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UMA FAZENDA-MODELO NA PRovfNCIA DE S~O PAULO (1863) (*) 

ALICE PIPPER CANABRAVA 

da Pa~uZdade de Econo
mia e Administração da 
Universidade de são p~ 
~o. 

O documento a divu1gar aqui, supomos pouco conhecido. 
Preservado na secção de manuscritos do Departamento do A! 
quivo do Estado de S.Pau10, foi publicado em jornal, o 
Correio Paulistano, logo após ser apresentado ao governo 
da Província (1). Não nos parece que tenha alcançado re
percussão pela imprensa, possivelmente sua memória ficou 
perdida entre os papéis oficiais e o noticiãrio quotidia
no dos jornais. Revela u.õ iniciativa pioneira em S.Pau10, 
intentada por grande idealista, importante como testemu
nho sobre as condições vigentes quanto ao uso da terra no 
plano econômico e social, como depoimento sobre uma expe
riência cujo objetivo fora renová-las, e como mensagem so 
bre as mentalidades. 

Muito pouco conhecemos sobre o autor, Carlos 11 i dro 
da Silva, alem dos escritos sobre a agricultura. Nascido 
na Capital, SP, em 1814, graduou-se em 1837, pela Facu1da 
de de Direitoi pelo que nos legou de seus trabalhos, mos
tra-se mais interessado nos problemas da lavoura, da agr~ 

nomia de modo geral, do que nas lides da advocacia. Resi
dia em Arassariguama em 1860 e, neste, ou no seguinte 
transferiu-se para o munic;pio de Itu-SP, onde adquiriu a 
fazenda são Carlos, com o intuito de transformã-la em es
cola prática de agricultura, apoiado em auxilio do Estado 
( 2 ) Ad . i ... . qUlr u a propriedade agrlco1a com grande sacrfff-

(*) Comunicação apresentada na 2a.Sessão de Estudos, Equi 
pe D, no dia 19 de setembro de 1977 (Nota da RedaçaoJ. 
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cio, de cujo investimento, superior a 40:000.000 (quaren
ta contos de reis), nenhum rendimento esperava nos prime! 
ros anos (3). Portanto, situa-se. quanto ã fortuna, entre 
os níveis medios dos proprietários rurais. 

Em 1858, segundo consta na lei provincial de 22 de 
abril (4), Carlos Ilidro da Silva foi designado para a co 
missão que deveria ser enviada ã Europa, Estados Unidos e 
Cuba, a fim de estudar e colher, em suas escolas e estab! 
1ecimentos, Bas noções práticas e os melhores processos 
que possam ser aplicados e utilizados na lavoura da pro
vincia-. ~ comissão se incumbia ainda a compra, naqueles 
países, de arados e máquinas de uso mais fácil e vantajo
so, e poderia tambem contratar pessoa habilitada no manu
seio e desempenho desses aparelhos. A lei previa a funda
ção de uma escola de agricultura na Província e, ã base 
desse preceito, Carlos Ilidro da Silva obteve, pela lei 
do orçamento de 11 de maio de 1859, um empréstimo dos co
fres públicos, na importância de 15:000.000 (quinze con
tos), para aperfeiçoar os processos de cultivo do solo e 
adquirir instrumentos e aparelhos agrícolas adequados. 
nos termos do projeto que havia apresentado ã Assembleia 
Provincial no mesmo ano (5}. 

A esse tempo, Carlos Ilidro da Silva já tinha renome 
como fazendeiro versado em agronomia e com profundo inte
resse em renovar os meto dos rotineiros de cultivo da ter
ra. Tais conhecimentos não resultaram de formação especi~ 
lizada; seu bacharelado em Direito, talvez estivesse ape
nas a marcar o rumo de estudos que, segundo a tradição já 
firmad3 em seu tempo, qualificava o patriciado do paIs. A 
vocação para a agricultura. expandiu-se no contato com os 
problemas enfrentados nas prõprias lavouras, em sua fazen 
da, primeiro em Arassariguama, depois e. Itu. 

Em 1857, seu nome se incluia entre os maiores produt~ 
res de chá do município de são Roque (do qual fazi-a parte 
a freguesia de Arassariguama). aliás. excelente chá verde 
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e preto (6). As amostras enviadas ã Exposição Nacional do 
Rio de Janeiro (1861) fora. premiadas e receberam distin
ção as que figurara. na Exposição Internacional de Lon
dres, no mesmo ano. Os relatõrios que lhe foram anexos, 
registraram que as amostras significavam o coroamento de 
quinze anos de experiencia no tratamento do chá preto(7). 
Julgava-se merecedor de premio e. dinheiro, pelo governo, 
como recompensa pelos trabalhos realizados e para divul
gar, em publicação, os processos que descobriu, por meio 
dos quais havia preparado as amostras em apreço. Neste ~~ 
tido, a Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional deli
berou enviar uma representação ao Governo Imperial, sobre 
a oportunidade da ideia. A importância dos trabalhos de 
Carlos Ilidro da Silva o recomendava especialmente. seja 
pelo aprimoramento tecnico alcançado, seja pela extensão 
de suas lavouras de chão cuja colheita orçava em duzentas 
arrobas anuais. Dar-se-ia cumprimento â promessa das aut~ 

ridades publicas, de destinar o rendimento da exposição 
nacional para estimular e promover a prosperidade deste e 
de outros ramos da agricultura no pa1s (8). 

Há muitos anos realizava experiencias e ensaios em sua 
propriedade agrícola co. o intento de melhorar os meto dos 
de cultivo da terra, e utilizar moderno instrumental agrI 
cola. Em 1860, antes da fase oficial dos trabalhos na fa~ 

zenda São Carlos. jã havia reunido acervo precioso de ob
servações sobre a lavoura do cafe. Além das ~squisas pró
prias, seu conhecimento ali.entava-se tambem da lei tura de 

pUblicações especializadas nacionais e estrangeiras,cujos 
autores são encontradiços e. seus escritos. Segundo escr! 
via um dos Jornais da Capital com referência a Carlos 11i 
dro da Silva, -não se trata de u. agrônomo profissional, 
na rigorosa acepção da palavra. e .uito menos um inventor 
de especificos agríCOlaS·, .as -te. alguma coisa visto 
com seus prõprios olhos. praticado e refletido sobre as 
nossas conveniências especiais e. pois. com a inteligên
cia e ilustração de que ê dotado. estã habHHadissimo p! 
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ra examinar com independência completa dos prejulzos e da 
rotina, todas essas irduas questões teõri-cas e práticas 
que se ligam na atualidade à agricultura no Brasil· (9). 
Ao expressar o meS80 juizo com menos e10quência.escreviam 
os membros de O AaziZiado~ da IndúBt~ia Nacional, que ·0 
Senhor Carlos I1idro da Silva é uma das poucas pessoas i
lustres do pals que se tem dedicado aos progressos da ag~ 
cultura. jã por .eio dos seus escritos, já por meio de en 
saios e tentatiyas práticas· (10). Sem dúvida. deve se; 
considerado um dos pioneiros da Provlncia, em prol da me
canização da lavoura e dos processos da cultura do solo 
que revolucionara. a agricultura no século XIX. Um grande 
idealista na luta contra a rotina. 

Com recursos próprios e grande sacriflcio,iniciou Ca! 
los I1idro da Silya. em Itu. em 1860. a publicação de um 
jornal dedicado às que!:tões agrícolas, o Ag~iculto~ Pau

Zista, cuja coleção abrange 23 numeros, de janeiro a de
zembro daquele ano. Tratava-se de sua segunda iniciativa 
de divulgação no interior. por meio da imprensa,·seriamen 
te devotada aos interesses agrícolas· (11). Seu objetivo~ 
conforme escreveu ao encerrar a publicação. ·foi desper
tar mais ativamente a atenção dos fazendeiros sobre o atr!. 
samento de nossa layoura. incitando-se a fazerem algum p~ 
gresso e. por isso. a darem-se ã leitura e ao estudo de 
livros e escritos que contêm noções prãticas sobre todos 
os ramos da agricultura-. Estava convicto de que -é ins
tante a necessidade de instrução para os nossos agricu1t~ 
res e sens;ve1 a falta de um órgão especial que exponha 
praticamente os meios de prover-se a lavoura dos grandes 
auxiliares. transportes. braços. capitais. que não pode 
ser indiferente a qualquer publicação que se proponha a 
semelhantes fins· (12). Empolga-o a preocupação pelo pro
selitismo quanto às novas técnicas de cultivo do solo que. 
na Europa e nos Estados Unidos, tornava-se objeto de pe
riódicos especializados. 

Ao encerrar a publicação do periódico, "tão dispendi~ 
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sa e laboriosa·, onerado pelos custos, reconhecia o seu 
desânimo ante a indiferença dos grandes fazendeiros, ain
da que seus escritos tivessem sido bem acolhidos em mui
tos municlpios e manifesto o desejo de orientação, da pa! 
te de muitos agricultores. Mas não desistia da tarefa de 
divulgar, a que se impunha, apenas transferia seus escri
tos para um grande jornal da capital da Provlncia. Ponde
rava, com acerto, que os jornais agrlcolas. em toda parte. 
não se podiam manter sem a colaboração do Tesouro Público. 
Contudo, afirmava, ·certissimo que, no estado em que se 
acha nossa lavoura, será sempre uma despesa necessária 
qualquer que se destinar arredá-la sequer uma linha do e! 
tado e. que se acha. Este beneflcio, só o jornal pode pr~ 
duzir. independente da escola prática que trato de mon
tar· (13). Mais tarde, como veremos, passou a privilegiar 
a importãncia dos manuais, como instrumento de divulgação. 

Nas quinhentas páginas que completam a coleção mAgrf 

cultor Paulista, Carlos Ilidro da Silva empenhou-se em 
·vulgarizar os conhecimentos de manifesta utilidade em g! 
ra1 e, sobretudo, sobre diversas culturas especiais·. ou 
seja. as culturas de exportação. Empenhou-se, com partic! 
lar interesse, em tornar conhecidas na Provincial a tecn! 
ca e a importância do afolhamento., mormente com referên
cia aos pomos da terra; transcreveu os melhores escritos 
nacionais e estrangeiros sobre o cultivo da cana de açú
car e o preparo do açúcar. e consagrou a maior atenção ao 
nosso grande produto de exportação. o cafe, trazendo ao 
pÚblico. observações próprias sobre seu cultivo, colheita 
e beneficiamento. 

• • 
* 

o projeto apresentado i Assemb1eia Legislativa e apr~ 
vado com a concessão de emprestimo em 11 de maio de 1859. 
contém as normas, sancionadas na lei, que deram feição C! 
racterlstica i fazenda sio Carlos. nos moldes de uma esco 
la prática de agricultura (14). Obrigava-se Carlos Ilidr~ 
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da Silva ·a adQ,1taIr f!lII! seu estabelecimento agrícola. todos 
os processos ara·tti)lriiClíS de moderno uso na agricultura. pr~ 
curando fazer aqu~$jtin dos instrumentos e aparelhos mais 
aperfeiçoados. e lIID'i1iificã-los segundo as exigências de 
suas terras·. ComW"~~teu-se a ensaiar um método completo 
de afolhamento. ni~ somente dos ~egetais existentes no 
pals, como tambem de! outros, de utilidade, que se empenh! 
ria em intrQ4uzir co~ aquele objetivo; a promover o trat! 
mento de animaJs pa'ri\ exploração agrícola, fora dos cam
pos naturais. Q:Ul StÓJéil .. em espaços confinados; a fazer ex
periências com, iirrrrii!Jtil'Ção, por todos os meios ao seu a1caE. 
ce, e a ap1 icar-s,e' (th11ll o mai or afi nco, ã cul tura do cafe 
e do chão acidenta>:j;nff!Tlte de outros produtos de exportação. 
Implicita tambem a talrefa de divulgador, da qual não pre! 
cindia; obri9ava-s~ a escrever e publicar, sem remunera
ç~o ã parte. um j:oJMI\iIIl especializado em assuntos da agri
cultura, por meio do ~ual daria mais ampla propagação às 
noç~es elementare~ ~~licãveis ã lavoura da Província. com 
o interesse centra,ejllf) nas culturas especiais. Previa-se a 
opção de publicar 1!'alis escri tos em qualquer jornal de maior 
ci rculação na Pro.:v,1:n~ia. Sua propriedade agrícola,a fazeE. 
da são Carlos, depoiis de devidamente aparelhada, reunido 
um cabedal sufi cjil!"nt1;e de i nformações e experiênci as, dev,! 
ria ser franqueada, ãi ,()bser~ação de lavradores e feitores 
ou outros inter:es,!til'~, em estãgios necessãrios, com o CU! 
teio pelo proprietã;rt'iio. Concedia-se a este, como emprésti 
mo, a importância, dw! 15:000.000 (quinze contos), sem ju
ros, pelo prazo de- (ti'nco anos, a serem devolvidos ao Est! 
do em prestações a'nllilis de 3:000.000 (três contos de réiS). 
Poderia lhe ser o~~~rgada como prêmio, caso seus traba-
1 h os fi zessem jus ã IN!compens a. ao fi m dos c i nco anos. a 
juizo dó autoridad~ ,üblica. A fundação do AgriouLtor Pa~ 

lista, em JaneiwG 4e 1860. configura-se, portanto.como aE. 
teci pação. em ref'l!mcia ao auxil i o financei rOi no cumpri 
mento de uma das .~igências 
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Como garantia do empréstimo. Carlos Ilidro da Silva 
oferecia a hipoteca de sua fazenda São Carlos.que incluia 
as terras. os edifícios. as culturas e o aparelhamento a
grícola já existente e tudo o mais que lhe fosse adicion! 
do. incluindo os dezoito escravos avaliados em 19:000.000 
(dezenove contos de reis). Foram-se-lhe entregues. com li 
cença especial da Assembléia legislativa. as máquinas já 
adquiridas pelo Governo Provincial. para serem postas I 

operar e observadas no referido estabelecimento. 

O tramitar do processo foi demorado e difícil. Aprov! 
do o projeto e concedido o empréstimo em Maio de 1859. o 
primeiro pagamento se fez em Março de 1861. Surpreendido 
pelo falecimento da esposa. obrigado ao inventãrio ~ bens 
para instruir a hipoteca. apresentou como fiador o nego
ciante João Otavio Nebias. residente em Santos. aceito p! 
10 Tesouro Provincial em Setembro de 1860. e desonerado em 
Outubro de 1863. quando o Estado recebeu a hipoteca dos 
bens do interessado. ou seja. a fazenda São Carlos. Ao 
opor sua assinatura ao texto. em Fevereiro de 1861. o Pre 
sidente da Província modificou os termos da concessão do 
empréstimo; em vez de pagamento global, optou por presta
ções mensais de 2:000.000 (dois contos de réis) nos seis 
primeiros meses. e de 1:000.000 (um conto de réis) nos 
três meses seguintes, condicionando tais pagamentos a~ 

saldo mensal do Tesouro, -quando o houver-, depois de rea 
lizadas as despesas ordinãrias e urgentes do Tesouro·. No 
mesmo texto. vinculou os pagamentos a partir da terceira 
prestação. ã publicação no Co~~.io Pauli8tano~ ou em ou
tro qualquer. de artigos sobre assuntos agrícolas. de ut! 
lidade publica. cujo interesse maior recafa nas culturas 
especiais (15). Desde Maio do mesmo ano. jã encerradas as 
atividades do Ag~CKlto~ Paulista. Carlos Ilidro da Silva 
passou a publicar no CO~Peio Paulistano , O seu ·Folhetlm 
Agrícola-, por meio do qual divulgou suas idéias e expe
riências sobre a agricultura do país. que apenas retrata
vam. em 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



1180 

zenda são Carlos (16). Os pagamentos pelo Tesouro nem se~ 
pre foram regu1~res, embaraçados pelo zelo do órgão. se.
pre empenhado na rigorosa observãncia dos ter.os da con
cessão (17) 

No re1atõrio que ora divulga,os. resume Carlos Iltdro 
da Silva seu estado de espírito. queixando-se de que -e. 
vez de ser auxiliado e animado para realizar tão difíceis 
e dispendiosos trabalhos. nos quais vão o sacrifício de 
todo o meu tempo. e o futuro de minha numerosa família. 
encontrasse tão mã vontade da parte do Tesouro Provin
cial e tenha ficado entregue aos meus incessantes esfor -
ços. sem receber nem uma animação. que não sendo necessã
ria para impedir o abandono dos trabalhos. fortificaria 
minha coragem e boa vontade. e diminuiria as dificuldades 
com que luto·. 

* 
Duas fontes são essenciais para se conhecer as idéias 

e as experiências realizadas por Carlos Ilidro da Silva: 
o relatório de 1863 e os ·Folhetins· publicados no Cor
peio Paulistano, desde Maio de 1861 até o fi. de 1864. 
quando se interrompem, ao alcançar o nu.ero 73. Ambas as 
publicações se completam e se esclarece •• pois. e. grande 
parte. o ·Folhetim· serviu como platafor.a para justifi
car o empréstimo do dinheiro publico, a prestação de con
tas. sobre seus trabalhos na fazenda são Carlos. 

O relatório deu a conhecer o que o Autor considerava de 
mais significativos de sua obra na fazenda São Carlos,po~ 
co mais de dois anos após o recebi.ento da pri.eira parc~ 
la do emprestimo. quando alguns resultados podia. ser ava 
liados. 

Suas preocupações são abrangentes no docu.ento: a di
vulgação das mãquinas e instrumentos agrícOlas utilizados. 
no sentido de uma anãlise de suas qualidades. face às co~ 
dições do meio. 
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ã tecnica de cultivo. Orientado pelas pesquisas "in toco~ 

o relatório registrou o trabalho do agrônomo. ~uja meta 
foi aperfeiçoar e inovar. ultrapassar a rotina. criar no
vas tecnicas de cultivo. para que a propriedade pudesse ~ 
senvo1ver plenamente as funções de escola. e campo exper! 
mental para os quais havia sido designada. 

Considerando como dever seu, comparar os melhores ap! 
relhos das nações mais adiantadas, Carlos I1idro da Silva 
escolheu charruas, arados. cultivadores e semeadores de 
procedência francesa, inglesa e americana. mas privile-
giou a ultima. com a aquisição de um trem completo, con -
vencido de que ·os instrumentos que nos convem exclusiva
mente são os que estão ea uso nos Estados Unidos,modific! 
dos e aperfeiçoados segundo a natureza e estado dos terr! 
nos. semelhantes e idênticos aos noss~s·. A descrição do 
comportamento dos vários aparelhos. em face às condições 
da topografia dos terrenos, sua extensão, exigências no 
preparo do solo segundo as culturas. convergem no sentido 
de afirmar aquela superioridade prevista. das máquinas 
americanas. no trabalho de aração do solo. Com tais mãqu! 
nas. venciam-se ·todas as dificuldades de inclinação das 
terras, raizamas, compacidade e pedras·, acrescendo-se v~ 
tajosamente, ·seu manejo accessivel a qualquer trabalha
dor·. A fazenda dispunha de oficina para reparo, modifica 
ção e construção de aparelhOS. valendo-se tambem do apro
veitamento de sistemas mecânicos estrangeiros, testados 
no local (18). O esforço para o emprego e adaptação de m! 
quinas e instrumentos agrlcolas, que ressalta no documen
to. como objetivo dos .ais importantes. a significar eco
nomia de braços. clara.ente expressas. vincula-se à cres
cente ascenção dos preços dos escravos. como um dos pro
blemas magnos de sua época. 

Seu profundo interesse pelas terras cansadas. abando
nadas para privilegiar as terras de mato virgem, nortea
raa em grande parte as experiências de Carlos Ilidro da 
Silva, quanto às técnicas de cultivo. A expressão -terra 
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cansada", afirma no -79 Folhetim-, não existia nos anti
gos países, e, ·realmente não existe entre nós-. Tais te! 
ras, ainda continham imensa riqueza, sepu1tada sob a ca.~ 
da endurecida, decorrência dos metodos irracionais de cu! 
tivo. O problema de recuperação reduzia-se no emprego do 
arado e na escolha de u. sistema apropriado de afolhamen
to. Satisfeitas estas exigências, terras de sua fazenda. 
de segunda qualidade, já considerados muito esgotados,pr~ 
duziram em abundância, gêneros alimentícios e algodão. R~ 
volver e amolecer a terra, nem carecia o estrume. eis o 

lhe afigurava o segredo da restituição da fertilidade, 
sem fazer exceção à cultura do cafeeiro. Simplesmente,-p~ 
quena modificação na emperrada rotina-. cujos resultados 
vinham comprovar uma das suas máximas preferidas: -não p~ 
de haver agricultura sem arados· (19). 

A cultura do chá. do algodoeiro e do cafeeiro são con 
sideradas individualmente. Sobre o chão referiu-se às suas 
experiências de longos anos. que o levaram ã descoberta 
do preparo do chá verde. tal como se processava na China. 
batizado na Exposição Universal de Londres. como ·chá od~ 
rifero de São Paulo-Itu·. A cultura do chá minguava na 
Província, indefesa ante a concorrência de similar estra~ 
geiro, circunscrita ao municipio de Itu. Parecia ignorar 
a vitalidade da expansão do cafe, os conhecimentos já ac~ 
mulados sobre esta cultura. tambem favorecida pelas condi 
ções do meio físico. Aliás, a cultura do cafe mantinha c~ 
mo a mais importante de sua propriedade; sobre a mesma 
versaram vários artigos publicados pelo "O AgricuLtor Pa~ 

Lista" e reproduzidos em O AuziLiador da Indústria Nacio

naL. O relevo incidiu sobre o problema do espaçamento,co~ 
dição para o desenvolvimento de plantas resistentes. em 
oposição às práticas geralmente adotadas entre os cafei -
cultores, 

As considerações mais longas ocuparam-se do algodoei
ro. Para atender às recomendações do Presidente da ProYr~ 
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escreveu numerosos folhetins sobre o cultivo e o benefi· 
ciamento do algodão. as vantagens do desenvolvimento des· 
sa lavoura. em coincidência com a paralisação das export! 
ções do produto dos Estados Unidos. decorrente da guerra 
civil. O cuidado em esclarecer todos os pormenores. expll 
ca-se por se tratar de introduzir o algodão herbãceo.pla! 
ta nova e desconhecida no país. área do algodão arbõreo 
nativo. Aqui. encontramos de novo um dos aspectos caract! 
rfsticos e mais valiosos de seus depoimentos. o não inte
resse em divulgar os métodos de cultivo muito aperfeiçoa
dos. vigentes nos Estados Unidos. mas sim. tornar public~ 
suas experiências. os sucessos e fracassos. na procura 
das normas que orientassem os agricultores da Província. 
segundo as condições do aeio físico. econômico e social • 
Justamente. escrevia. porque se não transportam de um 
pais para outro. pura e simplesmente processos e sistema\ 
desenvolvidos sob condições diversas. a instrução se fa
zia indispensável. ainda _esmo nos países adiantados. com 
uma história agrícola. na qual processos aratõrios e ou
tras práticas lhe marcavam o nível (20) 

• • 

As idéias que deram embasamento ao projeto de funda
ção da fazenda-modelo são Carlos. não se vinculam exclusl 
vamente ao pensamento esclarecido de Carlos Ilidro da Si1 
va, mas refletem a corrente de opinião. disseminada por 
várias partes do país, integrada por alguns fazendeiros 
progressistas e autoridades públicas, que defer.diam a mo
dernização dos processos da agricultura. Não se trata. p~ 
rém, de um problema isolado: todo o problema da agricult~ 

ra nacional. está em discussão. no contexto da crise ge
ral das instituições: o regime de trabalho. os meto dos ro 
tineiros de cultivo. os processos obsoletos de beneficia
mento. o sistema de credito. o arca{smo dos transportes . 
De todos estes. os propósitos aparentes no estabelecimen
to da fazenda-mOdelo São 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



1i84 

da terra. problema para o qual convergem todas as expe-
riências descritas. seja com referência ao maquinário a
grícola. às culturas. à irrigação. como o trato dos ani
mais e a sumária anotação sobre os terrenos da proprieda
de. 

Reconhecia o Presidente da Província de são Paulo. em 
1858 {21 >. a urgência do ensino da agricultura. que tinha 
sua contrapartida no atraso e ignorância dos lavradores 
brasileiros: para a difusão dos conhecimentos teóricos e 
práticos. impunha-se a fundação de escolas práticas de 
agricultura ou de fazendas-modelo. Além da literatura es
pecífica. numerosos artigos em jornais e periõdicos dão 
o testemunho da emergência de uma conscientização quanto 
ã necessidade de absorver os novos desenvolvimentos que a 
mesma. como ciência. havia logrado alcançar nos países 
mais adiantados. Ao mesmo tempo que se insiste nas vant! 
gens da imigração. reclama-se o renovamento dos métodos 
de cultivo do solo e o emprego do maquinário agrícola. 
correlatos com o da produtividad~. O ensino da Agricultu
ra está configurada nas Escolas Práticas de Agricultura. 
Escolas Normais de Agricultura. Institutos Agrícolas. Es
cola de Aprendizado Agrícola. Fazendas-modelo. Estabeleci 
mentos industriais e Circu10s Agrícolas. apontadas estas 
instituições em seus modelos estrangeiros e de concepção 
nacional. como meio ideal para proporcionar o treinamento 
e observação aos proprietários rurais interessados e às 
novas gerações de agricultores em formação. Vários proje
tos neste sentido podem ser lidos nas páginas de O Auzi

liador da Indústria Nacional, õrgão da Sociedade. para a 
qual convergiam. na época. aspirações e projetos. 

Contudo, na visão parcial de Carlos Ilidro da Costa.a 
ação governamental se fez notar, ao colaborar no progra.a 
proposto quanto ã fazenda são Carlos. ouando foi sentido 
"o p5dromo de uma calamidade. a fome-, advinda da escas
sez dos gêneros de 
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pela diminuição de sua fortuna-o Os grandes proprietários 
se haviam tornado consumidores de gêneros a11mentic10s, e 
não mais produtores, exclusivamente atentos às culturas 
de exportação. Antes desse fenômeno, todas as tentativas 
para promover o ensino agr;co1a, por parte de algumas au
toridades haviam se sepultado no Parlamento, ante os gol
pes dos representantes, afirmava Carlos Ilidro da Sil.a 
em seu -19 Folhetim Agrico1a- contundente sob alguns as
pectos. Haviam aqueles delineado u"a imagem negativa do 
agricultor brasileiro; rejeitavam a instrução agricola, 
que deveria ser relegada às escolas secundárias e superi~ 
res. sem objetivos profissionais, desde que a considera -
vam inútil entre nôs, sem aplicação os processos em uso 
em vários pa;ses mais adiantados (22). 

Pouco conhecemos sobre os acontecimentos que marcaram 
o encerramento das atividades da fazenda São Carlos, como 
escola prática de agricultura. Os folhetins agricolas in
terromperam-se em fins de 1864, quando alcançavam a 14a. 
publicação. No ano anterior, Carlos I1idro da Silva, jun
tamente com o seu -Relatório-, transmitia ao Presidente 
da Provincia seu inconformismo ante as dificuldades junto 
ao Tesouro Provincial. Declarava-se impotente para lutar 
com nova série de dif4culdades além das que eram naturais 
ã empresa a que se propunha. Havia tentado desistir do au 
xílio financeiro e do contrato, desde a administração do 
Presidente Lopes Leão, ou seja, em 1860, antes mesmo de 
receber a primeira prestação, reafirmou, sem êxito, o mes 
mo desejo nas administrações seguintes, e continuou a ser 
vir em seu posto. Na mesma ocasião, solicitava licença p~ 
ra publicar dois manuais, em substituição aos artigos em 
jornal: um seria destinado às escolas primárias, outro,de 
nfvel mais elevado, sobre tecnologia agricola.culturas e~ 
peciais e economia rural. Ressaltava as vantagens do li
vro sobre os artigos de jornal, dado o carãter efêmero ~ 
tas publicações. Ao que parece, nenhuma de suas reivindi
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A empresa. como escola prãtica de agricultura, deixou 
de existir. Em 1867, Carlos Ilidro da Silva residia de n~ 
vo em Arassariguama, ligado ao trabalho da terra, u. dos 
remanescentes na decadente cultura do algodão (24). Sua 
mudança do municlpio de Itu foi referida no ano seguinte. 
juntamente com nulidade dos resultados práticos de seus 
esforços. O estabelecimento não logrou sobreviver i carê! 
cia de recursos e havia significado, segundo o jUlZO dos 
vereadores, apenas ·inútil dispêndio·. ~s dificuldades f1 
nanceiras. somou-se a zombaria e a indiferença dos fazen
deiros, da própria classe ã qual se destinava a institui
ção, ·0 que tornou imposslvel qualquer outra por iniciati 
va particular·(25). Nos grandes centros de café, não con: 
seguia Carlos Ilidro da Silva demover a completa indife
rença dos grandes proprietãrios com respeito ã renovação 
dos métodos de cultivo do solo. Segundo afirmava. ·os fa
zendeiros abastados e prestigiosos nenhuma importância li 
gavam ã vulgarização dos indispensãveis conhecimentos em 
agricultura, não se movem, e de modo algum concorrem para 
que se desse um passo ••• •• os que pOdem introduzir melho
ramentos não pOdem fazer e os que muito desejam mas não 
podem (26). 

Afinal,a racionalidade dos senhores rurais. mais sen
sível ao comportamento dos fatores econômicos. rejeitava 
a utilização do maquinãrio. das terras cansadas ou de nor 
mas mais aperfeiçoadas de cultivo, enquanto as terras fer 
teis de mato virgem e os níveis de preço dos escravos po
diam lhes proporCionar margem satisfatória de lucros. Car 
los llidro da Silva ficou vencido pela maioria conservad~ 
ra que definia a ~ão dos órgãos do Estado, na adm;nistr! 
ção superior, como nas assembléias legislativas. 

Historicamente. o exemplo não é vão: neste,como em ou 
tros, a história dos fracassos é tão importante como a 
dos 
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RElATnRIO DO ESTADO DA FAZENDA-MODELO sJl:o CARLOS, FUNDADA 
NAS IMEDIAÇUES DA CIDADE DE ITU, PROPRIEDADE DE CARLOS aI 
ORO DA SILVA. 

Sumário, máquinas e instrumentos de agricultores importa
dos. trabalhos dos mesmos. cultura dos gêneros alimentl
cios. cultura do algodoeiro, aperfeiçoamento do fabrico de 
chá, cultura do cafezeiro, trabalhos de irrigação, trata
mento e criações de animais para a produção de estrume 
condições do predio. 

§ 19 

In8trumento8~ Máquina. B força. 

Possui o estabelecimento o seguinte: 

Uma charrua franc~sa. P1uchet. 
Uma dita inglesa. Rauso.e. 
Uma dita americana. Sub-solo. 
Dous arados camamovel a.ericanos, 
Um grande arado cama dobrada, dito. 
Um dito. dito pequeno. dito. 
Um dito de uma a1veca para um animal, dito. 
Um cultivador aperfeiçoado Rausome. 
Um dito universal americano. 
Um semeador melhorado americano para milho. 
Uma grade de ferro. 
Um rolo com caixa para destorrar. 
Um regador. 
Arrancadores de raizes consistentes em uma mão de ferro. 
uma alavanca. garfo. u. cadernal. 
Muitas picaretas de diversos feitios. 
Um verrumão montanestico ou trado para fazer buracos, co. 
pá curva e mais uma sacca bocado para sondar terras. 
Diversos outros instrumentos de menor monta como sejam, 
pás para variados usos, carrinhos de mão. plantadores,ali 
nhadores, e accessõrios para fazer trabalhar todos os 1n~ 
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trumentos. 
Uma mãqui na hi drãul iíu de grande força. que faz mover ou
tras máquinas para a$Sentar. algumas jã existentes, e ou
tras que se acham erra~mendadas. 
Um moinho excintric~ ~~e vai funcionar brevemente. 
Um ventilador de ~temte para toda qualidade de grãos. 
Um dHo mais ordini"'ko para cafê. 
Um di to de ferro com, :todos os pertences pa ra a extinção 
das formigas saúvas. 
Um debulhador de lD~'~~ aperfeiçoado com ventilador. 
Um dito ordinário. 
Uma máquina que vai, ;amar-se para descaroçar algodão. 
Uma prensa para enf.~~Dar algodão. 
Uma di ta para que'ijjOJ .. 
Uma mãquina de des~~ar arroz. 
Um aparelho para r~l~~ rafzes. 
Um modelo de forno' \Pll~a torrar farinha de mandioca movido 
por animais. 
Vi nte bois já ames,tl'til«lns nos trabal hos dos arados. 
Vinte animais Dlua'tres e cavalares, alguns jã dextros nos 
traba 1 hos dos cultiiY'Btlores e tração. 
Dois carros de eix«J, ifiix<I. uma dHigencia, jaezes melhora
dos para bois e anim.lis. 
Vinte homens e de~ mwlheres empregados em todos os traba
lhos. 
Criação de porcos,< oTnei ros, aves etc. 

§ 29 

T~abaZho, ~8 in8t~umento8 agricoZas 

Tomando comm WR dever a comparação dos melhores ins
trumentos das na~ ~ais adiantadas, deliberei escolhe
los de França. I~lBterra e Estados-Unidos, não o fazen
do da Alemanha, p.r ~ue o estado dos terrenos neste ulti
mo pais especial!ilZ!llllll 'Por tal forma os instrumentos aratõ
rios, que de modm .l~um nos poderão convir. 

( o juizo q.ue 4fil, ã vista d~s 
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e tenho confirmado ouvindo alguns ale.ães ;ntel;gentes.E~ 
ta mesma razão seria aplicãvel ã Inglaterra,se não houve~ 
se neste pais uma imensa variedade de instru.entos. 

Fiz portanto a aquisição da charrua francesa do Mr. 
Pluchet (com trem dianteiro), que e geral.ente empregado 
nos departamentos .ais adiantados do Seine-et-Oise. do 
l'Eure e outros: e uma das .elhores deste pafs. a juizo 
de H.Barral, um dos homens .ais co.petentes nesta material 
e a mesma que nosso patricio o sr.João Tibiriçã Piratinin 
ga preferiu trazer para seu estabeleci.ento. 

Entre os ingleses preferi a charrua Rauzo.e, aperfei
çoada e premiada na Exposição Universal. sem duvida uma 
das melhores. 

Convencido. porem, que os instrumentos que nos convêm 
exclusivamente são os que estão em uso nos Estados Unidos. 
modificados e aperfeiçoados segundo a natureza e estado 
dos terrenos, semelhantes e idênticos aos nossos, fiz a 
aquisição de um trem completo entre os instru.entos deste 
ultimo pais, e ficara. mencionados. 

Fazendo trabalhar todos estes instrumentos,verifiquei 
a superioridade dos americanos. e fiz observar por muitos 
agricultores. 

A charrua francesa faz UM ótiao t~abalho e. terreno 
perfeitamente plano, e seu .anejo não e penoso, dando-se 
aos sulcos grande extensão. Penetra na terra ate oito po
legadas mais ou menos, e corta u.a leiva da .esma largur~ 
e ate nove polegadas. Mas nos terrenos de inclinação ain
da mesmo branda. já o trabalho torna-se i.perfeito e pen~ 
so. nio sã porque a leiva retorna e alarga os sulcos.qua! 
do o instrumento volta contra a inclinação, e o que obri
ga a parar muitas vezes para desobstruir o sulco, e ainda 
por que o trem dianteiro to8ba co •• uita facilidade. oca
sionando a mesma de.ora no trabalho. E se.pre que a supe~ 
ficie em aramento te. pequena extensão. Obrigando o ins -
trumento a voltar muitas 
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tor, que aliãs. pequeno ou nenhum esforço faz dirigindo 
em sulcos extensos e terrenos planos. condições que a qU! 
si totalidade de nossos predios não oferecem. Alem disto 
esta charrua não pode retornar sobre o mesmo sulco, para 
operar-se um aramento profundo, e empregando-se uma ougra 
sub-solo para marchar atraz, e dar-se a profundidade des~ 
jada aos sulcos (falo ainda dos aramentos profundos), não 
pode aquela charrua francesa trabalhar conjuntamente, por 
que o trem dianteiro não se presta a isso por que as ro
das são iguais. Finalmente, exige uma forte tiragem ou 
grande esforço, a marca que possuo que não e maior, ê ti
rada com dificuldade por duas juntas de bois magníficos. 
ordinariamente exige três juntas para os terrenos que nu! 
ca foram arados. Releva ainda notar que sendo necessário 
trabalhar em circulo, ou em dois quadrados, porque todas 
as charruas lança. a leiva só para o lado direito, aumen
ta a diferença do trabalho nos terrenos inclinados, e di-
ficulta a aprendizagem, visto a falta de uso que 
entre nós. 

existe 

A charrua inglesa faz tambem um excelente serviço, ê 
armada com dois segões, um dos quais sendo móvel presta
se a diversas direções segundo as eXigências do terreno. 
O condutor mantê. sem muito esforço e demanda menor tira
gem do que a francesa. Oferece porêm dois inconvenientes 
comuns ã aquela. o retorno e penoso, e nos terrenos incl! 
nados o trabalho e imperfeito, tornando-se impossível nos 
declives um tanto fortes. nos quais ainda pode trabalhar 
a charrua francesa. Me parece que esta inglesa deve em
pregar-se exclusivamente para a cultura do trigo, e ou
tras idênticas, e. que faz-se necessário dividir a terra 
o mais uniformemente possível. 

Empreguei de preferência os arados americanos de cama 
móvel (aperfeiçoados), venci com eles todas as dificulda
des de incllnação das terras. raizamas, compacidade e pe
dras. Já empreguei em declíveis muito fortes, e trabalha 
perfeitamente e. todos aqueles onde os animais de tiro p~ 
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derem manter-se em pe. e fazer esforço. 

O manejo destes arados ê rãpido. ê muito leviano.qual 
quer trabalhador fica habilitado em pouco tempo, para di
rigir com perfeição. e praticar sulcos perfeitamente re
tos e iguais. Nas terras que nunca foram aradas penetra 6 
polegadas. e naquelas que jã o foram. penetra 7 e 8 pole
gadas. mais ou menos. Corta uma leiva ou tachada de 8 a 
10 polegadas. e volta com muita perfeição visto que sem
pre corta no sentido da inclinação. visto a faculdade de 
voltar-se a aiveca. Venci com estes instrumentos um trab! 
lho duplo do que tinha obtido da charrua francesa. No es
tado em que se acham nossas terras. não hã por ora neces
sidade de empregar-se outros instrumentos porque aindanão 
exigem os aramentos muito profundos. Alem disso a topogr! 
fia geral torna impossivel o emprego daquelas charruas que 
ficaram mencionadas. visto serem impraticáveis nos terre
nos de forte inclinação. 

Muitos agricultores de diversas localidades têm assis 
tido ao trabalho destes arados, e reconhecido a preferên
cia que devem dar, jã têm sido importados em grande nume
ro e geralmente manifesta-se o desejo de adotar os proce! 
sos aratõrios, e para o que eu emprego incessantemente to 
do o esforço. 

A charrua americana sem trem dianteiro (que menos pr~ 

priamente denominam sub-solo) e um instrumento magnifico, 
muito superior no trabalho ã aquelas francesas e inglesa~ 
Oe manejo fãcil e leviano. exigindo somente uma tiragem 
de duas juntas, produz U~ serviço imenso nas terras com
pactas, e cobertas de relva, bem como so~r~ os r~stolhos, 

que vence sem a dificuldaoe de outros, merece o nome-ex
celsior, que lhe dão os fabricantes americanos. Corta uma 
leiva de 16 polegadas e ~enetra de 8 a lO, e retornando 
sobre o mesmo sulco. dei l profundidade de 13 polegadas,e 
verifiquei que podia penetrar mais 2 ou 3 em terras mais 
ligeiras. Nos terrenos em que a inclinação não seja um 
obstãculo invenclvel. e o arado 
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mais perfeito serviço de entre todos os que possuo. 

Os arados de cama dobrada são utilíssimos para os tra 
balhos das sementeiras. tratamento das plantas e arranca
mento das que são cultivadas para usar-se das ralzes, co· 
mo sejam as batatas e outras. Empreguei os dois numeros 
que possuo nas plantações de mandioca e batatas, e muito 
especialmente fizeram um rápido e perfeito serviço no pr! 
paro das camas para sementeira de algodoeiro e nas mondas 
desta planta. 

O aradinho tirado por um animal empreguei com sucesso 
na capina das plantações de chã, e faz um bom serviço ne! 
te mister das plantações feitas em terra arada, como seja 
o chegamento da terra na cultura do milho, e outros. 

O cultivador Rausome estirpa com perfeição as ervas no 
civas, não oferece porem muita resistencia. e o trabalho 
torna-se imperfeito nos terrenos inclinados. Esperando um 
Escarificador combinado, ainda não tratei de modificar 
aquele instrumento de modo a fazer um serviço perfeito c~ 
mo espero. A armação presta-se ainda para o serviço de a11 
nhamento com perfeição. 

O cultivador americano, chamado universal. jã ê muito 
conhecido no Pais. e todos sabem que o serviço que faz não 
é perfeito, serve no entanto de rasqueta para as mondas 
do algodoeiro. Correndo este instrumento pelo centro das 
linhas para estirpar as ervas nocivas. fica somente a por 
ção que tem que ser virada com arados no chegamento da 
terra sobre as linhas das plantações e assim completa-se 
a capina. A plantação que tratei com estes instrumentos 
exigia 24 serviços para uma capina ã enchada de mão. es
tando o mato bem pequeno; quando pela primeira vez empre
guei o cultivador e arado, estava mais sujo. e gastei ap! 
nas 4 serviços e uma junta de bois para uma capina geral. 
O semeador de milho que possuo vence muito serviço duran
te o dia. mas não distribui muito regularmente as seme~es, 
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nho em vista modificar pelo sistema do sementeiro Dombas
de, e distribuir a semente em sulcos feitos com arado pr! 
prio, haverá um acrescimo de serviço, mas espero ganhar 
na perfeição das sementeiras e sobretudo no apoio das pl~ 
tas, que em nosso país não pode semear-se muito superfi
cialmente. por causa dos ventos rijos e tempestades muito 
frequentes no verão; foi o maior inconveniente que verif! 
que; daquele semeador, as plantas são acamadas, por qual
quer vento rija. não obstante ficarem em linhas cerradas 
que oferecem amparo contra a força dos ventos. 

A grade que possuo ê triangular. e suficiente para a 
qualidade das terras que cultivo. conviria porêm que fos
se mais larga. e com mais peso. Vou construir outra de ma 
deira com dentes de ferro, pelo sistema Williams et Saun
ders. que parece ser o melhor. e ficarã servindo de mode
lo. 

o rolo foi construído neste estabelecimento. por um 
dos melhores sistemas. e calculado para a qualidade das 
terras. funciona perfeitamente e já tem servido de modelo 
para alguns agricultores. 

Os aparelhos que emprego no deslocamento das terras 
têm facilitado muito este penoso trabalho. Consistem pri! 
cipalmente em picaretas pequenas. e no garfo-alavanca.que 
se arma na extremidade de uma barra de madeira forte de 
20 palmos de comprimento e ê manejada por três homens. Com 
este instrumento são arrancados rapidamente a maioria dos 
troncos. rara vez emprego o Arrancador Americano. bem co
mo o cadernal de grande força que possuo e que uso Somen
te para os troncos enormes. Não se pode fixar o numero de 
serviços a empregar para destocar uma superflcie dada.po! 
que depende do povoamento de troncos. e natureza das ma
deiras. terras e estação. Uma superfície de 50 braças por 
banda, de terreno já muito cultivado e povoado de numero
sos troncos foi destacado com 75 serviços desiguais. e al 
gumas horas trabalho de duas juntas de 80is. 
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Todos os mais instrumentos que mencionei são necessá
rios. e parecendo de pouca monta. fazem no entretanto mui 
to serviço. com economia de braços. os plantadores por 
exemplo. na sementeira do algodoeiro. e outros. quando 
feita em covas ou domicilios isolados. manejados por um 
trabalhador. fornece trabalho por 10 outros. 

Trabalho das Máquinas: 

Não faço especial menção ao trabalho da maioria do 
que funcionam. porque são mais ou menos conhecidos. 

O ventilador de ferro e. de todos os aparelhos e mei~ 
que tenho empregado há anos para combater o flagelo das 
formigas sauvas. o que me tem dado melhores resultados 
com notãvel economia de tempo e despesa. mediante o sim
ples emprego das cascas de madeira peroba como combustí
vel e sem necessidade de enxofre ou qualquer outra mate
ria, extermina prontamente grandes formigueiros com o tra 
balho de 6 a 8 horas nos maiores. e em menor espaço de 
tempo quando ainda são novos. 

Trato do assentamento do moinho excêntrico. 

Vou armar sem mais demora a mãquina d~ descaroçar al
godão e prensa respectiva que recebi em deplorãvel estado 
devido principalmente aos descuidos do transporte. A má -
quina de descaroçar presta-se especialmente para o algo
dão de semente coberta, existem outras aperfeiçoadas. e 
por melhor sistema que hei de oportunamente procurar ob
ter. 

Não montei há mais tempo aquelas mãquinas. porque não 
havia necessidade. e sobretudo pelas dificuldades que te
nho encontrado na substituição das peças que faltam ou e! 
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§ 39 
Cultura dos generoB alimentárioB 

Mostrei praticamente a veracidade de uma proposição 
que tenho proclamado hã anos, e a que. nossas terras de 
primeira ordem. chamadas safadas, ainda contêm riqueza P! 
ra produzirem, sepultada sob a camada endurecida por nos
so método de cultura irracional. Toda a questão reduz-se 
ao emprego de bons arados e na escolha de um sistema de 
afolhamentos. 

As terras que cultivo hã dois anos são de segunda or
dem e achavam-se esgotadíssimas por uma cultura sem des
canso de muitos anos. e por isso no maior grau de safame! 
to. Mandei arar a um palmo de profundidade. dois meses a! 
tes de serem semeadas. nesta ocasião deu-se um segundo a
ramento mais superficial, com o qual ficaram estirpadas~ 
ervas nocivas. deu-se uma forte gradagem e receberam as 
sementes de milho. feijão e batatas, sem nem uma adição 
de estrumes. o resultado excedeu muito minha espectativa. 
Fiz observar por muitos agricultores a bel;ssima vegeta
ção e produção de tais gêneros assim cultivados. 

Parte destas terras ainda receberam segunda sementei
ra de milho quarenteno que acabo de colher com o mesmo s~ 
cesso. e todos os mais restantes, acham-se cultivados com 
o algodoeiro. que desenvolveu-se perfeitamente, e estã p~ 
duzindo abundantemente 

Tais sucessos serão estupendos nos terrenos de primei 
ra ordem que acham abandonados. porque me parece fora de 
dúvida que os princípios alimentãrios fixos (minerais)que 
tais terrenos possuem são inesgotãveis por centenas de a
nos. e desde que os nossos agricultores recolherem as in
falíveis vantagens. cultivando-as com arados, ficarão ne
cessariamente animados para tratarem da produção de estr~ 
mes, que restituam os outros principios voliteis que fo
ram exauridos pela cultura. como seja o azoto e outros, e 
mais tarde. a restituição dos princípios fixos, 
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pois de terem obtido muitas colheitas sem a necessidade da 
adição de tais estrumes. 

Felizmente. jã muitos estão convencidos desta verdade 
e, como jã disse. hã toda a disposição para o revolucion! 
mento dos nossos imperfeitíssimos metodos de cultura. em
bora seja ainda bftm grande o número dos que ridicularizam. 
uns por ignorância invencível. e outros por comodismo an 
te-econômico. 

§ 49 
Cultura do Algodoeiro 

A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional da qual 
tenho a honra de ser sócio efetivo. forneceu-me uma boa 
porção de sementes de algodão ·Sea-Island· vindos direta
mente dos Estados Unidos, e outra porção da variedade In
dica. semente coberta. cultivada na provínçia do Maranhão. 
oriundas dos Estados Unidos. ambas vulgarmente chamadas 
herbãceas. Por intermedio de alguns amigos obtive outras 
sementes pertencentes ã mesma variedade com pequenas dif! 
renças. e bem assim a variedade Peruviana (acuminatum). 
que tambem recebi da Câmara Municipal desta cidade para 
distribuir. sementes obtidas do antecessor de V.Excia. em 
virtude das solicitações que fiz. Jã eu possuia as varie
dades cultivadas entre nós (gossipium arboreum e vitifo -
lium). que obtive em 1857 das províncias do Norte. 

Cultivei. portanto, sete variedades de algodoeiro 
branco. mas se produziram na estação que acaba. quatro de~ 
sas variedades, e foram as duas especies chamadas arbó-
reas. semente solta e preta Que se tem cultivado nesta 
provincia. e assim mais o ·Sea lsland- e a variedade lndi 
ca. 

Das duas primeiras fez-se a sementeira em Março do 
ano passado, em terreno muito bem preparado com arados. e 
além disso praticando-se em covas largas e profundas. ad! 
ção de cinza na ocasião. da sementeira etc •• sofreram con
trariedades, mas logo q~e e~~r~ll a estaçF" proprcia 
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apresentando vigorosos troncos com numerosos ramos 
ter sofrido o decote. No .ês de Janeiro do corrente 
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pes. 
visto 

ano 
achava-se a plantação coberta de flores e cápsulas, e pr! 
metia uma abundante colheita. Uma tempestade de pedra es
tragou muito e destruiu a carga de flores e frutas que ti 
nha, e nova camada já não apresentou bom aspecto. e a co
lheita tem sido mesquinha e de mã qualidade. confirmando 
assim a degeneração das sementes cultivadas no pais. 

Não devo atribuir somente ao estrago da tempestadeq~ 
afetou a carga existente nessa epoca. porque ainda que m! 
lestasse ligeiramente os troncos. não impedia a vegetaçã~ 
e a planta achava-se muito bem vestida de folhagem em es
tado normal. tenho por isso como certo que essas duas se
mentes achavam-se jã muito degeneradas pelas culturas no 
país, e ê para o que chamei com muita instância e atenção 
dos agricultores nos escritos que tenho publicado. 

r uma especialidade do cultivo do algodoeiro, que não 
sofre constentação , a necessidade da renovação das seme! 
tes em períodos que não exceder a cinco anos. como se pr~ 
tica nos Estados Unidos, visto ser uma das plantas que 
mais prontamente degenera. e acabo de verificar como ad~ 
te se verão 

A variedade ·Sea-Island· foi semeada em domic;lios i
solados, em linhas que guardaram as distâncias de 6 a 9 
palmos (afim de ser capinada com instrumentos aratõrios)e 
teve lugar a 4 de Novembro do ano antecedente. com adição 
de cinza. e tendo-se tratado a semente com uma lixivia de 
cinza e sal, como indiquei em meus escritos. logo que a
tingiu a altura de pouco mais de um palmo, começaram os 
sinais de florescência, e três meses depois da sementeir~ 
já tinha cãpsulas que no quinto mês começaram a amadure
cer, continuando sempre o crescimento da planta, bem como 
a florescência e formaçã~ de novas cãpsulas em tal quanti 
dade, que a planta não su~ortou o peso. acamou-se e desg! 
lharam os poucos indivfd~os que tinham 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



1198 

ra fazer observações. Não e possível desejar-se maior ca! 
ga de frutos do que apresentou, tem fornecido boa colhei
ta de excelente algodão e vai tocar ao termo. 

Como é sabido esta variedade não e muito produtiva, por 
que as cãpsulas são pequenas e contêm ordinariamente sõ 
três divisões em capuchos, e é muito fornido de sementes. 
Em compensação e a melhor fevera que se conhece, e mais 
estimada nos mercados estrangeiros. e sendo como e tão 
precoce. deve adotar-se em grande escala sua cultura. pa
ra o que vejo poucas ou nem umas disposições nos agricul
tores que têm visitado minhas plantações. visto que todos 
extasiam-se em presença de outra variedade. e dão-lhe to
da preferência apesar de minhas observações. 

Entendo que as sementeiras devem ser feitas na prime! 
ra quinzena do mês de Outubro, apesar de ter lugar o ama
durecimento no princípio da estação seca. porque. sendo 
muito temporão. fazendo-se as sementeiras mais cedo. a c~ 
lheita coincidirã com as ãguas e ficarã toda de mã quali
dade. e perdida em grande parte. Deve ser cultivada a me
nores espaços em terras boas. e não muito esgotadas, a 4 
e 6 palmos de distância. deixando-se nas covas somenteum~ 
quando muito duas plantas. Notei que as sementes da co
lheita que faço são mais volumosas. mais compridas e mais 
pretas do que as primitivas. a fevera apresenta mais alg! 
ma asperesa. e e mais alva, e os capulhos são um pouco 
maiores do que os que vieram com as sementes. r de crer 
que as sementes primitivas foram cultivadas em terras jã 
muitn empobrecidas. especialmente dos principios alimentI 
rios fixos. mas em todo o caso deve considerar-se um si
nal da degeneração as diferenças que observo. As minhas 
plantas em seu perfeito desenvolvimento atingiram a altu
ra de 4 a 5 pes. 

O decote ou capação e 
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manho ou volume das mesmas cãpsulas devido isto à pouca 
consistência com que figuram os galhos ou ramos das plan
tas decotadas. Confirmei-me. portanto, na observação en
tre bons agrônomos dos Estados Unidos, que o decote e des 
necessãrio, e antes prejudicial do que util. 

A aplicação de cinza nas terras a cultivar o algodoei 
ro tem uma importância capital como fiz muitos agriculto-
res observar, comparando as plantas que receberam 
com outras a que se não aplicou. 

cinza 

Toda a cultura acessória e prejudicial ao algodoeiro. 
a do milho e absolutamente incompatível, e o cultivo do 
feijão rasteiro que menos prejudica. impossibilita o per
feito tratamento da planta. nas epocas em que mais neces-
sita de ser capinada e aterrada. 

A variedade Indica, semente coberta. foi semeada em 
camas feitas com arado em terreno muito pobre. e sõ muito 
beneficiado com dois aramentos. foi lixiviada com a mesma 
mistura de cinza e sal comum. Fez-se a sementeira em 13 
de Dezembro do mesmo ano antecedente. muito bastantemente. 
em um sulco ou pequeno rego. de uma polegada de profundi
dade, feito pelo centro das camas por meio de um planta
dor especial, que um trabalhador dirigia. e dez outros s~ 
meavam. A planta nasceu perfeitamente. e muito basta. is
to e, unidas umas às outras e quando tinha meio palmo de 
altura, fez-se o primeiro desbaste ã enxada de mão.deixa! 
do grupos ã distância de 3 palmos uns dos outros.logo que 
atingiram a altura de um palmo ou pouco mais, fez-se o ül 
timo desbaste dos grupos. arrancando ã mão os individuos 
mais fracos, e deixando somente 2 e 3 em cada grupo.fica! 
do assim a planta disposta em distãncias de 3 palmos uma 
das outras filas. e estas guardaram a distância de 9 pal
mos umas das outras. Tais operações executam-se rapidame! 
te e em pouco tempo. 

Feito o ultimo desbaste. e mondadas as plantas. dese! 
volveram-se com muito vigor e rapidez. e no principio do 
terceiro mês apareceram os sinais de floresc~nça 
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antigos cultivadores chamavam de orelhas. Cobr1u-o logo 
de grossas cãpsulas, e em grande numero, continuando a 
crescer e florescer ate o corrente mês de Junho. Com dife 
rença somente de quinze dias do -Sea-Island- começou o 
fruto a amadurecer. e a fornecer colheitas que fazem-se 
de quatro em quatro dias. As cipsulas contem 4 e 5 divi
sões ou capuchos, fornidos de pouca semente, a fevera e 
muito alva, e ã primeira vista parece quase tão longa co
mo a da ·Sea-Island-. 

Observo, porem, que as sementes estão quase inteira -
mente nuas, como das outras variedades, e por isso apre
senta uma diferença notivel da semente primitiva. Ocupan
do esta plantação uma superficte que regula dois terços 
da que se acha cultivada com o ·Sea-Island-, a colheita d! 
quela excedeu sete arrobas do que tem fornecido esta ult! 
ma, apesar de ter sido semeada mais cedo. Da carga de fr! 
tos existe ainda por colher metade mais ou menos. ao pas
so que a de ·Sea-Island- esti quasi acabada. Não foi dec! 
tada, seguindo a opinião de notiveis agrônomos dos Esta
dos Unidos. 

São aplicáveis a esta variedade e. em geral ao culti
vo do algodoeiro, as mesmas observações que fiz sobre cul 
turas acessórias. 

Estas duas culturas provam evidentemente não só a be
nignidade do clima desta provlncia para uma vantajosa pr! 
dução. e sobretudo que a planta, apesar de ser esterili
zante, não e exigente e acomoda-se em todos os terrenos. 
De propósito fiz compreender nos terrenos cultivados por
ções pedregosas, e a plantõ produziu d~ mesmo modo que as 
outras em terrenos não pedregosos. A temperatura sempre 
elevada neste municlpio concorreu para a precocidade da 
colheita. 

Espero resolver no corrente ano a questão sobre a co~ 
veniencia de obter mais de uma colheita da mesma planta
ção, podando e tratando como se praticava com as varieda
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mo se pratica nos Estados Unidos. Destino uma parte das 
plantações existentes para segunda colheita no seguinte 
ano. ao passo que vou fazer novas e mais extensas planta
ções no corrente: dou-me a esta experiência por estar CO! 
vencido que todas as variedades tornam-se arbóreas e. nOl 
so clima. A comparação dos gastos e do resultado decidiri 
a questão com segurança. 

A variedade peruviana e duas outras sementes que rec! 
bi do Rio de Janeiro. não produziram por terem sido seme! 
das muito tarde. Qualquer delas desenvolveu-seperfeitame! 
te com especialidade a Acuminatu •• 

Observei que esta variedade. bem como aquelas duas S! 
mentes do país de que fiz menção. fora. muito perseguidas 
por numerosos insetos que fizeram bastante estrago.ao pal 
so que a variedade Indica e o ·Sea-Island· foram poupado~ 
e só não foram respeitados pelas malditas sauvas. que fa
zem terrTveis estragos em todas as variedades. não se ex
terminando os formigueiros que houverem nos terrenos a~l 
tivar. antes de fazerem-se as sementeiras. 

Tenho deixado de vender a colheita existente que orça 
por 50 arrobas afim de descaroçar toda e destribuir as se 
mentes pelos agricultores que me têm pedido. e cujo nume
ro jã excede de cem. 

Trato de obter outras variedades. e mesmo novas seme! 
tes daquelas que jã cultivo. co. o fim de evitar a compl! 
ta degeneração. apesar do cuidado que estou empregando na 
escolha das sementes. da presente colheita. para as novas 
plantações do corrente ano ea terreno sob variadas condi
ções em relação ã sua composição e estado de fertilidade. 

Me parece que u. dos grandes serviços a fazer para el 
ta cultura consiste na aquisição continuada de novas se
mentes dos Estados Unidos 
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§ 59 

Ap.~f.i~oame"to da produção do chá. 

Mandei fabrica~ ~m meu estabelecimento seis amostras 
de chá verde e preto, que foram levadas ã Exposição Naci~ 
nal, e depois para a Universal em lo~dres. Entre essas a
mostras a verdadeira especie verde. idêntica ao mais esti 
mado que vem da China. tanto em cor como no aroma. Este 
juízo foi feito na Exposição Universal onde deu-se muita 
importância ã aquela especie verde. que designaram com o 
nome de chã odorlfero de S.Paulo Itu. bem como ã especial 
preta de ponta braaca. Os jornais publicaram a sensação 
que produziu naru~la exposição o aparecimento deste chá 
do Brasil. 

As amostras foram premiadas nas duas exposições.porem 
ate hoje não recebi as medalhas. e nem documento algum. A 
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional julgou conve
niente solicitar ao Governo Imperial uma recompensa pelos 
esforços que tenho feito para aperfeiçoar o fabrico do 
chão declarando que sou eu quem mais se te. distinguido 
nesta produção; nio .e consta. porem. que aquela represe~ 
tação da Sociedade tenha .erecido a atenção do Governo. 

Consegui descobrir o segredo do fabrico do chá verde. 
e modo de aro.atizar. com um trabalho e investigações por 
mais de quinze anos. durante os quais consultei numerosos 
escritos e relações de viajantes. que nunca dera. umaideia 
nem ao menos aproximada.ente exata do verdadeiro fabrico 
do chã da China. Um trabalho de Mr.Paynen. sobre a indús
tria culinária na Cbina. fez-me achar o fio para ligar os 
fatos isolados que tenho apreciado por .eio de inumerá
veis experiências, e cheguei ao segredo. 

Pretendia .ão fazer .isterio. e publicar como tenho 
feito de todos os meus trabalhos. mas a falta de ani.ação 
e proteção desgosta e. grau tal. que levou-.e ao pensame~ 
to egoísta de esperar uma recompensa para então publicar 
o fruto do trabalho 
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Esta interessante e iaportante industria que muito p~ 

dia concorrer para o engrandeciaento da riqueza e alivio 
das classes necessitadas, definhou por falta de proteção 
eficaz dos poderes do Estado, achando-se hoje reduzida a 
menos de um terço a produção a que jã tinha chegado; pode 
dizer-se que só existe no auniclpio desta cidade. 

Sou o primeiro a dizer aos agricultores que os esfor
ços individuais entraa ea priaeira linha de conta para o 
desenvolvimento e progresso de todas as indústrias, mas é 
inegãvel que isto liaita-se na esfera dos recursos de que 
podem dispor os industriosos. 

Temos uma poderosa concorrencia estrangeira, contra a 
qual era indispensãvel o sisteaa de proteção ea uso em 
tais circunstâncias, nos pa{ses de aapla liberdade comer
cial, mas longe de obteraos providencia nesse sentido,fez 
-se uma redução de direitos a favor do chi estrangeiro e, 
o que ainda e lIais sens{yel aos aercados e"strangeiros, ao 
ponto de ignorar-se e duvidar-se aa Europa, ate epoca be. 
recente. que o Brasil produzia chi. 

Ficou sempre esta nossa pobre lavoura entregue ao es
túpido monopólio de coaercio ea nosso unico .ercado,e pr! 
ça do Rio de Janeiro, e contra estes dois ini.igos--- aba~ 

dono e monopólio --- nada podea os esforços individuais.E! 
ta triste verdade acaba de ser confiraada pela ne. uaa i. 
portância ao triunfo que obtiyeraa as a.ostras que enviei 
às exposições: o clrculo de ferro lançado pelo aonopõlio 
não se rompe porque o abandono persiste. Nem u.a preferê~ 
eia, podendo obter por aeus produtos. restringi a safra 
que acaba, que foi toda feita pelo aetodo i.perfeito co
nhecido no Pals. e ainda vou di.inuir .ais a produção no 
corrente ano. 

§ 69 
C.Z"ÃIJ"cz dD Cczf ••• iro 

Hã. dois anos publiquei DO JOPlUlZ AgneoZcz que fundei 
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nesta cidade (e suspendi pela míngua de recursos). uma se 
rie de observações sobre a cultura e produção do cafesei
ro, fruto do estudo e prãtica de muitos anos. 

Esse escrito mereceu a honra de ser reproduzido no Au 

xiliador da Indústria Nacional~ e teve o assenso de outra 
associação, bem como de pessoas entendidas. Um dos gran
des defeitos dos metodos de cultura geral na Província 
consiste. a meu ver. na pequena distância em que são dis
postos os cafeseiros. nas plantações, e aproveitamento do 
mesmo terreno -- perenemente -- com as culturas acessõri~ 
de milho e feijão, verdadeira rapina. na fraze muito ex
pressiva do notável liebig. 

A este metodo que. em respeito aos fazendeiros não cha
marei irracional. deve-se o mal que afetou os cafezais. 
como expendi em meus escritos publicados logo que o mal 
apareceu. e cuja opinião e hoje partilhada por muitos a
gricultores inteligentes. e que apesar disso continuam a 
praticar o mesmo metodo. salvas poucas exceções. e deve
mos contar com o reaparecimento do mal. 

Para obter-se o perfeito desenvolvimento do cafeseiro 
em nosso benéfico clima e terras uberrimas de fertilidade. 
e sobretudo para ter lugar sem inconveniente. e antes com 
benefício. a cultura acessória dos gêneros alimentãrios • 
propus e sustentei a necessidade de dar-se dobrado espaço 
ao arvoredo nas plantações. Encontra esta ideia uma tenaz 
resistência da parte dos fazendeiros (com raras exceções). 
embora não desconheçam o fundo da verdade que encerra:tor 
na-se portanto necessário apelar para a prova de S.Tome. 

Acha-se preparada uma superficie igual a sete hecta
res de terrenos novos --
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dicado com meus escritos. E visto coa0 a transplantação 
vai ser feita somente de mudas fortes e bem desenvolvidas. 
em poucos anos teremos prova irrecusãvel. se o sucessofor. 
como espero. completo. A transplantação que vou fazer ai! 
da servirã para mostrar que a mortalijade que tanto prej! 
dica as novas plantações. e ocasionada unicamente pelos 
descuidos no processo de plantação. 

Progressivamente irei tratando de outros melhorament~ 
no benefTcio dos produtos do cafezeiros. e atualmente OC! 
po-me nos ensaios do material para tornar impermeáveis os 
pãteos da dessecação. com a maior economia. 

§ 79 

Trabalhos d. irrigaçãO. 

Achando-se a habitação e mais ediflcios do estabeleci 
mento a pequena distância deabun~tes correntes de ãgua. 
não obstante foi meu primeiro trabalho canalizar vãrias 
vertentes distantes 500 braças. e trazer ãgua para o ser
viço mais cômodo da habitação e alojamento de animais.ho! 
tas etc •• de modo a ficar habilitado. apenas der-se a ewn_ 
tualidade de uma seca prolongada. para converter-se em 
cultura uma não pequena superflcie de terras que atualmen 
te serve de pastagem. e fica regãvel. dependendo somente 
de um ligeiro fecho e oferecendo facilidade ao emprego 
dos instrumentos aratõrios. como acontece com todas as te! 
ras convertidas em prados permanentes. que servem por mui 
tos anos de pastagem. e tenho numerosas vezes lembrado aos 
agricultores. 

Dou-me a outros trabalhos de nivelamento para canali
zar vertentes mais distantes. e obter ãgua para a rega d~ 
terrenos em cultura. e realizarei os ~etodos de ~ais 
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§ 89 
Tratamento dos animais e produção de estrumes. 

Acha-se em construção estãbulos para 16 bois e estre
barias para quatro animais cavalares. Existe uma vasta 
plantação de capim, e vou cultivar diversas plantas forr! 
geiras necessãrias nos afolhamentos, e destinadas somente 
para o tratamento dos animais empregados nos trabalhos. 

A produção de estrumes procuro na criação de outros ani 
mais. e no que, estou persuadido, que farei um dos maio
res serviços. 

Tendo notlcia do trabalho de um distinto agrônomo in
glês. o sr.M.Maug1es. que resolveu o problema da produção 
de estrumes sem despesa. adotei seu sistema, que resolve 
um outro problema de muita importância que para nós ê o 
aumento da criação de porcos, e seus produtos, com toda a 
facilidade e economia, visto que. ate hoje ê feita em 
maior escala exclusivamente nos sertões. 

Observações e experiências de muitos anos no tratamen 
to e criação de diversos animais para a produção de estr~ 
mesa convenceram aquele agrônomo. que os porcos apresent! 
vam a vantagem da produção de estrumes com abundância. e 
sem despesa. visto ser muito fãcil o tratamento de tais 
animais; e a venda do excedente ao consumo dos estabeleci 
mentos, compensar largamente todos os gastos da criação. 

Entre nós ninguem pensa em semelhante criação, não p~ 
dendo dispor de grandes colheitas de milho.alimento exc1u 
sivo e sem duvida 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



que se destinam ao engordamento. Tenho construído 
econômicos para a distribuição dos alimentos, por um 
melhores sistemas, e serviram de modelo para alguns 
deiros que têm visto e trataram logo de imitar. 

1207 

cubos 
dos 

fazen 

Jã fiz a aquisição de excelentes raças, algumas proc~ 

radas em municlpios distantes, que trato de fazer aperfel 
çoar, segundo os preceitos dos bons criadores europeus. 

Tambem trato da plantação de tubaras, especialmente 
nhame e batatas doces, e de alguns grãos muito produtivos, 
destinados exclusivamente para o tratamento dos porcos. 

Brevemente encontrar-se-ã no estabelecimento uma gra~ 

de criação destes animais, cujo numero já é crescido.Opo! 
tunamente publicarei o resultado. que me parece tem de 
ser muito satisfatório. ao duplo fim a que me proponho. 

Jã mostrei a muitos lavradores a facilidade com que se 
pode converter em bom estrume as matérias que abundam em 
redor das habitações. Em poucos dias converteu-se em bom 
estrume uma porção de serragem de madeiras. e tem-se sem
pre construldo uma meda de estrume para amostras. 

Deixo de mencionar outros muitos trabalhos jã enceta
dos e que tenho e. vista. por que não poderão ter andamen 
to regular. sem que terminem todos os outros pendentes. 

§ 99 

Condi~õe8 do p~édio. 

o predio está situado meia légua distante da cidade. 
Compõe-se geralmente de terrenos de segunda ordem para cu! 
tura, e campos para criação. 

Os terrenos de cultura acham-se em grande parte cobe! 
tos de matos e capoeirões. e são de variada construção. 

A parte cultivada ê jã muito esgotada, acha-se toda 
destocada, e jã foram aradas geralmente. Esta superfície 
destocada orça por doze hectares, no corrente ano serã e
levada a dezesseis. O 
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os instrumentos indicados. 

Posso portanto realizar no prédio todos os trabalhos 
que mais interessam à nossa variada produção agrfcola. e 
sobretudo darei o exemplo de fazer produzir abundantemen
te terrenos esterlizados e ordinãrios. de modo a compen
sar largamente os gastos da produção. Esforçar-me-ei para 
fazer desaparecer de nossa linguagem agrícola a frase -
terras cansadas -- que é desconhecida nos pafses adianta
dos em agricultura. 

Tal é o estado do estabelecimento que resumidamente 
exponho. estã franqueado a todos os que querem visitar 
desde o dia em que comecei a receber a maior parte dosin~ 
trumentos. isto é. desde os ültimos meses do ano de 1861. 
Não me poupo em dar noções e explicações sobre todos os 
misteres. e fazendo trabalhar os melhores arados em pre
sença dos visitantes. 

Jã publiquei no "Co~~eio Pauli8tano· 50 artigos sobre 
variados assuntos. na razão de dois artigos por mês. dan
do preferência às matérias que me foram encomendadas pe
lo antecessor de V.Ex. e cumprindo assim. fielmente. uma 
das condições do contrato com a ProvTncia. 

Não terminarei sem lastimar que em vez de ser auxi1i~ 
do e animado para realizar tão diflceis e dispendiosos t~ 
balhos. nos quais vão o sacriflcio de todo o meu tempo. e 
o futuro de minha numerosa famllia. encontrasse tão mãvo~ 
tade da parte do Tesouro Provincial. e tenho ficado entr~ 
gue aos meus incessantes esforços. sem receber nem uma a
nimação. que não sendo necessãria para impedir o abandono 
dos trabalhos. fortificaria minha coragem e boa vontade. 
e diminuiria as dificuldades co. que luto. 

Fazenda S.Carlos. e. Itu. 30 de Junho de 1863. 

Carlos Ilidro da Silva. 
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NOTAS 

(1 ) 

(2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6 ) 

(7) 

(8) 

1209 

Ms, . "Relatório sobre a fazenda modelo fundada por 
Carlos l1idro da Silva", Departamento do Arquivo do 
Estado de S.Paul0, DTI~ Itu~ 1858-63~ Pasta 1863. O 
texto publicado no Correio PauZistano em Agosto de 
1863 contem muitos erros de impressão. Nas citações 
seguintes, as abreviaturas DAESP e CP se referem,res 
pectivamente, ao Departamento do Arquivo do Estado i 
ao jornal Correio Paulistano. 

Ms. ·"Ofício de Carlos Ilidro da Silva ao Presidente 
da Província, Arassariguama, 20.01.1860", DAESP, DTI~ 
S.Roque~ 1857-80, Paeta 1860~ Arquivo da Faculdade ~ 
Direito da Universiaade de S.Paulo, "Pasta Carlos I1i 
dro da Si lva ". Nas ci tações seguintes a abreviatura
PP se refere ao Presidente da Província. 

Ms. - "Ofício de Carlos 11idro da Silva ao PP, Aras
sariguama, 30.01.1860, Idem. 

Leis Provinciais de S.PauZo - 1858~ são Paulo. 
do Correio Paulistano, S.Paul0. 1858. p.32. 

Tip. 

Leis Provinciais de S.Paulo - 1959. Tip.do Correio 
Paulistano, S.Paulo, 1859. p.97. 

Ms. - "OfIcio da Cimara Municipal ao PP, 7.11.1857", 
DAESP. oTI. são Roque~ 185?/80~ Pasta 185? 

"Relatório sobre o fabrico das amostras de chã 
tidas i Exposição Nacional ••• Itu, 28.11.1861. 
xiliador da Indústria NacionaZ~ vo.29, Tip.de 
Viana & Filhos, Rio de Janeiro, 1862, p.8-10. 

reme
"o Au 

"Sessão de 1.10.1862", Idem. p.403, vol.30, Tip. 
M.l.Viana & Filhos, Rio de Janeiro, 1863, p.129. 

H.L:" 

de 

(9) -Agricultura". A Lei. 26.03.1860. p.l. 

(10) ·Sessão de 1.10.1862", O AuxiZiador da Indústria Na
cionaZ~ vol.29, Tip.de N.l.Viana & Filhos. Rio de Ja 
neiro, 1862, p.403. 

(11) O Agricultor Paulista, nQ 1, Tip.de J.l.de Oliveira 
Cesar, Itu, 15.01.1860 ao nQ 23, Itu, 31.12.1860. 

(12) Cp. 19.01.1861. p.2. 

(13) Ms. - "Oflcio de Carlos 11idro da Silva ao PP, Aras
sariguama, 20.01.1861", DAESP, DTI~ são Roque. 185?/ 
80, Pasta 1860. 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



1210 

(14 ) 

(15 ) 

Leis Provinciais de S.Paulo - 1859, Ibidem,nExpedien 
te do Tesouro Provincia1~ 11.12.1860", CP,4.01.18617 
Um resumo dos itens do contrato consta in Taunay, A
fonso de E.- História do Café no Brasil, vol.III, No 
Brasil Imperial, 1822-1872 (Tomo I), Departamento Na 
ciona1 do Cafe, Rio de Janeiro, 1939, p.166/167. -

"Expediente da Previdência, 28.2.1861", CP,3.03.1861; 
"Ensaio para o melhoramento da agricultura", in Rela 
tório do Presidente da Provtncia (1861), CP, 7.047 
1861. 

(16) O primeiro "Folhetim Agrícola" foi publicado em CP , 
19.05.1861. 

(17) "Expediente do Tesouro Provincial, 7.10.1861", CP, 
31.10.1861. 

(18 ) Para conhecimento mais profundo sobre o maquinario 
a9rícola da epoca. vide Burlamaqui d Frederico Leopol 
do Cesar - Manual de máquinas, instrumentos e moto= 
res agrtcolas. H.L.Viana & Filhos, Rio de Janeiro 
1859. 

(19) CP, 23.08.1861. 

(20J "19 Folhetim Agrlco1a". CP, 19.05.1861. 

(21 ) Torres, Jose Joaquim Fernandes - Relatório spresenta 
do à Assembléia Legislativa Provincial de Sao Paulo
••• no dia 2 de Fevereiro de 1858 ••• são Paulo, Tip. 
Imparcial, 1858, 

(22) "19 Folhetim Agrlcola". Id ••• 

(23) Ms. - "Ofício de Carlos Ilidro da Silva ao PP, Itu, 
30.03.1863", DAESP - DrI, Itu, 1858/63, Pasta 1863. 

(24) CP, 15.11.1867. 

(25) Ms. - "Oficio da Cãmara Municipal de Itu ao PP, 28. 
09.1874, DAESP - DrI, Itu, 1865/74, Pasta 1874. 

(26) CP, 19.01.1861. 
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IUTERVENÇUES 

Da Profa.HeLena Pigna~aPi ~BPftBP (Pontificia Uniy.Cato
lica de S.Paulo). 

DQual o interesse do governo e. financiar as experiê! 
cias nessa fazenda modelo. de depois abandonar u. ho.e. 
tão inovadora? 

* 
Da Profa.ZuLeika Luis (Uniyersidade federal de Sta.Catar! 

na) 

-Qual o tamanho da fazenda? Que. real.ente orientava 
a agricultura, o dono ou o agrôno.o? Seria. real.ente ade 
quadas as ferramentas? 

* 
Da Profa.Berenice COPsBtti (Uniyersidade federal de Sta. 

Catarina). 

1. aA recuperação do sole. segundo o faz~ndeiro Carlos 
Ilidro da Silva, deveria ser realizada co. o uso do arado 
e do estrume? Não aborda ~. nenh .. a situação. u. siste.a 
de rotação de terras e de culturas? Ou a substituição dos 
cafezajs de baixa produtividade. por outras culturas acei 
tas no mercado da época (ale. das ji citadas)? 

2. O subsldio financeiro que o fazendeiro Carlos Ilidro 
da Silva recebeu, era generico a todos os fazendeiros de 

propriedades razoãveis, ou co.o pode ser justificado? 

* * 
* 

RESPOSTAS DA PROFA.ALICE PlfFER CARABRAYA 

X profa.HeLena Pigna~Pi ~.r.eP: 

Segundo Carlos Ilidro da Silya. o proble.a da escas
sez de gêneros alimentlcios. Ao nosso ver. esta e ... yi
são do problema; ao colaborar financeira~nte par. a fun
dação da Fazenda Modelo S.Carlos. 
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traram sensíveis às idéias esposadas por uma corrente de 
opinião que defendia o renovamento da agricultura nacio
nal. na amplitude de todo o sistema. A iniciativa feneceu; 
os trabalhos de Carlos Ilidro da Silva. seja pela impren
sa. como em sua fazenda. aberta ao pUblico para demonstr! 
ções práticas. não conseguiram mobilizar o interesse dos 
fazendeiros. O custo da produção ainda proporcionava lar
ga margem de lucro ao empresário agrícola nas terras fer
teis de mato virgem. apesar dos preços crescentes do es
cravo; gastos com maquinãria agrícola; normas mais racio 
nais de cultivo. recup~ração de terras cansadas são anti
econômicos na época. 

* 
A P~ofa.ZuZeika Luis: 

Não se conhece a ãrea-da fazenda. fato não raro. pois 
a maioria das propriedades agrícolas estão ·pro-indiviso". 
Da orientação dos trabalhos da fazenda incumbia-se o fun
dador. Carlos Ilidro da Silva. cujos conhecimentos de agr~ 
nomia lhe haviam dado renome. Entre os méritos do mesmo,ê 
de se reconhecer o sentido agudo quanto à realidade com a 
qual se defrontava; suas experiências com o maquinário e 
com os processos de cultivo descritos no -Relatório·. co~ 
provam seu empenho em ajustá-las às condições do meio 
não apenas no plano físico. como no econômico e social. 

* 
AP~ofa.Be~enice Copsetti: 

1. Estes problemas estão claros no texto do ReZató~io.P! 
ra Carlos Ilidro da Silva. sem arado não há agricultura. 
As terras cansadas estão apenas endurecidas. mas ainda r! 
cas em princípios nutritivos. não aproveitados. em resul
tado dos métodos irracionais de cultivo do solo. Muitas 
colheitas poderia. ser obtidas com o simples revolvimento 
da terra, antes que fosse necessário o estrume.Reconhecia 
a importância da rotação das culturas. sobre a qual real! 
zava experiências na Fazenda S.Carlos. Sobre 
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cafe. principal lavoura da propriedade, o maior espaçame! 
to entre as plantas resolveria o problema das doenças,pr~ 
porcionaria melhores condições ã associação com a cultura 
dos gêneros alimentlcios e, implicitamente, asseguraria o 
nlvel de produtividade. 

2. O subsldio financeiro foi restrito ã fazenda são Car
los; o objetivo do Governo, ao aceitar o projeto apresen
tado pelo proprietário, foi transformá-la em escola prãti 
ca de agricultura, aberta a todos os interessados, como 
campo de experiências. onde se pudessem observar o traba
lho das máquinas 
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