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Apresentação e Agradecimentos

Este livro corresponde ao texto da segunda parte
de minha tese de doutoramento, revisado e ampliado. A
tese, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal Fluminense, foi apresentada em 2007, com o título “Economia, sociedade e
paisagens da capitania e comarca de Ilhéus no período
colonial”.
A primeira parte foi publicada em 2011 pela Editus
(Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz), sob o
título “Farinhas, madeiras e cabotagem: a capitania de
Ilhéus no antigo sistema colonial”. A opção de publicar a
primeira parte separada da segunda foi viável em razão
de ambas as partes tratarem de temas distintos, porém
articulados. A primeira parte analisa as formas de integração do território da capitania e comarca de Ilhéus no
sistema econômico colonial. O título do livro lançado em
2011 faz menção aos principais produtos de seu comércio ao longo do período colonial: por um lado, a farinha de mandioca, cuja produção especializada fez das
suas vilas as mais importantes para o abastecimento
de Salvador; já as madeiras de lei abasteciam a Ribeira

da Bahia e os reais estaleiros de Lisboa, envolvendo,
assim, a capitania no sistema mais amplo do comércio
imperial.
Na segunda parte da tese, por sua vez, desenvolvi
um estudo nos moldes de uma História Agrária das diferentes freguesias dispostas naquele território. Procurei
abranger uma gama de temas que compõe o universo da
produção rural e dos mecanismos de acesso aos bens
necessários para tal fim, como a terra e demais recursos naturais, além da mão de obra. Nesta seção o leitor
encontra descrições das estruturas agrárias, da população e das paisagens, contando com tabelas, gravuras e mapas que auxiliam na compreensão da formação
do território e das opções produtivas correspondentes.
Portanto, para os interessados na história deste território, ou de zonas específicas do mesmo, a segunda parte
se constitui num manancial de informações pacientemente coligidas das mais diferentes fontes textuais e
iconográficas e analisadas a partir das questões que
constituem a História Agrária.
Por esta razão, e pela constatação da atual pertinência do trabalho, dado o grande número de citações
e referências em obras mais recentes, resolvi enfrentar a tarefa da revisão e da edição. Além de correções
e incertos pontuais no texto original da tese, incluí um
item no capítulo III (“O espólio das terras jesuíticas do
Camamu”), resultado de pesquisas desenvolvidas em
Lisboa (em 2011), no âmbito do projeto “Terras Lusas:
Territorialidade e Conflito no Império Português do
Setecentos”, coordenado por Márcia Maria Menendes
Motta (Programa de Pós-Graduação em História,
Universidade Federal Fluminense PPGH/UFF – Brasil)
e Jose Vicente Serrão (Centro de Estudos de História

Contemporânea Portuguesa, Instituto Universitário de
Lisboa CEHCP/ISCTE – Portugal) (PPGH- UFF-Brasil).
No mais, o texto se mantém bem fiel ao original. Por esta
razão, optei por citar em nota os trabalhos sobre temáticas afins que surgiram depois, tantos os meus, como
de outros autores.
Agradeço imensamente a orientação de Sheila
Faria e os comentários da banca, composta por Ângelo
Alves Carrara, Francisco Carlos Teixeira da Silva, Carlos
Gabriel Guimarães e Márcia Menendes Motta. Agradeço
particularmente à professora Márcia Motta pelo tão proficiente período em que convivemos no projeto Terras
Lusas (2010-2011). Os debates com a equipe do projeto,
que também incluía Marina Monteiro Machado, Nívia
Pombo, Vânia Maria Lozada Moreira e José Vicente
Serrão, dentre outros pesquisadores, propiciaram-me
uma visão muito mais ampliada do problema da propriedade da terra e seus conflitos.
Agradeço também aos colegas do Departamento de
Filosofia e Ciências Humanas (DFCH) da Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC) pelo apoio e pelo compromisso com o aperfeiçoamento do nosso quadro de
professores, muitas vezes assumindo trabalhos extras
para possibilitar licenças para capacitação, como a que
oportunizou a realização das pesquisas que resultaram
no presente livro. Por último, não poderia deixar de
agradecer e parabenizar a equipe da Editus pelo cuidadoso e primoroso processo de edição desta obra.
Obrigado a todos!
O autor
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Conto de réis - Moeda divisionária portuguesa que permaneceu em uso no Brasil, correspondente a um milhão de reais
ou um milhar de mil-réis.
Cruzado - Moeda divisionária do Reino de Portugal, equivalente a 400 réis.
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Pataca - Moeda espanhola no valor de 420 réis, que circulou
em Portugal e na América portuguesa durante a União Ibérica
(1580-1640). Após a restauração, o Reino de Portugal lançou
uma pataca em prata, correspondendo a 320 réis.
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a 40 réis.
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a 100 réis.
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Pesos e Medidas
Alqueire - Medida de capacidade para grão e artigos secos,
equivalente a 36,27 litros.
Sírio - Medida que, na Bahia colonial, variava entre 1,5 a 2
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Arrátel - Antiga unidade de peso, equivalente a 16 onças,
0,46080 quilograma, ou uma libra portuguesa, por
aproximação.
Arroba (@) - Antiga unidade de medida de peso, equivalente a
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A braça quadrada confere 4,84 m².
Hectare - Medida agrária correspondente a 100 ares ou um
hectômetro quadrado ou, ainda, a 10 mil m².
Légua - Medida de distância de origem celta, variável conforme a época, o país e a região. Na América portuguesa, a
légua de sesmaria correspondia a 3 mil braças ou 6.600 m2;
a légua portuguesa correspondia a “28.168 palmos craveiros
ou 2.818 braças de 10 palmos cada uma ou 8 mil milhas”,
regulando mil passos. Como medida de distância, a légua
portuguesa media 5.572 m; e no Nordeste do Brasil a légua

equivale a 6 mil m. Como medida de superfície agrária, considera-se no Brasil a légua de 6 mil m² ou 3.960 hectares.
Palmo - Medida de comprimento equivalente a oito polegadas,
aproximadamente igual à distância entre a ponta do polegar
e a do mínimo ou a 22 centímetros.
Passo - Medida de comprimento equivalente a cinco pés ou
1,65 metro.
Pé - Medida de comprimento equivalente a 12 polegadas ou
0,33 metro.
Tarefa - Medida agrária, equivalente, no Ceará a 3,630 m2;
em Alagoas e Sergipe, 3,052 m2; e na Bahia, a 4,356 m2 (30
X 30 braças).
Vara - Medida de comprimento de cinco palmos ou 1,10
metros.
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