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Abstract: Un marco importante en la historia agraria de Brasil fue la Ley de Tierras de 1850. Esta ley 
marcó el fin de la repartición de los privilegios del antiguo régimen y, sin embargo, inauguró otra forma 
de diferenciación social al imponer la compra como única forma de acceso a la tierra pública, 
prohibiendo la tradición de la posesión y legitimando, así, la privación de los derechos consuetudinarios 
de los trabajadores rurales, sean indios, quilombolas o labradores libres. Sin embargo, este proceso de 
mercantilización de la tierra no fue transpuesto inmediatamente al suelo urbano, que siguió siendo 
apropiado a través de la enfiteusis. La corona portuguesa y las órdenes eclesiásticas eran los mayores 
propietarios de la tierra urbana. En esta legislación, la frontera entre las tierras rurales –que deberían 
ser medidas, demarcadas y registradas– y las urbanas, fue definido por la incidencia del impuesto 
llamado «Décima Urbana». Antes de la década de 1890, el crecimiento de la población y la 
industrialización no fueron tan significativas o capaces de provocar cambios rápidos en las zonas rurales 
del país. En muchas regiones, el núcleo urbano no era más que una fracción de una finca más grande 
donada por su propietario para el establecimiento de un patrimonio. Así es el continuum rural-urbano 
en el siglo diecinueve, materializado por la acción del Estado y de los propietarios. Aunque, las leyes no 
explican totalmente los cambios en los derechos de propiedad: la propiedad es un derecho siempre 
actual que se actualiza como institución a medida que sobre ella recaen derechos y obligaciones 
económicas y sociales. Además, rural-urbano es una construcción social. A partir de esta problemática 
se sitúa nuestra propuesta de evaluar los cambios en los derechos de propiedad y el acceso a la tierra y 
sus recursos en el marco de la historia agraria brasileña.  
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1. Introdução 

Na visão dos viajantes estrangeiros, a cidade do Rio de Janeiro oitocentista, capital da corte 
imperial portuguesa, aparece territorialmente cindida entre o rural e urbano, às vezes referida 
de forma pejorativa como uma cidade entre dois mundos, oscilando entre o progresso e o 
atraso revelado através de suas principais mazelas: o clima quente, o caos urbano e a 
escravidão. A partir de 1808, com a transferência da corte portuguesa para esta cidade, depois 
elevada à categoria de Reino Unido, o mundo rural que se formou nos trópicos desde a 
colonização começou a ser considerado como retro-área da modernização em curso.  
 
Inúmeras obras de infraestruturas foram criadas para abrigar a família real e uma multidão de 
súditos que a acompanhou na travessia oceânica, o que fará crescer a demanda por moradias, 
terras e alimentos numa sociedade que começava a despertar para a urbanização. Schwarcz & 
Starling (2015,281) sintetizaram essas transformações: “[...] de um dia para outro, nos locais de 
maior acesso foram sendo edificados palácios, jardins públicos e amplas avenidas. A corte 
obteve, ainda, outras melhorias: arborização (a partir de 1820), calçamento com 
paralelepípedos (1853), iluminação à gás (1854), bondes puxados a burro (1868), rede de 
esgoto (1862) e abastecimento domiciliar de água (1874)”.  
 
A transferência e criação de novas instituições politico-administrativas transformaram a cidade 
em novo centro do poder do império português. Para a arrecadação de recursos fiscais, D. João 
VI criou a Décima Urbana, um tributo que recaía sobre a propriedade edificada nas áreas 
urbanas das cidades brasileiras, e gradativamente deu origem ao Imposto sobre Prédios (1873), 
Imposto Predial (1881) e ao Imposto Predial e Territorial Urbano que se pratica atualmente. 
Entretanto, as terras continuaram a serem distribuídas pelo sistema tradicional das sesmarias: 
“dadas de terras” (rurais) e “chãos de terra” (urbanos); foram mantidas as delimitações entre 
termo e rossio; a posse simples da terra generalizou-se entre a população que não tinha acesso 
legal à terra; os grandes proprietários continuaram a usurpar as terras públicas como 
consequência da necessidade de expansão das lavouras de exportação.  
 
Entre 1808 e 1850 pouco se legislou para tentar controlar o caos fundiário causado pelo 
sistema de sesmarias, que finalmente foi extinto em 17 de julho de 1822, no mesmo ano da 
independência do país. Em 1824, a primeira constituição do Brasil como Estado-nação instituirá 
a propriedade fundiária privada, que será consagrada com a Lei de Terras de 1850. Para Silva 
(1996), esta lei foi promulgada para tentar solucionar o problema fundiário entre o Estado e a 
nova classe de proprietários de terras formada com a riqueza do café na região sudeste do país. 
A rubiácea encontrou nas terras do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais condições 
ecológicas bastantes favoráveis (altitude, pluviosidade, terras férteis) para desenvolver-se 
(Silva, 1996,89). É consenso na historiografia considerar que entre 1822 e 1850, a posse foi 
institucionalizada como forma preferencial de apropriação da terra. Para Costa Porto 
(1965,176), a “posse” ditara raízes fundas, talvez se houvesse tornado mais comum do que a 
solicitação de sesmarias, sobretudo depois da Resolução de 17 de julho de 1822: se o governo 
não distribuía mais terras, o morador, que encontrava solo sem dono, não tinha outro jeito 
senão ocupá-lo.  
 

Mas nem sempre a ocupação foi empreendida em “solo sem dono” ou terras públicas. A falta 
de um ordenamento jurídico sobre as terras gerou inúmeros conflitos, sobretudo a formação 
de uma sociabilidade violenta, como relatou o Presidente da Província do Rio de Janeiro em 
1843: “um germe fecundíssimo de desordens e de crimes tem sido a confusão dos limites das 
propriedades rurais, tanto as adquiridas por sesmarias primitivamente, como as havidas por 
título de posse com cultivos efetivos. As divisas principalmente dessas últimas só são firmadas e 
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respeitadas por armas de fogo desfechadas de emboscadas de trás dos grossos troncos de 
nossas árvores seculares. (Apud Silva, 1996, 90).  
 
Holanda (1969), no clássico Raízes do Brasil, ao estudar o processo de urbanização na América 
declarou que toda a estrutura da sociedade colonial constituiu-se fora dos meios urbanos. 
Utilizou a célebre metáfora do semeador e do ladrilhador para explicar as diferença nas formas 
de apropriação territorial entre portugueses e espanhóis; no primeiro caso, as cidades que os 
portugueses criaram caracterizava-se pela desordem, pelo desleixo, pela imprevidência; ao 
contrário dos espanhóis que teriam planejado as cidades que construíram como fruto da 
racionalidade, do método, das regras rígidas das Leis das Índias.  
 
Freyre (1951) imaginou a cidade como contraponto à decadência do patriarcado rural, como 
espaço de novas sociabilidades capazes de transformar os hábitos e costumes sociais coloniais 
mimetizados do comportamento europeu. Na impossibilidade de resenhar aqui toda a tradição 
historiografia que se seguiu a estas obras, pode-se dizer que elas enfatizaram mais os aspectos 
da colonização do que a construção diferenciada dos espaços rurais e urbanos no Brasil, 
chegando ao consenso de que o mundo urbano formou-se a partir dos resquícios da estrutura 
agroexportadora, latifundiária, escravista e patriarcal. 
 
Em síntese, “as cidades eram ilhas contadas, cercadas pelo ambiente rural, sendo a escravidão 
onipresente” (Schwarcz & Starling, 2015,282). Para as autoras, “o peso da população rural era 
enorme quando contrastada com a urbana. A população das capitais do Império representava 
8,49% da total em 1823, 10,41% entre 1872, e 9,54% em 1890” (Schwarcz & Starling, 
2015,283). Acrescentam ainda que 50% deste contingente estava concentrado em apenas três 
capitais: Rio de Janeiro, Salvador e Recife. 
 
Ao dialogar com esta tradição de estudos, as pesquisas pioneiras de Marx (1988, 1991) e Glezer 
(2007) acentuaram aspectos negligenciados pelas antigas interpretações. Marx destacou o 
papel do poder eclesiástico na formação do espaço urbano colonial, revelando o processo de 
laicização das terras decorrido da despatrimonialização dos bens eclesiásticos. Glezer estudou a 
questão da terra urbana no âmbito da formação social brasileira através da legislação imperial 
oitocentista. A autora mostrou que a distinção entre a terra urbana e a rural é bastante nítida 
na legislação imperial produzida para esclarecer a aplicação da Lei de Terras de 1850: “a 
indicação da área urbana pelo espaço físico demarcado pela Décima Urbana sobrepunha-se as 
previamente existentes, as do termo e do rossio, que de modo peculiar continuaram existindo, 
pois a legislação imperial diversas vezes as reitera” (Glezer, 2007,33). 
 
Para o caso da cidade do Rio de Janeiro, destacam-se as pesquisas de Fragoso (1998), Fridman 
(1999) e Cavalcanti (2004). Fragoso mostrou a complexidade da montagem do sistema agrário 
escravista e exportador capaz de recriar a acumulação endógena, mostrando a concentração 
das propriedades pelos ricos comerciantes da praça mercantil fluminense. Fridman (1999,130) 
conclui que “quando o solo tornou-se uma mercadoria de interesse dos posseiros e dos 
proprietários rurais, grandes glebas na cidade do Rio de Janeiro tanto no centro quanto nos 
subúrbios acabaram divididas. [...] tal fracionamento ocasionou posteriormente um amplo 
processo de urbanização nas freguesias rurais da zona oeste” da cidade. Por sua vez Cavalcanti 
(2004,276), analisou a dinâmica do mercado urbano de terras através dos livros da Décima 
Urbana entre 1808-1812, e concluiu que “o mercado imobiliário assentava-se em quatro 
vetores: o da compra, venda e troca de imóveis; o da construção (que movimentava setores de 
mão-de-obra, transporte, projetos e obrigações legais junto ao Senado da Câmara e aos 
fornecedores de materiais, ferramentas etc.); o locatício de prédios; e finalmente, o vetor de 
arrendamento ou aforamento, sobretudo de terrenos”.  
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Recentemente, no âmbito da geografia histórica, Rebeca Nascimento e Doralice Maia (2011) 
analisaram os impactos iniciais da Lei de Terras na estrutura fundiária da Paraíba, estudando o 
processo de privatização do solo urbano, mostrando o surgimento de novos termos 
urbanísticos como “alinhamento, demarcação, desincorporação, arruamento (...) lotes e os 
loteamentos que surgem tão somente com o sistema de compra e venda da terra” (Nascimento 
& Maia, 2011, 48). 
Destaco um aspecto singular consensual entre os historiadores agrários destacado por Holston 
(1993,67): “a lei de terras no Brasil promove conflitos, e não soluções”; nesta arena de 
conflitos, “as distinções entre o legal e o ilegal são temporárias e sua relação é instável”. Esta 
lei, criada para aplicar a política de terras e colonização do período imperial, acabou por 
estabelecer uma distinção clara entre terra rural e terra urbana, garantindo a segurança 
jurídica necessária para que a terra pública ou privada viesse a ser mercantilizada. O Estado 
acionava uma nova categoria rural-urbano na apropriação territorial. 
 
Na continuação desses estudos, creio que outra vertente poderia ser utilizada para adensar os 
estudos da apropriação territorial e as decorrentes mudanças nos direitos de propriedade, 
como a ideia de continnum rural-urbano.1 Esta noção pode aproximar e integrar os espaços 
rurais e urbanos, evitando as dicotomias, afirmando as especificidades próprias entre o urbano 
e o rural, as relações complexas e dinâmicas em permanente transformação entre o campo e a 
cidade na formação da sociedade brasileira.  
 
Com esta proposição, percebe-se a produção do espaço rural e do urbano como construções 
sociais em permanente transformação. Por exemplo, não obstante a cidade do Rio de Janeiro 
possuir capitalidade, ser difusora de novas sociabilidades modernas, Schwarcz & Starling (2015, 
281-282) “os fazendeiros do interior e de outras províncias temiam pela entrada de seus filhos 
nas ‘delícias da Babilônia fluminense’. Não que esta aristocracia da terra deixasse de ser 
reconhecer nas suas propriedades de café e nos solares que iam sendo construídos nas 
províncias e onde se podia oferecer um baile ou guardar  troféu de hospedar o imperador em 
visita. Mas era nas grandes capitais que a vida social ia se estabelecendo com sua febre de 
concertos e festas”.  
 
Não obstante a Décima Urbana ter se generalizado como “sinônimo de área urbana” (Bueno, 
2005,62), não se trata de afirmar uma contiguidade de espaço físico territorial rural-urbano 
indiferenciada; mais importante seria considerar que as leis não explicam totalmente as 
mudanças nos direitos de propriedade: a propriedade é um direito sempre atual que se atualiza 
na medida em que sobre ela recaem direitos e obrigações econômicas e sociais. Ademais, rural-
urbano, “são parte do mesmo território” (Rodrigues, 2014,431); é uma construção social na 
perspectiva territorialista que aqui assumimos. No exemplo citado, do ponto de vista cultural e 
político, as festas e bailes realizados nos solares rurais eram um evento social no qual se 
discutia os rumos políticos da nação, ocasião em que as alianças políticas podiam ser desfeitas 
ou celebradas, o que corrobora a ideia de integração entre esses espaços. Se é certo que os 
engenhos e fazendas eram unidades produtivas autossuficientes, formando verdadeiros 
potentados locais, os grandes proprietários muitas vezes absenteístas que formavam a elite 
agrária e social eram também detentores de cargos políticos da administração local, tendo o 
seu modo de vida marcado pela ambiência sociocultural rural-urbana. 
 
Relativamente à produção social desses espaços, mesmo em uma província pequena como o 
Rio de Janeiro, a distância entre as freguesias rurais localizadas a oeste da cidade era de dois 

                                                           
1 Para a definição e usos deste conceito, ver Wanderley, Maria de Nazareth Baudel. (2001) “A ruralidade 
no Brasil moderno. Por um pacto social pelo desenvolvimento rural”, Buenos Aires: CLACSO – Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
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dias de viagens até o centro urbano. Mas se a maior parte dos patrimônios eram rurais, a terra, 
sem o escravo, não tinha valor. Já no mercado imobiliário urbano, os foreiros eram nobres, 
donos de terra e comerciantes.  
 
Cavalcanti (2004,278) contabilizou entre 1808-1810, a existência de 8.708 “fogos” no Rio de 
Janeiro, distribuídos pelas freguesias urbanas (Sé, São José, Engenho Velho, Candelária e Santa 
Rita), e mostrou que 81,2% estavam ocupadas por inquilinos. Ele notou que os imóveis mais 
valorizados eram aqueles situados próximos “da zona central da cidade, lugar de agitação 
comercial, dos negócios, dos grandes eventos sociais, políticos e culturais da vida tipicamente 
urbana”. E que o valor do aluguel era determinado “pela proximidade que gozava do comércio, 
dos órgãos da administração pública, do poder político e religioso, dos logradouros importantes 
dotados de pavimentação, iluminação pública e outros benefícios”.  

 
Para perceber o processo de transformação na paisagem territorial que dará lugar a novas 
formas de apropriação do solo urbano ou rural, temos que considerar algumas inovações 
institucionais criadas desde meados do século XIX, que possibilitaram algumas mudanças nos 
direitos de propriedade: a criação do Código Comercial (Lei nº 556, de 25/06/1850), que 
legalizou a atividade bancária e tornou possível a organização das sociedades anônimas e 
sociedades comerciais; a Lei Euzébio de Queiroz (Lei nº 581, de 04/09/1850), que proibiu o 
tráfico de escravos das costas africanas para o Brasil, o que se deu tanto por pressão inglesa 
como por campanhas internas; a Lei de Terras (Lei nº 601, de 17/09/1850), que consolidou a 
propriedade fundiária privada, impondo a compra como único meio de obtenção de terras, 
alterando as condições para um individuo tornar-se proprietário. Os principais desafios dos 
legisladores era o de estruturar a transição do trabalho escravo para o livre assalariado, e 
dispor sobre as terras devolutas (públicas), distinguindo as que eram possuídas por títulos de 
sesmarias sem o preenchimento das condições legais daquelas apropriadas por posse “mansa e 
pacífica”. A nova lei determinou que as terras devolutas fossem medidas e demarcadas, e 
depois colocadas no mercado, a título oneroso para particulares e empresas. Com isso, o 
governo monárquico pretendia criar colônias de nacionais e de estrangeiros nas fronteiras no 
país; a regulamentação da Lei de Terras (Decreto 1.318, de 30/01/1854), estabeleceu a reserva 
de terras para a colonização dos indígenas, a fundação de novos povoados, a abertura de 
estradas, servidões e assentamentos de estabelecimentos públicos, porém tornando 
obrigatório indenizar os proprietários; temos que considerar também a criação de instituições 
bancárias, como a refundação do segundo Banco do Brasil, em 1853, com a junção do Banco do 
Brasil (do futuro Barão de Mauá), e do Banco Comercial do Rio de Janeiro, e a Lei Hipotecária 
(Decreto 1.237, de 24/09/1864), criando as bases das sociedades de crédito real; o Registro 
Torrens (Decreto 451-B, de 31/05/1890), e sua regulação (Decreto 955-A, de 05/11/1890), 
constituindo-se em um sistema especial de registro de imóveis originário da Austrália, em 1858, 
idealizado pelo irlandês Sir Robert Richard Torrens, para garantir a segurança plena da 
propriedade para os imóveis rurais, mas este registro foi e continua ainda a ser de pouco uso 
no Brasil. 
 
Convém ressaltar que não há trabalhos de síntese que possam dar conta de analisar 
comparativamente os efeitos da Lei de Terras de 1850 em todas as províncias do Império do 
Brasil e seus regimes agrários existentes num vasto território com diferentes ecossistemas que 
também condicionaram as formas de acesso à terra e os tipos de lavouras implantadas. 
Proponho aqui analisar o caso da província do Rio de Janeiro como uma realidade geoecológica 
ímpar, na qual desenvolveu-se a produção agroexportadora a partir da devastação da floresta 
tropical (a Mata Atlântica). Trata-se de uma região secundária na produção agrícola até meados 
do século XIX, em comparação com a importante produção açucareira da região nordeste do 
país. Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro era uma província dinâmica, uma cidade cosmopolita, 
centro do poder político, sede do império português desde 1808, sendo importante estudar as 
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descontinuidades nas formas de apropriação territorial no decorrer do processo de urbanização 
e mercantilização das terras quer no meio urbano quer no rural. 
 

2. A estrutura agrária da província do Rio de Janeiro na crise final do escravismo 

O Rio de Janeiro era a capital política, o principal porto de exportação, e apresentava a maior 
dinâmica comercial e financeira do Império do Brasil (1822-1889). De modo a perceber melhor 
os efeitos da Lei de Terras e do processo de mercantilização dos solos, podemos caracterizar 
sumariamente a sua estrutura agrária regional em três grandes áreas produtoras:  
 
a) a zona metropolitana da cidade, geograficamente delimitada pelo Recôncavo da Guanabara 
e pela Baixada Fluminense, e suas freguesias rurais que, desde meados do século XVIII, 
começaram a perder o dinamismo econômico. Isto deve-se ao ciclo do ouro na região das 
Minas Gerais, a transformar a paisagem rural das engenhocas de açúcar e aguardente em 
campos de policultura destinados ao abastecimento interno. O regime de exploração da terra 
era de base familiar, e às vezes, com utilização de um plantel reduzido de escravos. O acesso à 
terra era feito através de contratos agrários, com predomínio de pequenas propriedades de até 
100 hectares, e da posse simples das terras de fundos das sesmarias. A transmissão da 
propriedade era através de herança, doações entre parentes, ou mesmo por compra e venda 
de pequenas frações de terras aos recém-chegados.  
 
b) A região do Norte Fluminense, na Capitania de Paraíba do Sul, a cidade de Campo dos 
Goytacazes destacava-se como grande produtora de açúcar, em latifúndios, com mão de obra 
escrava e engenhos edificados desde 1750. Era uma área antiga de criação de gado, voltada 
para o mercado interno, associada à indústria açucareira. O acesso à terra ocorreu por 
conquista do território aos índios Goitacazes, por doações de sesmarias aos capitães que 
haviam prestados serviços à Cora nas lutas contra a invasão francesa e indígenas aliados e, pela 
usurpação de terras devolutas. A produção agropecuária era autossustentável (com roças de 
mandioca, milho, feijão, arroz, algodão, e criação de gado solto). Tais atividades eram 
realizadas por pequenos lavradores e pecuaristas, através de contratos de aforamento, 
geralmente por tempo indeterminado, com possibilidade de revalidação por até três vidas: a do 
contratante, dos seus descendentes diretos e, na falta de netos, à mulher. A criação de gados 
era realizada em pastos abertos. Anualmente, recolhia-se os animais aos currais, para marcá-
los a ferro, com a marca individual de cada proprietário. Na região, três grandes proprietários 
detinham o monopólio da terra: o visconde de Asseca, o proprietário Joaquim Vicente dos Reis 
e a Ordem dos Beneditinos. As sesmarias que estes senhores possuíam eram de limites 
imprecisos, o que tornava difícil aos pequenos produtores tornarem-se proprietários legais de 
terras. O quadro agrário era ainda composto por uma categoria de moradores e agregados, 
ocupando terras sem ônus, e arrendatários - sobretudo ligados a produção de farinha de 
mandioca - a perfazer um quantitativo que correspondia a mais de 40%, desde fins do século 
XVIII.2 
 
c) A região do Vale do Paraíba, formada pela bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e seus 
afluentes, em uma área de 57.000k2  de extensão, a circunscrever os limites entre as províncias 
do Rio de Janeiro (39,6%), São Paulo e/36,7%) e Minas Gerais (23,7%). Na Capitania de Paraíba 
do Sul (Rio de Janeiro), a lavoura extensiva do café necessitava de terras renováveis, e era uma 

                                                           
2 Para uma caracterização histórica da região, consultar a obra clássica de Lamego, Alberto. A terra 
goitacá. (1913-1943). Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 6 v.; Reis, Couto. (1997) Manuscritos de Manoel 
Martins do Couto Reys, 1785. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro; Faria, Sheila 
de Castro. (1998) A Colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, especialmente pp. 27-33 e pp.237-256. 
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atividade essencialmente baseada na monocultora escravista, dependente das flutuações do 
mercado mercantil. Entre 1830-1885, por exemplo, a metade da população era formada por 
cativos. O acesso à terra deu-se mediante acumulação de capital por uma classe de negociantes 
de grosso trato ligados ao comércio atlântico e aos mercados regionais do centro-sul do Brasil, 
que optaram por investir em terras, à medida em que se expandia a fronteira agrícola.3  
 
À partida, com a publicidade da Lei de Terras, não houve alterações radicais na estrutura da 
propriedade e seus regimes agrários. A nova cerca jurídica oitocentista atingiu mais 
radicalmente as populações pobres, que continuaram subordinadas ao poder dos barões do 
açúcar e do café, enfrentando uma luta constante por terras e seus recursos.  
 
A partir das duas últimas décadas do século XIX, houve nas áreas de policultura a 
movimentação de um incipiente mercado de terras, motivados pelos efeitos do processo de 
urbanização. Na zona oeste da cidade, as principais ordens eclesiásticos (carmelitas e jesuítas), 
grandes proprietários de terras, sobretudo na próspera freguesia rural de Guaratiba, colocaram 
parcelas das terras ocupadas à disposição de seus próprios foreiros e arrendatários. Porém, os 
grandes engenhos e fazendas desta freguesia já tinham iniciado o parcelamento das terras 
ociosas, abrindo uma nova frente de ocupação, a atrair novos agentes econômicos para a 
região. Já no caso de outra freguesia rural adjacente, Pedroza (2011, 243-244) observa que em 
Campo Grande, integrada desde 1877 ao planejamento urbano da cidade, os impactos foram 
maiores devido a extensão da linha férrea (o que não ocorreu em Guaratiba). O governo 
imperial desapropriou algumas áreas para a instalação de órgãos públicos; os grandes 
proprietários locais aproveitaram a oportunidade e colocaram no mercado parte dessas terras, 
a formar grandes loteamentos, beneficiados pelos melhoramentos urbanos. A forte pressão 
demográfica gerou uma rápida valorização das terras, antes transmitidas preferencialmente 
por formas não mercantis, o que desarticulou totalmente a economia moral tradicional desta 
freguesia.  
 
Relativamente às áreas dinâmicas de cultivo de cana de açúcar e de café, os grandes 
proprietários, os “barões do açúcar e do café” continuaram a exercer o monopólio da terra. No 
Vale do Paraíba, houve um declínio acentuado da produção de café, devido a persistência do 
uso de técnicas rudimentares, erosão dos solos, e perda de trabalhadores escravizados com a 
derrocada final da escravidão. Talvez as transformações mais significativas tenham ocorrido na 
região norte fluminense, em Campo dos Goytacazes, com o desenvolvimento da agroindústria 
açucareira e produção de aguardente. A partir de 1830, quando os engenhos começam a 
exportar em grandes quantidades, a paisagem agrária começou a se transformar: em pouco 
menos de 40 anos, a região apresentava um incremento na produção açucareira na base de 
134%, o que daria uma média em torno de 3,62% ao ano (Paranhos, 2006). Deste modo, o alto 
investimento de capitais nos engenhos e a aquisição de novos equipamentos para ampliar a 
capacidade da indústria açucareira geraram duas vertentes de produção: o dos engenhos 
centrais e o das usinas de açúcar (Oscar, 1985). 
 
O Decreto Legislativo nº 2687, de 06 de novembro de 1875, ao permitir a utilização de 
subsídios  financeiros, públicos e privados, possibilitou a criação dos engenhos centrais. 
Entretanto, havia algumas exigências oficiais a serem cumpridas para a concessão de créditos: 
os empresários e capitalistas deveriam se associar em torno de uma mesma unidade central 
produtiva, com obrigatoriedade da amortização do capital subvencionado; exigia-se a 
dissociação das atividades agrícola e industrial, com o aproveitamento obrigatório da produção 

                                                           
3 Para um detalhamento da estrutura agrária de Paraíba do Sul, consultar Fragoso, João. (2013) Barões 
do café e sistema agrário escravista. Paraíba do Sul / Rio de Janeiro (1830-1888), Rio de Janeiro: 7 
Letras. 
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de cana de açúcar pelos moradores, agregados e lavradores, assim como a proibição do 
trabalho escravo nas atividades fabris; por fim, determinava-se que esses estabelecimentos 
deveriam ser fiscalizados diretamente pelas autoridades governamentais. 
 
De acordo com Paranhos (2006), Oscar (1979) e Pang (1979), foram montados na região norte 
fluminense os primeiros engenhos centrais do país. Entre eles, os autores destacam que o 
Engenho Central de Quissamã, em Macaé, teria sido o primeiro da América do Sul. No total, 
foram criados seis engenhos centrais no Brasil a partir de 1877, sendo três situados no Rio de 
Janeiro, um em São Paulo e na Bahia, e outro no Paraná. Os Quadros 1 e 2 reproduzidos aqui a 
partir de Paranhos (2006), permite visualizar os respectivos proprietários, a data de criação dos 
engenhos e usinas e as suas localizações, a revelar as áreas economicamente mais dinâmicas 
em cada província do Império do Brasil, as concessionárias criadas pelos “barões do açúcar”, 
dimensionando o estimável capital subvencionado para o fortalecimento da agroindústria 
açucareira. Nota-se na rubrica dos proprietários a ostentação de títulos nobiliárquicos e 
patentes militares a revelar ainda as persistência das hierarquias sociais do antigo regime no 
final de Oitocentos. 
 
Quadro 1: Criação de engenhos centrais no Brasil a partir do Decreto Legislativo nº 2687 de 

06/11/1875. 

Engenhos Proprietários Criação Localização Concessionário Capital 

Engenho de 
Quissamã 

Visconde de 
Araruama 

12/09/1877 Macaé, RJ Cia. Engenho 
Central de 
Quissamã 

1.000:000$000 

Engenho de 
Morretes 

Comendador 
Antonio 
Ricardo dos 
Santos 

02/06/1878 Morrete, PR Tenente Corone 
José Celestino 
de Oliveira 
Santos 

100:000$000 

Porto Feliz Tenente 
Coronel Luiz 
Antonio de 
Carvalho 

28/10/1878 Porto Feliz, SP Cia. Açucareira 
Porto Feliz 

300:000$000 

Barcelos Domingos 
Alves Barcelos 

23/11/1878 São João da 
Barra, RJ 

Cia. Agrícola de 
Campos 

600:000$000 

Bom Jardim Visconde de 
Sergimirim 

21/01/1880 Santo Amaro, 
BA 

Visconde de 
Sergimirim, 
Barão de 
Aramaré;Barão 
de Oliveira e 
Manuel Pinto 
Novais 

700:000$000 

 
Quadro 2: Criação de engenhos açucareiros no Norte do Rio de Janeiro, desde 1875.  

Usina Capital Creación Propietario 

Limão 3.600:000$000 1879 João José Nunes de Carvalho 

Queimado 3.100:000$000 1880 Julião Ribeiro de Castro 

São José 3:800:000$000 1883 Francisco Ribeiro de Vasconcellos 

São João 4.100:000$000 1884 Francisco Antonio Pereira Lima 

Outeiro 2:500:000$000 1884 Dr. Rodrigues Peixoto 

Sapucaia 2.000:000$000 1884 Visconde de Santa Rita 

 
Os efeitos da Lei de Terras sobre o solo urbano não tem merecido estudos aprofundados. 
Cavalcanti (2004,281) ao analisar o comportamento do mercado de compra e venda de imóveis 
nas primeiras décadas do século XIX, assegurou que houve uma “grande valorização da térrea e 
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dos prédios localizados na área urbana da cidade quando comparados ao valor de outros 
imóveis situados na periferia e, mais ainda, em outros municípios. Enquanto na cidade do Rio 
de Janeiro o valor médio de uma braça (2,20m) de terreno, medida na sua testada, valia 
94$000rs, fora do perímetro urbano poderia ser comprada por 2$000rs”. Nota-se que os 
investimentos em imóveis urbanos começaram a tornar-se bastante lucrativos desde a 
transferência da corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro.  
 
Fridman (1999,214, grifos no original) mostrou que “entre 1821 e 1850, quando o volume do 
café exportado pelo Brasil quintuplicou, a população trabalhadora concentrou-se perto dos 
portos ou das trilhas, no litoral e nas montanhas da cidade. Como a atividade agrícola 
vinculava-se à comercial, deve-se associar também a esse processo o surto urbano que havia 
engendrado a expansão de moradias dos mais abastados em direção à Cidade Nova, São 
Cristóvão, Glória, Catete, Flamengo e Botafogo, no clássico processo de retalhamento das 
chácaras”. 

3. Conclusão 

Em perspectiva comparada, o processo de formação do Estado liberal brasileiro não se formou 
a partir da desintegração da ordem feudal, mas sim da existência de terras amortizadas, terras 
da igreja, terras das comunidades indígenas e terras da comunidades políticas (Câmaras 
Municipais). Sobre estas terras investirá o Estado liberal num processo longo e complexo que 
somente adquirirá contornos definidos quando o Brasil encontrar o seu lugar na divisão 
internacional do trabalho. A partir de então, a ideia de “desperdício”, de “atraso”, aparecerá 
de forma mais clara, configurando a ideia de desenvolvimento econômico a justificar o 
processo de absolutização da propriedade.  

Neste contexto, o Brasil forma um caso peculiar, porque nem as terras das comunidades 
indígenas nem as terras da igreja nem as das Câmaras Municipais constituem um volume 
importante. A abundância de terras no país tem sido um dos principais aspectos destacado 
pelos historiadores quando consideram o desenvolvimento do capitalismo agrário, sobretudo 
na conjuntura da economia cafeeira.  

Com base nos trabalhos de Moreira (2012), especialista da questão indígena brasileira, 
poderíamos dizer que a singularidade brasileira deve-se ao fato de que a desamortização de 
terras da igreja e das corporações civis não ter sido uma preocupação central no projeto 
modernizador da estrutura agrária oitocentista. De facto, a desamortização ocorrerá nos 
aldeamentos indígenas, cuja terras tornaram-se públicas e inalienáveis.  

Por sua vez, Glezer (2007), ao estudar os efeitos urbanos da Lei de Terras de 1850 em São 
Paulo, afirma que não houve determinações imperiais para desapropriações ou venda de bens 
das ordens religiosas, recolhimentos, irmandades ou confrarias. Quanto mais não seja, esses 
atos, se existiram, foram bastante isolados e não uma regra geral. As corporações religiosas 
continuaram a existir, assim como as Câmaras Municipais em cada cidade ou vila, até 1828, 
quando foram extintas. O que de facto ocorreu como uma das primeiras medidas da legislação 
liberal foi a extinção das corporações de ofícios e, depois, dos morgadios (1835).  

Entretanto, de acordo com Glezer (2007, 202) houve medidas de desapropriação de bens para 
fins de utilidade pública, quando em 1826 e 1827, respectivamente em São Paulo e em Olinda, 
ocorreu a desapropriação do Convento dos frades franciscanos para a criação dos cursos de 
ciências jurídicas e sociais. Entretanto, desde 1809, as propriedades urbanas das corporações 
religiosas estavam sujeitas ao pagamento do imposto da Décima Urbana, assim como a 
escravaria que possuíam, mas os religiosos estavam isentos de tributação relativa aos bens 
rústicos de maior valor. Houve uma única tentativa de desamortização de bens eclesiásticos, e 
isso teria ocorrido no século XVIII, na administração do Vice-Rei Conde de Rezende. Em 1799, 
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ao atender a uma determinação real, o Vice-Rei “ordena as ordens religiosas, confrarias e 
sociedades de mão-morta que se desfaçam de seus bens urbanos e rústicos e recolham o 
produto da venda e os dinheiros dos cofres das corporações ao Cofre do Empréstimo, com 
juros de 4% ao ano”, ou seja, decretou a venda de bens de mão-morta dos jesuítas, que 
estavam na custódia do governo. A Igreja reagiu, e tudo indica que não houve compradores. 

De acordo com Glezer (2007,204-205), no caso das terras das corporações civis, o regime 
imperial fez uma intervenção mais liberalizante, mas também bastante pontual: transformou 
os antigos conselhos das vilas em câmaras municipais. As terras do termo das antigas vilas 
poderiam ser doadas sem ônus ou aforadas pela municipalidade, exceto aquelas que 
estivessem ocupadas, e esses moradores passariam a ter a obrigação de registrá-las. As terras 
devolutas, isto é, sem registro particular ou com posseiros, e que não pertenciam ao 
patrimônio imperial, provincial ou municipal, deveriam ser vendidas em hasta pública. A lei 
estabeleceu a compra como forma de obter a propriedade, mas os campos de uso comum 
foram mantidos para o uso geral dos moradores das freguesias, municípios ou comarcas.  

Em resumo, os efeitos liberalizantes da Lei de Terras de 1850 permitiu a continuidade, em 
muitos aspectos, do sistema de apropriação territorial do antigo regime, embora tenha abolido 
as doações de sesmarias: as corporações religiosas mantiveram as propriedades de mão-
morta; o patrimônio territorial das corporações civis continuou a existir, assim como os foros e 
laudêmios necessários a obtenção de renda pelas Câmaras Municipais que, ao longo do 
tempo, foram perdendo o controle administrativo de seu patrimônio, a promover uma 
situação historicamente insolvível de sobreposição de direitos; já os campos de uso comum 
foram mantidos, assim como os direitos de propriedade independentemente das formas de 
aquisição das terras. 

No final do século XIX, os principais desafios da elite agrária era equacionar a falta de créditos, 
baixar as taxas de juros dos empréstimos comerciais, promover os meios para importação de 
mão de obra livre e assalariada. A elite oligárquica continuou a defender a ideia de o Brasil ser 
o “celeiro do mundo”, perpetuando a ruralidade, a ideia de vocação agrícola do país, e a 
exclusão social recriada pela política agrária conservadora e autoritária dos novos tempos 
republicanos.  
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