10 anos (...) Hole 
eu estou com 34 anos. (...) Tii num teneno 
amide e baixo, na bera dum corguinho ... 
[VICENTE TURMALINA] 

Nito cncontramos nenhum 
p r o d u t o r q u e tcnha 
ncccssidadc dc renovacão 
anual dc scu canavial; e 
grandc a variacao do 
nOrnero de socas, casos dc 
duas a trOs socas convivcm 
cons canaviais de mais de 
dez anos. 0 trato cultural, 
a qualidadc do solo c a 
varicdadc cultivada SAO os 
fatorcs apontados corno 
dcterminantesda 
longcvidadc das planta-
cies. 

DESCRIcAO DO 
CORTE DA 
CANA 
(DESFOLHA- 
MENTO, 
DESTINO DO 
OLHO) 

Para sefazer este bebida, 
se corta a cane na rofa, 
e se desfilha, e se corta o 
olho com um palmo de 
cane, pouco mais ou 
maws, e ali fica (..) 

Se for para cachafa, pelo menos, se ha intensio 
de plantai; tira o olho da cane, ne? [JOAO 
MAGNO - DOM JOAQUIM] 
Passa so o facie e corta, deixa a paia la (...) 
Tem lini a fiiia, a paia sera. [VICENTE 
FERNANDO - 'FURMALINA] 

No corte cla cana invaria-
vcImente 0 prcciso rctirar a 
palha scca c scparar a 
ponta ou oily), qua podc 
scr utilizado no plantio ou 
ahmcntacao dc criacao. 

PREPARACAO E 
TRANSPORTE 
DA CANA PARA 
O ENGENHO 

(...) e a cana se faz em 
feixes amarrando-se com 
a sua mama palha, e se 
•arrega em cane pare o 

engenho, (...) 

Born, 14 a genie corta e renege o cane-de-boi, 
ni? E tr az pro engenho . [ADAO - 
SALINAS] 
(..) Porque aqui antigamente era por ... o cane- 
de-boi era 64 feixes de cana. Hoje, esses canes 
pequenos que estei tendo al i mai s on menos uns 
40 feixes de cane, nessa media. IA cram 2 
canes de 64 feixes de cane. Um leixe de cana, 
aproximadamente, dependendo da cane tinha 
uns que vinham com 15 canas, outros vinham 
com 20. LJOAO MAGNO - DOM 
JOAQUIMJ 

0 transportc da cana ens 
carros-dc-boi e cada vcz 
mais raro. Ainda assim, 
cncontramos, principal-
mentc cm regiOcs mais 
pobrcs ou no caso d c 
pcqucnos produtores, a 
utilizaerto dcssc antigo 
mcio dc transportc. 
Utiliza-sc tambens o 
transportc no lombo dc 
burro ou cavalo, rccurso 
dc produtorcs muito 
pobres ou quc produzcm 
cm Areas dc rclevo muito 
acicicntado. 

COMENTARIO GERAL: As principais lacunas que podem ser preenchidas pelas entrevistas 
em relacho ao Cake são: tamanho da area cultivada corn cana e relacho desta corn a area desti-
nada a outros cultivos; preparo da cana para moagem, essencial nos engenhos de cilindros de 
madeira verticais; fatores climaticos intervenientes no desenvolvimento e adaptacrao da cana; n." 
de trabalhadores e condicoes de trabalho no corte e transporte da cana. 
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QUADRO 2 — ENGENHO 

INFORMAQA0 : PREPARAQA0 DOS ENGENHOS PARA A SAFRA DO AceCAR, REPAROS 

COSTA MATOSO: Iiimeiro que o senhor de engenho entre a fazer a ma safra do afacar, prepara o seu engenho, que sempre hei o 
que consertar, porque sao fari•as nzuito grandes; (...) 

ENTREVISTAS/COMENTARIOS: Os cngenhos dc pau requcrem constantcs rcparos, scndo quc alguns 
cngcnhciros são carpintciros ou qucbra-galho no oficio, realizando a manutcncilo. Scu Joaquim, dc Brasilia dc 
Minas, Irk, troca scu engenho dc pau por cngcnho dc fcrro. Sua condicão dc carpintciro o habilita a rcalizar os 
reparos quc sua mitquina venha a cxigir: Eu nao disponho desse nao! Sabe porque? Porque ase al quebra um dente, eu ponho; 
quebra uma ... eu ponho; quebra uma aspa, eu ponho; quebra um manjarm, eu ponho. (...) Ent& aconte•eu que o engenho defarm vai 
que da trabaio porque ... se quebra urna pes:a eu tenho que procurfi ... na cidade, onde ales pode ... prepares pra mins.; (...) 
Para as grandcs fábricas rcmancscentes, cngcnhos do sic. XIX on 1" mctadc do sic. XX, a manutcncão 6 problcma 
dc major complexidadc. Movidos a Agua c corn maquinismos bens mais cornplcxos c instalacocs c dcpósitos 
avultados, estas fithricas estitio sendo clesativaclas progressivamente ou transformadas (passagcm para cnergia clitrica 
na major partc dos casos). Os clevados custos dc manutcncao, a clificuldadc corn matiria-prima (madcira) c corn 
profissionais cspccializados (carpintciros), ainda 6 agravada pclo problerna da diminuicao accntuada da quantidadc 
dc agua.0 cngcnho dc Joao Magno, municipio dc Dom Joaquim, 6 bastantc ilustrativo. A roda csta scriarncntc 
danificada c a quantidade dc agua tern sido insuficientc: (...) Ver se eu consigo urn motor eletrico, ne.) Thar roda d'agua, porque 
nno tem hoje carapina pra poder tonstruir uma roda daquela, nao tem madeira, nem quern saiba fazer por aqui. (...) Aflio, agora acabou. 
Tem uns 4 ou 5 anos que eu naofesfo cachao por causa de eigua. (...) Nossa Senhora! Eu, se eu ganhar na sena, eu vou fazer ... buscar 
figua onde e que liver, esta madeira, la pro Bahia, niio sei de onde for e fazer ela toda de roda d'agua e jizzer ... ati produzir. (...) 
aquela roda ali, ne? E mite) bonita, tocada a agua, ni? Fazia ... dana gosto! 
Realizar os rcparos mcncionados por Costa Matoso iniplica na exist6lcia dc profissionais cspcciafizados, capazes 
não so dc cuidar da manutencão regular dos engcnhos dc cana mas, tambim, substitui-los quando neccssitrio. 0 
grandc nUmcro dc toda sorte dc máquinas dc rnadcira, cmprcgadas nas divcrsificadas atividadcs dc transformagao 
c na mineracao, sustcntou, dcsdc o inicio da ocupacão de Minas Gcrais, urn mundo de artifices. 0 processo de 
substituicao da madcira corno matiria-prima na fabricacao dcstcs cquipamcntos coincide corn o lento c progressivo 
dcsaparecimcnto dos carapinas rurais. Hoje o processo de extincao dcsscs profissionais se cncontra bastante 
avancado, alim disso, i alarmante a fish da propria materia-prima (cm algtms lugares, as madciras apropriadas 
para a cstrutura dos cngenhos, para as mocndas, roclas d'agua c transmissacs parecem sc cxfinguir main rapido do 
quc os próprios carapinas). 

INFORMAQAO : DESCRIcA0 DAS MOENDAS: MATERIAL, MEDIDAS, POSIGAO; SISTEMA DE 
ENTROSAS; DESCRIGAO DO FUNCIONAMENTO DO ENGENHO: ARTICULAcA0 DOS CILINDROS 
E TRANSMISSAO DA FORgA MOTRIZ 

COSTA MATOSO: (...) o engenho ens que se mai a cana, o essential sao as moendas, sao estas his paus que tone) de ginsso oito 
ate dez palnsos e de altura cinco ou seis e todos tres ardo an pi, Ino bens unidos e dimitos qua Thes sisal cabe uma faca flamenga; cada 
11171 destes paus tem uma dentadura a coda no meio de cada pau, de soda que todos tem estes denies e lodo tem, entre dente e dente, vao 
ou buraco por onde se maims, entre uns e outros e estao estes dentes taofixos e seguros que sendo as tres moendas C01710 his dedos em pi 
direitos a quando o engenho quer moo- anda a rodar a moenda do meio, e cons aqueles dentes andando, a do meio fizz andar as duas de 
fora, (.) 

ENTREVISTAS/COMENTARIOS: As figuras I c 2 são dc engenho dc part do municipio de Salinas. Adão c sua 
csposa s -ao os mocdorcs, urn dc cada lado do engcnho, sua filha cstit tocando os bois. 0 cngcnho 6 csscncialmcntc 
o mesmo da dcscricão, porem, dc porte bcm menor. E lila obscrvar os tres cilindros verticais de madeira, os dentes 
entrosados a mcia altura c clistinguir o cilindro mestre quc rcccbc a forca c rransmitc para os cilindros latcrais. IE. 
possivel ainda visualizar a operacão dc moagem, o sincronismo da introducao da cana dos clois lados, o volumc de 
canas moidas dc cada vcz, a necessidadc, na introducao das calms, de sustcnta-las c pcnctrá-las ao mcsmo tempo, 
o tamanho padronizado das canas. Podem scr notados tambim a bica dc madcira quc conduz o caldo para a tacha 
c o atrclarncnto dos bois no engenho.0 cngcnho dc pau foi o primeiro cquipamcnto dcscn•olvido cspccificamcntc 
para a moagem da cana. Inovacão ticnica do principio do sic. XVII, era a Unica maquina disponivcl nos primciros 
ccrn anos da producao de derivados da cana cm Minas Gerais. No sic. XIX surgcm as primciras mocndas 
horizontais dc fcrro, representando novo avanco ticnico l8  . 

18 ' Estuclo acurado da evolucho dos equiparnentos cle moagem pocle ser encontraclo em: GAIVIA, 
Ruy. Engenho a tecnologia. Sao Paulo, Livraria Duas Cidades, 1983. 
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QUADRO 2 — ENGENHO (continuacdo) 

INFORMACAO: RODA D'AGUA; TRANSMISSOES: EIXO, RODETE E BOLANDEIRA; CILINDRO 
MESTRE (MADEIRA, MEDIDAS, FORMATO); TRANSMISSAO DA FORCA ENTRE OS CILINDROS; 
ESTRUTURA : ASSENTAMENTO DAS MOENDAS; DESCRICAO DO FUNCIONAMENTO 

COSTA MATOSO: Compile-se de wna grande roda que faz ooltar a dgua e de um pan anexo que sat do centro dela, na ponta do 
qual um rodete com sous dentes, nos pais pegam pela parte de nma os denies de mdra roda panda, a que chamam bolandeira, no 
meio da qual entra o pascoo de uma moenda que tern de comprido quatro ou nnto palmos, e de largo o mesmo, on mew, sendo o feitio 
dela redondo e chapeada em roda COM chapas de fenv pregadas no alto, por nma das pais, em rocla, licam uns denies que saem do 
mesmo pan, nos quais se metem outros denies do mesmo feitio de duas moendas mais, da mesma Jarma, qua Me ficam ao lado, as quais 
andam por impulso dos dentes da moenda do meio, segurando-se as duos dos lados, pela parte de cnna, em umas trewessas, e pela parte 
de baixo tem seas aguillibes de ferro de peso de ties e mais arrobas, com aspigoas que entrain nas ditas inoendas e sobre as quads andarn, 
ficando fora delas um pahno do dito feria, que assenta em outro fenv pot baixo, tendo das Lando cada uma seu bronze, corn o qual 
ficam seguras para andar, sentadas today tres sobre um pau de grande grossura a que chamam me.ra. 

COMENTARIO/ENTREVISTAS: Acrcditamos quc o engcnho dessa scgunda dcscricao dc Costa Matoso csta 
cxtinto. Mocndas vcrticais de madcira movidaS a isgua ja dcviam scr raras no final do sec. XIX c inicio do sec. XX. 
0 custo dc montagem dc cngcnhos d'água scmprc foi bcm mais clevaclo do quc os dc tracao animal, tornanclo-os 
praticamcntc inaccssivcis a individuos ilouco abastados. A mocndas dc fcrro horizontais, difundidas a partir do sec. 
XIX, dcvcm tcr substituido os cilindros dc madcira daquclas unidadcs maiorcs, cujos proprictbrios tinham rccursos 
para arcar tido so com os custos dc sua aquisicão, mas tambcm pars proccdcr as adaptacocs nccessárias a sua 
instalacao. As vantagcns quc csta inovacao incorporava, sobrctuclo cconomia dc trabalho c grandc crcscimcnto da 
producao c produtividadc, acabou por tornar anacrônico o antigo cquipamcnto, ao mcnos para aquclas unidacics 
maiorcs c quc produziam para o mcrcado. 
Contudo, as bolandciras sobrcvivcram. Os cngcnhos de tracão animal com cilinclros horizontais dc fcrro tivcram 
quc conscrvá-las. Ncics cstas roclas quc trabalham na horizontal são nccessárias, ainda quc cm outro sistcma dc 
transmissao. Esscs cngcnhos aincla são cncontrados, alguns rcrnancsccntcs do sec. XIX. 
As fotos 3 c 4 sao dc cngcnho movido a agua com mocndas horizontais dc fcrro. Pcrtcnccntc a Joao Magno, 
municipio dc Dom Joaquirn, cssc cquipamcnto da primcira meta& do sec. XX 6 bastantc scmclhantc aos cngcnhos 
d'água do sec. XIX. Quasc todo dc macicira, Com os cilindros c suas cngrcnagcns dc fcrro fundido, aprcscnta sistcma 
dc gcracao c transmissao dc forca tipico daqucic periodo: roda d'água, cixo dc transmissão ligando a roda ao rodctc 
mcnor, rodctc major cngrcnado no mcnor (reducao da rotacrio c ampfiacao da forca), cixo de transmissao ligando 
o rocictc major ao cilindro mcstrc, sistcma dc pilacs acoplado ao cixo quc liga a rods d'agua ao rodctc mcnor. 
Indcpcndcntc da forca motriz, cssa scgunda dcscricao traz como novidadc o csforco do magistraclo cm idcntificar 
c nomcar um nUmcro major dc pccas do asscntamcnto dos cilindros c cstrutura do cngcnho. Assim, rcunindo as 
cluas dcscriceics, tcmos: as moendas, a demi:dun:, os dentes, a traoassa, os guilhOes, av espied e a mesa. Todas cssas dcsignacocs 
aincla sac) utilizadas, cons cxcccao dos guilhocs c cspigacs. Por outro laclo, os cntrcvistaclos idcntificam c nomciam 
namcro muito maior de partcs do cngcnho. Antonio, de Minas Novas, mcnciona: moendas, contagem/dentadura, 
tabuado /mesa, ongens/ pis, tear, barras, ponte, aparadeira, troncos, castelo/chlunaceiras (igulha, aspa, guia, manjarra, aspinha, pia°, 
macaco, mastro do engenho, panca„ inacetes, dente, testeiro. 

COMENTARIO GERAL: Corn rclacao a utilizacão dc rodas d'agua, Costa Matoso, pouco nos informs. As 
cntrcvistas abordam dctalhaclamente uma seric dc cicmcntos rclativos ao rcprcsamcnto c conducao da agua para 
as rodas, utihzacao cic rccursos hidricos cm mUltiplas maquinas c por varias propricdadcs, histórico da 
disponibilidadc dc agua; inforniam sobrc os matcriais, mccfidas c custos dc aquisicao das rodas d'agua c transmisseies; 
tratam tambem dos trabalhos c custos de conscrvacao do sistcma dc suprimcnto dc agua pars o cngcnho c da 
manutcncao dos cquipamcntos. 
Sobrc a utilizacao dc tracao animal, nao fossc brcvissima c, tudo indica, cquivocada rcfcrencia, o silencio do códicc 
scria total. Costa Matoso limita-sc a dizcr quc os cngcnhos movidos por track) animal são pobres. Essa dicotomia, 
definida ou caractcrizada a partir da forca motriz cmprcgada, não cncontra confirmacao isa litcratura cspccializada 
c na documcntacilo quc compulsamos. Muitas cram as rcgiocs minciras quc uao dispunham dc rcdc hidrica capaz 
dc suprir as necessidadcs dc scus produtorcs, rcsultando cm nnmero cicvado de enganlaiiros abastados c quc produziam 
para o mcrcado utilizando cngcnhos dc tracao animal. Nos parccc quc o corrcto c afirmar quc os cngcnhos pobrcs 
sao movidos por tracão animal. 
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FIGURA 1 — ENGENHO DE PAU 

RrproducAo cmi him-ck-pma a partir cic Ii)togralia dr ManAo Gocloy, por AIniir Costa, MR 

FIGURA 2 - ENGENHO DE PAU 



ReproducAo 	birc)-de-pena ;: partir c1c lotogralia dc Marcelo Cocloy, por Almir Costa, 1998 

FIGURA 4 - ENCENHO D'AGUA 
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R(vroducao rtn hic()-driw.na a partir dc liAogralia cic larrrlo Godoy, por Almir Costa, 1998 

FIGURA 3 - ENGENHO D'AGUA 



QUADRO 3 — MOAGEM 

INFORMAGAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

CAPACIDADE 
EXTRATIVA DE 
CALDO 

(...) e di se Inti, de sorte 
que flea aquele bagaco 
numa palha tao seca sem 
nenhuma wnidade, (...) 

Tira, porque la a genie tem que passd 
... 4, 5, 6 vez; agora o bagasv seen, 
sabe? [JOAQUIM - BRASILIA 
DE MINAS] 

Os donos dc engenho dc pau 
avaliam quc suas maquinas 
podcm cxtrair todo ou quasc 
toclo caldo da cana. 

IDENTIFICA- 
GAO DO 
CALDO DA 
CANA E 
TRANSPORTE 
P/ OS COCHOS 
DE 
FERMENTACAO 

(...) e donde se moi vai 
aquele caldo, que co Me 
chamam garapa, por uma 
bica de pau a cair dentso de 
uns cochos de pau, (...) 

Tem uma bica debaixo das moenda, 
que apara pra wna bica mais larga, al 
ela sai noutras bica que desce direto, 
que oct tem um desvio, ulna bias que 
ce visa prum lade ou pro outro, ou vai 
pros cotho de garapa pra icemen/ROO, 
on sento vai pra tacha. [HAILE- 
DOM JOAQUIM] 

0 transportc do caldo 6, cm 
gcral, através de tubulacao de 
PVC. Ja nos cngcnhos mais 
antigos é COMUM a utilizacao 
dc bicas dc madcira. Universal 
é a designacao garapa, scniprc 
cmprcgada como sinonimo dc 
caldo dc cana. 

ACIDENTES 
NAS MOENDAS 

(...) aqueles andam com 
tanta violencia que jei tem 
havido rnoendas que 
levaram cespos de pessoas 
inteiras, mas quando 
c h eg am a pass ar s ii o 
moidos; (...) 

(...) pot isso que ele vendeu o engenho, 
o filho dale perdeu um braco . 
[AUGUSTO - OLIVEIRA] 
JO aconteceu uma vez, men marine que 
morreu ai memo, ne? (...) A aspa 
pegou ... o pau era alto, ne? Entilo, ela 
pegou assim e apertou a cabala dela, 
nzatou ele, ne? [EMILIA - MINAS 
NOVAS] 

Sao muitos os rclatos d c 
acidcntcs cm engenho. Mais 
comunsoscasosdc 
csmagamcnto dc bracos c maos 
nas mocndas, c mcnos comuns, 
pordm mais dramaticos, os 
acidentes na cstrutura do 
cngcnho. 

NUMERO DE 
PASSAGENS DAS 
CANAS, 
CAPACIDADE 
EXTRATIVA DE 
CALDO 

(...) e assim quest() moendo 
se lhe mete a cane, a como 
estlio tao juntas, assim se 
vai espremendo a cana, que, 
passando-a 3 ou 4 vezes, 
fica aquele bagasw sem 
substancia de wnidade, (...) 

All ... passa wnas dez vezes mais ou 
manes. (...)fica torrado o bqap, pode 
terminar ... o engenho que é bom 
mesmo, quando o senhor termina, joga 
o bagao It, ce pode ri sad o Moro 
q u e le p ega fo go . [A D A o - 

SALINAS] 
Passa quatro, cinco sad ... seis vez. 
(..) Com quatro, titian vez it sem. 
[JOAQUIM - BRASILIA DE 
MINAS] 

Grandc a variacao no namero 
de passagens da cana nos 
cngcnhos d c pau, com 
passagcns rclativamente 
rapidas, 4 a 5 yens, c passagens 
dcnioradas, 30 a 40 vezes ou 15 
a 30 minutos passando 0 
mcsmo molho ou fcixc dc cana. 

DESCRIcAO DA 
MOAGEM DA 
CANA 

Por entre as dims moendas, 
ou pelos da do meio, se 
metem por urn dales a cane, 
que com violencia e unite de 
unsa e outra moenda se vai 
logo ralando a continuando 
a passar-se pelo outro lade 
ate que cons efeito estile dela 
todo o sumo que tem, (...) 

(..) que nts com 4 moio de •ana, ne? 
.A'ao pode nwer corn 3 que ... falta a 
cana prod pis do outro lado, ne? Entao 
ce tem que moar cons 4 que dt certinho. 
Qtando um it saindo, a outra ta 
entrano do outro lado, It entendendo? 
Assim quando sai pra et, o outro jt 
po" a daqui pa It, assim dt ludo 
certinho, M a gente termint. [ADAO 
- SALINAS] 

Dcsdc o século XVII quc a 
operacao dc moagcm da cana 
n o s engcnhosdc p a u é 
cssencialmentc a mcsma. Os 
cntrcvistados sao unanimes cm 
reconhecer quc a cxtracao do 
caldo siestas maquinas 6 
processo moroso c quc raper 
grandc dispdndio dc cncrgia 
por partc dos mocdorcs. 

DESTINO DO 
BAGAQ0 

(...) e o bagafo que.fica se 
delta fira, (...) 

(...) al quando seca, oat se que nuns tO 
cosrendo mais a garapa (...) al agora, 
joga aquae bagasw fora (...) 
[ANTONIO-MINAS 
NOVAS] 

0 bagaco tem vários dcstinos: 
combustivel,adubo, 
alimentacao de criac -ao, ou 
simplesnicntc jogado fora. 

COMENTARIO GERAL: As ausencias mais importantes do Mlice c que sao contempladas pelas entrevis-
tas são: n" de canas passadas de •ada yea; produtiviciade do imgenho (eapacidade maracilo de ealdo por 
hora e dia); n" de horas e presence de interyalos no liancionamento do engenho; nUmero de trabalhadores 
e condiceies de tralyalho na moagena 
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INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

QUANTIDADE 
DE AcUCAR 
PRODUZIDA 
EM MINAS 

Nestas Minasjd hoje se faz 
muito acticar, 

ja teve muita tradicao. Inclusive, nessa 
epoca que meu paifazia duzentas •argo 
de rapadura, canto e cinquenta, duzentas 

ele fazia muita, falava arroba, 
muitas armba de acticar. [VICENTE 
- TURMALINA] 

Arnaiorpartedos 
cntrcvistaclos guarda apcnas a 
memória da producao dc 
acncar por antcpassados. 
Alguns dcixararn de claborar 
o acncar ha muitos anos. 
Poucosperrnanccem 
produzindo quanticlades 
infimas. 

e tanto em Povoado 
como ch nein se corta cana 
para (vicar seri& no tempo 
seco e lid de ser a cana boa 

EPOCA DE 
CORTE, 
QUALIDADE E 
LIMPEZA DA 
CANA PARA A 
PRODUCAO DE 
ACUCAR 

Alas isso, moage de cana e coisa ass m 
... do mes dejulho ao mes de outubro 

porque c a regiao mais seca, entiio 
precisa de lenha soca e acticar tambern, 
essa coisa, tem que mexer cons o 10100 

enxuto, tie? E também i a ipoca que a 
cana ta, que nos falamo, cana madura. 
Porque na epoca das tsar a cana tem 
muita cigua e tem pouco doce. 
[ABRAAO - OLIVEIRA] 

Em gcral a safra da cana nao 
inicia-sc antes dc maio e nao 
tcrmina dcpois dc outubro. 
Poucos sao os produtores quc 
trabalham fora dcsse periodo, 
clue coincide corn a seca. 

COZIMENTO 
DO CALDO: 
NUMERO DE 
CALDEIRAS, 
PASSAGEM DO 
CALDO PELAS 
CALDEIRAS, 
POSSIBILIDADE 
DE FLUXO 
CONTINUO DE 
GARAPA, 
FUNCOES DE 
CADA 
CALDEIRA 

Mas os engenhos que fazem 
acsicar, de sorte sdo 
prevenidos de muitas 
caldeiras que nunca aquele 
prira, porque vai passando 
de chei as para as outras nrio 
para as desocupar, mas que 
se faz porque se escumam 
ern umas e ern outras ainda, 
ate vai passando de caldeira 
a caldeira a purificar, 
porque o que sefaz em wnas 
Mio se Jaz noutras, e cada . 
uma tern o sen nnster; 

Agora, o dajbmalha, silo fres tachas quo 
a gente funciona corn ela, na pimeira 
tacha vocefaz a garapa, que e pra fazer 
a limpeza dela, Mio a? Ela vaifeivendo, 
fervendo, fervendo, e quando solta aquela 
escuma, ai oce tem que fazer limpeza, 
ne? Feita aquela limpeza voce joga ela 
pra frente; vem a outra fria pra aquele 
local, e ela vai ser tirada na ultrnea 
tacha; (..) Voce pega aquela casca da 
bananeira e faz uma bica de ... de uma 
Whir pra outra se ir conduzindo o 

[ACGUSTO - 
OLIVEIRA] 

A producao dc acricar c 
rapaclura aprcsenta grande 
variacao no nUrnero dc 
rccipicntcs dc cozirnento 
utilizados. E possivel procluzir 
anibos os derivados corn 
apcnas urna Unica tacha. 0 
mimcro de tachas ten& a ser 
indicador da magnitude da 
producao. A utilizacao de 
várias calciciras ou tachas 
a c a b a p o r i m p o r a 
especializacao de cada 
rccipicntc. 

LIMPEZA DO 
CALDO: 
EVAPORACAO 
E ESCUMACAO, 
DESTINO DA 
ESCUMA 

(..) onde, fervendo com fago 
ativo por baixo, vaijuntando 
por cima Iona escuma que se 
Me vai tirando com uma 
escumadeira grande e se 
Imo fora, (..) 

(...) aqui rids fala e tacheira, ne? 
aquela menina, essa neta minima mesmo 
que tai comigo, e uma das tachdra que 
labuta coin garapa ai. Agora, tens a 
escurnadeira, um negOcio 	nina cuia 
(...) de escumar o tacho 	o tacho 
quando der fervura, oce vai 	ali, a 
e3puma vai 	ali agora ... abaixa 
aquela feivura dele, corn bastante foga 
que liver debaixo dele, aquela espurna 
vai encostando assim pro lado 
encostando assinz, fora da garapa e a 
fervura no meio ... agora, oce leva a 
escumadeira e roda all, e panha aquela 
espuma !oda e desp4a ah naquele (..) 
[ANTONIO - M. NOVAS] 

Controlar a ternperatura nas 
diversas ctapas etc cozimcnto 
tarcfa quc cxigc o plcno 
clorninio da tdcnica dc limpeza 
c cvaporacao do caldo. Os 
cicpoimentos afirmam a 
importancia central da 
cficicntc lirnpcza do caldo, 
para resultaclo satisfatório na 
fabricacao dc acncar. As 
cscumas são aprovcitaclas na 
criacão etc animais, sobrctudo 
porcos. 
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QUADRO 4 - AQUCAR (continuacdo) 

INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

COZIMENTO 
(PURIFICACAO), 
COAGEM E 
PONTOS 
MELADO/MELA- 
CO 

(...) e corn o muito foyer 
se cal purOcando de sorte 
esta calda, que fica em 
panto de melado ou ponto 
fino, estando nele se cal 
passando por urn pano, de 
sorte que fic a condo de 
algum agraço que possa ter, 
e assirn se vai logo deitando 
em outra caldeira mais 
pequena a que chamarn 
tacha, e di comfigo se vai 
apurando, de sorte queflea 
em ponto muito mai y grosso 
que o de melaço (..) 

(...) 0 apicar, no case defazer o apicar 
de firma, ai jU se lira na cuia: pega a 
cuia, poe a tigua e pega aquelas 
pazinhas que o Senhor viu In, dO urn 
banado nela, a? E joga na rigua. 0 
Senhor faz assim comefou a juntar uma 
pu.xazi-nha, o Sr. pegou corn dedo, tri 
aquela puxa mole mas ela nrio do pra 
pegar, pega mas tido sai, sai assim 
desmanchando, é ponto de aplcar. (..) 
0 Sr. Fez assim o, juntou aquelas 
bolinha, fala assirn: juntou chumbinho, 
é ponto de acricar, afficar de firma. 
[ABRAAO - OLIVEIRA] 

Sao muitos os pontos de 
cozimento d o caldo, n a 
seguinte ordem: melado ou 
melaco, acticar de fôrma, 
rapadura, acncar de cocho. 
Diversos sao os procedimentos 
para identificar o ponto 
correto de cozirnento do caldo 
segundo o derivado a ser 
produziclo. Conhecirnento 
empirico, a deterrninacao do 
ponto é tambérn tarefa que 
requer o pleno dorninio da 
técnica de limpeza e apuracao 
do caldo da cana. 

TRANSPORTE 
PARA AS 
FORIVIAS 
(REMINHOL) 

(...) e daqui se tira corn 
uma colher grande a que 
charnam reminhol, (..) 

Tern o que eles chama de ronzinhol, 
negocio de cobre pra tirar o melado lei 
dentro, espécie de panela corn urn cabo 
comprido, i urna concha grande, eles 
chama de rominhol aqui. [HAILE- 
DOM JOAQUIM] 

0 reminhol ou rominhol, de 
cobre ou de cabaca, tambérn e 
utilizado no controle da 
fervura do melado, evitando o 
transbordarnento para fora das 
tachas ou tachos. 

DESCRICAO 
DASFORMAS: 
MATERIAL, 
MEDIDAS E 
FORMATO 
(FUROS); 
SUPORTESDAS 
FORIVIAS 

(...) se beta em umas 
finnas de pan (e também 
se fazem de barro) do feitio 
de um barril, de sorte quo 
tendo his, ou ponce rnais 
ou menos, palmos de boca 
cal acabar em mode de 
funil para baize, e neste 
fundo é tapada corn tabua, 
e esta tibua i furada corn 
cinco ou seis furos de 
verruma forfa; estik estas 
fonnas, que tim de altura 
trés, quatro palmos, como 
niio tern assento que as 
segure per ser quase ngudo, 
es tiio In etidas ena uns 
buracos, cujos estiio feitos 
em =as tabuas grossas, 
que th alias do chdo 
p alrno e meio por niio 
chegar ofundo dafinna ao 
c/dio, (..) 

(..) a firma, se trata firma ... é de 
tibua, feita de tribua. (...) E de hibua, 
chamado, ne? De ttibua. E ... fazia 
assim ri,.e assirn Us colocano, ne? Agora 
era por baxo urn tabua assim firada, 
agora its esgotano o mel corn o barro, 
corn afriage do barm, ia esgotano o mel, 
daqui urn pouco fierily ... o africar 
perfeito. [ADAO - SALINAS] 
Dependendo do tamanho da firma, 
porque tem gente que as vezes faz nunia 
fonninha pequena. (..) Alois ou menos 
dessa largura, lido, niio é isso ndo, um 
cocho mais ou menos dessa largura, la 
ce .finca urn moo& hi, outro lc's, outro 
no meio, outro de cd, outro de ci e vai 
colocando os paus a pique assim, sabe? 
Tudo dentro do cocho, e aquele melado 
que vai correndo, vai correndo dentro do 
cocho. (...) Ce pode botar quantas 
toneladas ce quisesse por ali denim. 
[ZEQUINHA- MINAS 
NOVAS] 

As forrnas descritas por Costa 
M a t o s o n a o f o r a rn 
encontradas, nao foram 
encontradas ffirmas do feitio 
de urn barril. De vários 
tamanhos, capacidades e 
formatos sac) as fiirmas 
descritas pelos entrevistados, 
todas de madeira e corn furos 
no fundo. Encontrarnos mais 
de urn registro de utilizacao de 
balaio corno fôrma para a 
purga do act:lean Os suportes 
descritos por Costa IVIatoso 
nao sac) necessários nas fôrrnas 
utilizadas pelos entrevistados. 



QUADRO 4 — AWCAR (continuacao) 

INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

ENCHIMENTO 
DAS FORMAS 
(TEMPERATURA 
DA CALDA) , 
INICIO DA 
CRISTALIZAcA0 

(...) e ali se bola aquela 
calda, que quando vai ja 
vai rneio fi-ia, que logo 
coalha e nao tern lugar de 
sair. 

E ai, que qlriou urn pouco, pile na fanna. A 
firma toda tapadinhazinha, porque senao 
vaza, ni? .Porque hi assim meth rnorno, meth 
peak ... A ta acucarando. (...) Ai, ja pode 
por ali aquele ... o material assirmja rnorno, 
ou ainda bern esperlo, que nds falamo esperlo 
(...) e depois que aquilo passou urn lernpinho 
ali aquilo fica ludo acucarado, ficou 
acucarado, o Sr. jri pode bambear ... e baler 
a cunha, ai vai correr o melaco do pingo. 
[ABRAAO - OLIVEIRA] 

Alguns produtores dcixam 
o melado dcscansar cm um 
cocho antes dc levit - lo a 
fônna. 0 tempo de descanso 
6 variadissirno, uns deixam 
horas, outros dias. Todos 
que adotam esta tbcnica 
afirmamser 
irnprescindivel essa prb-
cristalizacAo do melado. 

CRISTALIZACAO, 
COBERTURA 
DAS FORMAS: 
MATERIAL, 
CONSISTINCIA E 
FUNCAO; 
ESCORRIMENTO 
DO MELACO 

(...) e depois que estri bem 
coalhado, cobre-se este 
a c ii c a r d e b a rro 
arnassado, que eta seja 
muito mole nem muito 
duro, a esle barro e o que 
faz es te ac (tear ficar 
branco, e sem barro nao 
ilea branco; (...) seam 
aqueles buracos do fiindo 
de ralo para aquele 
acacar destilar o melado 
ou me lac o , como lhe 
dranzamas em Portugal, e 
desle que daqui se estila 
das lamas i do qua m 
sal; (...) 

(...) et espaiou aquele ... amide apicarado 
dela ali na firma, porque o acucarado é 
verrneth, num alvda nao. Ali agora, pra ela 
alvejar (.. ) fonyi ela por cirna de moinha de 
bagaco que lira assim (...) aquele barro feila 
da ... da terra molhada, massa ele Gem 
rnassadinho, chega e bate o barro em cima 
daque/a moinha ali, por cima daquele rnelado 
ali (...) Ali agora act deixa aft, ne?Ali agora, 
com pouco ... pega destilando naqueles 
furozinho que tern nas firma, ele vai 
destilando e quando aquele barro quefoi pasta 
por cima daquela moinha, em cima daquele 
melada acucarado, quando ele secar ele trinca 
lodo, no ele lrthcar agora ce pode meter um 
negtcio qualquer ali, lira aqueles tarnpo de 
barro, prajogarfora. (...) la o acacar tarnbem 
limpinha ali debaixo, ni? (...) A friagem 
daquele barro da terra, barn machucado, bem 
massadinho, i que faz corn que ele estilar 
aqua& melado azedo, ne? [ANTONIO - 

MINAS NOVAS] 

Urna parccla dos produ-
tores forra internamentc as 
förmas corn bagaco ou 
folha dc bananeira. Alguns 
não c ol oc am o bar ro 
diretamcnte sobrc o 
acnear, intcrpaem camada 
dc moinha de bagaco. E 
comum a utilizacao de 
barro cspecifico: barro de 
tclha, terra dc formiguciro, 
barro mais argiloso. 

ASSENTAMENTO 
DAS FORMAS NO 
SUPORTE, 
ESCORRIMENTO 
DO MELACO, 
CONDUGAO DO 
MELACO (BICAS) 
PARA 
RESERVATORIO 
(PIPAS) 

(...) todas estas fOrmas 
e s iao e in ordain poi. 

aq ue le s buracos das 
tabuas e por baixo dos 
jiindos das finnas estao 
lianas bicas, qua corno 
sao as firms muitas, 
nao pode ser uma a bica 
so, mas estas que est -do 
aparando o melaco olio 
todas cair em uma que 
esta posta, de sorte que 
sal o melaco cair enz unza 
pipa, e cheia aquela se 
poem outras. 

0 tamanho da forma de acacar I sobre a 
deposits quo act tem pra por ela pra receber o 
rnelaco. Porque act tern que por nelas, pareado 
assim, uma espicie de uma, um deposits 
conente, pra oct apraveitar depois o melado; 
por uma lata, um taupe ali debaixo pra 
aproveimr o melado. (...) [AUGUSTO - 

OLIVEIRA] 
(...) A hora que ela afucara, act vai e vizi pra 
firma. A finna e ... sao umas lam assirn 
O ... sao duns tabuas de rnadeira corn 
esteirinha de taquara no fundo, oce fide ela 
ali, tem urna bica por baixo pra aparar o 
me la do (... ) [HAILE - DOM 
JOAQUIM] 

Sob as fôrmas 6 colocada 
rcdc dc bicas quc apararn 
o rcsiduo da purga do 
aclicar. Sao bicas d c 
rnadeira ou bambu que 
conduzcrn o rnelaco para 
rcservatório. 
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QUADRO 4 — AOCAR (continuacao) 

INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

DESTINO DO 
MELAQ0 

Deste mho se faz tambem 
cachafa ou aguardente, que 
este i o que verdadeiramente e 
cachap deste melaço, (...) 

So fazia vicar e cachafa do mehuo 
que escorr ia d o a pi c ar , s o ! 
[GUI LHERMIN 0 - 
MARTINHO CAMPOS] 
(..) Daquilo que escorria dali a gente 
aproveitava pra fazer cachafa, pra 
tratardeporco(...) 
[ZEQUINHA - M. NOVAS] 

0 mclaco quasc quc sempre 
destina-sc a producao dc 
aguardcntc. Em alguns casos é 
utilizado na alimentacao dc 
criacão. 

IDENTIFICAQA0 
DO RESIDUO DA 
PURGA, USO 
MEDICINAL 

(...) que ch o seu name i mel 
de tanque, se curam as tellies 
com outras misturas, mas o 
mel de tanque e o principal e 
muita gente tem sarado. 

(...) dai depois que acabava de 
escorrer o inelap ... que i o tal 
meladodet a nque... 
[GUILHERMINO- 
MARTINHO CAMPOS] 

Nenhum dos produtores 
mcncionou a utilizacao 
medicinal do residuo da 
purga. 

TEMPO DE 
PURGA, 
TRABALHADOR 
RESPONSAVEL 
PELO 
CONTROLE DO 
TEMPO DE 
PURGA, 
RETIRADA DA 
COBERTURA 

Daquelas firms, (...) e esta 
nesta Jima 15 ou 20 di (7., 
(...) depois que o mestre ve que 
o barro tern o tempo necessOrio 
e que esta capQ de se tirar, 
se tira (..) 

Entio coloca a massa dentm e al 
acerta ela e coloca lora ... balm per 
cima, sabe? E ai deixa 15 dias. (...) 
[EMILIA - M. NOVAS] 
Ild Aso aifica 30 dias; 40, ate nuns 
lu oozes. (..) Ah, o necessOrio, i no 
minimo 20 dia. (..) Pode ficar all 
4 0 . [GUILHERMINO - 
MARTINHO CAMPOS] 

0 tempo de purga varia 
enormcmente de urn produtor 
para outro. Ens alguns dura dc 
6 a 15 dias, cm outros flutua 
de 20 a 60, cxistcm casos quc 
alcancarn 90 dias. 

CAPACIDADE 
DAS FORMAS 
SEGUNDO OS 
TIPOS DE 
Ac liCARES; 
POSICAO•DOS 
AcUCARESNAS 
FORMAS 

(...) e 1M Jima que (hi duas 
arrobas e mais, mas o comum 
sOo fthmas que die quarenta 
ate cinquenta libras de vicar 
branco, que de certa altura da 
f irma para of undo 1 
mascavado, que e o mais 
pesado, por isso vai para o 
fitndo, e por esta razio escone 
aquele melam, (..) 

Fazia seiscentas, oitocentas an'oba, 
ate mil anoba de apicar, fazia aqui. 
(..) Ah, nizo! Nos fazia a fOcar 
branquim memo! (..) Tres tipos. 
Tem o bronco, tem o redondo, que I 
o medio e o preto. Mas o preto nlio i 
0 preti nh o tam him nao. 
[GUILHERMINO- 
MARTINHO CAMPOS] 

A purga podc scr urn Unico 
processo, quc rcsulta cm tipos 
distintos dc act-scares, segundo 
a posicao n a forma; ou 
progressiva, quando apcnas o 
acUcar branco vai scndo 
retiradoda fOrma e a 
c o b c r t u r a d c b a r r o 6 
rcnovada, rcsultando ens urn 
Unico tipo dc acticar. 

SECAGEM, 
CARAS E_ 
PULVERIZAcA0 

(...) e tirade daqui o (vicar 
anda alguns dias a secar ao 
sol. (...) e assim nas fonnas 
se pie a secar ao s ol p or 
al,aunr dias, no fim dos quais 
0 tiram das firmas em que se 
acha unido e duro e depois o 
fazem em cams, o que tem na 
firma laigueza para elas, e o 
mais quebram e fazem em po, 
como dele se usa. 

.11rio, nio fica empedrado porque pra 
secar voce quebm ele ... (..) AO sol. 
Voce leva aquela tabuleta, aquelas 
plaqueta, pie 110 sol e vai num pane, 
igual faz corn polvilho, mesma coisa, 
ne? Ai voce quebra ele, tem um 
macetizinho, voce vai all &flair na 
finura que yore quer. (..) Ah ... isso 
se for uni sol desse sol quente, que 1 
0 sol das aguos um sol quente, de 
julho, agosto, corn dois dias de sol M 
seco. [AUGUSTO- 
OLIVEIRA] 

Na primcira descriciso dc 
Costa Matoso o acacar 6 
retirado das formas c colocado 
a secar; isa segunda 6 lcvado a 
secar dcntro da forma, scndo 
retirado após a sccagem, 
quandoicortadoe 
pulverizado. Os depoimentos 
coincidem cons a I" descricao 
quanto a o momento d e 
retirada da fOrma e cons a 2" 
quanto a nccessidade dc 
pulverizacao. 

COMENTARIO GERAL: As entrevistas preenchem as seguintes lacunas do Ghlice: tipos de fornalhas 
empregadas (material, formato, niedicias), n" de bocas de alimentacao clas fornalhas, combustivel utilizado 
(origem, consurno, historico cla disponibilidade), contmle da temperatura; trabalbadores especializados no 
fabric() e reparo dos recipientes de cozimento e dos utensihos; iwa•idade e medidas dos recipientes de 
cozimerito; agentes empregados na aglutinacao das impurezas e purilicacao do caldo; n" de trabalhadores 
e condicOes de trabalho no cozirnento do caldo e purga. 



QUADRO 5 - AGUARDENTE 

INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

PERIODO DO 
ANO EM QUE SE 
FABRICA 
AGUARDENTE; 
IDENTIFICACAO 
DA 
AGUARDENTE 

( ...)e o maior fiuto quo nestas 
Minas se lira da cana 0 todo 
o ano por redondo fazer-se 
aguarden le dela, a quo 
vulgarmenle chamam 
cachao. mas a sou nome 
verdadeiro i uguardente de 
cam; (..) 

(...) Porque a rapadura so imexida na 
Opoca da soca. Agora, pra produzir 
cachafa niio, vac/ pode emendar cam as 
dguas lambem, ni? [AUGUSTO - 
OLIVEIRA] 
E pinga. i cachafa, e uguardenle, ne? 
[GUILHERMINO- 
IVIARTINHO CAMPOS] 
(...) E a cachafa. pinga. aguardenle, 
aquele Iron. LJOAO MAGNO - 
DOM JOAQUIM] 

Assim como no caso do açUcar 
c da rapadura, a maior parte 
dos produtores fabrica a 
aguardemc nos meses sccos do 
ano, entre maio c outubro. 
Contudo, nab é incomum 
cncontrar alambiqucs quc 
trabalham quasc clue o ano 
intciro. A identificagao 
predominante entre os 
produtorcs d cachao, aguardenle 
e pouco utilizada, ja pinga 0 
bem mais comum. 

DIFERENCA NO 
TRATAMENTO 
DO CALDO NA 
PRODUCAO DE 
ACUCAR E NA 
DE 
AGUARDENTE 

(...)porque este caldo niio ha 
de ser azedo coma é o da 
cachao.  

(..) pra pinga pode jicar ate 10 dias 
corlada. (...) Pea rapadura o bom é 
corlar num dUi e moer no oulro. (..) Se 
guardar ela azeda. ni? (..) SO pra 
cachao, a eachafa Mir, tem problema. 
porque tem quo azedar mesmo. 
[ZINHO - DIVINOPOLIS] 
A moenda lambent a genie lava, ne? 
(...) Nao, lodo dia nlio, porque aquilo 
e ... a formentafilo i juslamente do 
azedo. ni? (...) [ZEQUINHA- 
MINAS NOVAS] 

A cana c scu caldo recebem 
tratamento diferenciado 
segundo o dcrivado a scr 
produzido. Aciicar c rapadura 
exigem cana cortada 
recentemente c o caldo dcvc 
scr conduzido dirctamcntc 
paraastachas.Jaa 
aguardente nao neccssita dos 
mesmos cuidados, podendo a 
Cana ser cortada com 
antecedencia major. 

DESCRICAO 
DOS COCHOS 
DE 
FERMENTA00 

(...) uns cochos de pau, quo 
siio ou de tabuas ou de pan 
inteirico do lamanho de uma 
caixa de apicar em ludo, no 
comprimenlo, largura e 
aura. (..) 

(...) Confnme quo encliesse o deposito 
dos cochos, &dm, viio supor quo looje 
iria lambicar dais cocho.s ali mats ou 
menos 1500 litros. entao, acabava 
aquele ia moendo outro, ai dava tempo 
de moer trey mil litros de garapa. 
[] 0 A 0 MAGNO - DOM 
JOAQUIM] 

E. cl c madcira a grande 
maioria d o s cochos d e 
fermentacao.Sao 
Quadrangularesou 
retangulares. A capacidadc de 
caldo 6 variadissima, 
cncontramos cochos dc 80 a 
1500 litros. Nao e raro a 
utilizacao dc grandcs troncos 
escavados como cochos. 

FERMENTACAO 
DO CALDO 
(TEMPO DE 
FERMENTA00) 

(..) e coma estas vavilhas ja 
andam cevilhudas /sic/ , 
Meths um ou mais, conforme 
e a posse do lavrador, ferve 
aquela garapa on caldo que 
ajunla a escuma a uma 
banda. ou se estA muito cheio 
bola por fora ou Ma liram, e 
depots de parar esta jeraura 
(..) onde estando a dito sumo 
24 horas, mais ou menos, 
form a dila calda e se azeda, 

(..) 

Ah! Tem, ali no minima e 24 limas. 
ni? Pra poder a garapa M no oillo de 
trangimar em cachaca. (...) 0 MOO, 

id° depende mita, sabe? Porque tem 
umas época, igual agora memo: nes 
lamos comeondo os femora() M. sabe? 
Ai ele demora Inais tempo. A.s vezes, 
tem uma epoca do ano. iis vezes quo o 
fermentoja lei jinnado, la ... ja jig um 
arta tempo quo ele lii funcionando, as 
vezes ele gasta ai oil() horas, doze 
horas, pra chegar o panto de Maar pro 
alambique. (...) A garapa. quando ... 
aceim quo ace mei nos cocho, ela flea 
felvenda. ne? E, sollando aquelas bolha 
e ...flea cfemeseente. ne? E quando ela 
lei no panto, ela _flea paradinha, 
quietinha. limpinha ... ai ela lel no 
panto de ir. (...) Enquanlo ela la 
dirvescente ah, ela niio pode ir pro 
alambique. [%EQUINHA - 
MINAS NOVAS] 

Costa Matoso quasc nada nos 
conta sobre o proccsso dc 
fermentacao. Limita-sc a vaga 
refcrOncia da prescnca dc 
fermento nos cochos c nos 
informa o tempo necessário 
para a fermentacao do caldo. 
Poroutrolado,os 
entrevistados forncccm 
detalhadas informacacs sobre 
cssa fundamental etapa da 
elaboracao da aguardente. As 
24 horas sao apontadas, corn 
raras exceciics, como o tempo 
necessário para a fermentacao 
do caldo. 
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INFORMACAO COSTA MATOSO ENTREVISTAS COMENTARIOS 

Vai ser fennenlado o caldo, depois ele é 
parado, a? Do fennenlo, ekja Val direla 
pam a panela lambém do alambique. E 
ali vai chegando logo, lambém, aos 
poucos. pode chegar assim de unto 
vez. Vai esquentando, esquenlando, 
quando ele começa sollar um lipo de 
evaporarao, ai voce desce o capelo em 
cima da boca da fornalha. E vedadinho, 
né ? Todo vedado. Ali rod passa um 
poughinho de um belume, de um angu, 
pelo menos, nas beiradinhas para nbo 
escapar e dai vai so aumenlando a 
caloria. Corn fogo, nno pode deixar 
dirninuir. Ai cornefa a pingar, que eles 
fala que o pfimeiro 1 o zinavre... que corre 
do alambique. Ai rod lira urn !dm, pelo 
rnenos, e joga fom. Enquanlo ele estiver 
meio azulado, vocijogafbra. Depois vem 
a cachafa de cabefa, né ? Sai ai mais ou 
menos uns 2 litros dela Jriinha,i a 
cachafa de cabefa quefala. E dessa hora 
em dianle, voce vai sO cliegando o fogo. 
Nno pode chegar de uma vez. (...) E 
panda ele esta, pelo menos, lanibem es/a 
cornefando correr a cachafa de cabefa 
rode solla a agua da tomeira la, que vai 
eni cima do capelo, para esfriar a 
cachap, ni? Que ela new pode sair, se 
nao sai goslo sapecado. Aquele gosto 
ruim. (...) Ai corre enquanlo liver 
cachafq, taca o graduador, ela caiu para 
19 gruu, pelo menos ai, ja é figua jraca. 
[JOAO MAGNO -DOM 
JOAQUIM] 

DESTILAQAO, N" E 
TAMANHO DOS 
ALAMBIQUES 

(..) se bola aquele caldo 
ougarapa em urn 
alambique ou mais a 
estilar, (...) e dai se lança 
em um alambique de 
major ou menor grandeza 
onde, com o fogo por 
baixo ferve, ale que 
destila a aguardenle (..) 

A s s i rn c o rn o a 
fermentacao, o processo dc 
destilacTto pouca atencao 
rcccbcu de nosso cm gcral 
arguto rnagistrado. Sua 
crônica apcnas nos informa 
quc o caldo I destilado cm 
urn ou mais alambiqucs dc 
tamanhos variados. Vasto I 
o univcrso dc inforrnacOes 
quc as entrcvistas nos 
fornecem corn relaebio 
destilacao. Quanto ao 
tamanho c ndrncro de 
alambiqucs utilizados pelos 
produtorcs a variacao e de 
grandcs proporcOes. 
Fitbricas corn muitos 
alambiqucs convivcm coin 
pequenos produtorcs 
possuidorcs dc apcnas urn 
pcqucno alambique. A 
capacidadc dos alarnbiqucs 
varia cnorrncrnentc. 
Encontrarnos panelas coin 
capacidadc quc varia de 
oitcnta a mil c quinhcntos 
litros dc garapa. 

Guard= em lonel de madeira Bom 
normalmenle lodo mundo tern e o 
carvalho, ni? (..) L porque o bfilsarno 
dela Jica muilo e/a ela (..) ela fica 
amarelinha assim e flea forte pra diabo. 
[AUGUSTO - OLIVEIRA] 
A cachafa e no parol. (..) Acho Ties& 
dez a onze mil litros. [JOAO 
MAGNO - DOM JOAQUIM1 

ARMAZENAMENTO 
DA AGUARDENTE 

(...) e dali sai a dila 
aguardenle que dali vai 
para as pipas (..) 

Os cntrcvistados utilizarn 
variados rccipicntcs de 
madciraparaa 
arrnazcnagerne 
envelhccimcnto da 
aguardente: toncl, parol, 
dorna c barril. 

QUADRO 5 - AGUARDENTE (continuacao) 

COMENTARIO GERAL: 0 Codice nao traz uma siTie de informacoes: tips cic fornalhas empregadas 
(material, lbrmato, medidas), combustive] utilizado (origem, ronsumo diario , Iiistorico da disponibihdack), 
controle da temperatura dos Cornalhas; relaclio caldo lermentado c aguardente destilada, formacao do 
lbrmento (composicao, tempo de Ibrmaclio), proresso de fermentacTio (inllancia de latores climOtiros); 
alambiques (material, lormato, caparidade), forums de resftiamento dos alambiques, timpo de destilaclio, 
composic5o do destilado (graduacao alcoolica), destino do residuo da destilacAo; nomero de trabalhadores 
e condicties de trabalho na krmentaçao e destilacao. 

328 



I 9. 

Além das muitas lacunas ja assinaladas, as entrevistas contemplam aspec-
tos que ultrapassam completamente a crônica de Costa Matoso. A fabricacao 
de rapadura é a ausencia mais surpreendente. Dados do inicio do seculo XIX, 
ainda no periodo colonial, revelam que a producao de rapaduras em Minas 
Gerais era de grande magnitude, exportando quantidades fabulosas para o 
interior do Nordeste e suprindo o mercado interno mineiro, o maior do Brasil. 
Os depoimentos dos viajantes do inicio do oitocentos nao deixarn clUvidas quanto 
a irnportância da rapadura nos habitos alimentares dos mineiros, apresentan-
do-a como participante da dieta de habitantes de todas as regiOes da entdo 
Capitania de Minas Gerais'. 

Muitos outros aspectos estdo tambérn ausentes do Códice e podern ser in-
vestigados a partir das entrevistas, como por exemplo: avaliar a posicao relati-
va da producao de derivados da cana no conjunto da unidade produtiva, a 
renda gerada corn esta atividade comparada corn a gerada pelas demais ativi-
dades econôrnicas, sua posicao no calenclário agricola, as relacOes de 
consorciacao corn as outras atividades; arquitetura dos engenhos e suas rela-
coes corn a utilizacao dos recursos naturais, corn o gerenciarnento e controle do 
trabalho, corn a otimizacao da producao e economia de trabalho; os aspectos 
sociais e demograficos que caracterizam os produtores; caracteristicas fundiarias: 
tarnanho da propriedade, area cultivada corn cana, areas clestinadas as outras 
atividades, reservas florestais; histórico do envolvirnento da familia corn a pro-
ducao de derivados da cana, atividades produtivas dos antepassados; origern e 
cornposicao da forca de trabalho, dos trabalhadores de todas as etapas da ela-
boracao dos derivados da cana.e das dernais atividades da unidade produtiva. 

Em 1816, próximo a Queluz, situacla em regiao central de Minas, Saint-Hilaire nos apre-
senta as rapacluras e seu consumo pelos mineiros: 0 Padre Anastacio, coma muitos outros proprie-
tdrios da provincia,naofabricava vicar mascavo, e se contentava de fazer o que chamam no pais rapaduras. 
Sao tijolos quiz podem ter de cinco a seis polegadas de comprimento e sao bastante grossos; sua cor, gosto e 
cheiro sao mais ou menos os do vicar queimado das nossas rzlinazias, mas o gosto do xarope sefaz sentir 
mais fortemente. Para fabricar rapaduras, nil° se pöe tigua alcalina no caldojaz-se este ferver bastante, para 
que nao escorra nenhum ntelafo, e vertem-no em moldes dos quais se pode facilmente retirar as rapaduras 
resfriadas. As crianos, negros e tropeiros adoram essa especie de aplcar e consomem-na em quantidades 
prodzkiosas. SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas provincias do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Sao Paulo, EDUSP - Belo Horizonte, Itatiaia, 1975. p. 65. Em 1822, o Administra-
dor do Registro de Malhada, localizado no Rio Sao Francisco, norte de Minas, enviava 
relatório onde informava que nos 6 meses de agoas de outubro a marco de 1821 a 1822 o nUmero 
de rapaduras exportaclas para Pernambuco, Rio Sao Francis•o abaixo era de 82.735, equivalente 
a 9:928$200 réis (35% de toda a exportacao registracla no perioclo). Arquivo Palico Minei-
ro, SPPP1/49, caixa 16, cloc.9. Em 1867, percorrendo o vale do alto-médio Rio Sao Fran-
cisco, regiao do norte de Minas, Richard Burton por duas vezes revela forma peculiar de 
medicao da capacidade de carga de embarcacoes que percorrem o rio, sugerindo grande 
cornércio de rapaduras: e podeitdo (am barca) transportar 400 arrobas, calculadas em rapaduras, 
cada unto de 2 Tidos, aproximadamente. (..) a tonelagent (de uma barca) de 4000 a 5000 rapaduras, on 
seja 10000 a 12500 quilos de peso. BURTON, Richard. Viagem de Ganoa de Sahara ao Oceano 
AtIhntico. Sao Paulo, EDUSP - Belo Horizonte, Itatiaia, 1977. pp. 171 e 199. 
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Ressuscitar documentos mortos 

Ao salientar tantas lacunas e insuficiências do Códice, em relacao as entre-
vistas, objetivarnos demonstrar o potencial da busca de inforrnacoes no presen-
te, visando completar o conhecirnento parcial que temos do passado. Docu-
mentos corno os produzidos por Costa Matoso sao de importancia incontesta-
vel para qualquer abonlagern do tema, sao imprescindiveis para a opcdo 
metodologica que estamos adotando. Tao importante quanto a constatacdo 
das coincidencias de passado e presente é a capacidade de manejar o conheci-
mento excedente que asfontes vivas nos proporcionam, é a cuidadosa e rigorosa 
utilizacdo do conhecimento presente preenchendo as lacunas e insuficiências 
do conhecirnento que temos do passado. 

E impossivel deixar de recorrer a velha cornparacao corn a figura de urn 
quebra-cabeca. Muitas são as etapas da investigacao histórica ate alcancarmos 
uma irnagem final rninimarnente nitida e sem grandes lacunas. Inicialmente so 
ternos as sugestdes recolhidas na literatura respeitante ao tema que procura-
mos investigar e, ingrediente indispensável, forte intuicao de que nosso objeto 
caracteriza-se por vigéncia temporal atipica, possui duracao longa. A 
reconstituicao da vaga e lacunosa imagem que as pecas que as fontes históri-
cas, digarnos tradicionais, nos fornecem é o passo seguinte. Estas fontes e ague-
la literatura nos municiarn corn as orientacoes necessarias para a busca de 
irnagern atual de nosso objeto de investigacao. Procedemos entdo a coleta das 
pecas que compOem a irnagern presente. A seguir, verificamos se as pecas dis-
poniveis no passado combinam corn as do presente, se sac, iguais ou bastante 
sernelhantes as suas correspondentes atuais. A confirrnacdo da correspondén-
cia acaba sendo a confirrnacao daquela intuicao, trata-se de realidade de longa 
duracao. Assirn sendo, estariamos autorizados a combinar pecas do presente 
corn pecas do passado, montariarnos o quebra-cabeca da reconstituicao histó-
rica dentro do espirito da semi-imobilidade do tempo; as fontes histOricas conven-
cionais acrescentariarnos asfontes vivas do presente. 0 resultado necessariamen-
te devera ser imagern rnuito mais nitida, sern grandes lacunas. 

0 fim de urn ternpo longo 

Considerando como demonstrada, ainda que parcialmente e 
ilustrativamente, a sobrevivéncia de urna atividade de transforrnacao agricola, 
esperamos que torne-se indeclinavel o convite para que os pesquisadores da 
HistOria de Minas passem a apreciar a possibilidade da adocao de metodo regres-
sivo. 

Se este breve artigo alcancou o convecimento para o potencial dasfontes 
vivas é preciso que a realizacao dos trabalhos de campo efetive-se o rnais breve 
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possivel. Acreditamos que a observacao, o recolhimento de depoimentos orais 
e o registro iconografico são tarefas que requerem alguma urgencia. 

MUltiplos fatores est -do, em ritmo cada vez mais acelerado, nos aproxi-
mando do fim de uma duracdo longa. De urn lado nossa avaliacao pessoal, 
nossas observaceies diretas, a analise do material recolhido no campo e, catego-
ria abstrata e subjetiva, nossa intuicdo nos conduzem a cenario onde estas per-
manências e sobreviVencias ja nao estarão mais ao alcance dos pesquisadores. 
De outro, o dado concreto e objetivo, facilmente observavel em rapida incur-
sao nos dominios de urn tempo que esta acabando, nos revela transformacao 
importante: as fontes vivas estdo passando a condican de documentos mortos ou, o 

que é mais preocupante, perdendo-se definitivamente'. 
Especificamente corn relacao a producao de derivados da cana, conside-

ramos o quadro bastante claro. A sobrevivência destas atividades em Minas 
Gerais, marcadas por perrnanências seculares, so foi possivel em realidade eco-
nômica caracterizada por acentuadas desigualdades, profundos desniveis regi-
onais e locais. Formas de producao dinâmicas, em constante atualizacão técni-
ca e submetidas a pressoes de mercado (formas capitalistas), lado a lado corn 
formas estagnadas, empregando técnicas defasadas e corn insercao marginal 
no mercado (formas pré-capitalistas). 

A pobreza, o isolamento e o que chamamos de apego a tradicao constitu- 
em a triade que tern sustentado a sobrevivencia da maior parte destasformas 
arcaicas. A transformacao da pobreza, principalmente através do impressio-
nante fenômeno do éxodo rural e do trabalho sazonal (o corte da cana em Sao 
Paulo por exemplo), a progressiva quebra do isolamento (o asfalto, a eletricida-
de e com ela a televisdo, parecem ser os principais agentes) e o perecimento dos 
portadores da tradiflio, cada vez mais incapazes de transmitir seu inestimavel 
legado (o desinteresse dos seus herdeiros naturais parece ser obstaculo 
intransponivel), são os fatores essenciais a explicar o processo de extincan, cada 
vez mais acelerado, destasforrnas arcaicas. 

0 que confere a condicao de visas a estas fontes e a relacao entre sobrevivencias e vestigios 
rnateriais cle urn laclo (construceies, equipamentos, utensilios) e o registro do cotidiano e da 
rpernória de outro (depoimentos orais). As mAquinas cle madeira, os cochos de fermentacao, 
alambiques, tachas e tachos, fôrmas de purgacao sao a ponta do iceberg. Indubitavelmente 
sao documentos de grande valor, ainda mais quando a &tack) e identificacao do estAgio 
tecnologico os colocarn como sobrevivencias cle tempos remotos. Contudo, é o depoimento 
clos engenheiros que da vida a toda a aparatosa estrutura dos engenhos. As entrevistas sao o 
manual de instrusSes que permite a perfeita compreensao da complexa operacao dos enge-
nhos. 0 desaparecirnento dos engenheiros significa a desativacao e, daclo o estAgio em que nos 
encontramos de preservacao do patrimonio histórico, a ruina dos engenhos antigos ou de 
tipo antigo. Restará aos pesquisadores os museus do aciicar, inexistentes em Minas, ou a 
constrangedora visa() de moendas de engenho de pau servindo de suporte para mesas rilsti-
cas ou decorando restaurantes e cachacarias. 

331 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

