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Resumo 

Essa comunicação tem o objetivo de analisar as mudanças ocorridas na agricultura com a criação 

e atuação da Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco da Bahia, no período de 1751 a 1808 e 

instalada nos portos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão e Bahia e representava o projeto 

da coroa portuguesa para o refinamento da exploração colonial. Entre as suas atribuições 

destacamos a preocupação e empenho da Mesa de Inspeção na melhoria da qualidade dos 

produtos, principalmente o açúcar, tabaco e algodão, como também auxiliando os senhores de 

engenho e lavradores nas novas técnicas de cultivo, produção do açúcar. Havia também o 

desenvolvimento de projetos destinados às experiências agrícolas com o cultivo de produtos 

oriundos da África e Ásia, a exemplo da pimenta, amoreiras, arroz, linho, cultivo do bicho da 

seda. O objetivo era aumentar e melhor a produção para garantir uma maior aceitação no mercado 

europeu. 

Palavras-chave: Economia, Agricultura, Colônia. 

 

Abstract 

This communication aims to analyze the changes that occurred in agriculture with the creation 

and operation of the Sugar and Tobacco Mesa de Inspeção of Bahia from 1751 to 1808 and 

installed in the ports of Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão and Bahia and represented the 

design of the Portuguese crown for the refinement of colonial exploration. Among its attributions 

we highlight the concern and commitment of the Mesa de Inspeção in improving the quality of 

products, especially sugar, tobacco and cotton, as well as helping planters and farmers in the new 

techniques of cultivation, sugar production. There were also the development of projects for 

agricultural experiments with the cultivation of products from Africa and Asia, such as pepper, 

mulberry, rice, flax, silkworm cultivation. The aim was to increase and improve production to 

ensure greater acceptance in the European market. 
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A Mesa de Inspeção do Açúcar e do Tabaco da Bahia foi estabelecida em 1751 

para incentivar a agricultura, buscando assim superar o quadro de dificuldades apontado 

no documento de sua criação, no qual o rei dizia que tinha sido “informado da grande 

decadência em que se acham a lavoura e o tráfico do tabaco e açúcar, que são os dois 

gêneros em que consiste o principal comércio deste reino com o Estado do Brasil2”. A 

decadência da agricultura, a falta de informações mais detalhadas sobre os produtos 

coloniais e a necessidade de melhorar os gêneros agrícolas eram assuntos recorrentes na 

documentação da Mesa de Inspeção trabalhada para esse período. 

O texto “Apontamentos para descobrir na América Portuguesa aquelas produções 

naturais que podem enriquecer a medicina e o comércio”, anônimo de 1765, critica a falta 

de notícias e conhecimento sobre o Brasil desde o inicio da colonização, dificultando a 

utilização de plantas e outros produtos para o emprego na medicina, no comércio e nas 

artes mecânicas que já eram conhecidas dos castelhanos, ingleses e holandeses nos seus 

domínios na América, e que até aquele momento não “se avaliou aquele domínio se não 

para dominar os gentios e tirar ouro de suas minas, não considerando por riqueza aquela 

que provém da agricultura”, e que ainda estava em total ignorância por parte dos 

portugueses3. 

Segundo Ronald Raminelli, “o período pombalino criou instituições e metas com 

objetivo de produzir saber especializado sobre o mundo colonial”, para o aperfeiçoamento 

agrícola e o aumento da produtividade e, por conseguinte, dos ganhos da metrópole em 

tempo de decadência das minas (RAMINELLI. 2008. p.62).  Além disso, a diversificação 

dos produtos e a produtividade agrícola eram importantes para o desenvolvimento das 

reformas econômicas implementadas pelo Estado a partir de Pombal (RAMINELLI. 

2008. p. 70-83). A Coroa incentivou importantes estudos sobre o seus domínios4. 

                                                           
2 [DECRETO de sua Majestade que baixou ao Conselho Ultramarino a favor do Comércio e Fábrica do 

Açúcar e Tabaco] de 27 de janeiro de 1751. Arquivo Histórico Ultramarino – Bahia: Caixa 54, documento 

10328. 
3 [APONTAMENTOS para descobrir na América Portuguesa aquelas produções naturais que podem 

enriquecer a medicina e o comércio], anônimo, 02 de outubro de 1765. Biblioteca Nacional de Lisboa: 

Códice 6941//4. 
4 Difundiram-se folhetos como a “Memória sobre a reforma dos alambiques”, escrito por Bernardo José 

de Lorena e publicado em 1797; “O Método sobre a preparação da cochonilha”, a “Memória sobre a 

plantação de algodões” de autoria de Manuel Arruda da Câmara e foi impresso em 1799; a “Memória sobre 

a cultura do loureiro cinamomo, vulgo caneleira de Ceilão” e tantos outros como o “Discurso Sobre o 

Melhoramento da Economia Rustica do Brasil: pela introdução do arado, reforma das fornalhas, e 

conservação das suas matas”, de José Gregório de Moraes Navarro e publicado por José Mariano da 

Conceição Veloso e Simão Tadeu Ferreira. Lisboa: na Of. de Simão Thaddeo Ferreira, 1799. “Discurso 

Preliminar, Histórico, Introdutivo, com Natureza de Descrição Econômica da Comarca e Cidade da 

Bahia”, de Luiz Antônio de Oliveira Mendes. In.: Pinto de Aguiar. Aspectos da Economia Colonial. 

Salvador: Progresso, 1957. (Coleção de Estudos Brasileiros, série cruzeiro). “Dissertação a respeito da 
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Para Ângela Domingues, a construção de um novo conhecimento sobre o Império 

tinha repercussões econômicas óbvias, pois a aclimatação e a cultura de novas espécies 

deviam se desenvolver paralelamente à racionalização da agricultura tradicionalmente 

praticada e à introdução de novas técnicas que rentabilizariam e tornariam mais 

produtivas as atividades agrícolas. Nesse processo, os agentes da administração colonial 

deveriam contribuir para facilitar o trabalho desenvolvido pela Mesa de Inspeção e as 

Câmaras Municipais atuaram diretamente com os lavradores, distribuindo sementes e 

difundindo os saberes e técnicas agrícolas com o objetivo de atingir o nível de 

desenvolvimento obtido por outras nações (DOMINGUES. 2012. p. 143-144). Para tanto, 

nesse período havia projetos de estabelecer a aclimatação de espécies vegetais exógenas 

e a domesticação de espécies nativas, a exemplo da que foi estabelecido na Comarca de 

Ilhéus (FARIAS, 2010. p. 237-250). 

Segundo Maria Odila Leite da Silva Dias, vários estudiosos dos fins do século 

XVIII, imbuídos do espirito Iluminista, voltaram seus estudos principalmente para a 

agricultura. Surgia a figura do agricultor que viajava para a Europa “procurando informar-

se das últimas invenções e processos úteis que pudesse introduzir quando voltava a sua 

terra, tornam-se comuns nos escritos da época” (DIAS. 2005, P. 46). Afirma ainda que a 

Coroa tinha um papel importante nesse movimento de estudiosos dedicados às ciências 

naturais e patrocinavam a publicação dessas memórias, sobretudo a partir de 1770, 

“consciente e preocupada em fomentar a produção de matérias primas para a 

industrialização em Portugal e promover o renascimento da agricultura” (DIAS. 2005, P. 

49). 

O processo de conhecimento sobre a agricultura, em parte impulsionado pela 

Coroa parte por iniciativa particular, tinha como finalidade introduzir em Portugal e seus 

domínios as novas técnicas e métodos desenvolvidos, especialmente em Estudos ingleses 

e franceses, que então foram traduzidos e divulgados, mas também através de estudos 

originais. Tal esforço foi pesquisado sistematicamente por Maria Odila Leite da Silva 

Dias em aspectos da ilustração no Brasil e, como exemplo, podemos citar: José Mariano 

da Conceição Velosos, “Quinigraphia portuguesa ou coleção de várias memórias sobre 

vinte e duas espécies de quina, tendentes ao seu desenvolvimento nos vastos domínios do 

Brasil, copiada de vários autores modernos”. Lisboa: of. De João Procópio Corrêa da 

Silva, 1799.  José de Sá Bitencourt, “Memórias sobre a plantação dos algodões e sua 

                                                           
Capitania de São Paulo, sua decadência e modo de restabelecê-la” de Marcelino Pereira Cleto em 25 de 

Outubro de 1782.  
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exportação; sobre a decadência da lavoura de mandioca no termo de Camamu, Comarca 

de Ilhéus, Bahia apresentada e oferecida ao Príncipe do Brasil”. Lisboa: oficina de 

Simão Tadeu Ferreira, 1798. João Pereira Manso. “Memória sobre o método econômico 

de transportar aguardente do Brasil com grande proveito dos fabricantes e comerciantes, 

apresentada e oferecida a Sua Alteza Real o Príncipe do Brasil”. Lisboa, oficina de 

Simão Tadeu Ferreira, 1798 (DIAS, 2005, p. 49). 

Mesmo que a Coroa incentivasse esses estudos sobre as suas Colônias no 

Ultramar, muitos relatórios de viagens sobre a Colônia não foram publicados devido à 

“política de sigilo e a intenção de Portugal de manter o Brasil fechado para o mundo” 

(DIAS, 2005, p. 71). e serviam apenas para instrução do governo e para orientar as 

melhores ações de desenvolvimento e exploração colonial. 

Para além da Mesa, outras instâncias administrativas como o Vice-reinado, 

Governo das Capitanias e Câmaras Municipais também participavam desse processo. De 

acordo com Avanete Pereira Sousa, a intervenção da Câmara em geral ocorria enquanto 

instância estimuladora, supervisora e disciplinadora de práticas que garantissem a 

manutenção e reprodução da economia. Assim, mesmo a Mesa tendo poderes diretos com 

o desenvolvimento da agricultura, não podemos perder de vista a atuação da Câmara na 

produção. Mesmo porque o Inspetor da agricultura era membro do legislativo municipal 

e aliado da Mesa, pois tinha interesse nesse processo de disciplina, conhecimento e 

introdução das técnicas e também já atuava no estimulo à agricultura, ao supervisionar as 

práticas de produção e, em geral, agia direta ou indiretamente tanto no sistema econômico 

produtivo para o consumo local como para o mercado externo. Assim, a Câmara 

procurava direcionar toda a terra disponível aos gêneros exportáveis, como também 

orientava ações de todo tipo de agricultor principalmente aos que se dedicavam à 

plantação da cana e tabaco, quer aqueles oriundos das cercanias do Recôncavo e mesmo 

de outras regiões da Colônia (SOUSA, 2012. p. 204). 

         Neste caso, é interessante abordar o tabaco, gênero que ganharia enorme 

importância no século XVIII (NARDI, 1996, p. 23). Segundo Nardi, a propagação do 

fumo pelo mundo foi iniciada pelos marinheiros e soldados que viajavam pelas rotas das 

Índias Ocidentais, pois o fumo ajudava a tripulação a passar o tempo durante a viagem e, 

quando chegavam ao continente europeu, o fumo provocava a admiração dos que 

ficavam. Dessa forma, “o principal propagador do fumo no mundo foi o fator social do 

qual o aspecto comercial foi apenas uma consequência” (NARDI, 1996, p. 24 e 26). 
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Na Bahia a cultura do tabaco se concentrou na região sul do Recôncavo, entre 

Maragogipe, Cachoeira, São Felix, Muritiba e Santo Antônio de Jesus – ao longo do rio 

Paraguaçu –, pois seu clima e o solo argiloso rico em húmus eram adequados para a 

produção do tabaco (SILVA, 2001, p. 27). Além do Recôncavo baiano, outras regiões do 

Brasil também passaram a cultivá-lo, como é o caso de Pernambuco, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Maranhão (NARDI, 1996, p. 42-51). 

Segundo Antonil, o tabaco começou a ser cultivado de forma modesta, ainda nos 

quintais no início do século XVII, porém, foi logo difundido pelos lavradores dos campos 

de Cachoeira e outras partes do Sertão da Bahia. Ao contrário do açúcar, não necessitava 

de grande capital, e qualquer um podia cultivá-lo com facilidade  (ANTONIL, 2007, p. 

30 e 35). Além disso, em uma mesma unidade produtora, voltada para a exportação, a 

cultura do tabaco era realizada com a combinação de mão-de-obra familiar e escrava 

(LOPES, 2005, p. 35). Mas o sucesso da colheita não dependia somente do lavrador, 

muitos aspectos do cultivo estavam fora do controle pessoal e, em muitos casos, o 

agricultor tinha que contar com a sorte, pois os fatores climáticos e as pragas poderiam 

prejudicar a lavoura (BREEN, 1987, p. 59). 

Com relação ao tabaco, o conde dos Arcos escreveu a Pombal acerca da cultura do 

produto e as experiências que estavam sendo realizadas para melhorar a produção e 

aperfeiçoar sua preparação de forma a poder competir com o tabaco de outras províncias, 

por meio do novo método de produção e cultivo utilizado pelos ingleses, espanhóis e 

franceses. A primeira tentativa de melhorar a qualidade do produto foi em 1736, com a 

introdução da técnica de produção de fumo em folha de Cuba e da Virginia (NARDI, 

1996, p, 114). Para isso, selecionaram os principais conhecedores da cultura do tabaco no 

Brasil, os lavradores Joaquim Inácio da Cruz e Diogo Alves Campos, que certificaram 

que, mesmo com a diferença climática, o tabaco do Brasil poderia ser igual ou ainda 

melhor do que os das demais nações; porém a dúvida consistia a respeito do preço, porque 

havia gastos e os desperdícios com o novo método, pois no início, só se aproveitavam as 

primeiras e segundas folhas, sendo de muito pouco ou nenhum proveito para o lavrador 

todas as demais de que se utilizavam para produzir o tabaco ao modo do Brasil “mas 

como em se fazendo alguma experiência se não perdia nada mais do que o trabalho5”. O 

conde de Arcos também afirmou que a produção do tabaco e o modo de cultivo diferiam 

                                                           
5 [OFICIO do Vice-rei Conde de Arcos para Sebastião José de Carvalho e Mello em que se refere à cultura 

do tabaco e as experiências que se estavam realizando]. Bahia, 11 de maio de 1757. Arquivo Histórico 

Ultramarino: Bahia, caixa 16, documento 2810. 
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muito pouco do que era utilizado na Virginia e que “a dificuldade maior só consiste em 

haver quem tenha conhecimento de quando as folhas estão no seu ponto maduras e no 

modo de as secarem e no de se empacotarem para poderem ser conduzidas sem que o ar 

penetre e as faça corromper6”. 

Além disso, foi enviado à Bahia em 1757 o especialista na produção de tabaco 

André Moreno para auxiliar os lavradores da Bahia a selecionar o terreno, supervisionar 

o plantio, aplicar e ensinar o novo método aos lavradores com a utilização das mudas de 

tabaco oriundas da Virginia e de Maryland, como também orientar a colheita e 

armazenamento, não misturando as folhas de boa qualidade com as inferiores7. Mesmo 

com a resistência dos lavradores em aderir à experiência, em 1758, cerca de 30 lavradores 

da região de Muritiba, no Recôncavo, cultivavam o tabaco através do novo método (Cf. 

NARDI, 1996 e SILVA, 2010). 

No caso do cultivo da cana-de-açúcar8, o trabalho era simples, embora penoso, 

além de demandar muito tempo com o preparo do terreno, limpar os campos e arar. Tudo 

com ferramentas rudimentares como machados, enxadas, foices. Segundo Schwartz eram 

“essas ferramentas, o suor dos escravos e o açoite que produziam a cana para os engenhos 

baianos”. Já os engenhos, exigiam um grande investimento. Dentro do engenho havia três 

instalações: a moenda, onde era extraído o caldo da cana; a caldeira, onde o caldo era 

fervido e se transformava em melaço; e a casa de purgar, lugar em que o melaço virava 

açúcar (SCHWARTZ, 988, p.102).   

O açúcar também era um dos produtos que a Mesa de Inspeção tinha a responsabilidade 

de melhorar a produção para alcançar maior e melhor qualidade no mercado europeu. 

Diferente do tabaco, o açúcar era mais dispendioso, pois o engenho era caro, e sua 

manutenção exigia um complexo sistema de mão de obra escrava para o trabalho pesado 

e da lavoura, como também de assalariados para as tarefas mais especializadas 

(SAMARA, 2005, p. 22). 

De acordo com a ata da Mesa de Inspeção de 10 de setembro de 1792, o açúcar 

produzido na Bahia ainda continuava sendo o melhor, embora a qualidade houvesse 

                                                           
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Sobre o cultivo da cana ver: José Caetano Gomes. Memória sobre a Cultura e Produtos da Cana de 

Açúcar a S. Alteza Real, o Príncipe Regente, pela Mesa de Inspeção do Rio de Janeiro. Lisboa: oficina da 

Casa Literária do Arco do Cego, 1800, p. 4, e, José Mariano da Conceição Veloso. O Fazendeiro do Brasil: 

melhorado na economia rural dos gêneros já cultivados, e de outros, que se podem introduzir, e nas 

fábricas que são próprias, fazendo o melhor que se tem escrito a este assunto. Tomo I: das culturas das 

canas e fatura do açúcar. Lisboa: Oficina Tipográfica, 1800. p. 29. 
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caído. Os deputados da Mesa apontaram como culpados os responsáveis pela produção 

que, principalmente nos anos de 1791, haviam descuidado do processo produtivo, pois 

conseguiam vender as suas safras a preços exorbitantes, porém fora “reputado no Reino 

como o mais inferior que lá entrara”, e os senhores de engenho queiram atribuir esta 

notável diferença a uma causa universal nascida da irregularidade das estações do ano. 

Contudo: 

é certo que eles e os seus feitores e mestres de açúcar tem grande culpa 

na inferioridade dele, por não trabalharem quanto era necessário para o 

aperfeiçoarem, cuidando só, e unicamente em fazerem muitas arrobas 

de açúcar, deixando de purgar o tempo que era necessário para escorrer 

o mel, e adquirir uma boa consistência e qualidade e deixando de o suar 

depois de tirado das formas, faltando a fazer lhe este necessário 

beneficio9. 

 

Os deputados relataram que as negligências e os descuidos praticados no fabrico 

do açúcar poderiam provocar a perda da sua boa reputação nos Reinos Estrangeiros10 para 

onde era exportado, o que ocasionava “grandes prejuízos à Real Fazenda, ao comércio e 

à mesma agricultura do dito gênero, de que tanto depende a subsistência desta Colônia11, 

como um dos dois principais ramos do seu comércio”. Por isso, deveriam pôr em prática 

providências para restabelecer a perfeição da produção do açúcar para os quais estava a 

Mesa autorizada. Assim, esta deliberou, por meio de editais espalhados por toda a 

capitania da Bahia, que os Senhores de Engenho eram obrigados a fazer açúcares bem 

purgados e secos, antes de ser encaixados, observando as devidas qualidades como 

determinava o regimento no capitulo 3º, § 8º12: 

 Sobre a qualidade do açúcar, a Mesa de Inspeção apontava algumas normas que 

deveriam ser seguidas. Com relação ao açúcar branco, este não deveria apresentar, no ato 

do exame, uma cor diferenciada que indicasse a presença de mascavado. Caso se 

verificasse tal situação, a caixa deveria ser identificada com a marca de mascavado e não 

                                                           
9 [ATA da Mesa de Inspeção acerca da qualidade da produção e fabrico do açúcar, descrevendo as fases da 

produção para não perder a qualidade], Bahia, 10 de setembro de 1792. Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, caixa 38. 
10 Nesse caso, o contrabando não é o único responsável pela entrada do açúcar de má qualidade na Europa. 

Há também a questão da má qualidade no fabrico do açúcar na Bahia e, portanto, a tentativa de melhorar a 

sua qualidade. 
11 Aqui há também a indicação da ideia de Colônia e de que se está trabalhando para melhorar a qualidade 

dos gêneros exportados, por também terem consciência da importância do açúcar como um elemento de 

subsistência colonial, como da Metrópole. Nesse mesmo ponto, há referências dos alvarás, decretos e 

regimento que afirmam o sentido de controle e autoridade da Mesa de Inspeção sobre os produtos coloniais. 
12 O regimento citado é o das Casas de Inspeção de 1º de abril de 1751. Arquivo Histórico Ultramarino: 

Bahia, caixa 54, documento 10326. [ATA da Mesa de Inspeção acerca da qualidade da produção e fabrico 

do açúcar, descrevendo as fases da produção para não perder a qualidade], Bahia, 10 de setembro de 1792. 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, caixa 38. 
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poderia ser embarcada com outra marca. A caixa de açúcar branco que tivesse muita 

umidade ou que o açúcar não tivesse sido purgado corretamente, ou seja, por não ter sido 

posto a secar pelo tempo necessário, voltaria para o engenho de origem à custa de seu 

dono para fazer o benefício que necessitasse, sem o qual não seria admitido para um novo 

exame13. 

Alarmada com a queda da qualidade do açúcar, a Mesa tratou do tema, como 

percebemos por uma ata desse período, os deputados afirmavam que não houve açúcar 

fino depois de 1788 e questionavam que, “sendo os Engenhos em que se fabricam os 

açúcares que vêm a exame a esta Mesa os mesmos que sempre foram e sendo 

presentemente também as mesmas as terras que os produzem e tendo acontecido até o 

sobredito ano de 1788”, concluiu-se, então, que era a “negligência dos feitores e mestres 

de açúcar dos Engenhos, faltando-lhe ao benefício que lhes deviam fazer para conseguir 

a sua perfeição”. Também eram culpabilizadas as intenções de obtenção de lucros dos 

senhores de engenho, que “queriam antes ter mais arrobas de açúcar ainda que inferior, 

do que menos açúcar fino por fizerem assim maior utilidade14”. Afirma-se ainda que não 

foi somente a irregularidade das estações, como alegavam os senhores de engenho, a 

causa da inferioridade do dito gênero, mas sim a pressa que os mesmos senhores exigiam 

para encaixarem os açúcares “mal purgados e mal secos comprados com prevenção pelos 

Comerciantes desta Praça15”. 

A Mesa procurou tomar as providências ao longo dos anos para que o açúcar fosse 

produzido com qualidade, auxiliando na lavoura, fiscalizando e exercendo os exames com 

maior rigor, principalmente nas regiões onde foram identificadas fraudes16. Além disso, 

a Mesa passava frequentemente editais públicos17 destinados aos agricultores, nos quais 

                                                           
13  [ATA da Mesa de Inspeção acerca da qualidade da produção e fabrico do açúcar, descrevendo as fases 

da produção para não perder a qualidade], Bahia, 10 de setembro de 1792. Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, caixa 38. 
14 A Mesa culpa os feitores e mestres do açúcar pela péssima qualidade do produto. Ao mesmo tempo 

afirma que os senhores de engenho preferem ter mais açúcar de menor qualidade, pois lucram mais, do que 

fazer menos açúcar e ganhar menos. Seria isso uma alternativa para fugir dos excessos da Mesa? Da 

colonização? 
15 A venda antecipada do açúcar provocou a pressa na produção, ocasionando a má qualidade, aliada à 

negligência dos feitores e mestres de açúcares, como também das estações. 
16 [ATA da Mesa de Inspeção acerca das inspeções de açúcar nos trapiches para combater as fraudes]. 

Bahia, 16 de janeiro de 1793. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, 

caixa 38. 
17 Embora não tenha encontrado a cópia de um edital expedido pela Mesa de Inspeção da Bahia, observa-

se que o seu uso era frequente pelo que consta em vários documentos analisados. Podemos apontar dois 

exemplos: O primeiro se refere às ordens da Coroa para que a Mesa “sem a menor perda de tempo se faça 

saber todos os Senhores de Engenho por Editais públicos afixados nos lugares competentes desta cidade e 

das vilas do Recôncavo, que sendo ele obrigados a fazerem que os açúcares que fabricam sejam bem 

purgados e bem secos antes de os encaixarem e que no encaixar se faça uma exata separação das suas 
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informava sobre as principais decisões tomadas, geralmente seguindo determinações da 

Coroa18. Um exemplo foi a ordem expedida por Portugal para que se aprontassem “todos 

os anos quinhentas caixas de açúcar finos”, e que foi atendida até o ano de 1788, mas nos 

anos posteriores não havia produção de açúcar fino adequada aos critérios da Mesa. A 

dificuldade em obrigar os senhores de engenho a produzirem bons açúcares e a 

restabelecerem a perfeição e a reputação do gênero se dava em virtude das “ditas 

providências, por muito gerais, não [serem] capazes de os obrigarem a fazer açúcar 

fino19”. A solução encontrada foi ordenar que os principais senhores de engenho 

produzissem uma determinada cota20 de caixas de açúcar fino. Assim, o controle da Mesa 

foi exercido diretamente com os seguintes senhores de engenho através dos editais: 

Os Reverendos Religiosos de São Bento, Manoel Pereira Gallo, Manoel 

Pereira de Andrade, José Pires de Carvalho e Albuquerque, Antônio 

Moniz de Souza Barreto e Aragão, Antônio Teixeira Barbosa, 

Cristóvão da Rocha Pitta, Simão Alves da Silva, o Mestre de Campos 

André Marques da Rocha e Queiroz, Antônio da Rocha Pitta, Baltazar 

da Costa Bolcão, José Diogo Gomes Ferrão, Antônio de Araújo Gomes, 

O Desembargador João Ferreira Bitencourt e Sá, o Coronel José Luiz 

da Rocha Dorea, Diogo Alves Campos, Fernando Pereira de Macedo, 

João Mendes Barreto, João de Teive de Argolo21. 

 

Era importante que a Mesa mantivesse o controle da produção diretamente com 

os senhores para que estes ficassem cientes da sua exigência e assim executassem um 

processo adequado de produção. 

A Mesa, como veremos, também incentivou a produção de outras culturas, como 

as do cacau, da canela, da baunilha e do café, pois, como ponderava Azevedo Coutinho 

                                                           
diferentes qualidades, como determina o regimento no capitulo 3º, §8º”. “Ata da Mesa de Inspeção da Bahia 

de 10 de novembro de 1972 comentando as ordens da Coroa com relação ao açúcar”. Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, caixa 38. O segundo exemplo é a confirmação dos 

deputados da Mesa de ter encaminhado edital, pois “sendo esta Mesa de Inspeção da Capitania da Bahia 

autorizada pelo respectivo Regimento, Leis e ordens régias do seu governo e, especialmente pelo alvará de 

15 de julho de 1755, § 25 a prover em tudo o que é concernente a cultura, bondade e legalidade dos gêneros 

da sua privativa competência e ao mais que for a bem do comércio da Praça, entendeu ser necessário e do 

seu dever, tomar o acordo provisório constante da copia junta, que fez publicar por edital à mesma Praça, 

o que põe na Presença de V. Alteza Real para que seja servido confirma-lo ou dar a providência do que for 

do seu agrado”. Mesa de Inspeção da Bahia, em 06 de maio de 1800. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: 

Fundo Junta do Comércio, maço 63, caixa 206. 
18 [ATAS da Mesa de Inspeção da Bahia]. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Fundo Junta do Comércio, 

maço 10, caixa 38. 
19 [ATA da Mesa de Inspeção acerca da qualidade da produção e fabrico do açúcar, descrevendo as fases 

da produção para não perder a qualidade], Bahia, 10 de setembro de 1792. Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, caixa 38. 
20 Porém o documento não apresenta um número preciso da quantidade de caixas a serem produzidas por 

cada senhor de engenho. Pressupõe-se que o número de 500 arrobas de açúcar fino determinado pela Coroa 

seria distribuído pelos principais senhores de engenho apontados na citação. 
21 [ATA da Mesa de Inspeção relacionado ao exame e qualidade do açúcar.] Bahia, 1º de outubro de 1792. 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, caixa 38. 
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em sua “memória sobre o preço do açúcar”, “todos estes gêneros dão as mãos entre si: 

quanto mais aumentar o gosto destes, tanto mais necessária se fará uma maior abundância 

daquele (açúcar), e todos eles nascem e produzem muito no Brasil” (COUTINHO, 1990, 

p. 280). 

O algodão foi também um item que recebeu atenção especial para se aumentar a 

sua produção e qualidade. O gênero é nativo do Brasil e ganhou especial importância no 

processo de diversificação agrícola na segunda metade do século XVIII, tornando-se um 

dos principais produtos de exportação do Nordeste. Na Bahia, o algodão era cultivado em 

duas regiões especialmente: Ao norte do Recôncavo, como Inhambupe, Itapicuru e 

Abadia, que tinha, em geral, clima mais seco; e no sertão, onde se configuram os 

principais centros da lavoura algodoeira, a exemplo de Caetité, Rio de Contas, Jacobina 

e Bom Jesus dos Meiras. O transporte e as fortes chuvas eram os problemas enfrentados 

na concorrência com as outras regiões produtoras (BARICKMAN, 2003, p. 59-60).  

Dessa forma, o algodão era um produto que iria povoar e transformar os “incultos 

Sertões” e se configurar como um gênero vantajoso para a Colônia22. Segundo Manoel 

Correia de Andrade, tal produto era uma “cultura mais democrática que a da cana-de-

açúcar, pois os fazendeiros utilizavam mão-de-obra escrava e assalariada, além de ser 

cultivado também por pequenos proprietários, foreiros e moradores” (ANDRADE, 1973, 

p. 157-159). De acordo com Pe. João de Loureiro, “quase todo o trabalho do algodão é 

mais leve e mais fácil que o do linho e da lã” e, assim, poderia ser empregado nele a idade 

e sexo “mais fracos”, como ocorria na Índia, e, portanto, evitar-se-ia a ociosidade e 

reservaria outros braços de maiores forças para outros empregos (LOUREIRO, 1990, p. 

42). 

Vários são os tipos de algodão que produzem fibras diferenciadas, desde o algodão 

do mato, que crescia sem nenhum trato na região de Jacobina na Bahia; o algodão arbóreo, 

tipo nativo, e o herbáceo, que produz uma melhor fibra. Porém, também várias eram as 

formas de uso. 

A Mesa de Inspeção da Bahia recebeu sementes de algodão colorido da Secretaria 

de Estado dos Negócios Ultramarinos, para que fossem utilizadas como experiências, e 

as encaminhou ao Coronel José de Sá Bitencourt. Depois de efetuada a plantação, enviou 

o resultado para que fosse examinado pela Secretaria, a fim de que pudesse avaliar se a 

Mesa poderia continuar com os mesmos esforços de promover a ampliação da cultura 

                                                           
22 [PRODUÇÃO e algodão e a criação da Mesa de Inspeção da Paraíba], 18 de julho de 1799. Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo: Junta do Comércio: maço 10, caixa 38. 
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com outros produtores23. Foi acompanhado também por um relatório do Coronel José de 

Sá Bitencourt que o enviou à Mesa de Inspeção, informando como foi o processo e as 

dificuldades encontradas principalmente com as ocorrências de “moléstias e das visitas 

dos vizinhos pataxós”, e, mesmo com as adversidades, remetia-se as amostras das 

experiências de diferentes qualidades de algodão Ganga incluindo as folhas e as 

combinações que se deveria fazer para obter a cor de ganga, mais clara, bem próxima ao 

branco24. Dessa forma, a sua produção é descrita destacando-se a sua qualidade com “um 

fardo de Ganga Branco, com a marca GB, uma de branco para mescla e torna mais 

agradável a sua cor”. O Coronel ainda afirmou, em suas palavras, que “para janeiro 

continuarei a remeter mais cargas de algodão Ganga e verei se pode ir algum da Índia e 

trabalhei para enriquecer o nosso Comércio Português com estes dois gêneros novos e de 

grande consequência” e também que “o Guiné Graz tem produzido bastante e a pimenta 

tem morrido talvez pela ardência do clima25”.  

Em outra correspondência, o Coronel José de Sá Betencourt escreveu relatando 

que queria apresentar as diferentes qualidades de algodão Ganga que remeteu “na folha 

inclusa e as combinações que se devem fazer para se obter a cor de ganga já mais 

açucarada já mais clara; e principiando do fusco ao claro, bem se vê o como a Natureza 

esbate esta cor é confundir com o branco”.  

Todo esse processo com as várias experiências com o algodão promoveria a sua 

cultura, necessária ao comércio e fábricas da metrópole, e evitaria a necessidade de o 

trazer da Índia e outras localidades com maiores custos (LOUREIRO, 1990, p. 42). 

O arroz também era um produto que o governo português investia para aumentar 

a qualidade da sua produção e foi sempre objeto da correspondência com a Mesa que, 

além de buscar melhorias em seu cultivo, também procurava aprimorar o método de 

descascá-lo, substituindo o pilão por engenhos ou moinhos hídricos. Essas experiências 

ocorreram principalmente na comarca dos Ilhéus26, na qual o Vice-rei Conde de Atouguia 

se propunha a aumentar o “cuidado desta lavoura, de que por ora só se colhe o preciso 

                                                           
23 [INFORMAÇÕES e experiências do Algodão na Bahia pela Mesa de Inspeção]. 18 de novembro de 

1805. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Junta do Comércio, Maço 10, caixa 37. 
24 [CARTA de José de Sá Bitencourt para José da Silva Lisboa]. Borda da Mata, Bahia, 16 de outubro de 

1805. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: junta do Comércio: Maço 10, caixa 37. 
25 Ibidem. 
26 Ver também: Manuel Ferreira Câmara. Ensaio de descrição física e econômica da Comarca de Ilhéus na 

América. In.: Memorias Econômicas da Academia Real das Ciências de Lisboa (1789-1815). Tomo I. 

Lisboa: Banco de Portugal, 1990. (Coleção Obras Clássicas do Pensamento Português) – Direção José Luís 

Cardoso. P. 236. 
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para o sustento da maior parte desta gente, mas o que aqui nasce é de qualidade tal que 

sempre se procura o que vem do Maranhão para se fazerem as sementeiras27”.  

A preocupação em colheita e processamento de forma a melhor aproveitá-lo levou 

ao envio, pela Coroa, de engenhos de descascar arroz. O Vice-rei Conde Autoguia 

informava em ofício a Diogo de Mendonça Corte Real que no palácio ficavam os modelos 

para os engenhos de descascar arroz que não tiveram uso, pela dificuldade que enfrentou 

de encontrar pessoa que aderisse à nova técnica e “que os pusesse em tal conta, que as 

pedras lançassem fora a casca sem partir o grão; e por haver também facilidade nos pilões 

para o mesmo uso como já avisei a V. Excia.28”. 

O objetivo era produzir em larga escala para que fosse também comercializado. 

Havia também sementes de arroz de melhor qualidade, vindas da Carolina, o que permitiu 

uma maior abundância na colheita29. Nos anos posteriores, o arroz apareceu nos mapas 

como produto do comércio de exportação, e, segundo José Jobson de Arruda, em 1781, a 

produção proveniente das colônias portuguesas, especialmente do Brasil, estava em 

condições de abastecer o mercado interno da metrópole, o que gerou a proibição da 

entrada de arroz estrangeiro no Reino de acordo com o alvará de 24 de julho de 178130.  

O linho era outro item que estava na lista do governo português para que fosse 

experimentado no Brasil. Assim, para que a cultura ocorresse, foi necessário o envio de 

sementes das diversas qualidades, principalmente as mais úteis, como o mourisco, o 

cânhamo – que era o mais próprio para a Marinha – e o galego, para o uso doméstico. Era 

necessário também que “viessem pessoas práticas da cultura e do benefício desta erva não 

só para colherem a terra proporcionada para as sementeiras, mas para depois de seco o 

beneficiarem31”.             

Por meio de correspondência, a Junta do Comércio se reportou à Mesa de Inspeção 

informando acerca de um requerimento da Fábrica de Ençarias em Lisboa que pedia 

informações sobre a produção do linho, relatando que não havia pessoas interessadas no 

                                                           
27 [OFICIO do Vice-rei Conde de Atouguia para Diogo de Mendonça Corte Real referindo se a cultura do 

arroz, do linho, do açúcar e do tabaco]. Bahia, 30 de junho de 1751. Arquivo Histórico Ultramarino: Bahia, 

caixa 02, documento 115-123. 
28 [OFICIO do Vice-rei Conde de Atouguia para  Diogo de Mendonça Corte Real acerca da cultura do linho 

e plantação de amoreiras para a criação dos bichos da seda e dos engenhos de descascar arroz]. Bahia, 25 

de junho de 1754. Arquivo Histórico Ultramarino: Bahia, caixa 07, documento 1174-1176. 
29 [CARTA do marquês de Lavradio para Martinho de Melo e Castro]. Rio de Janeiro 26 de fevereiro de 

1775. Biblioteca Nacional de Lisboa: Códice 10624; microfilme F.R.1239. 
30 José Jobson de A. Arruda., 1980 op. cit., p. 300. 
31 [OFICIO do Vice-rei Conde de Atouguia para Diogo de Mendonça Corte Real referindo se a cultura do 

arroz, do linho, do açúcar e do tabaco]. Bahia, 30 de junho de 1751. Arquivo Histórico Ultramarino: Bahia, 

caixa 02, documento 115-123. 
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cultivo, e perguntava se havia capacidades de cultivar linhos próprios nas vizinhanças da 

Bahia, como também da possibilidade de existirem “pessoas peritas para o 

estabelecimento da referida Fábrica; se via o serviço público que animassem algumas 

outras pessoas para que se formasse algum plano e disposição muito útil sobre esta 

Fábrica32”. 

Retratando suas experiências, Manuel Alvares de Moraes informou à Mesa de 

Inspeção que a sementeira que fez do cultivo de linho cânhamo não produzira coisa 

alguma e que, pela experiência que tinha com semelhante sementeira, da próxima vez que 

viessem outras, deveriam ser transportadas em vasilha de vidro bem tampada para livrar 

da corrupção33.  

Joaquim de Amorim Castro, ao relatar a “Memória sobre o malvaísco do Distrito 

da Vila de Cachoeira”, afirma que a planta fornece uma sustância semelhante ao linho, 

capaz de receber todas as tintas, é mais resistente que os outros linhos conhecidos no 

comércio e, por isso, útil às fábricas das cordas e amarras. Porém, à medida que for 

beneficiado, perderá a sua maior aspereza e se constituirá em tecidos finos apreciados nas 

respectivas fábricas do Reino. Além disso, é uma planta que nascia em abundância por 

todos os terrenos sem maior trabalho na sua plantação e preparação. Essa cultura se 

configuraria então em grande utilidade e interesse dos próprios cultivadores e do 

comércio nacional34.  

Já as amoreiras que foram plantadas na roça do Coronel Lourenço Monteiro 

vingaram todas, mas de sorte que não engrossaram, e apresentavam ainda folhas muito 

ásperas que não tinham semelhança com as das amoreiras35 “que foram remetidas de 

Portugal como projeto de se estabelecer nesta capitania a criação de bichos de seda36”.           

                                                           
32 [CARTA da Junta do Comércio para a Mesa de Inspeção da Bahia sobre o plano de fábrica e cultivo de 

linho]. Lisboa, 28 de fevereiro de 1764. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Fundo Junta do Comércio, 

livro 329. 
33 [OFICIO do Governo interino para Diogo de Mendonça Corte real, informando acerca das experiências 

que se tinham feito na cultura do linho e plantação de amoreiras]. Bahia, 20 de junho de 1755. Arquivo 

Histórico Ultramarino: Bahia, caixa 10, documento 1636-1699. 
34 Joaquim de Amorim Castro. Memória sobre o malvaísco do Distrito da Vila de Cachoeira. In.: Memorias 

Econômicas da Academia Real das Ciências de Lisboa (1789-1815). Tomo III. Lisboa: Banco de Portugal, 

1990. (Coleção Obras Clássicas do Pensamento Português) – Direção José Luís Cardoso. P. 285-286. 
35 [OFICIO do Governo interino para Diogo de Mendonça Corte real, informando acerca das experiências 

que se tinham feito na cultura do linho e plantação de amoreiras]. Bahia, 20 de junho de 1755. Arquivo 

Histórico Ultramarino: Bahia, caixa 10, documento 1636-1699. 
36  Manuel Luiz da Veiga nos apresenta como é o processo de produção da seda. Segundo ele, “a seda cria-

se nas entranhas de um bicho, o qual nasce na primavera e morre no outono. Ela consiste em um humor 

viscoso que aquele inseto vomita antes de querer morrer, e pelo seu bico já saem fiados os fios da seda crua. 

Ele se nutre de folhas de amoreira e nenhum outro alimento lhe é próprio para a subsistência. Quando no 

último termo de sua vida, ele faz da matéria que vomita uma pequena maçaroca, ou casulo, dentro da qual 

se encerra. Passados alguns tempos, ele se transforma em borboleta e deposita a sua semente antes de 
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Além dos listados acima, o café também foi tratado pela Mesa em suas 

experiências agrícolas e, possivelmente, um dos que obteve melhores resultados. Segundo 

Barickman, a Bahia tornou-se centro de produção de café, juntamente com o Rio de 

Janeiro e São Paulo. A lavoura cafeeira teve progresso considerável em três regiões da 

Bahia: Comarca de Ilhéus, onde o plantio se iniciou por volta de 1780 pelos lavradores 

da Vila de Camamu, no extremo Sul do litoral em Porto Seguro e Caravelas, e no 

Recôncavo, entre Nazaré e Cachoeira (BARICKMAN, 2003, p. 61-63).  

Segundo Ana Luiza Martins, desde o início o café foi mal plantado, com a 

utilização de técnicas primitivas herdadas da lavoura colonial de derrubar matas e 

queimar roças, procedimento que esgotava rapidamente o solo. Isso comprometia a 

qualidade da produção, com rendimento máximo de seis a oito anos (MARTINS, 1990, 

p.08).  

Todas essas experiências eram acompanhadas pela Mesa de Inspeção dando 

suporte com o oferecimento de mudas, técnicos especializados e conhecimentos. Alguns 

dos projetos, porém, eram bastante originais, a exemplo da pretensão de se fazer um 

levantamento cadastral do território. Ainda buscaram introduzir o arado puxado a boi e 

popularizar a agricultura com a divulgação de panfletos aos proprietários brasileiros sobre 

a agronomia. Além disso, buscava-se introduzir máquinas de limpar e debulhar café e 

algodão, como também proteger as florestas e nascentes através do controle rigoroso da 

derrubada na capitania baiana (SILVA. 2012, p.507-508).   

Para que a produção se desenvolvesse em quantidade e qualidade, o decreto de 27 

de janeiro de 1751 também determinava que, em caso de esterilidade do solo, os 

lavradores poderiam recorrer às Mesas de Inspeção, que tinham jurisdição para atendê-

los e auxiliá-los no plantio e melhoramento de suas safras37. Nesse caso, a Mesa deveria 

se disponibilizar para atender os lavradores e senhores de engenhos no que fosse 

solicitado com relação às questões relacionadas à produção. 

Podemos perceber que o governo português tinha projetos e auxiliava os 

produtores no cultivo dos seus gêneros e nas experiências com novas culturas. Porém, 

havia uma resistência dos lavradores com os novos métodos e projetos, sendo esta um 

                                                           
morrer. Estes são uns pequenos ovinhos que, com o calor natural, se chocam, ao abrolharem aquelas 

árvores, e deles nascem os bichos. Estes insetos são naturais da Pércia, onde nascem, criam-se e produzem, 

sem artificio  nem auxilio algum dos homens”. Cf. SLEMIAN; CHAVES (orgs.)., 2012. p. 71. 
37 [DECRETO de sua Majestade que baixou ao Conselho Ultramarino a favor do Comércio e Fábrica do  

Açúcar e Tabaco] de 27 de janeiro de 1751. Arquivo Histórico Ultramarino – Bahia: Caixa 54, documento 

10328. 
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dos principais motivos de alguns insucessos dos projetos agrícolas.  Charles Boxer 

destacava o atraso das técnicas agrícolas brasileiras como a principal razão dos produtos 

do locais não poderem concorrer com os produtos de outras colônias. O uso do bagaço 

como combustível nos engenhos e a serra para separar as sementes do algodão começaram 

a ser utilizados em outras áreas muito antes do Brasil, que só adotou bem mais tarde 

devido à resistência dos agricultores que agiam com indiferença, inércia e 

conservadorismo frente às técnicas modernas (BOXER, 1977, p. 195-196). Assim, tal 

relutância era um dos principais problemas enfrentados pela Mesa para a realização das 

experiências de novas culturas e da introdução das novas técnicas agrícolas. 

A Mesa de Inspeção, entretanto, tinha que incentivar esses agricultores para que 

realizassem o plantio das novas espécies em suas terras, ao mesmo tempo em que 

deveriam relatar o andamento do processo através de um relatório, informando do sucesso 

ou não de determinada cultura. Para isso, os incentivos eram vários: os produtores 

recebiam sementes, apoio técnico e folhetos de divulgação dos novos conhecimentos. Ou 

ainda, ofereciam-se recompensas, como foi o caso dos agricultores João Hopman e 

Jeremias Vieira de Abreu, que foram nomeados inspetores vitalícios por terem 

desenvolvido as culturas do arroz, anil, algodão e café38. 

Além do cultivo de gêneros agrícolas, existia também uma preocupação com a 

criação de animais39, que eram utilizados principalmente para o transporte e para mover 

os engenhos. A princípio o gado era criado nos engenhos e utilizado nas moendas. Depois, 

com o aumento da criação, passou a ser criado em terras mais afastadas, começando a 

penetrar nas áreas interioranas: primeiro na região agreste e depois no sertão 

(HOLANDA, 1997, p. 221).  

                                                           
38 [REQUERIMENTOS de Cargos Vitalícios para a Mesa de Inspeção da Bahia], 23 de Março de 1799. 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Junta do Comércio, caixa 214. 
39 Outra atribuição da Mesa eram as remessas de pássaros para Lisboa provenientes de Angola e da Bahia. 

Geralmente essa remessa era feita em grandes quantidades e acompanhado de uma infraestrutura como 

viveiros e compra de milho alpiste para o sustento dos pássaros. Uma das remessas era de cinco viveiros 

com 517 pássaros de cores que foram comprados em Angola e remetidos pela Mesa de Inspeção para 

Lisboa, a ser entregue na Secretaria de Estado ao Ilustríssimo Secretario de Estado Martinho de Mello e 

Castro. Outra remessa de cinco viveiros com 625 passarinhos de cores da cidade de São Felipe de Banguela, 

enviado por Francisco Roiz Silva tendo o mesmo destino. Porém, nem sempre a viagem era tranquila, 

geralmente parte dos pássaros chegavam mortos, como afirma o ofício encaminhado pela Mesa de Inspeção 

ao analisar as condições do navio e constatar a “incapacidade do Navio, pouco ou nenhum cômodo que tem 

para a boa arrumação de semelhante encomenda e os muitos ratos que tem, por onde me parece impossível 

chegarem bem acondicionados, se bem que da minha parte fica a boa diligencia”. Cf.: [OFICIO da Mesa 

de Inspeção participando a remessa de 5 viveiros com pássaros de Angola que havia recebido do Capitão 

mor de Benguela Francisco Rodrigues Silva]. Bahia, 17 de maio de 1777.  Arquivo Histórico Ultramarino: 

Bahia, caixa 50, documento 9434-9437. 
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Além disso, o couro, além de ser usado na Colônia, ocupava lugar considerável 

no quadro das exportações. Assim, a grande procura e o consumo dos produtos vindos 

do gado apresentavam um mercado certo (MASCARENHAS, 1999, p. 126). As fazendas 

de gado geravam recursos que garantiam o enriquecimento do fazendeiro, movimentando 

a economia interna com a comercialização das carnes nas feiras dos centros urbanos 

como Salvador, Capuame e Feira de Santana (SILVA, 1997).  

Para Juliana da Silva Henrique, a criação de gado assumiu paralelamente dois 

papéis para a configuração espacial da Capitania da Bahia: foi fator de rápida 

territorialização ao mesmo tempo em que tornava o interior da Colônia economicamente 

mais produtivo segundo as diretrizes impostas através das doações de sesmarias pela 

Coroa. Com as fazendas de gado instaladas em vastos territórios, afastados da cidade de 

Salvador, surgiram feiras de gado, como a Capuame ligada ao abastecimento da capital 

(HENRIQUE, 2014, p. 13 e 14).  

Como vimos, a Mesa de Inspeção atuou seguindo as determinações da Coroa 

Portuguesa e procurava melhorar a produção dos principais produtos coloniais, com o 

incentivo à diversificação das culturas de forma a aumentar os gêneros enviados para 

Portugal. Dessa forma, analisaremos agora os seus resultados. De acordo com Luiz 

Antônio de Oliveira Mendes, só ocorreram melhoras na agricultura e comércio a partir da 

década de 1770, devido às várias medidas adotadas pelo governo português para socorrer 

a agricultura, o comércio e a navegação, apontando a Mesa de Inspeção como um órgão 

que atuava para resolver os problemas da produção do açúcar e tabaco. Entram nesse bojo 

também as medidas e leis adotas pela Coroa para impulsionar a produção e o comércio, 

como a regulamentação dos preços e dos fretes da navegação, o fim da frota – auxiliando 

os comerciantes falidos–, a criação da junta do comércio, agricultura, navegação e das 

fábricas (MENDES, 1957, p.69-80). Para Luiz Antônio de Oliveira Mendes, abria-se uma 

“época feliz do restabelecimento da agricultura em geral e com mais força em particular 

da lavoura do açúcar”, graças às muitas providências “bem lembradas, que em seu socorro 

dera o senhor rei D. José primeiro, quando por peritos de sua real benignidade estendera 

seu poderoso braço, para lhe dar a mão. Ele se lembrou em fazer criar pelos anos de 1750 

uma Mesa, chamada de Inspeção”, embora não deixasse de criticar a falta de 

conhecimento e de parcialidade dos inspetores (MENDES, 1957, p.69-70). 

João Ferreira Bitencourt e Sá, presidente da Mesa de Inspeção em 1781, enaltecia 

o sucesso da Mesa em ofício para Martinho de Melo e Castro. Para ele, há anos muito se 

tem adiantado a lavoura do açúcar e do tabaco: “o tabaco, que, em outros tempos apenas 
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chegava a dez e doze mil rolos, se acha hoje, em dobrado número e da mesma forma o 

das caixas de açúcar40”. Porque há um crescente aumento deste ramo da agricultura. Além 

disso, destaca a plantação dos mantimentos necessários para os habitantes e para os navios 

que costumam sair deste porto para tantas partes do mundo, pois “da Bahia se provê até 

os portos da Costa da Mina, os de Angola, Banguela, Pará, Maranhão, São Thomé, Ilhas 

do Príncipe e todo o interior de suas vilas e povoações e, por isso se faz um maior número 

de rolos à proporção do aumento e crescimento dos povos”. Afirma ainda que, com o 

aumento da produção, houve uma maior demanda do trabalho, com o tempo curto e 

poucos escravos para a satisfação da cultura da terra e colheita dos frutos, sendo 

necessário se trabalhar todos os dias do ano e ainda com mais braços e força para 

aumentarem aquelas plantações, cujos frutos representam o “primeiro objeto do 

comércio, a maior utilidade da Coroa e a opulência da Corte e Capital do Reino41”.  

Essa descrição do desenvolvimento da produção no Brasil, apresentada no ofício 

do Presidente da Mesa de Inspeção João Ferreira Bitencourt e Sá, permite-nos verificar o 

resultado da aplicação de projetos e técnicas na agricultura. O seu filho, João Ferreira 

Bitencourt e Sá, em um requerimento que justificava as ações do seu pai em 1804, afirmou 

que o desembargador João Ferreira Bitencourt e Sá era uma pessoa que exerceu vários 

cargos, entre eles de presidente da Mesa de Inspeção. Consta no documento que este “ foi 

um vassalo útil e desejoso de promover os interesses e crescimento deste país, sendo o 

primeiro que nele introduziu a plantação do arroz de Venosa, do café e cacau de que 

resulta hoje, uma parte do comércio”, diversificando a produção com a “plantação da erva 

capim da Colônia para a nutrição dos cavalos e gado vacum, fazendo de tudo vir sementes 

de lugares remotos e animando a sua cultura42”.  

Na década de 1790, José Gregório de Moraes Navarro elaborou um plano de 

melhoramento da reforma da agricultura no Brasil, que foi publicado em 1799 por José 

Mariano da Conceição Veloso e Simão Tadeu Ferreira. No plano, José Gregório critica a 

forma de procedimento desenvolvido na agricultura, com o uso de mais de 400 escravos 

fazendo o mesmo serviço sem o uso do arado, o que ocasiona uma delonga no preparo da 

                                                           
40 [OFICIO do Intendente Geral do Ouro e Presidente da Mesa de Inspeção João Ferreira Bitencourt e Sá 

para Martinho de Melo e Castro na qual dá diversas informações sobre a produção e exportação do 

tabaco e açúcar]. Bahia, 1º de agosto de 1781. Arquivo Histórico Ultramarino: Bahia, caixa 57, 

documento 10879. 
41 Ibidem. 
42 [REQUERIMENTO de João Ferreira Bitencourt e Sá, no qual pede justificação dos serviços do seu pai 

o Desembargador João Ferreira Bitencourt e Sá]. Bahia, 15 de agosto de 1804. Arquivo Histórico 

Ultramarino: Bahia, caixa 134, documento 26594. 
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terra, além de um desgaste maior dos cativos. Critica também a forma desordenada com 

que os agricultores utilizam-se da lenha, ocasionando o desmatamento inclusive de 

nascentes. Navarro sugere, então, o uso de novas fornalhas que consumissem menos lenha 

e serviço, além disso, afirma que a falta de lenha em terras antigas poderia ser suprida 

com o próprio bagaço da cana43. Com a introdução do arado, que pode ser utilizado por 

40 escravos ao invés de 400, e algumas juntas de bois, o trabalho poderia ser executado 

mais rápido e com menor desgaste dos escravos, por ser mais leve, mas havia a resistência 

dos lavradores em usar o equipamento de aragem44. Assim, a sua introdução, o uso de 

novas fornalhas, a conservação das árvores e a criação do gado lanisco seriam, para o 

autor, todo o plano do melhoramento e da reforma da agricultura no Brasil45. 

A atuação da Mesa da Capitania de Pernambuco parece também ter gerado bons 

resultados, pois, segundo requerimentos em que pediam aumento de seus vencimentos, 

os membros da Mesa justificavam o pedido com base no cumprimento da sua função de 

cuidar da promoção da agricultura naquela capitania,   

visto que a agricultura deste país se acha aumentada consideravelmente 

no gênero do açúcar e muito importante pelo riquíssimo ramo, que se 

lhe uniu do gênero algodão, depois da criação desta mesa, ramo que não 

só felicita o Estado pelo comércio, que alenta no troco e permutação de 

outros gêneros, como mesmo pela importância dos direitos, que paga; 

porque tudo isto é grande interesse para o Estado, acrescendo 

comparativamente o bem, que lhe tem vindo de se povoarem sertões, 

que seriam sempre incultos e desertos se não houvesse a cultura de um 

tão vantajoso gênero nesta Colônia46. 

 

Em 1781 o Intendente Geral do Ouro e Presidente da Mesa de Inspeção, João 

Ferreira Bitencourt e Sá, escreveu para Martinho de Melo e Castro, oferecendo diversas 

informações sobre a produção e exportação do tabaco e açúcar, seguidas do seguinte 

questionamento: “Por que com o crescimento da agricultura o lavrador não enriquece?” 

Mesmo com o aumento da produção e com o maior preço e área de atuação, os lavradores 

e senhores de engenho não enriqueciam, pois todos os gêneros de que se precisavam nas 

fábricas tinham dobrado de preço; os mantimentos de que se sustentavam triplicaram do 

                                                           
43 José Gregório de Moraes Navarro. Discurso Sobre o Melhoramento da Economia Rustica do Brasil: pela 

introdução do arado, reforma das fornalhas, e conservação das suas matas. Publicado por José Mariano 

da Conceição Veloso e Simão Tadeu Ferreira. Lisboa: na Of. de Simão Tadeu Ferreira, 1799. P. 14-16. 

Biblioteca Nacional de Lisboa: Reservado: 5780P; microfilme: f.5892. 
44   Ibidem, p. 14-15.  
45   Ibidem, p. 19.  
46 [REQUERIMENTO dos Funcionários da Mesa de Inspeção de Pernambuco reclamando sobre o valor do 

seu ordenado ser menos do que o dos funcionários da Mesa de Inspeção da Bahia]. Pernambuco 03 de 

agosto de 1806. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Fundo Junta do Comércio, maço 10, caixa 38. 
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seu comum valor, os custos com escravos subiram excessivamente e, além disso, todos 

os europeus se puseram em alerta reserva com os descontos e riscos da atual guerra, “de 

forma tal que para manter as fábricas, tão dispendiosas, como os engenhos, se fazia 

indispensável que subisse o açúcar, pois era muito alta a despesa de viveres e demais 

gêneros precisos como ferro, aço, escravos e fazendas47”. Dessa forma, João Ferreira 

Bitencourt e Sá expõe que “estes proventos em maiores preços não enriquecem os 

lavradores, pois que se tornam a transferir no mesmo comércio pelo que deste recebem, 

por tão subidos preços e sem o que não podem passar, viver e continuar a vida de 

agricultor”, uma vez que a produção estava com o preço fixo, o mesmo não ocorria com 

os produtos de que necessitavam para a manutenção do engenho e, dessa forma, o lucro 

das safras mal dava para cobrir as despesas com a produção. 

Se levarmos em conta os dados apresentados por Stuart Schwartz, que estima o 

aumento do número de engenhos de 166 em 1759 para um total “que pode ter atingido 

quatrocentos” em 1798, é inegável o enorme desenvolvimento da agricultura 

(SCHWARTZ, 1988, p. 27). Ainda que seja difícil mensurar a real contribuição da Mesa 

de Inspeção neste desenvolvimento, pensamos que, em alguma medida, a Mesa tenha 

contribuído para tal resultado. 

O êxito da agricultura no Brasil também foi apresentado por Fernando Novais. 

Suas conclusões foram positivas com movimentos ascendentes, com fluxo regular da 

Colônia para a metrópole – configurando uma conjuntura de prosperidade nos finais do 

século XVIII e início do XIX – com crescimento médio de 2,2% ao ano entre 1796 a 

1806. Os produtos do Brasil nesse período correspondiam a 83,7% das importações 

portuguesas de suas colônias. Segundo Fernando Novais, “o peso do Brasil no 

intercâmbio de Portugal com a suas colônias era de tal ordem que tornava quase que 

inexpressiva a posição das demais colônias portuguesas” (NOVAIS, 1985, p.287-290). 

A exploração da Colônia no final do século XVIII foi realizada de forma 

progressiva e concreta, desenvolvendo suas riquezas e ampliando o núcleo populacional, 

ao mesmo tempo em que agravava os conflitos e resistências (ARRUDA, 2001, p. 245). 

De acordo com J. B. Barickman, as reformas pombalinas provocaram um 

verdadeiro “renascimento da agricultura” no Brasil, especialmente na Bahia. Embora os 

esforços feitos para encontrar e desenvolver novos produtos de exportação houvessem 

                                                           
47 [OFICIO do Intendente Geral do Ouro e Presidente da Mesa de Inspeção João Ferreira Bitencourt e Sá 

para Martinho de Melo e Castro na qual dá diversas informações sobre a produção e exportação do tabaco 

e açúcar]. Bahia, 1º de agosto de 1781. Arquivo Histórico Ultramarino: Bahia, caixa 57, documento 10879 
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rendido poucos resultados na Bahia, “no caso de vários produtos novos, esses esforços 

nunca foram além do estágio experimental” (BARICKMAN, 2003, p. 58). Além de 

produtos como o açúcar e tabaco, que sempre foram os principais produtos do comércio 

no mercado europeu, houve também a exportação do arroz e algodão, acrescidos de menor 

quantidade de gêneros, como a pimenta, o cravo-da-índia e a canela. Já o café e o cacau 

foram as experiências que mais deram resultados positivos, ampliado o quadro 

exportador, principalmente no século XIX  (BARICKMAN, 2003, p. 58).  Já Jean 

Baptiste Nardi aponta os anos de 1811-1815 como sendo um período de grande expansão 

da produção do fumo na Bahia (NARDI, 2002, p. 56). 

Diante do exposto, percebemos que o objetivo do governo português em 

diversificar a produção para a exportação, administrada pela Mesa de Inspeção, obteve 

resultados concretos. Mesmo se algumas experiências tenham fracassado, outras foram 

bem sucedidas, e novos gêneros foram incorporados à lista de exportação (ARRUDA, 

1980). Também no tocante aos principais gêneros, o tabaco e açúcar, houve uma melhora 

na qualidade e quantidade.  
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