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Resumo 

Introdução: Em fins do século XVIII, no âmbito da Administração Colonial da América Portuguesa, 
desenvolveu-se um sistema de regulação das florestas. A partir da solicitação de Martinho de Melo e 
Castro, secretário de estado da Marinha e Ultramar, o governador da Capitania de Pernambuco, D. 
Tomás José de Melo providenciou o levantamento das extensões florestais que compunham suas 
jurisdições. Para tanto, Melo nomeou conservadores das matas os dois corregedores de Pernambuco e 
um da Paraíba, com a finalidade de zelarem pelo Real Serviço proibindo os cortes de madeira de 
construção que pudessem servir para embarcações de Guerra. 

Resultados Parciais: O levantamento das matas referentes às Capitanias de Pernambuco, Paraíba e 
Anexas foi incorporado ao ofício de quinze de abril de 1789 remetido a Martinho Castro. O anexo A 
refere-se ao exame das matas da Comarca das Alagoas Sul, com os distritos das quatro vilas que a 
compunham, Alagoas, Atalaia, Porto Calvo e Penedo. Já no anexo B foram descritas sumariamente as 
reservas florestais da Capitania da Paraíba. Anos mais tarde, em 1791, o governador Tomás de Melo 
vinculou a descrição mais detalhada das matas da Capitania da Paraíba, em um ofício a Martinho de 
Melo e Castro.   

Havia na Vila das Alagoas cinco matas que tinham seus limites os rios da região, tais como: 1) rio Sapucaí 
ao rio Merim; 2) Rio Merim ao rio Mundaú; 3) Norte do riacho Mandaú até o riacho Ermitão; 4) do 
riacho Ermitão ao rio São Miguel; 5) do rio São Miguel ao rio Jequiá. Nessas cinco matas foram 
catalogadas onze espécies de árvores que poderiam servir para mastros de navios e mais catorze 
espécies que poderiam ser empregadas em usos diversos. Ao final da descrição, foram elencados os três 
portos para o escoamento da madeira, bem como a sua localização geográfica.   

Mais ao noroeste das Alagoas, na Vila de Atalaia, os examinadores das matas descreveram um pujante 
conjunto de matas, que também tiveram como marcos naturais, foram eles: 1) rio Mundaú até o rio 
Paraíba; 2)rio Paraíba até a serra da Palmeira; 3) Serra da Palmeira até o rio Sapucaí; 4) Mata dos 
Palmares. Nas quatro florestas catalogadas foram descritas onze espécies de árvores para mastros e 
vinte espécies para outros fins. As matas das vilas de Porto Calvo e Penedo tiveram uma descrição 
breve, pois as primeiras possuíam uma grande dificuldade no relevo e as outras possuíam madeiras 
inferiores o que tornava a extração de suas madeiras inviável.  

Considerações Parciais: Os mapas florestais ora apresentados foram produzidos num contexto histórico 
em que a utilização da madeira era feita de forma conflitiva. O cotejo de diversas fontes de pesquisa, 
principalmente documentos oficiais do Arquivo Histórico Ultramarino, aponta para algumas 
considerações preliminares. O abastecimento de madeira para o Real Serviço, a existência de sesmeiros 
interessados no comércio das madeiras e não nas terras e a utilização das cinzas das dequadas nos 
engenhos foram o estopim para a confecção de tais mapas.  
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