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A i" Conferencia Assucareira do Brasil reunida na
Bahia votou entre as suas conclusões a seguinte:
« Art. 6.° — Ficam delegados poderes á Sociedade
Nacional de Agricultura para solicitar do governo federal e dos Estados a nomeação de uma commissão
de agricultores, sob proposta da mesma sociedade Nacional de Agricultura, accordada com as sociedades agrícolas dos estados assucareiros, para estudar em Java, em
Cuba e nas antilhas francesas e inglesas:
a) O mais adiantado processo de cultura da canna,
da fabricação do assucar e álcool;
b) O melhor systema económico de suas usinas assucareiras;
c) As mais perfeitas organizações de estações agronómicas e do ensino pratico agrícola ;
d) A cultura dos diversos productos agrícolas, apropriados ás zonas tropicaes, explorados e a explorar-se
em nosso país, para a conveniente fundação dos estabelecimentos de que trata a lettra c.
Paragrapho único. Para o desempenho de tal missão serão reclamados da União e dos Estados os recursos necessários.»

Essa conclusão ficou sem applicação até que na
2a conferencia, reunida no Recife, foi approvada a
seguinte indicação:
«Art. i.° A'mesa da Conferencia Assucareira do
Recife fica delegada a incumbência de promover a immediata execução do disposto no art. G° das resoluções da i a Conferencia Assucareira do Brasil.
Paragrapho único. Para consecução de tal fim,
deverá a mesa formular um questionário minucioso a
ser elucidado pela commissão nomeada para visitar as
regiões, ditas no citado art. 6°, determinar as quotas
pecuniárias que tocam respectivamente á União e a cada
um dos Estados assucareiros.
Art. 2.° A mesa consultará o governo federal e
os governos estaduaes sobre se estão dispostos a con
tribuir com as quotas que lhes couberem e acerca
do prazo dentro do qual entrarão com as respectivas
quotas.
Art. 3.° A commissão, de que trata o art. i°
paragrapho único, será designada pela mesa e deverá
iniciar os seus trabalhos antes de maio próximo.
Art. 4.° O art. 6° das resoluções da Conferencia
Assucareira da Bahia fica revogado no que for contrario ao estatuído nesta indicação.
Recife, 17-3-1905 — Miguel Calmon du Pin c Almeida .»
Foi na mesma 2" conferencia nomeada a seguinte
commissão :
Dr. Miguel Calmon, da Bahia; dr. Theodoreto do
Nascimento, de Sergipe ; dr. Affonso de Mendonça,
de Alagoas; dr. RodolpliQ Araújo, de Pernambuco;
coronel José Maria, de Pernambuco.

A' Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco foram delegados poderes para preencher as
vagas que, porventura, viessem a occorrer na commissão.
Dividiu-se a commissão nomeada, devendo os três
primeiros membros se occuparem de Java e outros pontos de Oceania e os dois últimos das Antilhas, EstadosUnidos e Hawaii.
Já os primeiros commissarios tinham partido,
quando no fim de setembro fui nomeado para substituir
o dr. Rodolpho Araújo, que por motivos ponderosos privou a commissão dos seus valiosissimos serviços.
Acceitei o mandato disposto a procurar supprir a
falta de habilitações que me tanto distanciava do adeantado agricultor e provecto industrial que ia substituir,
pela boa vontade de alguma coisa fazer em prol da lavoura do meu país.
Também o illustre coronel José Maria se escusara
da commissão e tivera como substituto o engenheiro
civil dr. Samuel Pontual Júnior.
Deviamos partir com urgência.
Cumpria-nos, porém, apresentar-nos previamente
nesta capital ao nosso governo e delle receber o bafejo oíficial imprescindível a quem tinha de apparecer
no estrangeiro numa missão que não deixa de ter seu
caracter de representação nacional.
Praz-me tornar publico aqui o modo animador pelo
qual fomos recebidos e recommendados pelo presidente
Rodrigues Alves e pelos seus illustres ministros de Estrangeiros e da Viação os exmos. Barão do Rio Branco
e dr. Lauro Miiller, nosso digno presidente.
Faz egualmente prazer mencionar e agradecer aqui
o acorocoamento e gentileza do illustre governador de

Pernambuco des.or Segismundo Gonçalves na nossa visita de despedidas e as suas ultimas palavras:
« Espero applaudir-vos na volta á nossa cara pátria pelo vosso
labor ing-ente, pela vossa infatigabilidade, pelo brilhante desempenho que, confio, ides dar ao elevado tentamen que vos delegou
a 2" Conferencia Assucareira do Brasil.»

Feitas estas devidas continências aos patrióticos
governos do Estado e da Republica, partimos sem perda
de tempo, de modo que a 7 de janeiro de 1906 encetámos — Samuel Pontual e eu — os nossos estudos
das Antilhas em Barbados e, proseguindo, visitamos
Santa Lúcia, Martinica, Dominica, Guadelupe, Montserrat, Antigua, Nevis, S. Kitts, S. Thomas, Porto
Rico e, finalmente Cuba.
Das Antilhas seguimos para Nova-York na intenção de dirigirmo-nos a Louisiania.
Diversos motivos, porém, entre os quaes o ter sido
eu acommettido de grave enfermidade, nos determinaram a dividir o resto do trabalho seguindo Samuel
Pontual para Hawaii e eu, logo que o meu estado de
saúde o permittiu, para a Louisiania.
Feitos os últimos trabalhos, de novo nos encontrámos em Nova-York e juntos saltamos de volta em
Pernambuco a 28 de junho, com a consciência de ter
cumprido o nosso dever.
Aguardávamos a reunião da commissão para ministrar os nossos dados e col laborar na confecção do
relatório que deveria ser apresentado á 3a Conferencia Assucareira do Brasil, que' fora marcada para julho, em Campos.

Foi, porém, a 3a conferencia adiada para 1907
em consequência das grandes inundações produzidas
pela enchente do Parahyba e nesse anno prejudicada
a titulo de falta de verba orçamentaria para occorrer
ás respectivas despesas.
Dahi proveio também o adiamento tácito do trabalho em commum da commissão, cujos membros se
achavam separados por grandes distancias — o nosso
illustre presidente honorário desde o inicio do presente
período presidencial, á frente do Ministério que ainda
hoje abrange os negócios da agricultura; o illustre
dr. Theodoro do Nascimento, no Estado de Sergipe ;
o illustre dr. Samuel Pontal dirigindo importantes trabalhos públicos no sertão do norte; eu em Pernambuco, nos meus labores agrícolas, todos assim distanciados, mas, decerto, promptos, por mim o digo, ao
primeiro toque de reunir.
Tendo sido supprimida a terceira conferencia que o
congresso acaba de fazer figurar nesta segunda commissão, á quarta, cuja reunião no Estado de S. Paulo já se
acha marcada, deverá, creio, ser apresentado o relatório.
Entretanto, sobre os trabalhos feitos e observações
colhidas, já appareceram as magnificas cartas publicadas sobre a viagem ao Oriente pelo mais illustre membro da commissão, actualmente nosso digno presidente
honorário e as que, seguindo tão bello exemplo, dirigi
para cá das Antilhas e dos Estados-Unidos e foram
publicadas no Jornal do Recife e no Agricultor Pratico de Pernambuco e no Jornal dos Agricultores, desta
Capital.
Nestas condições, fallecendo-me competência para
falar em nome da commissão, da qual sou o mais obscuro
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membro, não posso todavia furtar-me ao desejo de externar em modesta memória aquella parte das minhas
observações e estudos, que de mais immediato e valioso
alcance se me afiguram.
Si fui temerário em acceitar, sem medir forcas,
uma tarefa superior ás de que disponho, devo cingirme ao modesto papel de acompanhar com dedicação c
esforço a direcção dos mais autorizados e competentes.
Não venho, pois, em nome da illustre commissão da
qual sou párvula pars, não me animo mesmo a falar
em nome do meu distincto companheiro nas Antilhas
— o que apresento nesta memória, embora referente ao
serviço commettido a todos e colhido no exercício da
tarefa que me coube como membro da commissão, pesará sobre mim só, sem que pelas suas defficiencias e imperfeições de qualquer modo possa deslustrar os eminentes membros da commissão.
Si falta commetto, si irregular é o meu açodamento, seja-me levada em conta a boa intenção que me
determina a assim agir.
De certo modo venho perante vós, srs. da 2a commissão do Congresso Nacional de Agricultura, desobrigar-me de tão honrosa quanto immerecida incumbência
de que fui investido pela superintendência da Sociedade
Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco por delegação da 2a Conferencia Assucareira do Recife.
Por uma afortunada coincidência é a V. Ex., Sr.
Presidente, que venho prestar as minhas primeiras contas, a V. Ex. que, como superintendente da Sociedade
Auxiliadora da Agricultura em Pernambuco, por delegação da 2a Conferencia Assucareira do Brasil, lembrouse de tirar-me da minha obscuridade para tão alto posto ;
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a V. Ex., que, de ha muito sagrado pela lavoura de
Pernambuco e do Brasil como benemérito, paira num
nivcl bastante superior e sereno, onde não attinge o vendaval da inveja e do despeito e pôde dar valor aos grandes esforços de quem, não podendo fazer muito, faz de
boa vontade tudo quanto pode.
Devo abrir aqui um parenthesis, Sr. Presidente,
para prestar a devida homenagem de respeito e saudade
á memória do Dr. Affonso de Mendonça, de cujo inestimável concurso a morte privou a commissão.
Três coisas me adianto em trazer e transmittir do
que observei lá fora por mais me paracer interessarem ao
industrial assucareiro do Brasil: o augmento da riqueza
da canna pela obtenção de novos typos pela cultura da
semente, em Barbados; o melhor desenvolvimento da
canna pela cultura mais racional, processo — ZAYAS,
em Cuba ; o mais completo aproveitamento da riqueza
saccharina da canna pelos mais aperfeiçoados appareIhos de fabricação, em Porto Rico.
Algo não deixei de encontrar digno de nota e de
menção nas outras Antilhas e na Louisiania ; reservo-me,
porém, para o procurar mencionar no relatório da commissão si assim convierem os meus illustres companheiros, a cuja competência e superioridade terei que curvarme reverente no trabalho em commum.
Eu me não occuparei, pois, agora, de Santa Lúcia com
as suas quatro uzinas produzindo annualmente cerca de
40.000 toneladas de assucar, com os seus banguês, cujas
chaminés se succediam rapidamente aos meus olhos na
passagem do Esk em demanda do porto de Castries, com
as suas lindas plantações de canna e algodão que vêm
até á beira-mar.
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Nem de Martinica, que os historiadores franceses
salientam por ter sido a pátria da Imperatriz Josephine,
com a sua exportação demais de 5o.ooo toneladas de
assucar, com seu estimado rhum, com os seus verdejantes cannaviaes que se avistam até grande altura nos
morros, com as suas usinas de diffusão, com os seus
numerosos engenhos pequenos.
Nem da Dominica com a sua vegetação cerrada semelhante á nossa, com a sua principal cultura de canna e
cacau.
Nem de Guadelupe em condições de industria
agrícola tão análogas ás de Martinica e sem a nota aguda
e lúgubre da Pelée.
Nem de Manserrat com as suas plantações de canna
e de algodão obedecendo á sabia direcção da «Botanical
Station».
Nem de Antigua com o bello e límpido azul de suas
aguas, com o seu ubérrimo solo, com a sua nova usina
muito bem montada, com a sua exportação de So.ooo
toneladas de assucar.
Nem de Nevis com os seus jardins abertos de flores
perfumosas.
Nem de S. Kitts descoberta por Colombo em 1493,
a mais antiga das possessões inglesas nas índias Occidentaes, com as suas bem feitas plantações de canna,
com os seus extensos coqueiraes.
Nem de S. Thomas que com S. Juan e S. Cruz
formam as possessões dinamarquesas nas Antilhas.
Nem mesmo na Louisiania, o importante Estado
assucureiro americano.
Limitar-me-ei agora a Barbados com a sua cultura
de canna pela semente, a Cuba com o seu processo

- ZAYAS— e a Porto Rico com a sua «Guanica Central» — a boa semente, a boa cultura, a boa fabricação.
Não cabe mais nos limites razoáveis de uma memória .
O que, porém, em todo o caso cabe e é opportuno,
não podendo ser protrahido, é, em se tratando de cultura
de canna pela semente, render a devida homenagem a dois
illustres pernambucanos: a V . E x . , S r . Presidente, que,
sempre pesquisador e apaixonado pelo problema da industria assucareira, primeiro levantou a idéa am artigo
publicado no 'Diário de Pernambuco, no qual aconselhava aos agricultores obterem a reproduccão da Canna
Cayanna por meio da plantação das sementes da flecha,
e ao provecto agricultor coronel Manoel Cavalcanti de
Albuquerque, de saudosa memória, que, despertado pela
publicação de V. Ex., foi o primeiro a obter no seu
engenho Cachoeirinha, da comarca da Victoria, touceiras
de cannas do mais bello aspecto e da maior riqueza, que
hoje sob a denominação de «Sem pello», Manoel Cavalcante, etc., são geralmente preferidas pelos lavradores
de Pernambuco e de outros Estados.
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BARBADOS
Eu catava ancioso por entrar em trabalho c com
uma certa ufania de me sentir o representante do meu
país no estrangeiro no ramo industrial-agricola que adoptei e é a profissão de quasi toda a minha família e a
base principal da riqueza do meu Estado natal.
A 7 de janeiso de lyoó tive a satisfação de avistar
a pérola das índias Occidentaes Inglesas, que occupa a
mais feliz posição no Mar Caraibico.
Tem Barbados a forma de uma manga de Itamaracá
com a base voltada para o sul.
Mede approximadamente na sua maior largura 26
kilometros e na menor, i i e de comprimento de leste a
oeste, 46.
De sua área de 820 kilometros quadrados 267 são
occupados com construccões, hortas e pomares, No com
pastos, e 240 cobertos de cannaviaes bem cultivados emquanto os restantes 240 descancam da colheita anterior e
são scientificamente aprestados para a lavoura de canna
do anno seguinte.
Toda a ilha é cultivada e está longe de ofíerecer ao
navegante que se approxima o maravilhoso aspecto da
vegetação tropical.
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Desappareceram por cojnpleto as suas luxuriantes
florestas de arvores eólios sacs ornadas de extensas franjas de lianas e enredicas, qual longa espessa barba cadente, que aos imaginosos descobridores portugueses
suggeriram o nome que, através do domínio espanhol,
ainda hoje conserva a ilha no poder dos ingleses que, em
16o5, a encontraram despovoada pela devastadora política colonial ibérica que eliminou dezenas de milhões
de indígenas americanos.
A pacifica e incruenta posse dos ingleses foi auspiciosa a Barbados, que progrediu rapidamente, attingindo
ao máximo aproveitamento do seu solo fértil e á felicidade e paz de que gozam os seus habitantes, que com
orgulho a chamam a Little England.
Não podendo resistir ao trabalho do campo sob os
trópicos, o inglês-teve necessidade de procurar operários
para fazer a sua lavoura e, em 1606, a escravidão foi instituida em Bardados,
Como para toda a America, os escravos vieram
das populações negras inferiores do continente africano.
Dahi provém que tenha hoje Barbados na sua densa
população de 198.792 habitantes, cerca de 242 por kil.
quadrado—15.ooo brancos, 5o.ooomestiços e 120.792
negros.
Graças á densidade da população e ao completo
aproveitamento cultural do território, dividido entre proprietários que trazem bem regulada a sua posse, a abolição da escravidão não trouxe perturbação e os negros,
de boa ou de má vontade, tiveram de continuar a trabalhar com tal ou qual regularidade.
Assim a lavoura de canna produziu na evolução do
estado servil ao livre (1840) em iSSg e em 1841 :

Assucar (caixas)
Melaço (pipas).

32.500
9-305

31.600
10.020

A principio a cultura de Barbados foi principalmente de algodão e os colonos exploraram também anil,
aloés e madeiras; mas não tardou que a canna de, assucar se tornasse quasi a única cultura.
Do mar logo descortinei as collinas talhadas em
terraços e todas cobertas do suave verdor dos cannaviaes.
As collinas estendem-se de este a oeste e se elevam no máximo a 13o metros. Ao norte ha um valle
extenso que se vae elevando para o centro e attinge
em diversos pontos a 100 metros de altura.
A base nessas elevações é coralina, e o terreno,
que a cobre, é muito fértil e a cultura facilitada por
muitos cursos de agua subterrâneos.
Quando o navio se approximou, contornando a
costa sul, impunham-se de terra á minha admiração as
magnificas e extensas plantações, aqui e ali os moinhos
de vento com os seus leques de cores vivas, destinados a desenvolver forca motriz para os engenhos de
assucar e as risonhas habitações que se amiúdam para
a ponta Needham, ria extremidade sudoeste da ilha.
A's 2 horas da tarde estava o Cearense fundeado
em frente a Bridgetown no ancoradouro da bahia de
Carlisle bastante seguro na estação secca — novembro
a junho — sem os receios dos cyclones que na outra
estação o visitam e não raro tem atirado navios, partida a ancora, nas costas da vizinha S. Vicente.
Todo o movimento commercial de Barbados se
faz por este porto, de cujo valor darei uma idéa com
os seguintes dados extrahidos da estatística official:
6596
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Entradas
1901

1302

1903

1905

Vapores
Velas.

SM
1024

376
812

377
490

369
543

Vapores
Velas. .

3M
1025

376
819

379
469

3('9
537

Com tamanha concorrência é claro que um navio
encontra em Bridgetown recursos e provisões — legumes, fructas, excellente agua; pode fazer pequenos
reparos em uma ofíicina ali existente ; munir-sc de carvão, etc.
As visitas ofliciaes de saúde c policia não se fizeram esperar e promptamente desembaraçaram aos passageiros o desembarque.
Não me demorei em achar-me na praça de Trafálgar o nde se eleva a estatua de Nelson, tributo de
gratidão pelos relevantes serviços prestados ás índias
Occidentaes pelo ínclito almirante inglês, cuja poderosa esquadra as aguas de Carlisle abrigaram.
Como em geral nas possessões inglesas daquella região, salvo a belleza natural, Bridgetown nada tem de
notável.
A construcção predominante é de madeira ou madeira e ferro, bem pouco de pedra.
De uma certa importância ha alli os palácios do
governador, da municipalidade, do parlamento, do principal club, o Marine Hotel, onde encontrei confortaval
aposentadoria, o Sea View Hotel e o Ice-House, insti-

tuicão de cor local das índias Occidentaes, que tem no
pavimento térreo um armazém perfeitamente sortido de
conservas alimentícias para venda a retalho e no primeiro andar um bar, um restaurant e hospedaria frequentada especialmente por marítimos.
As vias urbanas são bem conservadas e asseiadas
e servidas, na cidade e subúrbios, por carros de cavallos; para os pontos mais importantes do interior da
ilha ha uma ferro-via e excellentes estradas de rodagem ;
as linhas de communicacão com a America e Europa são
rápidas e frequentes ; serviço telegraphico e telephonico
muito bem estabelecidos e regulados — este ultimo dá
uma grande renda com assignaturas baratíssimas e talvez
por isso mesmo, em que pese ás nossas administrações
indígenas.
A cidade, como toda a ilha, é salubcrrima. A infecção tiphoide, que alli reinava, foi por completo banida
com os melhoramentos do serviço de agua potável, notadamente com a snbstituição do antigo encanamento.
O primeiro passo em Bridgetown foi, em companhia do meu illustre companheiro engenheiro Dr. Samuel Pontual, procurar o nosso cônsul Sr. Mc. Cornick para entregar-lhe a carta de'apresentação do nosso
illustre Ministro das Relações Exteriores.
Cumpre-me registrar e agradacer aqui com abundante coração a máxima gentileza do acolhimento dispensado por esse illustre cavalheiro, que tudo me facilitou
ver e examinar quanto podia interessar á missão que me
levou a Bardados, visitar todas as usinas e plantações da
ilha, os seus antigos engenhos movidos por moinhos
movimentados pela continua e fresca corrente das monções inuntiiuas, estacões agronómica:^ ctc.
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O assucar é a principal exportação da ilha e quasi
toda para os Estados Unidos.
Em geral os cultivadores da canna de assucar não
se teem animado a enfrentar as despesas de montagem
de usinas e se servem ainda dos processos primitivos
em banguês movimentados a moinho de vento para a
extracção doa caldos.
A situação dos lavradores de canna alli não é inteiramente lisonjeira e ainda hoje um pouco melhorada
embora com o convénio de Bruxellas, elles pensam
em mudar de cultura voltando á antiga cultura do
algodão.
As próprias usinas se resentem da influencia desta
situação incerta. Visitei-as quasi todas : Four, Square,
Hampton Carington, Constant, Buckley, Pool e Kandall.
Nada encontrei de novo; os apparelhos dessas fabricas são todos antiquados e muito inferiores aos empregados nas nossas usinas.
Entretanto ellas primam pelo asseio, ordem e excellente direcção em todos os seus serviços e secções.
Os mappas tanto de fabricação como de plantação
são os melhores e os mais completos possíveis. As notas rigorissimas e não encontrei nem uma só usina, nem
um só banguê e nem plantação que não tivesse perfeitamente em ordem e em dia o meticuloso registro do
movimento dos trabalhos.
Tudo ahi se encontra com a maior clareza : rendimento de terreno, que é rigorosamente medido ; rendimento das cannas; porcentagem de assucar em relação ao terreno, ás cannas e ao caldo ; quantidade de melasso produzido ; qualidades das cannas ; tempo gasto
por estas para amadurecerem; quantidade e qualidade
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dos adubos empregados; pessoal e numero de animaes
empregados nos diversos trabalhos das propriedades e
emfim, tudo que possa de qualquer forma interessar á
economia e perfeição do plantio e da fabricação se acha
inscripto com a máxima clareza e exactidão.
Convém notar que todas estas notas me eram mostradas pelos gerentes das fabricas com a máxima gentileza, vendo-se mesmo a satisfação que sentiam.
Fabricam todas as usinas assucartypo «Demerara»
e os banguês o «Mascavado», um e outro destinados á
exportação.
Si é, porém, deficiente e atrasada a fabricação, outrotanto não poderei dizer das plantações. Obedecem
todas ellas a uma bem entendida orientação. Faz gosto
ver-se os cannaviaes, todos de pequena extensão, é
verdade, porém rigorosamente tratados e de uma belleza
encantadora. E não é somente a plantação das cannas
que obedece a uma bem orientada cultura : o algodão,
a batata, o milho, o feijão, a forragem e tudo quanto
ali se cultiva, é feito com o máximo cuidado e capricho.
Nada ali se cultiva sem o emprego de muito adubo.
O systema geralmente empregado na plantação da
canna é o de covítas, todas perfeitamente alinhadas e
guardando entre si a distancia de cinco a seis pés conforme a qualidade do terreno.
Na plantação seguem mais ou menos o seguinte
methodo : Em junho preparam bem a terra virando-a
e pulverizando-a muito bem. Não ha ali necessidade de
nrar capoeiras e nem tão pouco de roçar matto simplesmente pelo facto de ser isto género desconhecido.
Os terrenos são completamente descobertos e estéreis onde não são cultivados.
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Island, Honduras Britannicas, Jamaica, Bríiish Guiana,
Trinidad e Georgetonm.
Em cada nma dessas colónias existe uma estacão
agronómica sob a direcção de um superintendente que
é auxiliado por um chimico, quatro ajudantes, um chefe
de laboratório e um alumno assistente.
Além destas estacões existem pequenas repartições
disseminadas pelas zonas agrícolas, todas dotadas de bem
montados campos de experiência.
Nada entretanto se faz em todo o Imperial 'Department of Agriculture for the West Indies sem o bencplacet
do competente chefe do mesmo Department, Sir Daniel
Moris.
Sir Daniel Moris é um homem que, ao lado de uma
vasta illustração, possue qualidades excepcionaes que o
tornaram merecedor de alta dignidade honorifica com a
qual foi ha tempo agraciado por S. M. Eduardo VII.
Tive a immensa honra de ser por elle procurado na
minha residência e não tendo sido encontrado, recebi
o seu cartão de visita avisando-me de que muita satisfação
teria em receber-me em seu escriptorio no dia seguinte,
ao meio dia. Eflectivamente lá cheguei pontualmente e
durante uma hora e meia tive a grande ventura de ouvir a mais bella prelecção sobre trabalhos agrícolas,
principalmente em relação á cultura da canna em Barbados.
Ha duzentos annos approximadamente que ahi se
cultiva a canne de assucar e somente ha uns vinte e
quatro annos (1884) atrás começaram as experiências
da plantação da flecha.
Hoje nenhuma canna é plantada sem que tenha
sido previamente anal ysada e este serviço, que é todo

feito sob a direcção do Imperial Tteparlmcnt, c o mais
completo possivel.
A convite do Sir Daniel Moris tive occasião de visitara Botanical Stalion de Barbados, repartição que é
mui habilmente dirigida por Mr. J. R. Rovell e que
tem prestado os mais relevantes serviços ao bom encaminhamento dos negócios puramente agricolas. Fidalgamente recebido por Mr. G. J. Murphy, que é um dos
ajudantes de Mr. Bovell, delle recebi as mais completas informações sobre o plantio da flecha. Em minha presença foram por elles executados todos os trabalhos necessários a esse delicado plantio.
Em pequenos caixões punha elle um pouco de terra
commum dos terrenos agricolas muito bem pulverizada,
tendo o cuidado de collocar antes no fundo do caixão
alguns cacos de telha e algumas folhas seccas. Em
cima desta terra, que elle nivelava com o auxilio de
uma pequena taboa, era a flecha semeada com o máximo
cuidado e depois coberta com uma ligeira camada da
mesma terra, operação que é feita com o auxilio de uma
peneira de tela de arame. Uma vez terminado este serviço procedia a primeira rega com um irrigador finissimo.
Em seguida o Sr. Murphy mostrou-me como se deve
fazer a primeira transplantação dos tenros rebentos de
canna.
Em pequenos vasos de barro ia elle collocando
terra bem sessada sobre alguns cacos e folhas seccas.
Depois com uma pequena palheta ia tirando dos
caixões os brotozinhos de cannas, tomando o máximo
cuidado para não offender, nem de leve, as novas
raizes, e os plantava nos vasos que eram marcados com
o numero da canna donde tinha sido tirada a flecha.
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O mez mais próprio para a plantação da flecha em
Barbados é o de dezembro. Entre nós, porém, no none,
deve ser isto feito no mez de agosto; em Campos e
S. Paulo também em dezembro. A primeira transplantação é feita seis semanas depois da plantação da flecha.
A segunda, dos vasos para o terreno, deve ser feita
dous ou três mezes depois da primeira.
Uma vez feita a transplantação para o terreno, é a
planta irrigada diariamente e corn o máximo cuidado e
delicadeza.
Só plantam em Barbados flecha de cannas seleccionadas e isto tem dado como resultado o melhoramento
constante das cannas obtidas.
A canna B. 147, por exemplo, que ha uns três
annos já occupou na Estação Agronómica de Geor
gvlonm um dos primeiros logares, está hoje collocada
no 25°.
Quando examinei os relatórios da Botamcal Station
vi uma canna, a B. 1.753,que apresentava o seguinte
resultado :
Sacharose por acre
Sacharose por galão

n-.Sió
i. 968

E' esta considerada a melhor canna obtida.
Estes proventos da plantação da flecha demonstram
cabalmente achar-se resolvido o problema da degeneração das cannas ; mas é preciso em todos os trabalhos
máximo cuidado, pois, pôde ella também dar resultados
negativos.
O exame constante das cannas obtidas é indispensável, porque estas são, ainda mais do que as outras,
susceptíveis de degeneração.

E' um assumpto que se impõe á nossa attencao.
Urge fundarem-se nas zonas assucareiras estacões
agronómicas com laboratórios devidamente apparelhados, onde chimicos de reconhecida competência na
especialidade venham em auxilio do agricultor analysando a canna destinada ao plantio e especialmente
os novos typos obtidos da semente.
O Poder Publico, com real vantagem para o
Thesouro, deveria instituir um alto e valioso prémio
para ser annualmente dado ao lavrador que da llecha
obtivesse a canna mais pela sua rique/.a, pelo seu
viço e pela sua vitalidade.

I
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A 28 de fevereiro de 1906 cheguei a Porto Rico.
Infelizmente não temos ali um representante e
bem mal parado estaria eu sem as cartas e recommendacóes que em Barbados me facultou a gentil e/a do
nosso zeloso Cônsul o Sr. Mac Cornick, graças ás
quaes todas as facilidades me foram proporcionadas em
Porto Rico na execução do honroso mandato, que temerariamente acceitei no afan de servir ao meu país e á
minha classe, sem attender a que me faltavam hombros
para tão grande peso de responsabilidade.
A ilha de Porto Rico, quanto á fertilidade e riqueza do solo, nada tem a invejar a qualquer outra das
Antilhas e o seu sub-sólo armazena riquezas mineraes,
especialmente saibro aurífero, cobre e chumbo, e contém
guano de boa qualidade.
O clima é benéfico e são e as condições hygienicas
nas cidades e portos excellentes. Tive occasião de o
apreciar nas minhas visitas a S. Juan, Ponce, Maiaguez,
Arecibo, Guayáma e Humacáo.
A população é de cerca de i.ooo.ooo de habitantes
dos quaes 8o °/0 se occupam na lavoura. Regula ter
dois homens brancos por um de cor.

l
28
Tem uma superfície de iõ.5o6 kilometros quadrados, dos quaes 20 °/0 são cultivados, 22 % occupados
por estradas, cidades e rios, 5i °/0 por matas e pastagens e apenas 7 % de terras inaproveitaveis para a
cultura, porque todo terreno em mata e em pastagem
presta-se a ser vantajoramente applicado á cultura.
Da terra cultivada 1/5 é applicada a canna de assucar, mais de i/3 ao café, i/io ao fumo, menos de
i/3 ao arroz, feijão, etc.,e 1/18 as tructas.
O assucar, o café e o fumo são os três principaes
productos de exportação da ilha. Nos quatro annos que
seguiram á occupacao americana representaram uma
exportação media annual de dollars: 4.520.740,
2 916.000 e 3.676.200 respectivamente.
Exporta ainda a ilha, com bons lucros, fructas, madeiras, verduras, etc...
Considerando a totalidade dos productos exportados,
representaram elles no anno de 1906 a 1906:

J?

O
o

o
05

2
•8
c

f
Exportação para os Estados Unidos.
» outros países . . .
Importação dos Estados Unidos. . .
«
de outros países. . . .

$
$
$
$

8.297.420
4.592.505
10.719.644
2.429.004

Neste cômputo a cifra do assucar já avultou cm
mais cerca de 40 °/0 do que na média mencionada
dos primeiros annos do dominio americano, na exportação .
Nas ultimas décadas do século passado o café,
sobrepujando a canna de assucar, chegara a ser a producção principal de Porto Rico, mas p cyclonc de 1899
destruiu, especialmente nas cercanias de Ponce, onde a
preciosa rubiacea é melhor cultivada, muitas lavouras,
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causando damnos gravíssimos, que se têm tornado irreparáveis.
Não dispondo de meios para restabelecer os seus
cafesaes e não os tendo obtido dos americanos, que
desde a occupação mostram preferencias pela lavoura
de canna, os fazendeiros de café atravessam ainda hoje
uma crise e mau estar que vae dando logar a ser a
zona cafeeira invadida pela canna de assucar.
Notei que, em geral, o usineiro c governista, americanista e pertence ao partido republicano e o fazendeiro
é federal, contrario aos americanos, opposicionista.
Esta observação me conduz, data vénia, a uma
pequena divagação, que me será excusada si se attender
a que, sem prejuízo da dedicação á minha profissão e
á minha classe, sou político apaixonado até ao desinteresse.
Tendo, embora, soffrido Porto Rico os amargores
e provações da tremenda política colonial espanhola,
especialmente para o indígena americano, comtudo os
porto-ricanos não esquecem que em 1809 a «Junta
Central» espanhola declarou as colónias parte integrante
da mãi pátria com representação e desde então subiram ellas de plano e tiveram representação na Espanha,
salvo de 18373 1868, em consequência das revoluções
de 1820 e i833, e gozaram de franquias e autonomia
até 1897.
Cedida, porém, antes que conquistada, a ilha aos
americanos, estes declararam que os porto-ricanos não
estavam preparados para a liberdade por pobres e ignorantes e que para o sen bem precisavam ser governados
e, consoante, instituíram na ilha governo militar seu.
O primeiro Governador começou advertindo aos seus

ro

governados de que o melhor cidadão porto-ricano seria
aquelle que se não occupasse de política, abstracção
feita da qual, as condições geraes melhorariam.
Mas em seguida á dominação americana, como
dantes, tudo em Porto Rico se foi passando e dando
sem o esforço e iniciativa dos porto-ricanos que nunca
mostraram-se capazes .deenergia.de vontade e acção.
Certo é que em todos os departamentos da vida
nacional o governo militar americano foi exercendo a
mais benéfica tutela.
Abriram-se novas escolas. Havia antes da guerra
SSg e em 1902 já 909 com mais de 45,000 aluirmos.
Hoje existem mais de i . ooo.
Houve administração escrupulosa e honesta, possuída de empenho pelo bem commum.
Houve sã distribuição de justiça.
A par disto os melhoramentos materiaes : as antigas
estradas melhoradas, abertas outras novas; a educação
primaria foi seguida da educação e instrucção profissional, especialmente agrícola ; a sciencia entrou na cultura ; a mechanica veio em auxilio do braço operário ;
montaram-sc usinas collossaes para produzir muito e
barato, alliando os interesses do productor e do consumidor ; fcx-se hygiene e prophylaxia.
Todo isto veio não só tra/er em farta messe os
benefícios económicos, mas—o que vai mais que ouro—
elevar o nível moral e civil do povo e o progredimento
foi tiío sensivil que já a 25 de julho de iqoi se achava
a ilha em condições de fazer lace ás suas despesas e
poderam os americanos, depois de cumprir a promessa
de conceder cm 1900 o selfgovefnement, permittir o commercio livre com a America.

fei>

Pela lei « Foraker » passou a ilha a ter um Governador assistido de um Conselho Executivo de 11 membros
dos quaes õ tem a seu cargo as diversas administrações.
Parte deste conselho pôde ser constituído por americanos. E1 elle nomeado pelo Presidente dos Estados
e, constituindo a Camará alta, administra as rendas que
vota, accumulando pela sua organização funcções legislativas e executivas. Ha também uma Camará eleita com
35 membros, cuja iniciativa é restricta, não pôde attingir
matéria tributaria, na qual a Camará alta, por cortesia,
lhe dá a collaboracão na confecção dos balanços. Os
Estados Unidos reservam sempre o direito de annullar
qualquer lei do Governo local, quando inopportuna ou
contraria aos interesses da ilha.
Estas instituições deram origem á formação dos
dois partidos, a que me referi : republicano e federal.
Felizmente, porém, este se tem limitado á propaganda pela discussão. As leis e as novas instituições
são respeitadas e executadas : a ilha progride a olhos
vistos e as suas condições moraes e intellectuaes tem
melhorado sensivelmente. Sente-se ali os estos de uma
vida nova, a ordem tem sido uma realidade c tudo
prenuncia um próximo futuro de prosperidade e liberdade.
Terão talvez influencia no meu animo, fazendo-me
optimista, os profícuos cuidados empregados na agricultura c, especialmente, na cultura da canna e na fabricação de assccar.
De certo a agricultura caminha ali a passos gigantescos e a industria assucareira que, ao tempo da entrada
dos americanos, manietada na rotina, era victima imbelle
de terrível crise, que lhe arrancara grandes capitães e a

levara a penúria, púde-se dizer já rehabilitada marchando
de braços dados com a sciencia.
As antigas usinas mal montadas e mal dirigidas
antes da guerra, que fez Porto Rico d ominio americano,
foram transformadas em grandes fabricas dotadas de tudo
que ha de melhor em apparelhos de fabricação, e todo o
trabalho é hoje nellas feito scientificamente.
Uma das principaes preoccupações dos americanos,
que ali estão empregando grandes capitães na lavoura
da canna, e de todos aquelles que se acham a frente dos
negócios agrícolas, é o custo da producção. Dizem elles
muito bem orientados no assumpto que só poderão
contar yictoria, quando produzirem muito por pouco
preço.
E' opinião geral que sem as grandes fabricas produzindo muito nada conseguirão na matéria.
Comecei as minhas investigações visitando a usina
Buena Visla, que fica no municipio de Carolina, a
poucas horas de trem de S. Juan, capital de Porto
Rico.
Das usinas recentemente melhoradas é uma das
menores, sendo sua capacidade de 400 saccos de 125
kilogrammos, em. 22 horas. Possue bons apparelhos de
fabricação onde occupam lugar saliente as caldeiras de
tríplice cjfeilo horizontaes, systema Lilie, fabricadas na
casa americana de Philadelphia « Sugar Aparatus Company » . O trabalho é completo, evaporando 6000 galões
de caldo por hora.
A extracção do caldo é feita por duas moendas
e um desfibrador « Krajewsky » . A installacão das
moendas é antiga, ainda restos da velha fabrica. Os
melhoramentos ali estão sendo feitos economicamente,
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pouco a pouco, obedecendo á sabia direcção de D. Grigorio Sagastibelza, moco trabalhador e que possue uma
bonita illustracão em matéria agrícola.
A maneira, pela qual fui por elle recebido, captivou-me sobremodo e fez com que de lá trouxesse
óptima impressão.
Tive occasião de verificar o perfeito funccionamento das centrífugas hydraulicas e dos crystallizadores em movimento. Além disso prendeu a minha
attenção uma balança automática para o caldo, o que
muito facilita o calculo da expressão das moendas.
Possue também a fabrica uma bem installada
caldeira Stirling, que trabalha com agua filtrada e que
tem a forca de 5oo cavallos vapor.
A direcção interna da fabrica é óptima.
Visitei também as plantações de D. Sagastibelza.
Tive occusião de ver o viramento da terra, o tratamento da planta e das soccas, a plantação das cannas
e o corte destas. Este ultimo é o único serviço feito
á semelhança do nosso e muito deficiente.
Quando visitei os campos de plantação vi trabalhando na mesma occasião 18 instrumentos agrários,
todos puxados a bois. Lavravam e viravam a terra
12 arados.
O systema de cultura é o do Dr. Zayas com algumas pequenas variações. Assim é que a distancia entre
as touceiras de canna foi modificada por D. Sagastibelza
e segundo a sua opinião deve variar conforme as condições do terreno.
Vi magnificas cannas obtidas de uma experiência
feita no modo de plantar que me pareceu realmente
limito boa.
6596
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Depois de bem preparado o terreno, são abertos
os sulcos guardando entre si a distancia de 12 quartas
(A quarta corresponde a 8 1/4). Nestes sulcos é feita a
plantação das cepas enterradas verticalmente e formando
grupos de quatro, guardando estes grupos entre si a
distancia de 6 quartas. Depois drenam todo o terreno,
sempre que isto se faca preciso, abrindo fundos sulcos,
com os arados subsolo, na distancia de 24 quartas de
sulco a sulco. Nos logares onde ha a xangô, (espécie de
besouro) não enterram toda a cepa, deixando a descoberto uma pequena parte delia.
Para melhor me fazer entender vou tentar um
pequeno esboço explicativo :
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Depois da visita a Buena Vista tratei de visitar a
principal zona assucareira, que fica no município de
Ponce..
Ahi estão as duas principaes usinas de Puerto
Rico pela qualidade e capacidade de seus apparelhos,
a « Central Aguirre s e a « Guanica Central », ambas
pertencentes a companhia:-, americanas que rigorosamente as montaram sobre os destroços de antigas
usinas espanholas que foram tragadas pelos terríveis
eífeitos da guerra.
Fiz a viagem a carro, tendo occasião de percorrer
quasi toda a Military Road, estrada construída pelos
americanos assim que se apossaram de Porto Rico, a
qual corta a ilha de Norte a Sul. O trecho que percorri
no meu trajecto de S. Juan a Ponce mede 120 kilometros, c todo macadamizado e muito bem conservado
pelos presos da cadeia, que trabalham sempre vigiados
por soldados americanos que, de olhar severo, nunca se
separam das suas carabinas perfeitamente embaladas.
Além da Military Road, a ilha acha-se cortada em
lodosos sentidos por magnificas estradas de rodagem,
algumas novamente construídas, outras antigas reparadas e melhoradas e tem, partindo de S. Juan e de
Ponec vias-ferreas, que se destinam n conjugar-se circulando-a toda e goxa de um serviço bem regulado de
vapores costeiros.
Chegando a Ponce, comecei por visitar a «Central
Aguirre», onde encontrei tudo o que ha de mais moderno em fabricação de assucar.
A capacidade da fabrica é de S.ooo saccos diários.
Possue ella dois jogos de moenda de triplice pressão, um dos quaes trabalha com debfibrador da casa

Fulton Iron Works. O vapor è fornecido por seis caldeiras multitubulares de Samuel Smith & Son, da forca
de 460 cavallos cada uma. Vi-as trabalharem perfeitamente sem o emprego de lenha e sobre este ponto
da máxima e capital importância para a nossa industria assucareira me promptifko a ministrar informações e detalhes aos interessados emquanto não forem
publicados no relatório da commissão. Possue também
a fabrica quatro caldeiras Stirling, que estavam paradas em vista de estarem as Samuel Smith & Son dando
perfeitamente conta do serviço.
Além das modernas turbinas hydraulicas que fazem
a melhor parte do trabalho, tem a fabrica duas baterias de turbinas Weston, de 16 unidades cada uma,
que trabalham sem interrupção e produzem i . 3oo saccos por dia. De novo ahi encontrei os magníficos
cvaporadores systema Lilie, que já conhecia da Buena
Vista. Como apparelho mais moderno possue a fabrica
os defecadores Deming de New Orleans (patent) que,
apezar de me parecerem um pouco complicados, estavam trabalhando com óptimo resultado. Nestes defecadores, que também fazem o papel de clarificadores,
entra o caldo depois de ter recebido a cal, em seguida
vai com o peso de 8 a 14 G. B. para os tanques
de decantação, donde segue para o quadruplo-e/eilo
Lilie e ahi evapora até uma média de 23 a 27 B. Depois passa pelos tanques de repouso e vai finalmente
para o vácuo, onde o cozimento gasta de 5 a 7 horas.
Prompto o cozimento, vai a massa cozida para os crystallizadores em movimento, onde demora-se de 4 a 5
dias, indo então para as turbinas.
A fabrica possue um bem montado laboratório
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chimico onde trabalham três chimicos — um chefe c
dois ajudantes.
Neste laboratório examina-se tudo o que disser
respeito á lavoura.
O agricultor da zona da usina, que quiser adubar
os seus territórios, não tem mais do que apresentar
ao laboratório amostras da terra. Este examina-a e apresenta um boletim onde vem bem explicada a qualidade e quantidade do adubo que se deve empregar,
evitando-se assim o desastre do emprego indevido de
adubos que ás-vezes se neutralizam uns aos outros.
A plantação é feita com a máxima perfeição, ligando-se todo o interesse á irrigação. As bombas precisas
para isto são encontradas pelos campos da plantação
a cada passo.
Depois de visitar a « Central Aguirre » fui para
a « Guanica Central », que é a principal usina da ilha.
De passagem, tive occasião de fazer uma pequena
visita á Central Fortuna, que é propriedade de uma
companhia francesa e como novidade possue um novo
processo de diffusão, que consiste em submetter aos
diffusores o bagaço depois de regularmente expremido.
Ligeira imitação do processo Naudet. Não me pareceu
de vantagem esse processo, que só pode ser explicado
pela teimosia dos franceses com relação á difíusão.
A « Guanica Central » é uma usina rigorosamente
moderna.
A sua capacidade é de 3.800 saccos diários e possue os mais aperfeiçoados apparelhos de fabricação do
assucar.
Ao penetrar na fabrica as minhas vistas caíram
sobre o novo jogo de moendas da casa « Whilney

o-.
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Irou Works Co. de Ne>i> Orlecws. As três moendas são
movidas por uma só machina e o desíibrador por urna
outra. Estas duas machinas trabalham com uma perfeição tal que não duvido declarar jamais ter visto iguaes.
O bagaço sae da terceira moenda completamente reduzido
a pó. Além deste jogo de moendas, possue a fabrica mais
dois, ambos de repressão com desfibrador. Ascannas
são tiradas dos carros para os desfibradores por possantes
guindastes eléctricos que, ao mesmo tempo, as pesam,
ficando impresso num cartão o peso das mesmas, que
varia de S.ooo a 3.5oo toneladas de cada vez. Idênticos
guindastes servem para empilhar os saccos de armazém
do assucar, todos elles movidos pela electricidade.
Para que se possa fazer uma idéa do valor que
dão á irrigação basta dizer, que ao lado da usina de
assucar existe uma de electricidade, onde trabalham
cinco possantes caldeiras Stirling, todas usando carvão
de pedra, afim de produzirem a electricidade necessária
para mover a quantidade enorme de bombas de irrigação espalhadas pela zona da usina,
Possue a fabrica 20 turbinas das quaes 5 são movidas
pela electricidade, e as outras i5 por força hydraulica.
Todas ellas trabalham admiravelmente bem, concorrendo com os demais apparelhos da importantíssima
fabrica para a sua produccão diária de 3.800 saccos de
assucar.
Admirando aquelle colosso, não me pude furtar a
esta dolorosa reflexão: — O meu Brasil, um país immenso, riquíssimo, populoso, senhor dos seus destinos...
não possue uma <x Guanica Central » .
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CUBA
Alonga-se Cuba de nascente a poente com uma
largura máxima, do Cabo Maysi ao Santo António, de
ySo milhas que decresce a 40 na provincia de Santiago,
e na altura de Havana chega ao mínimo de 26.
Tem óptimos portos naturaes, perfeitamente seguros, mas com entradas estreitas. O de Havana, onde
penetrei ás G horas da manhã de i de fevereiro, me fez
lembrar a nossa bellaGuanabara.
Sulcada por muitos rios, entre os quaes o Canto com
um curso de 15o milhas, é a ilha bem dotada de agua
potável.
O clima é quente e a temperatura pouco variável
da media de 26.
Dantes insalubre e sujeita ás grandes devastações da
febre amarella, actualmente Cuba se acha inteiramente
saneada.
A terra é feracissima e, sem levar em conta as plantas exóticas, a sua portentosa flora exubera em cerca de
4.000 espécies.
Quasi metade do seu precioso solo está por
cultivar.

O subsolo é rico em mineraès úteis, especialmente
na província de Santiago.
A fauna é escassa. Ha apenas certa variedade em
pássaros e reptis; mas, cousa notável, nessa terra não
existem animaes venenosos, á excepção de uma espécie
de lacrau, cuja picada, aliás, não é mortífera.
A população, composta de brancos e homens de
cor, resultado da escravidão africana, antes da ultima
guerra elevava-se a 1.800.000 habitantes; mas depois
delia pelo recenseamento americano, verificou-se estar reduzida a i .572.797. Hoje após um decennio de paz e de
ordem, eleva-se já a quasj 2.000.000 de habitantes, dedicados principalmente á agricultura e também á mineração.
Os principaes minérios da ilha são: o cobre, o ferro,
a prata, o ouro e o asphalto,
Os productos agrícolas são o assucar e o fumo e, em
seguida, fructos,legumes, arroz, café (consumo interno)
e plantas têxteis.
Não ha, não sei como relatar observações sobre qualquer ramo da actividade humana em Cuba, sem entrar
um pouco pela historia e pela política e render as homenagens devidas á figura em destaque do interventor
americano.
Cuba foi o scenario em que mais intensa e prolongadumente se desenvolvqu o drama sangrento da política
colonial espanhola.
Os indígenas, de raça superior a todos os outros
Caraíbas, que no momento da descoberta ascendiam
a 2.000.000, foram totalmente destruídos, sem ficar
sobrevivente.
Seguio-se a importação de escravos da África e
um longo p;riodo durante o qual se formou a nova
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ARVORE DA PAZ, a cuja sombra foi assignada a paz entre Americanos e Ilespanhóes,
em — Santiago — CUBA
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população cubana de caracter irrequieto, iniciador e
patriótico.
Ao alvorecer do século passado começaram os
cubanos a agir pelas suas franquias e liberdades: 1823,
3o, 49, 5i, 5a a 5g são datas que assignalam revoluções,
agitações e movimentos armados contra o absolutismo da
metrópole e em i865 rompeu a guerra dos de/, annos—
luta homérica na qual succumbio cerca de 15% da população cubana.
Os horrores da guerra e as concessões que em seguida a Espanha fez ú ilha abafaram por quasi três lustros o
ardoroso patriotismo dos cubanos que, convencidos da
inanidade das concessões de Madrid e, ainda mais, descontentes pelas dificuldades económicas provenientes
da baixa do assucar, da abolição da escravidão, dos
pesadíssimos impostos que pagavam na importância de
25.ooo.ooo de pesos, dos quaes 9/10 eram exportados
para a metrópole, da enorme divida publica (4.000.000
de pesos, em 1877) caminharam de novo para a revolução, e em 1893 rebentou a guerra pela independência,
que se prolongou até 1898 e teria o mesmo desenlace
das anteriores campanhas— o extermínio infructifero
dos patriotas — sem a poderosa e decisiva intervenção
americana,
De certo a Espanha dispondo da esquadra de Cervera, bloqueada a ilha, forcaria o cubano a render-se ou
morrer em um lapso de tempo que, quanto mais se protelasse, maiores desgraças acarretaria á ilha.
Desde os primeiros movimentos no principio do
século, mostraram os americanos sympathias pela causa
cubana; com o manifesto de Ostende offereceram á Espanha 20.000.000 de dollars para abandonar a ilha e

-Idurante a guerra dos dez annos Grant ameaçou intervir
a favor dos cubanos.
No principio da nova guerra rebentou como uma
bomba o ollerecimento dos americanos dos seus bons
officios e a sua intervenção amigável a favor dos recoí;cenirados e, após a explosão do Maine, foi iniciada a
guerra.
Precipitaram-se os acontecimentos, de modo que a
3 de julho foi firmada a paz, cessando de todo o domínio
espanhol em cuba.
Triste e precária era a situação da ilha. A população reduzida em perto de Soo.ooo homens pela guerra,
pelos fusilamentos e pela fome; a sua parte valida ou em
armas no exercito libertador e nas guerrilhas das montanhas ou reconcentrados nas cidades ; a propriedade quasi
totalmente gravada de hypothecas ; taxas enormes a exhaurirem os recursos locaes e darem margem á corrupção
e deshonestidade administrativa ; a desordem no serviço
político, económico e social ; todas as publicas instituições em completo abandono ; as prisões apinhadas sem
se cogitar do processo dos presos ; os reconcentrados augmentando, com a sua miséria, a desolação; a anarchia
e a miséria por toda a parte ; muita gente já privada de
sair de casa á falta de um trapo para cobrir a nude/.;
muitos morriam de fome á mingua de um pedaço de pão
para a boca ; a febre amarella e outras infecções devastando livremente!
Por este quadro bem se ajuíza que a situação das
industrias não era melhor que a dos nus e famintos.
Oscannaviaes foram quasi totalmente queimados e
os terrenos de lavoura abandonados ; grande numero de
usinas foram, destruídas e as que escaparam pagaram
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caro a sua immunidade ; os operários deshabituados do
trabalho no exercito libertador, nas guerrilhas, na mísera
agglomeração de reconcenírados c nas enxovias.
Admirável foi em tão dimcil conjunctura a acção
benéfica dos americanos, miraculoso o seu êxito.
Elles que acabavam de castigar os erros da Espanha,
começaram por obras de misericórdia.
Antes de tudo providenciou-se em beneficio dos
famintos, dos nus, dos enfermos e dos encarcerados.
Foi feita abundante distribuição de viveres alimentícios,
de roupas e de medicamentos ; aos hospitaese ás prisões
foram abertas as portas para saírem os presos e entrarem
os doentes.
Para conjurar o perigo da gente em armas, por um
lado se fez geitosamente desappareceram as guerrilhas
e, por outro, sobre vários pretextos, conservou-:íe o exercito libertador occupado por algum tempo, concedendo-se dispensa aos que a pediam e, quando a situação
melhorou foram os libertadores mandados para as suas
casas, fa/.endo-se-lhes previamente distribuir, a titulo de
habilitai-os a retomarem as suas occupações, a somma de
dollars 20.000.000, ou na média 700 por pessoa.
Os impostos em atraso foram perdoados.
Além disto, a todos os cubanos de classes elevadas
que tinham cooperado na revolução c na guerra foram
dados empregos e aos populares desoccupados bons salários nas obras publicas.
Estas começaram pela hygiene. As fontes e todo o
serviço de agua foram por toda a parte meticulosamente
desinfectados ; a ilha submetttida a um banho quasi geral de sublimado ; a febre amarella eliminada.
Foi restabelecida severa distribuição de justiça.

Mais de 80% da população era analphabeta. Com
as innumeras escolas que se abriram e providencias tendentes a sua frequência e bom aproveitamento, os resultados já se fazem hoje apreciar por uma reduccão de
cerca de 3o °/0 no analphabetismo.
Foi dada melhor autonomia aos municípios, fazendo-se severo estudo de todas as localidades e renunciando-se a providencias de caracter geral que não pudessem
ter bom êxito por toda parte.
O restabelecimento da agricultura foi uma immediata preoccuracao do Governo americano que logo providenciou para que o pessoal voltasse ás terras e o trabalho
recomeçasse.
Considerando damnoso, económica e politicamente,
0 processo de auxilio directo que impede a iniciativa e
desperta ciúmes e descontentamento, o Governo providenciou para se levarem a elfeito trabalhos públicos necessários ao desenvolvimento da agricultura e fomentou a
instituição de bancos.
Magnificas estradas foram abettas por toda a parte,
sendo a mais importante delias a via-ferrea de Havana a
Santiago, grande e vital artéria, que atravessa toda a
ilha na parte central, passando por logares onde o
homem não linha ainda penetrado.
Estabelecimentos de credito foram instituidos não
só na Capital, como nos outros centros principaes da ilha.
E, de certo, em poucos annos a grande lavoura de
canna e as respectivas usinas estavam restabelecidas e
já pelo relatório da Secretaria da Agricultura, Industria
e Commercio se vê que, em 1902, estavam em trabalho
1 Go fabricas de assucar com uma produccão de arrobas ( i i k 5 ) :
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916.868:928
1.028.379
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18.637.591
4/6.539
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Não tínhamos ainda representante em Cuba quando
ai li aportei mais o meu il lustre companheiro de commissáo, engenheiro Dr. Samue»1 Pontual Filho.
Ainda foram cartas do solicito e prestimoso Sr. M.
Cornick que alli me apresentaram e fizeram receber do
modo o mais cordial e attencioso pelos dignos secretários da Justiça, da Fazenda e da Agricultura, em cujas
repartições me foram proporcionadas prompta e precisamente todas as informações e notas solicitadas.
O serviço da Secretaria da Agricultura, habilmente
dirigido então por D. Gabriel Cazuzo y Roque, c feito
com uma rectidão e opportunidade admiráveis.
D. Cazuzo y Roque é homem de alto valor, possuindo vasta illustracão.
Sempre que tive occasião de o procurar ouvi
delle os mais abalisados conceitos a respeito dos negócios da secretaria a seu cargo, mostrando-se perfeitamente
em dia com o movimento que ora se opera na lavoura
da canna e na fabricação do assucar.
Na sua abalisada opinião as usinas de Cuba estão
muito longe do pé de adiantamento em que se devem
achar hoje as fabricas de assucar. A fabricação do assucar obedece hoje a princípios scientificos c nada ahi
se pôde fazer sem o auxilio da sciencia —• chimica industrial, physica, etc.. . .

Para melhorar as usinas da ilha, ia D. Cazuzo y
Roque pôr em pratica diversas medidas entre as quaes
devo salientar as duas seguintes:
A ida de um engenheiro á Europa por conta do Governo com o fim de estudar o novo processo Naudet e a
nomeação de diversos engenheiros para acompanharem
de perto a moagem das usinas, sendo obrigados a, no fim
da safra, apresentarem circumstanciado^ relatórios onde
viessem apontadas as medidas necessárias ao melhoramento das mesmas usinas.
Pensava D. Cazuzo assim poder em breve substituir os apparelhos antigos das fabricas pelos possantes
c adiantados mcchanismos da fabricação. Tudo faz
crer que semelhantes medidas dessem resultados os mais
satisfactorios.
Visitei diversas usinas de Cuba, onde realmente
pouca novidade encontrei em matéria de fabricação.
Na usina Rozario de D. Ramon Pelayo, velho
fidalgo espanhol, tive occasião de percorrer uma fabrica
magistralmente dirigida pelo seu próprio dono.
Não possue, porém, ella todos os adiantados apparelhos de fabricar assucar.
A moenda é de tríplice pressão com desfibrador e
trabalha T Soo toneladas em 24 horas. Os tambores da primeira moenda são de õ 1/2X^0 ; os da 2% de G 1/2X^4
e os da 3a, de 6 1/2X36. Possue a fabrica oito caldeiras
de Babcock & Wilcox, que produzem 2.700 cavallos
vapor e que funccionam com uma perfeição admirável.
Essas caldeiras trabalham unicamente com o bagaço
das moendas. Contavam já 14 annos de trabalho, tendo
levado em campanha oito annos para a mudança dos
primeiros tubos.

Soccas de cannas cultivadas pelo processo — Zayas — photographadas 7 mezes após o corte — CUBA
Pag-. 4 7 — 2
6596

Cannas de planta com 7 '/* mezes cultivadas pelo processo — Zayas — CUBA

Pa?. 4 7 - 3

I
47

A bateria de turbinas compõe-se de 20 unidades
Weslon que produzem i.aoosaccos de assucar em 24
horas.
Todos os mais apparelhos são antigos, porém, muito
bem conservados. Os vácuos, os filtros, os crystallizadores em movimento, etc., tudo trabalha na maior
ordem.
Nas moendas a extracção obedece a uma média de
70 % ; o rendimento do assucar em relação ao peso
das cannas sobe a 11 °/ 0 ; as cannas têm na média o
gráo 10 B polarizando o assucar 96. Com esta polarização estava sendo o assucar vendido ao preço de dous
centavos a libra.
Do porto de Habana para o de Nctv-York faz o assucar a despesa de oito a nove centavos por i oo libras
(americanas).
Da usina para Habana paga um sacco de assucar
25 centavos.
A província de Aguacate, onde está a bella propriedade Rosário, dista de Habana 55 kilometros.
C) modo fidalgo c captivante pelo qual fomos recebidos, Samuel Pontual e eu, por D. Ramon, obriga-me a
abrir aqui espaço para patentear em publico testemunho a minha profunda gratidão.
Visitei diversas outras usinas cubanas, ás quaes me
abstenho de fazer referencias especiaes por não ofterecerem algo de superior á Rozario, que vantajosamente
as pode representar sob todos os pontos de vista.
Si, porém, em matéria de fabricação, a pérola das
Antilhas ainda nada tem que nos possa trazer lições
proveitosas, a não ser nos bem ponderados projectos de
reforma do illustre D. Cazuzo y Roque, quanto ao plan-

tio da canna ella nos proporciona u ultima palavra no
processo —Zayas.
Depois das visitas ás usinas procurei o illustrado
Dr. Francisco Zayas, que bem pode já merecer o nome
de Reformador da lavoura da canna.
Náo era para mitn um desconhecido o Dr. Zayas.
Em Pernambuco, meu estado natal, já se tinha noticia
dos seus altos ensinamentos. Foi, pois, com alguma
soffreguidáo que o procurei, sem outra apresentação a
não ser dizer-lhe que era um agricultor do Brasil
vindo a Cuba para estudar e examinar bem o processo
Zayas. Fui em companhia de meu companheiro de
commissão, Samuel Pontual Júnior e ambos fomos recebidos pelo Dr. Zayas de um modo verdadeiramente
capti vante.
Do seu processo fala o Dr. Zayas com uma convicção verdadeiramente evangelizadora. Na sua opinião
baseia-se no seguinte: Trazer o mais possível a terra
cm contacto com o ar e com a luz.
TERRA SKM AR E SEM LUZ NÃO PRODUZ

Em 1904 publicava o Dr. Zayas o seu primeiro
boletim sobre o seu processo onde vinham perfeitamente
demonstrados os resultados obtidos nas primeiras tentativas .
São delle as seguintes phrases:
« Como consequência dos trabalhos e publicações em que de
três annos para cá tenho procurado demonstrar a necessidade de
mudar-se de vez a orientação dos processos culturacs de nossas
terras e plantas, e mui especialmente dos da canna, como sendo de
elevadíssima importância em nosso Êystema economico-nacional,pela
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primeira vez apresenta-se á consideração e estudo dos nossos agricultores um ensaio experimental, com o cunho official, do methodo
que completa, como ha de se ver com a demonstração de mais de
50 cabalkrias (medida de terras) já cultivadas, muitas delias em
terrenos reconhecidamente inferiores e onde perto de 30 annos
eram cultivadas as mesmas cannas e mal pagavam o custo dos
trabalhos nellas empregados e que hoje desafiam as melhores producções de terrenos virgens, segundo o testemunho dos que as
visitam e conforme apparecem em vistas photographicas que acompanham as publicações referentes.»

Certamente, de tudo quanto vi nas Antilhas nada
melhor me impressionou do que as cannas obtidas em
diversas plantações pelo systema do Dr. Zayas. Vi
numa delias canna pesando em média ó 1/2 kilos cada
uma tendo quasi o comprimento de 3m,6o.
Os pontos principaes do systema do Dr. Zayas são:
i °, o insuccesso das actuaes plantações provém da
falta de cultura racional nas anteriores;
2°, a plantação e cultura a braço é demasiado cara
e é preciso substituil-a por instrumentos adequados
movidos por animaes ;
3°, o bom desenvolvimento da canna depende não
só das condições apropriadas do terreno como da quantidade de ar e sol que ella recebe;
4°, revolver a terra e expol-a á acção do sol e de
agua promove a nitrificacão e torna solúvel e aproveitável para o crescimento o alimento insolúvel das plantas
que existe no terreno ;
5°, os bons terrenos de canna contêm bastante alimento mineral das plantas para a continuada produccão
de boas colheitas quasi indefinidamente, uma vez que
se o faça utilizável por culturas apropriadas sustentandolhes o húmus ;
6596
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6°, o adubo de curral é o melhor que se pôde
empregar para produzir húmus.
Por indicação do próprio Dr. Zayas visitei na província de Aguacate as lavouras do Sr. Florentino Lorbes
e ahi tive occasião de conhecer praticamente o processo Zayas e os seus óptimos resultados.
O Sr. Lorbes é um dos mais convencidos adeptos
do processo Zayas e o segue á risca.
Na sua fazenda as plantações eram anteriormente
feitas em sulcos corridos com a distancia de i m ,7o
entre si.
Para entrar em experiência começou elle por supprimir em umas soccas que tinha de tratar as raízes
de um sulco de dois, ficando a plantação do modo seguinte :
I m ,7° j
, 4°

Já assim o resultado foi animador e, proseguindo
em experiências, chegou o Sr. Lorbes ao completo emprego do processo Zayas que por fim adoptara exclusivamente.
Tive occasião de apreciar os seus cannaviaes e
admirar a sua pujante e bellissima vegetação.
Consiste no seguinte o
PROCESSO — ZAYAS

O terreno é muito bem preparado, virado e pulverizado, devendo-se empregar de preferencia os arados
e grades de discos.
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Em seguida abrem-se sulcos que se cortem em
angulo recto e guardem entre si a distancia de quatro
varas (a vara tem 3 pés).
Na espécie de coveta formada pelo cruzamento
dos sulcos são plantados quatro pedaços de canna em
cada uma de modo que se não toquem e cobertos com
uma ténue camada de terra.
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Dahi por deante é o espaço entre as touceiras frequentemente revolvido por meio de capinadores para
trazer sempre a terra em contacto com o ar e com a
luz.
Os adubos são empregados conforme as condições
do terreno, que variam consideravelmente.
Nos bons terrenos de canna, em que não faltam
alimentos mineraes_, emprega-se apenas o esterco de
curral para produzir húmus.
Este systema em Cuba tem dado resultados vantajosissimos debaixo de condições variadas.

Sobretudo dois pontos tornam relevante a vantagem do seu emprego : permitte a cada planta adquirir o seu mais perfeito desenvolvimento, obtendo-se
deste modo cannas maiores e maior numero delias
por touceira ; o conteúdo em saccharose e pureza é
vantajoso e facilita, requer mesmo grande numero de
trabalhos por anno, o que faz prolongar grandemente
a vida da planta.
E' corrente em Cuba, sem que haja sobre este
ponto duas opiniões, que o país ha contraindo uma
divida de gratidão para com o Dr. Zayas, que conseguio
chamar poderosamente a attenção geral para as vantagens de melhorar o cultivo e utilizar mais extensamente os animaes no serviço da lavoura decanna.
Mesmo entre nós, é forca reconhecel-o, a sua propaganda já começa a produzir effeito e os meus votos
são para que enveredemos de vez pelo caminho seguro que nos indicam as suas sabias lições.
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EM CONCLUSÃO
Srs. da 2a commissão do 2° Congresso Nacional
de Agricultura, antes de terminar seja-me licito fazer
um ardente voto de industrial assucareiro, amigo do
seu país e da sua classe e brasileiro confiante nas luzes
e no patriotismo do Governo que se acha á frente dos
negócios publico.}.
Eu conjuro os poderes públicos a convergirem esforços com a iniciativa individual para a effectiva realização das conclusões das operosas Conferencias Assucareiras do Brasil.
Seja uma realidade o tão anhelado e já decretado
Ministério da Agricultara. Os vitaes interesses agrícolas
não continuem a ser curados em uma secção por trás
da viação e das obras publicas em um pais que tem
na lavoura a fonte da sua fortuna privada e da sua
renda publica e onde, razoavelmente, as estradas, a
navegação, os telegraphos, as obras publicas devem
ter por principal escopo o desenvolvimento da riqueza
pela agricultura.
Desenvolva-se a instruccão primaria e o ensino
agrícola e profissional — problema de cuja solução
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depende o futuro da lavoura, das classes agrícolas e
de todo o país.
E' lastimável que em um país agrícola e no qual
a porcentagem dos analphabetos sobe a mais de 8ó °/0,
mal se cure de instruccão superior e se deixe quasi
em abandono o ensino primário, que é a base e não
haja a mais rudimentar tentativa de ensino agrícola e
profissional.
Em Barbados, em Cuba, em Porto Rico, nos Estados Unidos, onde influe no Governo o génio inglês,
admirei o interesse que desperta o ensino primário e o
ensino agrícola.
Em todas as numerosas escolas publicas em Barbados ha cadeiras puramente de agricultura que acompanham o alumno desde as primeiras leltras até ao fim
do curso. Os alumnos que mais se distinguem têm
jus a continuar seus estudos na Inglaterra ás expensas
do Governo Inglês.
Quando os americanos tomaram posse de Porto
Rico o seu primeiro cuidado foi reformar e desenvolver a instruccão primaria, seguida do ensino agrícola,
já tendo hoje cerca de i . ooo escolas com uma frequência de mais de 45.000 alumnos.
Nas ruas a cada passo se me deparava (era em fevereiro) com a seguinte advertência escripta em inglês :
- « E' tempo de mandar os vossos filhos á escola !»
Criem-se, pois, Escolas de Agricultura destinadas
ao preparo agricola-industrial theorico e pratico, que
não pôde ser supprido pelas nossas academias de direito, de engenharia, de medicina e de pharmacia.
E', entretanto, Sr. Presidente, destas que saiu
V. Ex., que têm saído os nossos mais adeantados indus-
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triaes agrícolas, sendo fácil aquilatar o que seriam se ao
seu alcance tivessem tido escolas agrícolas regulares dotadas de gabinetes technicos e campos de experiência
onde fosse possível haurir estudos especiaes completos
de cultura e fabricação.
A' semelhança do que ha feito o governo inglês
nas colónias das Antilhas, funde-se em cada um dos
Estados assucareiros uma Botamcal Station dotada de
estações agronómicas estabelecidas nos principaes mu •
nicipios agrícolas e campos de experiências disseminados
pelas zonas culturaes, para o estudo do solo e do subsolo, dês estrumes e dos adubos chirnicos, da reproduccão
da canna pela flecha e do aperfeiçoamento da cultura
donde possam os lavradores obter dados theoricos e
práticos para melhorar o seu terreno, a sua sementeira
e a sua mão de obra.
Venha o credito territorial e agrícola e os recursos
bancários ao alcance do lavrador e do fabricante único meio de conjurara asphyxiadora pressão do monopólio do capital e tanto mais imprescindível quanto
a iniciativa intelligente em matéria de fabricação de
assucar não pôde prescindir de grandes usinas que
custam grandes preços e excedem as forcas isoladas
de nossos industriaes agrícolas, sendo, entretanto, os
maiores factores da producção barata — muito por pouco
preço.
Haja transporte fácil e barato.
Prolonguem-se até aos pontos mais afastados do
país as vias de penetração ; centupliquem-se os caminhos vicinaes ; abrandem-se as tarifas ferroviárias ; seja
regulamentada e fiscalizada a navegação de cabotagem,
como o são as estradas de ferro.

Acorocoem-se os comícios, as conferencias e os
congressos agrícolas que ao seu effeilo directo da maior
relevância reúnem outros de ordem social e política não
menos valiosos, na approximacão, união e estima dos
cidadãos das diversas circumscripcões do vasto território
brasileiro.
São todas estas providencias e obras publicas reclamadas pela i a e 2a Conferencias Assucareiras, que
estão no papel do Estado e o Governo pôde e deve
emprehender para fomentar o grande factor económico
do Brasil — a Agricultura.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1908.
MANOEL A. DOS SANTOS DIAS FILHO.

O autor da memória é vivamente felicitado por todos os congressistas presentes.
O Sr. Presidente declara que o acolhimento pela assembléa
prestado á importante memória, a attenção com que foi ouvida
e os applausos que se seguiram não deixam duvida sobre a
conveniência da sua publicação no Jornal e em folhetos e que
neste sentido a Mesa providenciará.

6596-08 — Rio de Janeiro — Imprensa Nacional —

