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Introdução 

A produção de açúcar no Brasil Colonial foi a 

atividade mais importante e rentável desenvolvida 

na colônia até o início do século XVII. 

Os métodos aqui utilizados diferiam, em muitos 

aspectos dos utilizados em outras regiões 

produtoras, resultando em um açúcar de altíssima 

qualidade. Segredo de ofício dos mestres do açúcar, 

esses métodos foram detalhadamente explicitados 

pelo Padre Antonil em sua obra Cultura e Opulência 

do Brazil: por suas drogas e minas, publicada em 

1711. A obra foi recolhida e queimada por ordem 

régia, sobrando dela apenas alguns poucos 

exemplares. 

Com a criação da Casa Literária do Arco do Cego, 

em finais do século XVIII, seu dirigente, o Frei José 

Mariano da Conceição Veloso , dedica uma série de 

obras voltadas ao melhoramento agrícola, algumas 

delas direcionadas à produção de açúcar.  Frei 

Veloso publica em 1800, a primeira parte do texto de 

Antonil, tratando da cultura da cana, omitindo partes 

do original e acrescentando novos trechos.  

Neste trabalho vamos expor as técnicas utilizadas 

na produção do açúcar, ao longo do século XVIII no 

Brasil (com ênfase nos processos químicos), 

analisando as possíveis modificações nas técnicas, 

decorrentes da necessidade de melhorar o 

rendimento do açúcar. 

Resultados e Discussão 

As etapas de produção do açúcar discutidas nos 

textos analisados compreendem desde o preparo do 

solo com a estrumação, até o embarque do açúcar 

para a colônia. 

Neste trabalho ressaltaremos as discussões sobre: 

. A estrumação da terra com as cinzas da palha da 

cana;  

. Os diferentes tipos de moendas, as limitações 

descritas e as vantagens da moenda apresentada 

por Veloso; 

. As várias etapas de limpeza do caldo, feita sob 

ação do calor com o uso de álcalis produzidos a 

partir das cinzas das madeiras queimadas para 

abastecer o fogo das caldeiras; a ação desses 

álcalis sobre o ferro das tachas; o uso de tachas de 

cobre resistentes à ação dos álcalis e, ainda a 

influência dos álcalis na qualidade do açúcar e na 

resistência ao transporte marítimo; 

. A composição química do açúcar, em que se 

destacam as explicações como as T. Bergman, que 

acreditava ter descoberto um ácido no açúcar e 

atribuiu sua existência à necessidade de adicionar 

álcalis em uma das etapas da produção;  a  

contestação de tais ideias por Veloso e sua 

explicação para o uso dos álcalis. 

. O processo de cristalização do açúcar feito por 

têmperas e as experiências para se cristalizar o 

açúcar utilizando-se dos métodos empregados na 

cristalização de outros “sais essenciais” e que 

poderiam resultar em um açúcar de melhor 

qualidade, dispensando a demorada etapa de 

clareação do açúcar com barro. 
 

Conclusões 

A produção de açúcar desde a instalação de 
engenhos no Brasil, dependia exclusivamente do 
conhecimento adquirido por seus trabalhadores. A 
única publicação conhecida destinada a apresentar 
os processos de produção do açúcar foi a obra de 
Antonil, parcialmente republicada, com poucas 
modificações. Eventualmente, em alguns dos textos 
publicados sobre o açúcar por Veloso, encontramos 
explicações para os processos químicos envolvido. 
Nessas ocasiões Veloso menciona trabalhos 
recentes sobre o assunto. 
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