
Série CoperBooks 

Novembro de 2020

História do açúcar
no Brasil



introducaoI N T R O D U Ç Ã O

Temos um modelo de negócio único. Somos uma plataforma 

global integrada e líderes mundiais na comercialização de açúcar 

e etanol. Prover energia renovável e alimento natural para o 

bem-estar da sociedade é o nosso propósito.

Com investimento constante, aperfeiçoamos nossos processos. 

Com uma operação logística integrada, eficiente e sustentável 

em toda a cadeia de negócios, conquistamos o reconhecimento e 

nos tornamos referência dentro e fora do país.

Compilamos nossa expertise nesta série de livros digitais que 

estamos produzindo. É um canal para compartilharmos conteúdo 

relevante com nossos públicos interno e externo, de uma forma 

leve e de fácil visualização.

Nesta edição, contamos a trajetória do açúcar pelo mundo até 

chegar ao Brasil, a sua relevância na formação da sociedade 

brasileira atual e na criação das estruturas políticas do país, a 

história do Engenho dos Erasmos e o papel do açúcar na 

construção do Porto de Santos, onde se localiza o Terminal 

Açucareiro Copersucar (TAC).
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B o a  l e i t u r a !

João Roberto Teixeira
Presidente da Copersucar
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1.

A história do açúcar começa no século 5, na Ásia. Até chegar ao Brasil, 
no século 16, ele atravessou continentes e foi artigo de luxo na Europa. 
Hoje, exerce papel relevante na economia do país, que se tornou o maior 
exportador mundial do produto.

4

Como o açúcar
chegou ao Brasil
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Os indianos desenvolvem a 
técnica de solidificar o caldo 
da cana-de-açúcar e 
transformá-lo em cristais 
granulados, parecidos com 
areia. Por isso, o açúcar era 
chamado de sharkara, que 
significa cascalho, em 
sânscrito.

Ásia
- século V 

Os árabes chegam à Índia, 
desenvolvem novos 
processos de fabricação, 
conseguindo filtrar as 
impurezas e torná-lo mais 
branco, e o levam ao 
Oriente Médio. O termo 
para o produto era 
al-sukkar, que deu origem  
à palavra açúcar.

Oriente Médio
- século VII  

Chega ao continente em 
diversas áreas de ocupação 
islâmica, como a Sicília 
(Itália), o norte da África e o 
sul da Península Ibérica. Em 
razão do cultivo difícil, 
ganhou status de especiaria 
de alto custo, exclusiva da 
nobreza.

Europa
- século X   

A trajetória do açúcar
pelo mundo até o Brasil

 

Em 1494, o Tratado de Tordesilhas dividiu a América entre Espanha e 
Portugal, e, para ter direito à sua parte, os portugueses tinham de 
ocupar de fato seus territórios.

A Coroa Portuguesa encontrou no açúcar a solução óbvia: possuía 
experiência em sua produção, em suas plantações na Ilha da Madeira 
e nos arquipélagos de Açores, Cabo Verde e São Tomé, e tinha terras 
em abundância no Brasil para produzir açúcar em larga escala.

Além disso, Portugal mantinha contatos comerciais e relacionamento 
com o mundo financeiro, principalmente com banqueiros genoveses 
e flamengos, o que facilitava o acesso a linhas de crédito para os 
investimentos básicos e abria as portas do mercado europeu.

https://www.copersucar.com.br/noticias/como-o-acucar-chegou-ao-brasil-copersucar/ 

*Leia mais no site

Açúcar: solução para ocupar o Brasil

O açúcar chega à América 
nas naus do italiano 
Cristóvão Colombo e ganha 
impulso com os portugueses 
e espanhóis, que passaram a 
produzir açúcar em suas 
colônias no continente 
americano.

América
- século XV
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O açúcar na formação
da sociedade
brasileira atual

2.
Produto mais importante da economia no Brasil colonial, o açúcar 
ajudou a moldar a sociedade e a cultura nacionais. Ele foi o berço da 
estrutura agrária do país.

Para sua produção, foram doadas terras, homens deixaram a Europa 
sonhando com riqueza e organizou-se o comércio brasileiro.
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https://www.copersucar.com.br/noticias/papel-acucar-formacao-sociedade-brasileira/

*Leia mais no site

“As articulações 
sociais, a composição 
étnica, os padrões 
culturais, as relações 
de trabalho e de poder 
forjaram-se em torno 
dos engenhos e das 
lavouras de 
cana-de-açúcar.”
Vera Lucia Amaral Ferlini
Professora do Departamento de 
História da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo 
(FFLCH/USP)

Primeiros
passos

1530
Rei D. João III monta expedição pela costa 
brasileira até o Rio da Prata, comandada 
pelo fidalgo Martim Afonso de Souza.

1532
Na volta da expedição, o fidalgo funda a 
vila de São Vicente (litoral paulista), a 
primeira do país, e o primeiro grande 
engenho.

1534
Implantação da produção açucareira. 
Região de São Vicente torna-se um dos 
principais centros produtores de açúcar 
do Brasil.



3.
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Construído em 1534 por Martim Afonso de Souza, donatário da 
capitania de São Vicente (SP), o Engenho do Governador passou 
a se chamar “dos Erasmos” em 1540, quando adquirido pela 
família Schetz. Foi um marco histórico para o desenvolvimento da 
cultura de açúcar no Brasil.

Além da fábrica propriamente dita, comportava construções para 
servir de moradia, administração e ferraria. A produção de 
cana-de-açúcar para exportação funcionou até o século 18, 
quando entrou em decadência e encerrou suas atividades.

Engenho dos Erasmos:
marco da cultura açucareira



*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/noticias/engenho-dos-erasmos-marco-historico-aberto-a-visitas-guiadas-copersucar/ 
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Curiosidade: o açúcar 
era embarcado em 
Santos (SP), dentro de 
caixas, com destino a 
Portugal. O Pão de 
Açúcar, famoso 
cartão-postal do Rio
de Janeiro (RJ), levaria 
esse nome devido à 
semelhança com as 
fôrmas cônicas nas 
quais os blocos de 
açúcar eram 
armazenados e 
embarcados nos navios 
rumo à Europa.

Em 1943, Otávio Ribeiro de 
Araújo comprou os terrenos 
com as ruínas do engenho e 
a propriedade foi loteada. 
Mas, em 1958, foi doada à 
FFLCH/USP, se tornando o 
Monumento Nacional 
Ruínas Engenho São Jorge 
dos Erasmos, a mais antiga 
evidência física preservada 
da colonização portuguesa 
em território brasileiro.

Hoje, o engenho promove 
programas educacionais 
interdisciplinares e é aberto 
para visitas guiadas 
gratuitas.

Monumento 
Nacional
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4.
As instâncias da vida colonial brasileira delinearam-se a partir do 
açúcar. A estrutura caracterizada pela grande propriedade, a produção 
predominantemente de exportação e uma sociedade polarizada, com 
uma massa de população livre significativa, é o que a professora Vera 
Lucia Amaral Ferlini denominou 'a civilização do açúcar'.

Posteriormente, esses homens livres, que se colocavam a serviço dos 
grandes proprietários, são fundamentais na criação das estruturas 
políticas do Brasil independente. “O açúcar vai cristalizar a base dessa 
elite”, afirma Vera Lucia. 10

O açúcar na criação de
estruturas políticas no país
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No Nordeste, a história da cana-de-açúcar 
começa em 1535: Duarte da Costa instala os 
primeiros canaviais na capitania de 
Pernambuco e Jerônimo de Albuquerque 
funda o primeiro engenho da região, em 
Nossa Senhora da Ajuda, nas proximidades 
de Olinda.

Produção modernizada
Com a riqueza herdada do café, mão-de-obra imigrante e uma 
eficiente rede de transporte, São Paulo moderniza a produção de 
açúcar. Gradativamente, cria uma organização mais racional, com 
cabeça de empresário. O exemplo dessa transação para o moderno 
foram os engenhos centrais, que modificaram práticas sociais mais 
arcaicas e transformaram o modelo de produção.

Eram subsidiados.

Proibiam utilização de mão-de-obra escrava.

Recebiam cana-de-açúcar de terceiros.

Muitos fazendeiros passaram
a arrendar suas terras.



https://www.copersucar.com.br/noticias/a-civilizacao-do-acucar-caracteristicas-singulares-estruturam-as-

politicas-no-brasil-copersucar/ 

*Leia mais no site

Anos 1950: no Centro-Sul, a 
produção aumentava 
consideravelmente a cada safra, 
enquanto no Nordeste, as usinas 
mais obsoletas apagavam suas 
caldeiras. Cenário que se mantém 
até hoje.
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Curiosidade: na época, o início da 
safra era em 6 de agosto, dia de 
Bom Jesus da Cana Verde.
Na comemoração, ao fim da 
cerimônia religiosa, começava o 
banquete, com danças e cantos.



5.
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Maior polo marítimo exportador de açúcar do país até hoje, o Porto de 
Santos (SP) foi criado para escoar a produção de açúcar, no início do 
século 16. Reza a lenda que, nessa época, o produto tornou-se moeda de 
troca na vizinha Vila de São Vicente.

O primeiro trecho do que viria a se tornar o maior complexo portuário 
brasileiro consolidou-se no Lagamar do Enguaguaçú, que significa 
“grande enseada” em tupi, local do atual centro da cidade de Santos.

A história do Porto de Santos
começa com o açúcar
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1630
O Brasil passa a ser o maior produtor 
mundial de açúcar.

1792
Inaugurada a estrada Calçada do 
Lorena, rota de acesso ao porto.

Até então, o açúcar chegava ao 
porto em lombo de mula.

1892
Inaugurados os primeiros 260 
metros de cais construídos.

Cresce rapidamente, atravessando 
todos os ciclos econômicos do país, 
tornando-se o maior complexo 
portuário da América Latina 
atualmente.



Ponto estratégico para as atividades de exportação da companhia, o 
Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), localizado no Porto de Santos, 
foi inaugurado em 1998 e, em 2013, teve sua estrutura ampliada.

Hoje, tem capacidade de armazenagem estática de 300 mil toneladas 
de açúcar a granel, de atender embarcações de grande porte (acima de 
70 mil toneladas) e de embarcar 5,4 mil toneladas/hora.

A eficiência de recepção e descarga é de 36 mil toneladas/dia, podendo 
carregar até 60 mil toneladas/dia em navios.
Com a maior utilização do transporte ferroviário, estima-se a 
eliminação de 100 mil viagens por ano de caminhões.

https://www.copersucar.com.br/noticias/a-historia-do-porto-de-santos-comeca-com-o-acucar-copersucar/ 

*Leia mais no site
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TAC
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