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Em 1798 o governador da capitania de São Paulo colocava o 
problema da área de terra essencial ao desempenho da propriedade 
agrícola destinada à produção açucareira: meia légua em quadra (450 
alqs.) não seria suficiente para 

"a formação de um engenho de alguma consideração". 

Ao fim do século podia-se considerar o fator terra como de oferta 
ilimitada no conjunto da Capitania, quando sobravam terras para a 
gente que há, 

"com muita terra devoluta e, em sua maior parte, com muito 
pouco valor" (1). 

A expansão dos engenhos no interior paulista, às vesperas da 
Independência, estava a inorementar a demanda de terras, como se 
pode deduzir da observação de Saint-Hilaire, feita em 1818, com 
respeito às terras da vila de Itú, já todas ocupadas (2). Entre as duas 
dat'as, os anos intermédios parecem representar uma fase muito impor
tante para o equacionamento do fator terra, na grande lavoura, nos vá
rios centros antigos do povoamento paulista. 

Neste trabalho abordamos o problema da área da propriedade 
rural na capitania paulista, dedicada às culturas de exportação, essen
ci&lmente o açucar e o café. Tendo em conta a estabilidade das técni-

(1). - Ofício do governador Antônio Manoel de Melo Castro e 
Mendonça ao Conselho Ultramarino. São Paulo, 15-10-1798, Documentos para 
a Ilistória e Costumes de São Paulo, vol. 29, p. 76. 

(2). - Saint-Hilai~e (Auguste de), Viagem à província de São Paulo 
e Resumo das viagens ao Brasil. 2\1 
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cas de produção do açucar, como da agricultura de modo geral, nos
sa análise preocupou-se em verificar a importância relativa de dois fa
tores: a terra, observada quanto à superfície da propriedade, e a 
força de trabalho. Partimos da hipótese de que as tendências indica
das pela relação terrajesoravo, poderiam instruir a noção quant1tativa, 
no momento histórico, com referencia às propriedades rurais dedicadas 
às culturas de exportação, ou seja, a grande lavoura. 

Os dados empíricos procedem do cadastro de propriedades ru
rais efetu.<tdo em 1818 na capitania de São Paulo, que abrangeu 8.363 
propriedades com área declarada, ou seja, 88,65% do numero total 
de acervo e 26.222 escravos (91,88 %) do mesmo (3). 

* * 

* 
Ao longo do passado colonial, a propriedade rural foi configu-

rada de modo geral, em grandes e~tensões, quando legalmente cons
tituida por meio do estatuto da sesmaria. As exigências impostas ao 
colono, para obter sesmari1a, que se lêm no regimento do primeiro 
governador geral (1548), transcritas nas Ordenações, consideraram 
primeiramente as de natureza funcional, ao firmar a obrigatoriedade 
de oCllpar a terra e fraze-Ia produzir. Correspondia ao propósito da 
Coroa de povoar a Colônia, torna-la rentavel, o que foi inalteravel
mente reiterado durante todo o período colonial. As restrições quanti
tativas implícitas constam indefinidas na advertência de que 

"não se dessem maio-es terras a uma pessoa que as que ra
zoave'mente parecer ... , que poderão aproveitar" (4), 

e inspiram-se naqueles objetivos. No contexto da combinação dos 
fatores, os preceitos limitativos significavam que a importância do 
fator terra seria definida pelas outras variáveis. 

Um conjunto de circunstâncias do processo de colonização al
terou o sentido dessas recomendações e condicionou a predominân
cia das grandes áreas como unidade de sesmaria (5), independente
mente do desempenho dos outros fatores. As recomendações de 
1695 com referência ao Norte da Colônia, e de 1697, relativamente 

(3). - Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo - MSS. -
Inventário dos Bens Rústicos. Capitania de São Paulo, 1818. Desta fonte pro
cedem todos os dados quantitativos sobre a área e escravos da propriedade rural 
aqui utilizados. 

(4). - Lima (Rui Cirne) , Pequena História Territorial do Brasil. 
Sesmarias e Terras Devolutas. 2(1 ed., Sulina Editora, Porto Alegre, 1954, p. 
36/43. 

(5). - Prado Júnior (Caio), Formação do Brasil Contemporâneo. Co
lônia. 1 (I edição, Editora Martins, São Paulo, 1942, cap. "Economia". 
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às partes subordinadas ao governador do Rio de Janeiro (6), mos
tram a preocupações de explicitar, em termos quantitativos, os limi
tes máximos das sesmarias. Dois modelos foram fixados pelo pre
ceito legal: o de três léguas de comprido por uma de largo (5.400 
alqs .) e o de légua em meia quadra (4.050 alqs.). Um século de
pois, o alvará de 1795 (5 de outubro), ao consolidar normas disper
sas em muitos textos legais, reafimnou a obrigatoriedade ao colono de 
explorar e ocupar as terras dadas em sesmaria, como tambem as li
mitações com respeito à área. Agora, três modelos definiram clara
mente, no texto legal, as dimensões das sesmarias: três léguas por 
uma (5.400 alqs.), uma légua em quadra (900 alqs.) e meia légua 
em quadra (450 alqs.) . 

Na capitania paulista, a provisão de 7 de j-aneiro de 1797 sus
pendeu o cumprimento daquele alvará; possivelmlente em resposta aos 
reclamos dos povoadores, empenhados na expansão da grande lavoura. 
Em parecer sobre o disposütivo legal (7), o governador defendeu as 
vantagens e a necessidade de determinar os limites das sesmarias, nos 
termos daquele preceito. A vitalidade do processo em marcha para a 
apropriação do solo é denunciado na situação confusa criada pela ati
vidade dos posseiros, combinada com a negligência dos sesmeiros em 
demarcar suas terras e pelos numerosos pleitos judiciais pendentes e 
em perspectiva que tumultuavam a Capitania. Contudo, medir sesma
ria significava onus financeiro, a contar com pouca receptividade da 
parte dos sesmeiros. 

Sob outros aspectos o parecer do governador consubstanciou os 
interesses dos grandes senhores rurais, em três proposições principais: 
defendeu a prorrogação do prazo legal para delImitar as terras de ses
maria (dois anos em vez de um, justificada em cada caso); questionou 
as dimensões das sesmarias fixadas no alvará, especialmente as de meia 
légua em quadra (450 alqs.), área que não considerava suficiente para 
formar um engenho de alguma consideração; sugeriu ainda que se re
vigorasse o alvará de 1703, que permitiu ao colono requerer tnlais de 
uma sesmaria, desde que a ocupação da primeira fosse comprovada, 
dispositivo este que viria estimular o povoamento e levar ao grangelO 
as terras incultas. Tais seriam, ao fim do século, as mais caras exigên
cias da classe senhorial agrária da capitania paulista. Com uma visão 
muito realista do problema da exploração da terra, o governador 
equacionou de fomna explícita o problema da área a ser concedida, 
com o da força de trabalho, ao propor, como condição para obter 
sesmaria, ao interessado, o mínimo da propriedade de quatro escra-

(6). - "Memória sob~e as sesmarias da Bahia", p. 397, apud Prado 
Júnior (Caio), Op. Cit., p. 187. 

(7). - Ofício do governador '" Op. 
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vos. Como área indispensavel, a lavoura canavieira como a de subsis
tência, requeda uma légua em quadm (900 alqs.); para a criação 
do gado vacum e cavalar, uma légua por três (5.400 alqs.) eram ne
cessárias. Como faJtor restritivo a discipLinar a ambição dos coloni
zadores, a sugestão quanto à for~ de trabalho seria inoperante; viria 
de alguma forma reforçar a tendência reconhecida de que as sesma
rias tendiam a engrossar os oabedais dos ricos, aqueles que podiam 
suportar o dispêndio financeiro com as formalidades legais para soli
citar, confirmar e medir as terras em; sesmaria, como tambem ex
pIora-las. A nova dinâmica das forças econômicas que voltava a 
estimular a ocupação e o amanho da .terra, após a longa decadência 
da Capitania (1704-89), alicerçava as justificações do governador em 
seu empenho para garantir as mais amplas perspectivas à expansão 
da grande propriedade rural instituida pela sesmaria. 

O conceito firmado sobre a grande lavoura, elaborou-se a partir 
da realidade de base - a grande propriedade. Esta se entende num 
sistema, típico da grande lavoura, no qual estão intimamente associa
dos a exploração em grande escala destinada a exportar, a monocultura 
e o trabalho escravo, este na sua organização coletiva. Orientada para 
o mercado interno, a lavoura de subsistência tendia a ocupar, de modo 
geral, áreas de pequena extensão, e não possuia escravos ou assalaria
dos, as tarefas seriam realizadas pelos próprios ocupantes ou proprie
tários com a família. Neste esquema conceitual, nosso ponto de partida, 
a força de trabalho, é o fator essencial que distingue a função produtora 
de cada uma das economias consideradas. A mesma mercadoria po
dia ser objeto de exploração tanto ao nivel de subsistência como ao do 
mercado externo. A grande lavoura tambem podia comportar gran
dezas variáveis de superfície, desde que garantida a área em nivel ope
racional, sem omitir a tendência para a grande extensão (8). Quando 
autônoma, a lavoura de subsistência podia associar-se excepcionalmente 
à grande superfície. A partir destes conceitos, procuramos conhecer a 
relação terra/escravo, na Capitania paulista, como base à noção quan
titativa com referência às propriedades dedicadas à grande lavoura. 

• • 
• 

A grande lavoura desenvolvia-se em duas áreas da Capitania pau
lista: no interior do planalto, com os engenhos de açucar, e na parte 
centro-oeste do Vale do Paraiba, com engenhos de açucar e culturas 
cafeeiras. A primeira, no espaço inter-fluvial formado pelo Tieté e 
Mogí Guaçú, afirmava-se como a mais importante às vésperas da In
dependência, quando a produção açucareira estava em pleno desenvol-

(8). - Prado Júnior (Caio), Op. 
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vimento nas vilas de Itú, Porto Feliz, Campinas e Mogí Mirim. Crescia 
há um quarto de século (9). Quando da restauração da autonomia 
administrativa da Capitania de São Paulo (1765), vendia-se na capi
tal o açucar ituano, fruto de lavouras de subsistência. Mais tarde, des
de 1789, os engenhos expandiram-se rapidamente, estimulados pelas 
condições favoráveis do mercado internacional e as medidas governa
mentais que tenderam a valorizar o porto de Santos. A grande lavoura 
açucareira dominava completamente a economia da área, ao tempo do 
inventário das propriedades rurais em 1818, como o motor propulsor 
da economia paulista. A estrada de Itú, tornou-se, então, a estrada do 
açucar, a estrada da riqueza, pela qual transitava a maior parte da 
exportação da Capitania. 

Em 1818 o açucar exportado a Santos por aquelas três primeiras 
vilas, compreendia cerca de 99,00% de suas exportações, 71.635 sa
cas. Incluindo-se o produto estimado da vila de Mogí-Mirim, cerca de 
2.000 sacas, a área deveria participar em 65,00% da safra açucareira 
paulista (lO). A vila de Itú, o mais velho centro comercial do açucar, 
mantinha-se como o mais importante da área, com o produto anual re
presentado por 25.986 sacas, superior ao de Campinas apenas 6,15 % 
(24.480 sacas) e 22,75% maior que o de Porto Feliz (21.169 sacas). 
São pequenas empresas, como se verifica em Campinas, onde a maior 
safra média por engenho orçava em 400 sacas e nos mais importantes 
o produto médio anual alcançava cerca de 734 sacas (11). 

Esta área açucareira concentrava o maior contingente de força 
de trabalho da caoitania paulista: 9.069 escravos em 595 oroprieda
des rurais (12). Deixamos de lado, por ora. a freguesia de Piracicaba, 
para examinar o con.iunto das localidades restantes. Nestas encontra
vam-se estabelecidas 536 propriedades escravistas (47.86% do nú
mero e 80.03% da área), com 8.024 escravos. A distribuição da for
ça de trabalho pelas propriedades escravistas, segundo as classes de 
extensão da superfície em alqueires. mostra-nos que mais de dois ter
ços (70.48%) do seu número localiza-se nas propriedades entre 70 e 
menos de 630 alqueires de superfície. Nas propriedades maiores, a 

(9). - Vide Petrone (Maria Thereza Schorer). A grande lavoura ca
navieira em São Paulo - Expansão e Declínio (1765-1851). Difusão Eu:-opéia 
do Livro, São Paulo, 1968. 

(10). - Departamento do A"quivo do Estado de São Paulo - MSS. -
Maços da População. Procedem desta fonte todos os dados sobre a produção 
e a exportação da Capitania de São Paulo, suas vilas e freguesias. 

(11). - D'Alincourt (Luis), Mem6ria sobre a viagem do porto de San
tos à cidade de Cuiabá. Editora Martins, São Paulo, 1953, p. 53. 

(12). - O termo "propriedade" não assume conotação jurídica; refere
se indistintamente às superfícies ocupadas, sem distinguir formas legais ou 
outras, de ocupação. A unidade de superfície adotada, o alqueire paulista, 
mede 24.200 metros quadrados; a légua de sesmaria, 6.600 
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partir de 630 alqs., o contingente de escravos declinava para 12,26% 
com o mais baixo porcentual em Pirapora (6,34%) e o mais alto em 
Campinas (18,55%). Nas propriedades com menos de 70 alqs. a 
porcentagem de escravos oscilava entre 7.66% (Campinas) e 22,28% 
(Itú), com a média de 17,26%. Cerca de 35,89% das propriedades 
(402 em número) e 7,32 % da área não possuia escravos. Nesta cate
goria, ou seja, a propriedade sem escravos. a maior parcela se encontra 
nas classes com menos de 70 alqs.: 91,04% do número e 50,92% 
da área. 

A outra área da grande lavoura ocupava o centro-oeste do Vale 
do Paraiba. Este, visto em coniunto, apresentava estágios diferentes de 
desenvolvimento econômico, a revelar estruturas de produção em mu
dança. No passado. no século XVIII, uma economia de subsistência 
havia s.e desenvolvido em função da demanda dos centros minerado
res das Gerais, com base nos gêneros alimentícios, fumo, tecidos de 
algodão. Com a decadência das minas (cerca de 1770), a economia 
retrocedeu ao nivel das trocas locais, em volume ínfimo, o necessário 
para aquisicão do vestuário e do sal (13). Ao fim do século (1797-
-1801), as localidades vale-paraibanas conseguiram desvincular-se da 
imposicão legal de exportar pelo porto de Santos, beneficiaram-se da 
demanda criada com o estabelecimento da Corte no Rio de Janeiro e 
retomaram o processo de desenvolvimento. Engenhos de açucar iá 
estavam imnlantados em várias vilas; na década dos 90. pela freguesia 
de Areias introduziu-se o café que lentamente, expandiu-se ao longo 
do vale. Com base ness.as culturas, nova estrutura de produção come
çou a se articular, a da grande lavoura; ao tempo do nosso estudo 
(1818) é a mais característica da parte centro-oeste do Vale. 

O setor mais dinâmico encontrava-se nas vilas e freguesias limí
trofes da capitania do Rio de Janeiro. pioneiras da lavoura do café. 
No maior centro produtor, a vila de Areias, 62.00% do valor de suas 
exoortacões estava representado pelo café e 23,33% pelo açucar, este 
iá em fase de ránido declínio. Lorena ocupava o segundo lugar na sa
fra cafeeira do Vale (26.11 % do valor de suas exportações); peque
nas quantidades do produto colhiam-se em Pindamonhangaba e Gua
ratinguetá. Nesta vila desenvolveu-se o maior centro açucareiro de 
toda a Capitania: sua safra anual, 30.200 sacas para 42 engenhos 
(719 sacas em média por unidade), significava cerca de 90,00% da 
producão do vale. As pequenas safras de Areias, Pindamonhangaba 
e Taubaté cabia a porcentagem restante. Todo o produto açucareiro 

(13). - Abreu - (Manoel Ca"doso de), "Divertimento admiravel para os 
historiadores observarem as maquinas do mundo reconhecidas nos sertões da 
navegação das minas de Cuiabá e Mato Grosso", Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, voI. 77, .2\1 
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do Vale, 33.848 sacas, orçava em 29,00% da safra de açucar da Ca
pitania. No coniunto das localidades mencionadas o açucar e o café 
alcançavam 56,88% do valor total de suas exportações. 

O setor da grande lavoura do vale paraibano paulista apresenta 
características semelhantes à da região açucareira quando exminamos 
sua força de trabalho. Nas seis vilas mencionadas mais a freguesia 
de Bananal encontrava-se um contingente de 6.639 escravos em 765 
propriedades rurais (42,24% do número e 78,29% da área). Exce
tuadas a vila de Taubaté e freguesia do Bananal, por razões a serem 
esclarescidas mais adiante, vamos considerar o conjunto das outras 
vilas iá mencionadas. Nestas, 559 propriedades rurais escravistas 
(46.05% do número e 76,51 % da área) estavam estabelecidas com 
4. 831 escravos. A estrutura da distribuição dessa força de trabalho, 
segundo as faixas de grandeza das propriedades, aproxima-se da que 
encontramos na área açucareira. Mas da metade dos escravos distri
buia-se pelas propriedades com mais de 70 e menos de 630 alqs., 
(51,35%), com a maior concentração em Areias (60,40%), e a me
nor em Guaratinguetá (45,05%). As propriedades com área a partir 
de 630 alqs., ocupavam menos de um quarto do contingente total de 
escravos (21,84%), com a mais alta porcentagem em São Luís do 
Paraitinga (28.63%) e a mais baixa em Guaratinguetá (15,30%). 
Nas propriedades com menos de 70 alqs. distribuia-se uma parcela de 
pouco mais de 25,00% dos escravos (26.83%) a mais elevada em 
Guaratinguetá (39,65%) e a mais baixa em São Luís do Paraitinga 
(17,35%). Sem escravos, existiam 647 propriedades rurais (53,29% 
do número e 20,51 % da área); nestas, as propriedades com menos de 
70 alqs. alcançavam 87,17% do número e 23,49% da área da cate
goria. 

* * 
• 

O exame dos dados apontados nos permite distinguir, na relação 
área/escravo, dois modelos essenciais. Com respeito à grande lavou
ra, nos velhos centros de povoamento, pode ser definido, em termos 
quantitativos, do seguinte modo. A tendência à baixa porcentagem de 
escravos nas propriedades inferiores a 70 alqs., é verificada tambem 
naquelas a partir de 630 alqs., e combina-se com a importância por
centual do segmento de escravos localizados nas faixas intermediárias 
que se apresenta sempre superior a 50,00%, exceto em Guaratinguetá. 
A significação dessa proporcionalidade é posta em evidência pelo fato 
de que as propriedades escravistas. com área a partir de 630 alqs., 
ocupam 46,24% do espaço cadastrado das localidades açucareiras in
dicadas e 51,17% no Vale, no espaço cadastrado das localidades con
sideradas; pouco menos de 5,00% pertenciam às propriedades com 
menos de 70 alqs. (4,89 % e 4,80% respectivamente). :a 
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que os mais velhos centros de povoamento tendem a porcentagens 
mais elevadas quanto à força de trabalho. nas propriedades com menos 
de 70 alqs., comparados com as localidades de fundação mais recente. 
Assim, nas duas áreas indicadas da grande lavoura, encontramos, em 
números absolutos, quase sete (6,87) e quase 5 (4,98) escravos em 
média por propriedade, na faixa de grandeza indicada, situando-se em 
Itú, com quase dez (9,72) escravos, e Guaratinguetá com cinco e meio 
escravos (5,54) as médias mais elevadas de toda a Capitania, ou seja, 
nos dois centros açucareiros mais importantes. Se acrescentarmos que, 
nas localidades açucareiras típicas as propriedades sem escravos ocu
pam apenas 7,32% do total de suas áreas, o porcentual mais baixo en
contrado (e 20,51 % nas povoações do vale consideradas, dedicadas 
à grande lavoura no Vale paraibano), podemos concluir que, o modelo 
proposto está melhor realizado na área açucareira, onde a economia 
paulista encontrava-se mais desenvolvida. 

Taubaté e Bananal distinguem-se do modelo indicado pelas caracte
rísticas do estágio de desenvolvimento. A primeira reunia um conjunto 
de atividades que a caracteriza de modo especial. A transferência 
da Corte estimulou a demanda de generos alimentícios e de gado, va
cum e suino, para abastecimento do Rio de Janeiro; as terras do termo 
passaram a ser utilizadas pelo gado vacum em trânsito para a Corte, 
como estação de invernada, destinada ao descanso e engorda do gado. 
Ao mesmo tempo decaia o produto dos engenhos e lentamente sur
giram pequenas lavouras de café. Em 1818 o termo de Taubaté pos
suia apenas doze pequenos engenhos de açucar, cuja safra anual mé
dia orçava em 151 sacas e a colheita de café se resumia em 32 sacas. 
A evidência dos dados revela uma estrutura de produção que resultava 
de uma economia diversificada, não especializada como seria a da 
grande lavoura, mas sim, voltada para os gêneros alimentícios, as cul
turas de exportação ainda incipientes e a pecuária. 

Bananal pertencia à zona de pioneirismo o mais recente quanto 
à cafeicultura do Vale; as terras da freguesia vieram a ser procuradas 
a partir de 1810, quando as primeiras derrubadas abriram claros nas 
reservas florestais. Saint-Hilaire observou esses trabalhos, que marca
vam a implantação da grande unidade rural, pelos grandes donos de 
terras (14). Aí, as propriedades a partir de 630 alqs. ocupavam 
82,53% de suas terras, e concentravam 68,53% do estoque da força 
de trabalho escravo; restavam para as propriedades com menos de 70 
alqs. apenas 0,63 % das terras do povoado, e 2,02 % do total de seus 

(14). - Saint-Hilaire (Auguste de), Op. Cit., p. 214, 223 e 226/68: 
Beyer (G.), "Ligeiras notas de viagem do Rio de Janeiro à capitania de São 
Paulo no ve:ão 
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escravos, cabendo às faixas intermediárias. 16,84% da área e 29,45% 
dos escravos. Suas características como área pioneira, aproximam Ba
nanal da freguesia de Piracicaba, no termo de Porto Feliz, na região 
açucareira. Ambas as freguesias se distinguem pela elevada proporção 
de escravos nas propriedades a partir de 630 alqs., (43,47% em Pi
racicaba e 68,63% em Bananal), e pelas baixas porcentagens nas pro
priedades rurais com menos de 70 alqs.(7,63% em Piracicaba e 
2,02 % em Bananal), enquanto que, nas faixas. intermediárias distri
buia-se um contingente menos significativo do que o encontrado nos 
centros especializados na grande lavoura (48,90% em Piracicaba e 
29,30% em Bananal). As características de ambas, como áreas de 
exploração recente, configuram outro modelo, o das áreas pioneiras da 
grande lavoura, distinto do anterior, pela expressão que alcançavam, 
quanto à força de trabalho, as propriedades acima de 630 alqs. 

* * 
• 

As observações feitas não significam que os modelos apontados 
estejam a instruir, com carater de generalidade, a noção quantitativa 
quanto à área da propriedade dedicada à grande lavoura, nas zonas 
de colonização mais antiga e nas de penetração recente. Firmado o 
conceito da grande lavoura, em termos qualitativos, o problema da 
ordem de grandeza essencial ao desempenho lucrativo da empresa agrí
cola deve ser formulado no contexto das condições do momento his
tórico. A noção que se infere dos modelos indicados reflete as condi
ções da fase de desenvolvimento da Capitania de São Paulo, às véspe
ras da Independência, no seu estágio da técnica de produção, de acumu
lação de capital e de apropriação do solo. As tendências observadas 
na relação área/escravo mostram que a grande lavoura, nos velhos 
centros, estava representada, sobretudo, nas propriedades situadas nas 
faixas intermediárias que concentravam mais de dois terços da popula
ção escrava. Nos povoados de exploração recente, como Bananal, a 
elevada proporção de escravos e o desenvolvimento da propriedade nas 
faixas de grandeza a partir de 630 alqs., configura o modelo que tende 
a definir-se nas áreas pioneiras da grande lavoura, nos quais, a oferta 
ilimitada de terras podia alimentar a ambição sem limites dos ses
meiras e compradores. 

Nos antigos centros povoados, a ação de múltiplas circunstâncias 
como as partilhas, doações, posses, atos de compra e venda, o declínio 
de interesse pelas sesmarias durante o período da decadência da Capi
tania, com o predomínio dos negocios do gado e o atrativo das minas, 
não teria favorecido a abertura de novas áreas para a grande lavoura, 
durante cerca de três. 
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níveis dos velhos centros. O avanço sobre as terras incultas foi co
mandado pela lavoura do açucar e do café. A hipótese de que a rela
ção área/escravo significaria a opção dos lavradores, na preferência a 
investir em escravos nas áreas da lavoura, vem ao encontro da conhe
cida afirmação de Saint-Hilaire de que 

"não se pode colher senão com negros, é, pois, comprando 
negros que gastam todas as rendas" (15). 

A hipótese fundamenta-se na alocação dos fatores: a terra, como 
fator de produção vale pouco, sua oferta, ilimitada; a técnica, estagna
da; os investimentos tendiam a concentrar-se na força de trabalho. 
Somente esta podia gerar a riqueza. 

O advento da cafeicultura foi marcado pela vitalidade de todas 
as formas de apropriação do solo. A grande propriedade, identificada 
com a grande lavoura, em ordens de grandeza que alcançariam e ul
trapassariam os 600 alqs., teria afirmado o seu predomínio. Este já 
despontava, no momento do nosso estudo, na estrutura de produção 
observada na relação área/escravo das áreas pioneiras. 

(15). - Saint-Hilaire (Auguste de), Op. Cit., 
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