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RESUMO 

 

Autor: Edson Lima 

Título: Agricultura química na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XIX: alguns 

 aspectos dos estudos e trabalhos sobre o guano 

 

 

Na Inglaterra e nos Estados Unidos do século XIX, os estudos em agricultura se 

mostraram essenciais para a institucionalização da agricultura química. Tais estudos 

estavam centrados na cooperação entre as pesquisas desenvolvidas nas instituições de 

ensino e as pesquisas realizadas no trabalho do campo. Naquele período, o aumento da 

fertilidade do solo era uma das questões a ser resolvida em ambos os países e o guano 

peruano passou a ser amplamente utilizado, fazendo originar inúmeros estudos 

envolvendo sua composição e eficiência como fertilizante. Esse material alcançou, 

ainda, grande valor comercial, levando à sua falsificação de diversas maneiras. Com 

isso, em meados do século XIX, surgem, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos 

publicações destinadas aos agricultores procurando, por um lado, convencer os leitores 

da eficiência do guano como fertilizante e, por outro, alertá-los sobre as falsificações 

assim como fornecer meios para reconhecer o produto adulterado. Neste contexto, esta 

dissertação aborda principalmente os textos de J.C. Nesbit (publicado na Inglaterra) e de 

S. Robinson (Estados Unidos), que promoviam a utilização do guano como solução para 

os problemas de infertilidade dos solos.  

Palavras-chave: História da Ciência; História da Química; Fertilizantes; Guano; 

Inglaterra; Estados Unidos; Século XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Author: Edson Lima 

Title: Chemical agriculture in England and the USA during the nineteenth century: 

some aspects of studies and works about guano 

  

 

The studies on agriculture, both in England and the United States of America, 

have been essential for the institutionalization of the chemical agriculture in the 

nineteenth century. Those studies were centered on the cooperation between the 

researches developed in educational institutions and the ones developed in the work 

field. By that time, the increase of the soil fertility was a matter that needed to be solved 

in both countries and the Peruvian guano began to be broadly used, thus, originating 

uncountable studies involving its composition and efficiency as a fertilizer. This 

material accomplished great commercial value, leading to its counterfeiting in so many 

ways. Thereby, releases focusing on farmers, convincing them of the guano’s efficiency 

as a fertilizer and also warning them about the counterfeits and how to recognize them, 

were published in the mid-nineteenth century. In this context, this present work 

approaches, especially, the texts from J.C. Nesbit (published in England) and from S. 

Robinson (published in the USA), which spread the using of guano as a solution for the 

soil infertility. 

 

Key-words: History of Science, History of Chemistry, Fertilizers, Guano, England, 

USA, Nineteenth Century.  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante grande parte da história da humanidade a aplicação de esterco nos solos 

parece ter sido a principal atividade encontrada para fertilizar os campos agrícolas. 

Dessa maneira, o agricultor precisou desenvolver ao longo do tempo um sistema 

complexo de produção e armazenamento desse tipo de adubo, onde existia uma conexão 

entre a quantidade de animais, a ampliação das pastagens e os ambientes para o 

armazenamento do esterco produzido. Essas relações de dependência entre a melhoria 

da colheita e o uso de esterco eram tão diretas, que a ideia de uma colheita sem a 

aplicação de esterco não era considerada possível. 

 

“Sem esterco não há colheita e sem animais não há esterco de 

efeito imediato. Por seu lado, sem prados artificiais não há 

animais. Enfim, sem a suspensão dos alqueives restarão poucos 

ou nenhum pasto artificial. Em agricultura tudo está ligado e seu 

sistema de deve ser completo”1 

 

 

 

No final do século XIII, a população europeia tinha sido reduzida a menos da 

metade em razão de longos períodos de fome, de doenças como a peste e de guerras 

sangrentas. A recuperação da economia e da população ocorreu lentamente até o século 

XVI, embora a partir do século XVII e durante o século XVIII a penúria e a fome 

reapareceram no cenário europeu. Tentativas para aumentar a produção de grãos durante 

este último período não foram bem sucedidas, e a expansão das terras destinadas ao 

cultivo de grãos levou a uma redução das pastagens. Com isso, a redução do gado e 

consequentemente a produção de esterco diminuiu, trazendo como consequência a 

redução da produção de cereais.2 

De maneira geral até o final do século XVIII, a agricultura utilizava como fontes 

de fertilizantes materiais provenientes do próprio local, como por exemplo, restos de 

colheita, cinzas de madeira, ossos, fezes de animais e humanos. O processo de rotação 

de colheita, ou seja, colheitas de gramíneas intercaladas com a de leguminosas, era um 

dos recursos utilizados para o “descanso da terra”. As estratégias utilizadas buscavam 

                                                      
1 Instrução da Convenção Nacional de 1794. Citado em Mazoyer, História das Agriculturas no mundo, 

353. 
2 Ibid, 356. 
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aumentar a produção de alimentos, embora a fome em alguns momentos assombrasse a 

população.3 

As descobertas envolvendo as complexas relações entre o crescimento das 

plantas, a atmosfera e a fertilidade do solo, se fortaleceram com o desenvolvimento da 

química moderna em meados do século XVIII.4 

Durante o século XIX, os debates entre as práticas agrícolas baseadas em 

conhecimento científico se intensificaram, principalmente entre Justus von Liebig 

(1803-1873) e Jean Baptiste Joseph Dieudonne Boussingault (1802-1887).  

Liebig, químico de origem germânica, apresentou, em 1840, as principais bases 

de seus estudos em agricultura, demonstrando que as plantas poderiam crescer apenas 

com absorção de compostos inorgânicos. A transferência de certos elementos do solo, 

da água e do ar, aceleraria, segundo Liebig, o processo de crescimento e 

desenvolvimento das plantas. Para Liebig os elementos que as plantas deveriam 

absorver para o seu desenvolvimento seria principalmente o carbono, hidrogênio, 

oxigênio e o nitrogênio, sendo que este último segundo Liebig seria absorvido a partir 

da precipitação da amônia presente na atmosfera ou das águas da chuva. A partir da 

colheita o agricultor estaria retirando o nitrogênio da terra, dessa forma, como explicar 

que a quantidade de nitrogênio pouco variasse após inúmeras colheitas.5 

 Liebig relata que a possível fonte de nitrogênio seria a atmosfera: 

 

“...Ainda após alguns anos a quantidade de nitrogênio pode ter 

seu teor aumentado. Da onde, podemos perguntar, vem este 

aumento de nitrogênio? O nitrogênio nos excrementos não 

podem se reproduzir e a terra não pode cedê-lo. Plantas e 

consequentemente animais deve, portanto, derivar seu nitrogênio 

a partir da atmosfera.”6 

 

 

 

Em meados dos anos de 1840, Liebig acreditava que a função dos adubos no 

processo de nutrição das plantas era o de fornecer os nutrientes retirados do solo pelas 

plantas durante o seu crescimento, sendo que esses adubos teriam a capacidade de fixar 

no solo o nitrogênio obtido a partir da amônia presente na atmosfera, assim os sais de 

amônia eram os principais agentes fertilizantes.7    

                                                      
3 Chagas, “A síntese da amônia,” 242; Sheridan, “Chemical Fertilizers in Southern Agriculture,”308. 
4 Smil, Enriching the Earth, 1. 
5 Ibid, 2; Brock, Justus von Liebig, 159. 
6 Liebig, Organic Chemistry, 72. 
7 Brock, 160. 
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Boussingault, químico de origem francesa, que estudou a nutrição vegetal e se 

empenhou para tentar explicar o ciclo de absorção de nitrogênio pelos vegetais. Ele 

afirmava que o nitrogênio era capturado do solo e não diretamente da atmosfera como 

defendia Liebig. Boussingault publicou em 1836, uma série de artigos que relatavam 

investigações sobre rotação de cultura e as fontes de nitrogênio das plantas. 

Boussingault não aceitava a ideia de que a absorção do nitrogênio se realizava 

diretamente da atmosfera, pois ele se questionava: como era possível explicar que o 

cultivo do trevo e da ervilha aumentava o teor de nitrogênio no solo, enquanto na 

cultura de trigo e aveia não ocorria o mesmo fenômeno? De acordo com sua 

interpretação Boussingault admitiu que os legumes poderiam fixar nitrogênio 

diretamente no solo.8 Porém não existia nenhuma demonstração ou teoria irrefutável por 

ambos sobre a fonte de nitrogênio e a forma de sua fixação. Entretanto, ambos estavam 

de acordo com o fato do nitrogênio ser indispensável no desenvolvimento das plantas.9 

Nesses debates, o eixo principal das discussões estava em solucionar questões 

envolvidas com a fertilidade do solo. Entre essas questões, uma se destacava: qual seria 

a maneira mais adequada de repor os nutrientes retirados do solo? Cabe ressaltar que 

essas reflexões se tornaram um cenário ideal para a divulgação e o reconhecimento das 

propriedades dos fertilizantes. 

Os processos agrícolas estão associados com o desenvolvimento das cidades e 

dos países. Produzir em maior quantidade, alimentos melhores e principalmente mais 

“baratos” tem sido um dos grandes desafios da ciência moderna. Compreender que o 

cultivo da terra só era possível à medida que o agricultor pudesse restaurar e fornecer os 

elementos básicos de nutrição para as plantas a partir da fertilização do solo foi o 

principal objetivo da agricultura do século XIX. Entretanto, restava saber quais eram 

esses elementos e entre os mesmos, quais seriam os mais adequados e eficazes, levando 

em consideração o custo de produção e o lucro obtido após a venda da colheita.10 

Na Europa, estudos com agricultura química já ocorriam na Inglaterra, 

Alemanha, Hungria nas estações experimentais agrícolas desde o início do século XIX. 

Esses estudos tinham como objetivo principal desenvolver orientações que poderiam ser 

fornecidas aos agricultores, tais pesquisas eram fundamentadas nos trabalhos realizados 

na universidade associadas aos experimentos realizados no campo.11 

                                                      
8 Ibid, 148. 
9 Begonha, “A moléstia da cana-de-açúcar,” 1257-62. 
10 Gonzaga, Breve notícia sobre o Guano do Peru, 4. 
11 Rossiter, The emergence of Agricultural Science, 130. 
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Os resultados das pesquisas eram publicados em artigos ou livros que na maioria 

das vezes apresentavam caráter muito técnico, o que dificultava a leitura do homem do 

campo. Assim os periódicos agrícolas tiveram fundamental importância na “inter-

relação”, entre as pesquisas elaboradas por homens da ciência e sua aplicabilidade nos 

processos realizados pelo homem do campo. Tais periódicos se destinavam às questões 

agrícolas, da pecuária, horticultura e temas semelhantes. 

A introdução dos chamados adubos artificiais12 foi a solução encontrada para 

restaurar e aumentar a fertilidade do solo e entre esses adubos estava o chamado guano 

peruano, pois proveniente do Peru, embora pudesse ser encontrado com outro nome, 

também em grande quantidade, em outros países. Durante o século XIX, o guano 

peruano foi amplamente utilizado e comercializado como fertilizante de boa qualidade 

nos campos agrícolas da Europa e Estados Unidos da América, sendo o primeiro 

fertilizante comercial consumido em larga escala em território norte-americano.13  

A introdução e o convencimento dos agricultores europeus e norte-americanos 

por essa nova fonte fertilizante, tiveram grande influência das análises químicas e dos 

relatos positivos sobre seus efeitos fertilizantes.  

Tais análises buscavam identificar e quantificar os constituintes presentes no 

guano peruano.  Além disso, essas análises químicas contribuíram de maneira essencial 

no combate à comercialização dos fertilizantes falsificados, os quais representavam uma 

ameaça à expansão do comércio do guano peruano. Os resultados destas análises 

químicas poderiam ser legitimados, se estivesse de acordo com os relatos dos 

agricultores sobre a eficiência deste adubo na lavoura.  

Na época, os agricultores britânicos apresentavam certa resistência em pagar os 

custos das análises para o reconhecimento das fraudes, além disso, a maioria das regiões 

não apresentava disponibilidade técnica suficiente para a realização de tais análises. 

Para amenizar a ausência de pessoal técnico capacitado, os químicos elaboraram uma 

série de experimentos de fácil realização e procuraram expressar seus resultados de 

forma simples e objetiva. Publicaram, assim, “cartilhas”, que tinham como objetivo 

principal capacitar comerciantes e agricultores no reconhecimento das falsificações 

desses adubos, de maneira a impedir a proliferação desses artigos adulterados. 

                                                      
12 Ver Nesbit, On Peruvian Guano; its history composition and fertilizing qualities; with the best mode 

of this application to the soil, 2-4, a expressão “Adubo Artificial”, é usada no século XIX, no contexto 

de nossos estudos , a palavra artificial não se aplica como sinônimo de produto sintético;  adubo 

artificial poderia se referir aos fertilizantes que não eram produzidos na própria fazenda, se incluíam 

ossos, sal, guano, gesso e etc. 
13 Sheridan, 308.   
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O principal objetivo dessa dissertação de mestrado é apresentar e analisar textos 

elaborados durante o século XIX, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, 

destinados a convencer os agricultores a usar o guano genuíno, além de apresentar a 

maneira pela qual ocorreu o combate à comercialização do guano adulterado através das 

análises de suas propriedades. Para tanto serão abordados dois originais, o primeiro 

intitulado Guano: A Treatise of practical information for farmers-1853, publicado nos 

Estados Unidos por Solon Robinson, que foi utilizado como eixo principal na 

elaboração desta dissertação. O Segundo documento analisado intitulado On Peruvian 

Guano; its history, composition and fertilizing qualities; with the best mode of this 

application to the soil-1852, publicado em Londres por J.C. Nesbit, forneceu grande 

parte das análises químicas utilizadas na elaboração do documento publicado nos 

Estados Unidos.  

A dissertação está dividida em dois capítulos. O capítulo 01, intitulado 

“Agricultura química na Inglaterra e nos Estados Unidos: estudos sobre plantas, solos e 

adubos”, trata do contexto norte-americano durante o século XIX no processo de 

construção de uma proposta para a melhoria de sua produção agrícola. Os norte-

americanos foram influenciados pelos trabalhos realizados nas estações experimentais 

agrícolas europeias, sobretudo a de Giessen que era dirigida por Justus von Liebig. 

O capítulo 02 intitulado “Articulação entre os estudos químicos e os relatos dos 

agricultores no processo de convencimento da adoção do guano peruano”, trata dos 

trabalhos realizados na Europa e Estados Unidos, os quais eram destinados a convencer 

os agricultores a substituírem sua fonte fertilizante, ou seja, substituir os adubos 

produzidos na própria fazenda por adubos comerciais. Entre os vários adubos que foram 

comercializados em larga escala durante o século XIX, investigamos os trabalhos 

realizados com o guano peruano. Tais trabalhos estavam centrados na via de mão dupla 

entre as análises químicas (composição do solo, das plantas e do guano peruano) e nos 

relatos de homens da ciência/ agricultores sobre a eficiência desse “novo” fertilizante. 
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Agricultura química na Inglaterra e nos Estados Unidos: estudos sobre 

plantas, solos e adubos 
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1.1 Principais estudiosos europeus e a divulgação de suas ideias nos Estados 

Unidos 

 

No início do século XIX aumentava a preocupação em relação ao aumento da 

produção de alimentos, pois a população mundial já ultrapassava a ordem de um bilhão 

de habitantes.14 Tal preocupação em produzir uma maior quantidade de alimentos com 

um custo cada vez menor, pode ser verificada abaixo: 

 

“O número de consumidores tem aumentado de forma 

descomunal, daí a necessidade de lançar mão de outros auxiliares 

para obstar ao pauperismo do solo. Os adubos artificiais são a 

prova e a consequência lógica destes princípios”. 15 

 

Dessa forma, o aumento e a manutenção da população mundial seriam 

garantidos com a facilidade do acesso ao alimento. Antes do século XIX, tanto na 

Europa quanto nos Estados Unidos, o principal problema enfrentado pelos agricultores 

relacionava-se com a própria terra, as fazendas, muitas vezes se estendiam por grandes 

áreas, que seriam potencialmente cultiváveis, mas se encontravam totalmente estéreis. A 

esterilidade do solo se dava por várias razões, entre as quais podemos destacar a falta ou 

o excesso de chuva e a falta de nutrientes do solo que, em muitos casos, ocorriam em 

razão de inúmeros anos de cultivo de monocultura de espécies como o tabaco, algodão 

etc. Nos Estados Unidos a agricultura antes de 1860, passava por momentos de 

verdadeira ineficiência, a ponto de James F.W. Johnston, professor reconhecido no 

ambiente agrícola, ter dito, em 1851, que a agricultura nos Estados Unidos ocorria de 

“forma primitiva”, apontando a exaustão do solo como um sério problema que deveria 

ser combatido e corrigido.16   

Na história da agricultura norte-americana o interesse em assuntos agrícolas 

passou a ter destaque durante as primeiras décadas do século XIX. Durante a década de 

1830, os agricultores e homens da ciência do sul dos Estados Unidos se mostravam 

extremamente preocupados com declínio de suas colheitas e com a disponibilidade de 

produtos mais baratos que vinham do oeste norte-americano. Esses agricultores estavam 

mais propícios aos processos de inovações agrícolas do que os agricultores de outras 

regiões. Entre esses processos se popularizaram a ideia de rotação de cultura, aração 

                                                      
14 Carr-Saunders A.M., World-Population, Oxford, 1936. Citado em Alier, De la Economía Ecológica al 

Ecologismo Popular, 98. 
15 Gonzaga, 6-7. 
16 Rossiter, 3.  
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profunda do solo e os processos de adubação que seguiam as orientações do 

conhecimento tradicional e ocasionalmente as orientações da recente ciência agrícola. 

Durante esse período, uma boa parte dos agricultores foram receptivos a aceitação dos 

Book-Farming, e esses homens da ciência começaram a fundar revistas agrícolas, a fim 

de pressionar o surgimento de instituições agrícolas, que estariam destinadas a 

implementação de centros de pesquisa estatais, além da fundação de escolas e 

faculdades direcionadas a atividade agrícola.17 

Os materiais de divulgação das práticas agrícolas eram publicados em revistas e 

jornais especializados nesta temática. O primeiro jornal agrícola estabelecido nos 

Estados Unidos foi o American Farmer, fundado por John Stuart Skinner em Baltimore 

em abril de 1819. Este periódico e aqueles que o seguiram, destinavam seus artigos 

primeiramente para os agricultores e, em sua maioria foram dedicados a atividade 

agrícola, pecuária, horticultura e temas semelhantes, embora esses periódicos também 

trouxessem informações diferentes de seu objetivo principal, como por exemplo: 

poesias, piadas, notícias de “curas” e itens de interesse particular para mulheres e 

crianças. Seguindo a linha do American Farmer, diversos outros periódicos agrícolas 

surgiram em todas as partes do país, e por volta de 1860 já existiam aproximadamente 

quatrocentos diferentes revistas ou jornais especializados nesta temática.18 

Os editores desses periódicos, em sua grande maioria com experiência anterior 

em publicações, provinham de diferentes esferas de trabalho, eram médicos, religiosos, 

políticos, homens de ciência, agricultores e a grande maioria deles tinha experiência 

anterior na área de jornalismo. Mais especificamente, os assuntos discutidos abordavam 

aração e drenagem do solo, rotação e diversificação de culturas, o uso de fertilizantes 

tais como: guano, marga e estrume animal e, ainda reprodução seletiva de animais, sua 

alimentação e abrigo adequado no período de inverno. A posição geográfica e o 

interesse pessoal do editor influenciavam no conteúdo geral do periódico. Assim, por 

exemplo: o Cultivator de Jesse Buel se destinava a educação agrícola, o Farmer´s 

Register de Edmund Ruffin se destacava por publicar matérias com abordagem da 

química agrícola. Seus assinantes eram agricultores, que possuíam outras profissões 

como, religiosos, professores, advogados, médicos, oficiais do exército e da marinha 

etc. De modo geral tais periódicos relatavam experiências de suas fazendas, visitas à 

feiras, tours agrícolas e comentários dos agricultores sobre os problemas enfrentados na 

                                                      
17 Ibid, 7. Book-Farming: livros destinados a pratica agrícola, que abordava assuntos como: o manejo do 

solo, a aplicação de adubos, relatos de agricultores e de profissionais da prática agrícola etc. 
18 Demaree, “The farm journals, their editors and the public”, 182-3. 
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época. Frequentemente, eles traziam comentários sobre livros agrícolas, selecionando e 

copiando alguns capítulos. 19 

O periódico Cultivator foi fundado em 1834 e tornou-se um dos mais 

importantes veículos de comunicação entre agricultores. Esse e outros periódicos foram 

defensores da nova agricultura, que discutiam as maneiras mais adequadas de tornar o 

solo mais produtivo a partir da aplicação de adubo de acordo com o ambiente. Na 

época, os Estados Unidos não possuíam estações experimentais agrícolas, como as que 

existiam na Europa há alguns anos, sobretudo na Grã-Bretanha, Alemanha e França. 

Dessa maneira, grande parte do material publicado nesses periódicos entre os anos de 

1830 e 1840 eram retirados de jornais agrícolas britânicos20. Esse periódico cujo lema 

era “Para melhorar o solo e a mente”, considerava o estudo da ciência como um 

caminho que permitiria alcançar ambos os objetivos. Apresentava colunas direcionadas 

aos jovens, esclarecendo e incentivando o estudo da ciência, como o da astronomia, da 

ciência veterinária, embora sua ciência favorita fosse a química agrícola21. Com a 

circulação do periódico Cultivator, um grande grupo de norte-americanos passou a ter 

contato com a denominada agricultura química, com a maneira de aplicar alguns tipos 

de adubos e principalmente com os relatos de seus resultados positivos. De maneira 

geral, os editores agrícolas desse período estavam apostando que a química poderia 

resolver o problema dos solos inférteis e procuravam preparar seus leitores para esta 

prática. 22 

Os norte-americanos acreditavam que a ciência pudesse resolver o problema dos 

solos inférteis, dessa forma a publicação do livro Organic Chemistry in its Applications 

to Agriculture and Physiology de Justus Liebig foi recebido com muita esperança pelos 

norte-americanos. O livro foi publicado em Londres e na Alemanha em 1840 e se 

tornou tão popular nos Estados Unidos que o professor John W. Webster da 

Universidade de Harvard emitiu prontamente duas edições norte-americanas, que foram 

recebidas com muito entusiasmo, tanto pelos homens da ciência como pelos 

agricultores. O livro de Liebig não foi o primeiro a tratar da química agrícola nos 

Estados Unidos. Anteriormente, a Liebig outro químico chamado Humphry Davy 

(1778-1829) de origem britânica teve certa influência nas Comunidades Agrícolas 

Norte- Americanas. Em 1802, Davy iniciou em Londres seu ciclo de palestras que 

tinham como principal objetivo expor interações entre o conhecimento químico e as 

                                                      
19 Ibid, 182-8. 
20 Rossiter, 9. 
21 A expressão “química agrícola” será utilizada para significar os estudos da agricultura a partir de 

conceitos utilizados em ciências, principalmente os conceitos da química. 
22 Ibid, 9. 
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atividades agrícolas. As palestras eram patrocinadas pelo Conselho de Agricultura de 

Londres e ao final de uma década de trabalho os conteúdos das mesmas foram 

selecionados e publicados em um livro intitulado Elements of Agricultural Chemistry 

(1813)23. Segundo David Knight, a publicação deste livro representou os esforços do 

governo britânico e das sociedades científicas que tinham como objetivo buscar 

soluções para melhorar a produtividade agrícola24. Nos Estados Unidos, diversos artigos 

publicados nos periódicos agrícolas buscavam associar o teor de sua publicação ao 

nome de Davy, assim a publicidade que Davy adquiriu por tais observações abriram as 

portas para uma boa recepção do seu livro em território norte-americano. Tal aceitação 

pela imprensa agrícola norte-americana dos trabalhos de Davy foi decisiva para o 

surgimento da sua “autoridade” em assuntos agrícolas entre 1813-1840. A influência de 

seus trabalhos nas questões agrícolas era tão grande, que em 1839 o editor do 

Cultivator, teria recomendado que as obras agrícolas de Davy fossem disponibilizadas 

em bibliotecas escolares. 25  

Diversos experimentos foram realizados pelos próprios agricultores durante os 

anos de 1830, seguindo geralmente as orientações de Davy, por exemplo, a análise do 

solo procurando identificar sua textura e dessa forma aplicar o adubo mais adequado. Os 

resultados, no entanto, não eram satisfatórios, pois a atividade agrícola envolvia uma 

série de variáveis não compreendidas muito bem na época como a influência do clima, a 

quantidade de chuvas, a ação dos adubos etc. Nesse contexto, os trabalhos de Liebig 

pareciam responder de forma mais adequada às questões agrícolas do que as defendidas 

pelo seu antecessor, pois algumas questões na nutrição das plantas já estavam sendo 

compreendidas, por exemplo, o processo de absorção de carbono pelas plantas a partir 

da atmosfera, da ação dos metais alcalinos na neutralização dos ácidos formados na 

nutrição das plantas, ou dos fosfatos na formação das sementes. 26 

Liebig estava preocupado em responder questões como: quais eram os elementos 

que as plantas precisavam para sua nutrição, onde era possível consegui-los e qual 

prática agrícola era mais indicada dependendo do tipo de vegetação.27 

O laboratório de Liebig era um dos poucos na Europa que recebiam estudantes 

entre os anos de 1830 a 1840. Sua fama e a necessidade de profissionais da área de 

farmácia trouxera uma série de alunos, inclusive estrangeiros que buscavam formação 

na área química.     

                                                      
23 Knight, “Agriculture and Chemistry in Britain around 1800”, 187. 
24 Ibid, 191-6. 
25 Miles, “Sir Humphrey Davie”,130. 
26 Ibid, 129; Rossiter, 19; Lopes, Fertilidade do solo e produtividade agrícola, 11-3. 
27 Rossiter, 20.  
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A forte influência de Liebig nos Estados Unidos começou a partir de maio de 

1841 quando o periódico Cultivator incorporou em suas edições os recentes trabalhos de 

Liebig e iniciou um processo de resenha do seu livro. Embora o livro de Liebig tivesse 

uma boa aceitação nos Estados Unidos, ele não era prático o suficiente para o homem o 

campo, que precisava conhecer as propriedades das substâncias assim como as maneiras 

mais adequadas de seu uso. Dessa forma os jornais agrícolas tentaram preencher esta 

grande lacuna que existia entre os homens da ciência e os agricultores na década de 

1840.28  

Durante os anos seguintes da década de 1840, um forte movimento surgiu nos 

Estados Unidos. Embora os norte-americanos estivessem satisfeitos com as pesquisas 

em agricultura científica na Europa, eles se questionavam por que os Estados Unidos 

não possuíam seus próprios químicos agrícolas. Reconhecendo a importância de se 

conhecer melhor a química agrícola os norte-americanos decidiram que a melhor saída 

era estudar sobre o assunto, o que levou alguns estudantes para a Europa, inclusive para 

estudar no laboratório de Liebig em Giessen na Alemanha. Entre esses, destacaremos 

três estudantes que exerceram grande influência em território norte-americano.29 

Originário de uma família tipicamente agrícola, o primeiro deles é Eben Norton 

Horsford que foi para Giessen estudar com Liebig, aí permanecendo entre os anos de 

1844-46. No tempo que passou na Alemanha Horsford percebeu que, embora os 

territórios norte-americanos possuíssem terras de melhor qualidade, eles produziam 

menos que os agricultores alemães. A razão para isto estava em os alemães cultivavam 

suas terras com maior intensidade e usavam muito mais estrume do que os norte-

americanos, e na visão de Horsford a maior contribuição para os alemães era dada por 

suas instituições educacionais destinadas aos agricultores, que superava qualquer 

tentativa de melhoramento agrícola que os Estados Unidos possuía.30 

Após dois anos de intenso estudo na Alemanha, Horsford voltou para os Estados 

Unidos em janeiro de 1847 com um objetivo ambicioso, o de construir um laboratório 

seguindo o modelo alemão nos Estados Unidos. Apesar de toda dificuldade em 

encontrar recursos financeiro e pessoal capacitado, em novembro de 1848 Horsford 

conseguiu inaugurar um dos melhores laboratórios de análises do mundo. Para manter 

seu alto padrão de investigações, este laboratório norte-americano precisou fazer 

algumas modificações em relação ao modelo alemão que era essencialmente destinado à 

pratica agrícola, entre estas adaptações o laboratório norte-americano tinha que realizar 

                                                      
28 Ibid, 29-31. 
29 Ibid, 49-50. 
30 Ibid, 49-59. 
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pesquisas na área de medicina, indústria, análises de solo e cinzas, ensaio com minerais, 

testes para detectar envenenamento, preparação farmacêutica e testes médicos.31 

Horsford fizera pesquisa pura na Alemanha e queria continuar nessa linha nos 

Estados Unidos, se as recompensas fossem tão satisfatórias como as da indústria. 

Embora Horsford tivesse grande interesse em realizar trabalhos com a pratica agrícola, 

com o passar do tempo ele encontrou caminhos mais lucrativos e seu objetivo primário 

foi alterado, dessa forma usou todo seu conhecimento químico para atender a demanda 

da recém criada indústria norte-americana, onde o retorno financeiro era muito superior 

se comparado as investigações agrícolas. 32 

Em 1844, outro jovem norte-americano de nome John Pitkin Norton foi para a 

Europa estudar química agrícola. Norton vinha de uma família tradicional, que possuía 

além de fazendas, fortunas e influência política. O objetivo de Norton era bem diferente 

de Horsford, para ele a química agrícola era um caminho para servir seus semelhantes e 

para melhorar a produção agrícola nos Estados Unidos. Norton considerava que os 

estudos em ciência agrícola deveriam se popularizar, dessa forma optou em estudar com 

o professor James F.W. Johnston na cidade de Edimburgo na Escócia.33  

O laboratório do professor Johnston fornecia suporte para a Associação da 

Química Agrícola na cidade de Edimburgo. Fazia parte dos deveres de Norton analisar 

os solos e fertilizantes para os membros agricultores da Associação, visitar suas 

fazendas e oferecer orientações para a melhoria da atividade agrícola, além de realizar 

palestras públicas em várias cidades. Essas ações promovidas pela cooperação entre as 

práticas desenvolvidas no laboratório do professor Johnston e as práticas desenvolvidas 

no campo passou a significar uma tentativa de institucionalizar a agricultura química 

durante a década de 1840 na Europa. Durante o período em que esteve na Europa, 

Norton presenciou de forma corriqueira os problemas que os agricultores britânicos 

enfrentavam na atividade agrícola, como na escolha do fertilizante mais adequado e no 

combate aos adubos falsificados. No laboratório Norton analisou diversos tipos de 

plantas, solos e fertilizantes, sendo responsável pela detecção das primeiras fraudes 

envolvendo o “Guano Artificial”.34 

Quando Norton retornou para os Estados Unidos após ficar 18 meses em 

Edimburgo, trouxe consigo o espírito do seu mestre e a determinação de trabalhar para 

implementar o seu modelo de desenvolvimento agrícola. Começava, assim, nos Estados 

                                                      
31 Ibid, 75-9. 
32 Ibid, 87-8. 
33 Ibid, 91-9. 
34 Ibid, 97-100. 
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Unidos, o movimento para a criação de faculdades agrícolas. O objetivo de Norton era 

popularizar a química agrícola entre os fazendeiros de Connecticut e capacitar 

professores para lecionar nas futuras faculdades agrícolas. 35 

Em agosto de 1847, após a sua segunda viagem pela Europa, Norton começou 

um movimento de implantação de um laboratório de agricultura química em Yale. Para 

levantar algum recurso financeiro na aquisição de materiais de laboratório, Norton 

estabeleceu um ciclo de palestras. O programa estabelecido por Norton oferecia um 

conjunto de 33 palestras em química agrícola, que eram realizadas entre janeiro e março 

de cada ano. Essas palestras abordavam principalmente assuntos relacionados com as 

práticas agrícolas tais como: rotação de cultura, formação e composição dos solos, 

práticas de drenagem e o uso de adubos (cal, nitratos, sulfatos, fosfatos, ossos, guano). 

As palestras eram razoavelmente populares, atraindo em torno de 25 pessoas por 

módulo, que eram frequentadas por agricultores bem como por estudantes. Em 1848, 

Norton cobrava 10 dólares por cada módulo e um adicional de 25 dólares se o 

participante optasse em adquirir um “curso completo de laboratório”; este programa foi 

amplamente anunciado na impressa agrícola com o objetivo de levar o fazendeiro para 

Yale, assim aumentando a possibilidade de levantar algum recurso para o laboratório de 

Norton. 36 

Para manter o alto padrão de seu laboratório, que requeria um alto custo de 

manutenção, Norton realizava e cobrava por outros tipos de análises, além das análises 

químicas agrícolas. A identificação de envenenamento por arsênio, por exemplo, 

custava por volta de 10 dólares, enquanto que a identificação de adubos falsificados 

(Guano Artificial) era feita pela metade desse valor; segundo Norton o preço das 

análises relacionadas com práticas agrícolas deveria cobrir os gastos com os reagentes.37  

Entre 1847 e 1852 as análises do solo se tornaram uma das principais atividades 

do laboratório de Yale. Em 1852, a partir de novos estudos que mostraram que os solos 

considerados inférteis e os férteis possuíam quantidades semelhantes de cal e de ácido 

fosfórico, que na época eram referências para indicar a fertilidade do solo. Dessa forma, 

as análises de solo como referência de fertilidade começaram a entrar em declínio. 

Neste mesmo ano Norton também morreu. 38  

Nessa época, quando o futuro parecia incerto em relação à institucionalização da 

ciência agrícola nos Estados Unidos, a esperança ressurgiu através de um jovem 

                                                      
35 Ibid, 103-8. 
36 Ibid, 109-12. 
37 Ibid, 115. 
38 Ibid, 112-20. 
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fazendeiro do norte do estado de Nova Iorque. Samuel W. Johnson que era seguidor 

tanto das propostas de Norton quanto das de Liebig. Johnson desenvolveu a nova lógica 

para uma nova agricultura científica.  

Em janeiro de 1850, Johnson ingressou na Universidade de Yale onde estudou 

com o professor Norton, que o aconselhou ir para a Alemanha para estudar química. Em 

maio de 1853, ele conseguiu ir para a cidade de Leipzig (Alemanha) onde foi capaz de 

aperfeiçoar sua técnica em química analítica e também publicar alguns artigos na área. 

Em 1854, Johnson visitou uma estação experimental na Alemanha e ficou 

impressionado com os trabalhos realizados, onde ele conseguiu perceber a interação 

existente entre os trabalhos do laboratório e as práticas agrícolas que fornecia um 

caminho alternativo entre a teoria desenvolvida na universidade baseada nas pesquisas 

de Liebig, que não fazia experimentos no campo e a experimentação aleatória de 

agricultores que desprezavam a teoria, com isso Johnson esperava implantar este 

modelo na sua volta aos Estados Unidos. 39 

Johnson conseguiu juntar-se em abril de 1854 à equipe de Liebig situada na 

cidade Munique. Durante sua estadia na Alemanha Johnson analisou uma série de 

plantas, solos e água para botânicos e continuou a produzir uma série de artigos para a 

Country Gentleman, que buscavam esclarecer dúvidas da prática agrícola. No período 

em que esteve na Alemanha, Johnson se tornou um defensor as críticas que 

alimentavam o desejo de abandonar a ciência na aplicação agrícola. Tais críticas eram 

realizadas por parte dos fazendeiros que não mostraram interesse em disponibilizar 

recursos para as pesquisas em agricultura química.40 

Em 1855 Johnson retornou para os Estados Unidos, e em março de 1856, iniciou 

uma campanha para arrecadar fundos para a modernização de sua escola científica. 

Segundo Johnson a escola precisaria: 41 

1° Um prédio novo para o laboratório; 

2° Recursos para professores de química agrícola aplicada à química e à 

metalurgia; 

3° Coleções de modelos para engenharia e melhorias agrícolas; 

4° Uma fazenda experimental; 

5° Fundo para a manutenção de equipamento de laboratório e contratação de 

assistentes; 

6° Novos professores de arquitetura, botânica e mineração; 

                                                      
39 Ibid, 127-31. 
40 Ibid, 132-33. 
41 Ibid, 138. 
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7° Um museu de zoologia e botânica com fundo para o salário do curador. 

Johnson admitiu os erros e expectativas do passado e trabalhou para corrigi-los. 

Ele também se tornou um líder na campanha que exigia financiamento estatal para a 

instalação de novas estações experimentais agrícolas. Johnson trabalhou por longos 

vinte anos tentando convencer agricultores e legisladores da necessidade de estabelecer 

estações experimentais agrícolas. Em 1859, liderou uma campanha na imprensa agrícola 

contra a comercialização dos fertilizantes fraudulentos, e, no ano seguinte publicou 

diversos artigos de caráter popular, que buscavam aproximar as teorias científicas das 

práticas agrícolas entre o público amador e leigo.42  

Embora Johnson fosse um seguidor de Liebig, ele apresentou duras críticas aos 

seus trabalhos, pois o professor alemão frequentemente invocava mais a lógica do que 

as evidências experimentais para apoiar suas afirmações, que para Johnson era uma 

falha grave.43 

A assinatura da Lei Morril em 1862 contribuiu para os trabalhos de Johnson, 

pois estimulava a criação de um grande número de faculdades agrícolas, porém poucas 

pessoas estavam habilitadas a ensinar agricultura nos Estados Unidos, dessa forma o 

material disponibilizado por Johnson se enquadrava na proposta que a lei estabelecia. 

Apesar de todos os esforços realizados em defesa da implementação das estações 

experimentais, a primeira estação experimental agrícola apoiada com recurso estatal só 

foi estabelecida em Connecticut em 1875.44 

De certa maneira, os norte-americanos eram relutantes em fornecer os recursos 

necessários para estabelecer pesquisas pura e aplicada, que foi o coração das instituições 

alemãs, embora a partir de 1880 houvesse um apoio direto do governo norte-americano 

em divulgar e ampliar o número de estações experimentais em seu território.45 

Dessa forma, estavam sendo estabelecidas as condições fundamentais para o 

desenvolvimento das ciências agrícolas nos Estados Unidos, onde o trabalho juntos às 

instituições de ensino e pesquisa era realizado em associação com o trabalho no campo. 

 

 

                                                      
42 Ibid, 127-8. 
43 Ibid, 143-4. 
44 Simon, “The politics of the Morril Act”, 103-8. Lei Morril: Assinada em 02 de julho 1862 pelo 

presidente Abraham Lincoln, onde os estados e territórios deveriam disponibilizar recursos para a criação 

de faculdades, que tinham como objetivo promover os estudos científicos e clássicos, incluindo táticas 

militares, além de ensinar ramos relacionados com a agricultura e as artes mecânicas. Esta lei prescrevia 

que terrenos deveriam ser doados, para com sua renda pudesse construir e manter faculdades destinadas a 

propagar em primeiro lugar, os conhecimentos da agricultura e das artes mecânicas.   
45 Rossiter, 174. 
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1.2 Meados do século XIX: surge a Guano Age 

 

Entre os materiais utilizados como fertilizantes no sul dos Estados Unidos antes 

da introdução do guano, podemos destacar o uso de esterco animal, cinzas, sangue, 

ossos, argila queimada, alcatrão de carvão, giz, carvão vegetal, algodão, matéria animal 

em decomposição, esterco, penas, peixe, gesso, cabelo, feno, chifre, folhas, estrumes 

líquidos, cal, pó de malte, marga, turfa de cinzas, trapos, sal, salitre, serragem, algas, 

fuligem, palha, urato, urina, ervas daninhas e fibra lenhosa.46 

Embora os adubos citados tivessem em alguns momentos bons resultados, sua 

obtenção exigia muito trabalho e consequentemente desperdício de recursos. Com isso 

países como a Alemanha, Inglaterra e França foram pioneiros na fabricação de adubos 

“artificiais” sob o nome de adubos concentrados, que prometiam “verdadeiros 

milagres” na atividade agrícola. A fabricação desses adubos concentrados foi 

inviabilizada pelo alto custo que implicava ao agricultor, então o desenvolvimento de 

novas fontes fertilizantes longe dos campos agrícolas era necessário.47 

Entre as fontes utilizadas o Guano Peruano foi um dos fertilizantes mais 

comercializados durante o século XIX. Seu reconhecimento como bom fertilizante foi 

fortalecido a partir da parceria entre os estudos da ciência moderna (principalmente a 

química) e a prática agrícola desenvolvida pelos agricultores. 

Conforme mencionado anteriormente, guano é um material constituído por 

excrementos de aves marinhas, que se alimentam exclusivamente de peixes. É 

geralmente encontrado na forma de pequenos grãos, apresentando uma coloração 

amarela acastanhada, porém sua principal característica não pode ser distinguida pela 

visão. A identificação do guano é facilmente percebida através do olfato, um forte 

cheiro irritante de amônia, que o distingue de qualquer outra substância48. É encontrado 

em várias partes do mundo, em regiões desérticas e em ilhas do oceano Atlântico e 

Pacífico, onde as aves tiveram o domínio por longos períodos. Este material, 

reconhecido como excelente adubo, acumulou-se durante séculos, especialmente nas 

ilhas Chincha. Essas ilhas, que durante o século XIX passou por uma grande exploração 

desse adubo, estão localizadas a uma distância de aproximadamente doze milhas da 

costa do Peru, em uma região onde existe a combinação de baixa intensidade de chuva, 

presença de ar muito seco e grande intensidade de radiação solar. Tais ilhas abrigam 

uma infinidade de pássaros, que se alimentam exclusivamente de cardumes de peixes 

                                                      
46 Jordan, “The Peruvian Guano gospel in old South”, 211. 
47 Gonzaga, 6-7. 
48 Definição retirada de Robinson, Guano: A Treatise of practical information for farmers, 80. 
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encontrados próximos às margens. Os excrementos dos pássaros são expostos a um 

clima árido, que possibilita rapidamente a evaporação de sua umidade levando à 

formação de grandes depósitos de Guano, que chegavam a ter mais de vinte metros de 

altura.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Ibid, 80-2. Nesbit, On Peruvian Guano; its history composition and fertilizing qualities, 4- 5, o guano 

peruano era adaptado a maior parte das culturas, pois em sua composição apresentava grande 

quantidade de nitrogênio, substância essencial para a nutrição das plantas. 
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Figura 1: Localização das Ilhas Chincha (Peru) 

Fonte: Google Images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Os efeitos fertilizantes do guano peruano já eram conhecidos pelos Incas, 

nativos da região, antes da chegada dos espanhóis, a partir do início do século XVI. 

Durante o período colonial (1531- 1824), os espanhóis não deram muito valor ao guano 

por causa da busca incansável por prata e ouro. Na sua expedição pela América do Sul 

 

 
 Figura 2 

Mineração de guano séc. XIX 

Fonte: Google Images 

Figura 3 

Colônia de pássaros Ilhas Chincha. 

Fonte: Google Images 
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ocorrida entre 1799-1804, o pesquisador germânico Alexander von Humboldt (1769-

1859) ficou surpreso com o trânsito de barcos carregados com um material castanho-

amarelado conhecido entre os nativos como wanu. Após diálogos com os nativos, 

Humboldt percebeu que as embarcações vinham carregadas com o que se denominou 

mais tarde guano, das ilhas Chincha. Em 1804 Humboldt levou algumas amostras de 

guano para a Europa, que, analisadas, mostraram conter uma substância com alta 

quantidade de nitrogênio e de fósforo. Humboldt elaborou um relatório no qual dava os 

créditos aos povos indígenas do Peru pela descoberta do guano. 50 

Em 1805, Humphry Davy, mencionado anteriormente, teve acesso amostra de 

guano peruano e concluiu que se tratava de um estrume muito poderoso. Em suas 

conclusões, Davy elaborou uma teoria para explicar como ocorriam os processos de 

nutrição das plantas pelo efeito do húmus 51, considerado como a única substância 

assimilável pela planta, enquanto os elementos minerais tinham a função de estimular a 

matéria orgânica contida no húmus. Para Davy, os adubos nitrogenados pareciam 

fornecer uma boa resposta para auxiliar no crescimento das plantas, enquanto para os 

fazendeiros os adubos que continham odor de amônia eram considerados excelentes 

adubos. O guano peruano possuía alta concentração de amônia e outros constituintes 

que indicavam suas propriedades fertilizantes. Embora Davy não tivesse claro qual era o 

papel da amônia na nutrição da planta, ele considerou que a putrefação dos solos tivesse 

alguma relação com esse processo.52 

A industrialização da Europa no início do século XIX e fluxo da população para 

os centros urbanos retiraram do campo uma parte da mão-de-obra necessária para o 

manejo do esterco. Embora a quantidade de trabalhadores no campo estivesse 

diminuindo, a de alimentos produzidos não poderia seguir a mesma tendência. Com 

isso, a necessidade de adubos prontos para o uso imediato no campo e o aumento da 

produção agrícola fez do guano um valioso “produto” no mercado mundial.53 

O primeiro carregamento para os Estados Unidos de guano peruano teria sido 

ordenado pelo editor da revista The American Farmer, que importou dois barris da 

amostra para a cidade de Baltimore em 182454, entretanto suas importações em níveis 

                                                      
50 Cushman, Guano and the opening of the Pacific World, 26. 
51 Húmus é a matéria orgânica depositada no solo, que resulta da decomposição de animais e plantas 

mortas, ou de seus subprodutos. Até a primeira metade do século XIX, acreditava-se ser o principal 

alimentos das plantas. 
52 Knight, 194; Cushman, 29. 
53 Olinger, “The Guano Age in Peru”, 13-5; Galloso, “Peru, el país de las oportunidades perdidas en           

ciência”, 145. 
54 Smil, 41; Jordan, 214. Não há um consenso entre as primeiras amostras de guano que chegaram aos 

Estados Unidos, embora os pesquisadores se refiram em períodos de 1824- 1832. 
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comerciais iniciaram-se nos Estados Unidos a partir de 1840. Nesse mesmo ano, Liebig, 

mencionado anteriormente, estabelece as contribuições dos processos químicos 

relacionados com atividades agrícolas e biológicas. Assim, de acordo com Liebig os 

processos agrícolas deveriam se enquadrar na perspectiva “científica”. 

 

“Um sistema racional de agricultura não pode ser formado sem a 

aplicação de princípios científicos, pois tal sistema deve ser 

baseado em um conhecimento exato com meio da nutrição de 

vegetais e com a influência de solos e de ação de estrume em 

cima deles. Esse conhecimento devemos buscar da química, a 

qual ensina o modo de investigar a composição e de estudar os 

caracteres das diferentes substâncias a partir dos quais deriva a 

nutrição das plantas.”  55 

 

Liebig considerava o guano como um bom fertilizante, embora não o 

recomendasse como única fonte de adubo, pois segundo ele esse adubo apresentava 

certas deficiências, como por exemplo, a presença, apenas em pequenas quantidades, de 

potássio e sais minerais na sua composição 56. Liebig relata os efeitos positivos da ação 

fertilizante do guano peruano como pode ser observado: 

 

“O solo estéril, na costa do Peru é tornado fértil por meio de um 

adubo chamado de Guano, que é coletado em várias ilhas no Mar 

Sul. É suficiente adicionar uma pequena quantidade de guano a 

um solo, composto apenas de areia e argila, a fim de obter a 

cultura mais rica de milho. O solo não contém a menor partícula 

de matéria orgânica, e o estrume empregado é formado apenas 

por fosfato, urato, oxalato, carbonato de amônia, juntamente 

com alguns sais de terra.” 57 

 

Uma vez introduzido nos Estados Unidos e os seus benefícios compreendidos e 

aceitos, desenvolveu-se entre charlatões e impostores assim como, entre fabricantes e 

homens da ciência respeitáveis e honestos, tentativas para produzir o guano em 

laboratório. Na Inglaterra, a Sociedade Real Agrícola oferecia um prêmio de 1000 libras 

para quem conseguisse produzir um substituto do guano peruano, como uma forma de 

romper o monopólio que existia no comércio. Como consequência, dezenas de 

                                                      
55 Liebig, vii. 
56 Cushman, 50-3. 
57 Liebig, 81-2. 



30 
 

fertilizantes comerciais foram introduzidos no mercado entre as décadas de 1840 e 

1850.58 

Dos adubos comerciais que circulavam no mercado norte-americano nos anos de 

1860, muitos buscavam associar seu nome ao do guano, como por exemplo, guano 

peruano, guano americano, Elide e guano peruano, guano colombiano e peruano, guano 

artificial, fertilizante de Solon Robinson entre outros.59 

A introdução dos chamados “adubos artificiais” modificou a forma de se 

produzir alimentos cerca da metade do século XIX, pois com exceção dos adubos 

fabricados a partir de lixos locais, os únicos “adubos artificiais” disponíveis até 1840 

eram ossos, sal e gesso.60 O guano serviu um duplo propósito: ele foi utilizado para o 

aumento da produção agrícola e mais do qualquer outro material, foi responsável pela 

popularização do uso dos fertilizantes comerciais nos Estados Unidos.61  

Segundo publicações da época, os trabalhos de Liebig teriam direcionado para a 

investigação dos verdadeiros princípios da fertilidade, dessa maneira os comerciantes 

teriam procurado por fontes estrangeiras de esterco valioso e os agricultores colhidos os 

benefícios dos trabalhos de ambos. Cabe ressaltar que uma das grandes vantagens do 

uso dos “adubos artificiais”, estaria na quantidade de fertilizante que deveria ser 

transportado, se comparado aos adubos tradicionais, especialmente aquelas amostras 

que se mostravam adaptadas para a utilização em regiões montanhosas, onde o 

transporte de estrume comum era impraticável. Com a utilização dos adubos artificiais, 

um único vagão poderia transportar quantidade de adubos suficiente para nutrir de 

quinze a vinte hectares de nabos, enquanto anteriormente quinze ou vinte vagões eram 

necessários para fertilizar apenas meio hectare. Dessa forma, a substituição dos adubos 

tradicionais por adubos artificiais, fez diminuir os custos do transporte, embora a sua 

difusão em larga escala estivesse associada à expansão ferroviária durante o século 

XIX. Assim, regiões que não eram servidas de estradas de ferro ou de vias navegáveis 

pouco podiam se beneficiar dessa forma de fertilização dos solos. A utilização do guano 

peruano no começo do século XIX se limitou a regiões próximas de portos e de vias 

fluviais, e no decorrer do século o desenvolvimento de barcos a vapor associado a uma 

difusão de estradas ferroviárias permitiram, além do acesso a tais fertilizantes, uma 

redução nos custos da importação para a maior parte da Europa e Estados Unidos.62 

                                                      
58 Jordan,  212. 
59 Ibid, 213. 
60 Nesbit, 2-3. 
61 Jordan, 213. 
62 Nesbit, 2-4; Mazoyer, 409-10. 
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A indústria marítima e o experimentalismo dos adubos fizeram o comércio do 

guano possível, embora a comercialização em larga escala deste produto não tenha 

ocorrido de forma rápida, provavelmente devido a instabilidades políticas ocorridas no 

Peru entre os anos de 1820 a 1830.  

Nos anos quarenta do século XIX, os britânicos através da empresa Antony 

Gibbs & Sons tinham o monopólio do guano peruano. Essa empresa pagava cerca de 15 

dólares por tonelada de guano e depois revendia na Europa por 50 dólares a tonelada.63 

A partir de 1841 começou a extração do guano nas ilhas Chincha e seu término 

ocorreu em 1856. A quantidade total de guano retirada das ilhas Chincha foi de 

1.967.097 toneladas, sendo que 1.626.405 toneladas foram comercializadas, 23.885 

toneladas foram danificadas e 316.789 toneladas ainda estavam no mercado para serem 

comercializadas no final de 1856. O valor bruto arrecado com as vendas foi de 

100.263.519,75 de dólares, sendo que o custo para a extração e manutenção foi de 

61.008.884,87 de dólares e o produto líquido, ou seja, o valor que foi destinado ao Peru 

foi de 39.254.637,81 milhões de dólares.64  

No início de 1840, a utilidade do guano foi comprovada e satisfez tanto os 

agricultores e homens da ciência ingleses. Entre 1840 e 1870 as exportações do guano 

para a Inglaterra e Estados Unidos foi a principal atividade econômica do Peru, este 

período ficou conhecido como Guano Age. O país passou por várias reformas sociais e 

um moderno sistema de transporte passou a ser construído. Nessa época o Peru ficou 

conhecido pelos agricultores da Europa e da América do Norte como o mais importante 

produtor de guano. 

O sucesso no comércio do guano ocorreu em razão da popularidade que os 

fertilizantes comerciais tinham na Grã-Bretanha. Cerca da metade das exportações do 

guano foram compradas pelos britânicos na década de 1850. E entre os anos de 1840 e 

início dos anos de 1860 o guano foi o principal adubo comercializado pelos agricultores 

britânicos.65 

A aceitação no mercado britânico do guano peruano foi facilitada por que seus 

concorrentes apresentavam uma série de restrições em relação à fertilização do solo. 

Como exemplo, os ossos eram concorrentes do guano, embora rico em fosfatos 

apresentavam um teor muito baixo de nitrogênio, e em seu estado natural, os ossos eram 

extremamente insolúveis e por consequência de ação muito lenta, então a variedade de 

                                                      
63 Galloso, 145. 
64 Jordan, 214.  
65 Mathew, “Peru and British Guano Market, 1840-1870, 112. 
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culturas que poderia ser aplicado era muito limitada. Por outro lado, o guano era muito 

solúvel e adaptado à maioria das culturas.66 

Esta idade do guano trouxe para o Peru investidores interessados em explorar 

essa riqueza, principalmente os ingleses, os quais foram os maiores compradores e 

comerciantes deste produto. 

A disputa por essas riquezas despertou um conflito armado entre o Peru-Bolívia 

e Chile conhecida como Guerra do Pacífico. A derrota do Peru provocou a mutilação de 

sua economia, pois o país perdeu o acesso a grande parte dos recursos naturais.67 

Neste capítulo mostramos o contexto norte-americano em meados do século 

XIX na elaboração de uma proposta para o desenvolvimento das atividades agrícolas. 

Também mostramos o período e as consequências originadas a partir da substituição dos 

adubos domésticos pelos comerciais. No capítulo seguinte, discutiremos os trabalhos 

realizados para o convencimento do agricultor americano na adoção do guano peruano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 Ibid, 112-4. 
67 Olinger, 18. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Articulação entre os estudos químicos e os relatos dos agricultores no processo 

de convencimento da adoção do guano peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2.1 A utilização do guano peruano 

 

 Nos Estados Unidos pesquisas relacionando a prática química e os trabalhos na 

agricultura começaram a se destacar a partir do século XIX, como um acordo entre 

fazendeiros e homens da ciência. Em meados desse mesmo século, revistas e jornais 

especializados na temática agrícola passaram a publicar uma série de relatos e sínteses 

de experimentos associados à aplicação dos estudos químicos. Essas publicações tinham 

como objetivo principal encontrar soluções para responder ao declínio dos rendimentos 

nos campos agrícolas. Além disso, tais publicações buscavam contribuir para a 

capacitação técnica de agricultores e comerciantes na temática agrícola, em razão da 

dificuldade em encontrar técnicos capacitados.  Nos Estados Unidos os estudos da 

nutrição das plantas e das análises dos solos se expandiram consideravelmente após a 

publicação de Organic Chemistry Its Applications to Agriculture, em 1840, por Justus 

Von Liebig. Além de Liebig, os pensadores norte-americanos e europeus como: 

Humphy Davy, Jean-Baptiste Boussingault, Samuel Dana, Edmund Ruffin, John Pitkin 

Norton e Samuel W. Johnson, para citar alguns nomes, contribuíram para a expansão 

das discussões sobre os estudos químicos e a prática agrícola, levando a um aumento 

considerável da comercialização dos denominados fertilizantes artificiais. Para diminuir 

a resistência encontrada entre os agricultores em substituir sua fonte tradicional de 

adubo pelos adubos comerciais, os químicos direcionaram seus trabalhos nas 

investigações das substâncias encontradas nos solos, plantas e no reconhecimento dos 

fertilizantes falsificados.68  

Na história da ciência norte-americana os profissionais destinados ao estudo da 

química agrícola foram incorporados à folha de pagamento do estado e das 

universidades a partir de 1850, sendo o primeiro processo de profissionalização da 

carreira de “cientista” nos Estados Unidos.69 

As pesquisas em agricultura foram realizadas em grande parte na Europa, 

sobretudo na Grã- Bretanha; tais pesquisas tinham por objetivo introduzir novas 

metodologias para o melhoramento da atividade agrícola, como por exemplo, a 

introdução de novas culturas de acordo com cada tipo de ambiente.70 

Inúmeros trabalhos promovidos por jornais e revistas agrícolas, sociedades e 

feiras, preparou o agricultor norte-americano mentalmente para experimentar o guano 

peruano. A aceitação do guano pelo agricultor norte-americano foi particularmente 

                                                      
68 Finlay, “Agricultural Chemistry”, 13-14. 
69 Idid, 14. 
70 Knight, 187. 
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reforçada pela publicidade que este produto recebia na Europa, principalmente em terras 

britânicas. Diversas tentativas de sua introdução nos Estados Unidos envolvia a 

associação das análises químicas de suas propriedades com os relatos dos agricultores 

sobre seus benefícios em relação a outras fontes fertilizantes. Tais análises químicas 

eram realizadas em grande parte na Europa, como por exemplo, as análises realizadas 

pelo professor Nesbit. 

John Collis Nesbit (1818-1862), químico britânico e membro permanente 

durante muitos anos da Faculdade de Agricultura e Química de Kennigton (região de 

Londres), publicou durante os anos de 1850 diversos livros e artigos, que relatavam os 

estudos sobre agricultura química. Nesbit expressava muito interesse em divulgar os 

resultados das pesquisas sobre as propriedades dos fertilizantes utilizados na época, em 

especial os estudos sobre o guano. Em 1852, Nesbit publicou em Londres o livro 

intitulado On Peruvian Guano; its history, composition and fertilizing qualities; with 

the best mode of this application to the soil. Neste livro é possível encontrar sobre o 

guano peruano as descrições de seu histórico, composição, modo de aplicação no solo, 

regras gerais para o seu manuseio, modo de aplicação em diversas culturas, comparação 

entre diferentes tipos de adubos, além de um capítulo destinado aos compostos 

utilizados nos processo de adulteração e os experimentos que poderiam ser utilizados 

para o seu reconhecimento.  

No ano seguinte, um livro com proposta semelhante foi publicado por Solon 

Robinson em território norte-americano. Solon Robinson (1803-1880), escritor e 

jornalista especializado na temática agrícola. Robinson começou a escrever em 1837 

para o Cultivator, e nos anos seguintes foi ganhando fama e reconhecimento entre os 

editores dos periódicos e agricultores. Seu nome conhecido e imagem de homem íntegro 

lhe forneceram os requisitos necessários para que os agentes do governo peruano nos 

Estados Unidos (Baltimore e Nova Iorque) o contratassem para a elaboração e 

publicação do livro Guano: A Treatise of practical information for farmers publicado 

nos Estados Unidos. Assim como na versão inglesa, este livro apresentava as mesmas 

descrições sobre o guano peruano, além de uma série de experimentos e relatos de 

agricultores que possuíam conhecimento em ciência. Cabe ressaltar que na versão de 

Robinson, os experimentos destinados ao reconhecimento das amostras do guano 

peruano adulterado foram copiados e resumidos da publicação de Nesbit.71  

 Robinson acreditava que através da publicação do livro mencionado 

anteriormente, haveria o aumento nas vendas do guano peruano e ele teria a 

                                                      
71 Robinson, 69-71. 
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oportunidade de contribuir com o agricultor norte-americano no aumento da fertilidade 

do solo e de suas riquezas. 

 

       

 

  

 

 

 

Segundo os autores que estamos estudando, Solon Robinson e J.C Nesbit, o 

guano peruano seria talvez o adubo mais concentrado e o mais adaptado a uma grande 

variedade de culturas.72 

Os efeitos fertilizantes do guano foram explicados a partir de análises químicas, 

as quais buscavam compreender como era a composição desse adubo, além de entender 

seus efeitos sobre as plantas. Os constituintes minerais do cultivo das plantas são cal, 

magnésia, potassa, soda, cloro, ácido sulfúrico e ácido fosfórico (o mais importante), 

todos encontrados no guano peruano. Além disso, o nitrogênio o mais valioso 

constituinte dos adubos, também é encontrado em grande abundância no guano peruano, 

na exata condição requerida pela planta para promover seu rápido desenvolvimento.73 

Os defensores do uso do guano peruano se apoiavam na ideia de o guano ser o 

melhor fertilizante, pois o guano seria de todos os estrumes o mais concentrado. Isto  

                                                      
72 Nesbit, 2-4; Robinson, 5. 
73 Robinson, 5. 

Figura 5  
Guano: A treatise of practical information 

for farmers-1853  

Figura 6 
On Peruvian Guano; its history, composition 
and fertilizing qualities; with the best mode of 

this application to the soil-1852. 
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significava que este fertilizante possuía a maior quantidade de princípios nutritivos em 

menor volume, o que resultaria um menor preço e evidentemente maior economia 

principalmente no transporte, além de ser um adubo que se acomodava de forma 

satisfatória na maioria das culturas realizadas na época.74 

A crescente opinião dos químicos levou a considerar a amônia e os fosfatos de 

cálcio, como os mais importantes e preciosos componentes das plantas. Essas 

conclusões foram fundamentadas a partir dos resultados dos relatórios de inúmeras 

análises de vários tipos de adubos e sobre os relatos das práticas experimentais.75 

A partir destas observações Gonzaga relata as vantagens do uso do guano: 

 

“A prática e a ciência vieram demonstrar por maneira positiva e 

incontroversa que o guano do Peru é de todos os adubos o mais 

rico e poderoso, aquele que em menor volume pode nutrir a terra 

pelas suas qualidades eminentemente fertilizantes e nutritivas, os 

elementos que a mais apurada cultura pode exigir”.76 

 

A seguir Gonzaga relata por que o guano peruano se destaca em relação a outros 

adubos: 

“Em relação aos principais elementos fertilizantes: sais de 

amônia, fosfatos solúveis e insolúveis, e especialmente os 

azotados são encontrados no guano em quantidade 

considerável.”77 

 

 

A seguir são fornecidas duas tabelas que expressam os resultados das análises 

das amostras de guano e de sua comparação com outras formas de esterco, análises 

realizadas pelo químico francês Jean-Baptiste Boussingault (1802-1887). A primeira 

tabela é construída a partir de valores retirados da publicação de Gonzaga, que tem 

como objetivo legitimar as propriedades fertilizantes do guano peruano através das 

análises químicas de seus constituintes.78 A segunda tabela é retirada da publicação de 

Nesbit, que tem como objetivo demonstrar a superioridade nutritiva do guano peruano 

em relação aos demais estercos, através da comparação entre as quantidades 

                                                      
74 Gonzaga, 12. 
75 Nesbit, 6-7. 
76 Gonzaga, 07. 
77 Ibid,10. 
78 Ibid, 12. 
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encontradas de nitrogênio e amônia.79 Cabe ressaltar que a quantidade de umidade do 

guano peruano é muito pequena se comparado aos demais adubos. 

 

Tabela 01- Sobre a composição média do guano:80 

Componentes  (%) 

Materiais Azotados: urato, oxalato, cloridato e fosfato de amoníaco, ácido úrico 18,3 

Fosfatos alcalinos e terrosos (de potassa, de soda, de magnésia e de cal) 32 

Sulfatos de potassa e de soda 9,7 

Oxalato de cal 6,1, sal marinho, sílica 15 8,6 

Húmus e materiais orgânicos indeterminados 4,3 

Água 18% e perdas das análises 27,1 

 

Tabela 02- Quantidade de nitrogênio e amônia (%) presentes em:81 

 

 Esterco 

Terreiro 

Esterco de 

Cavalo 

Esterco de 

Vaca 

Esterco de 

Porco 

Excrementos humanos 

(líquidos e sólidos) 

Guano 

Peruano 

Umidade 79,80 76,17 86,44 82,00 94,24 18,35 

Matéria 

Orgânica 

14,03 19,70 11,20 14,29 4,72 51,25 

Matéria 

Inorgânica 

6,67 4,13 2,36 3,71 1,04 30,40 

Nitrogênio 0,41 0,65 0,36 0,61 0,94 13,88 

Amônia 0,49 0,78 0,43 0,74 1,14 16,85 

 

 Boussingault, Payen e outros químicos empenhados em desvendar os mistérios das 

atividades agrícolas, concluíram que o valor dos diferentes adubos variava de acordo 

com a sua proporção de nitrogênio e de fosfato de cálcio que fazia parte da sua 

constituição. Dessa maneira, admitindo que a maior concentração de nitrogênio indicava 

um maior valor para esse adubo, segundo as conclusões desses químicos, cada tonelada 

de guano peruano equivalia a: 82  

 

 

 
                                                      
79 Nesbit, 7. 
80 Gonzaga, 12. 
81 Nesbit, 7. Essas análises também foram realizadas no laboratório de Kennington. 
82 Ibid, 8. 
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► 33,5 toneladas de estrume de curral. 

► 21,5 toneladas de estrume de cavalo. 

►38,5 toneladas de estrume de vaca. 

►22,5 toneladas de estrume de porco. 

► 14,5 toneladas de misturas de excrementos humanos. 

 

Essas análises buscavam demonstrar as imensas vantagens do uso do guano 

peruano, principalmente em relação à quantidade menor de adubo que deveria ser 

utilizada para fertilizar a mesma área, se comparado a outro tipo de esterco. 

Os efeitos do guano sobre a agricultura logo foram percebidos, principalmente 

no estado da Virgínia (região norte- americana), onde milhares de acres de terra 

“pobres” e “inúteis” foram cobertas principalmente por culturas de trigo e milho.83 

O principal desafio em popularizar o uso dessa nova fonte de nitrogênio foi o de 

convencer os céticos e os incrédulos a acreditar em sua eficácia e valor. Tal feito só se 

realizou pelos trabalhos de alguns químicos analíticos da época e principalmente pela 

experimentação dos agricultores, homens que não eram conhecidos como “científicos”, 

embora suas contribuições na aplicação dos métodos baseados na ciência, pelo menos 

no campo da agricultura, são extremamente relevantes. 84 

A seguir mostraremos alguns relatos contidos no livro Guano: A Treatise of 

practical information for farmers-1853, elaborado por Robinson a partir de relatos de 

cavalheiros de “alto nível”85 sobre os resultados de seus experimentos na utilização do 

guano peruano. 

Neste trabalho, encontramos o relato do Dr. George Fairfax do município de 

King Georg (Virginia).  

 
“O trigo semeado com guano ficou tão alto que não se via um 

cachorro de grande porte em meio ao cultivo, enquanto o 

semeado sem guano dava para ver uma galinha. Eram campos 

semelhantes (ambos arados e semeados de formas iguais), exceto 

pela aplicação de 200 libras de guano peruano sobre um deles. 

Colhi de quinze a vinte bushels/ acre86 no terreno adubado com 

                                                      
83 Robinson,6. 
84 Ibid,13. 
85 Referência atribuída no documento analisado (Guano: A Treatise of practical information for farmers-

1853) para descrever homens de boa reputação pessoal, além de algum conhecimento em ciência e 

práticas agrícolas. 
86 Unidade usada na agricultura, por exemplo, um bushel/acre de soja ou trigo equivale a 67,25 Kg/ha. 



40 
 

guano, enquanto no outro terreno a colheita não foi superior a 

três.” 87 

 

Esse tipo de considerações positivas pode ser observado também no relato do Sr. 

Robert W. Carter em Rappahanock (Virginia), cuja terra era constituída principalmente 

por solo argiloso:  

“Sem guano, ou muita adubação o trigo irá deteriorar-se, ano 

após ano, se semeado sobre o mesmo solo. Com isso, o trigo 

colhido não pagaria pelo trabalho de semeadura ou colheita”. 88 

 

Sobre outro agricultor, a que se refere Robinson, nomeado apenas por Sr. 

Nelson, sabe-se que ele comprou um pedaço de terra por quatro dólares o acre, que em 

seu estado natural não valia a pena cultivar, mas com a aplicação do guano, e os 

resultados positivos na colheita, ele iria conseguir pagar todas as despesas do cultivo 

além do custo do terreno com a primeira colheita.89 

 Outro relato interessante e positivo, embora neste caso o agricultor considere 

que haja algumas limitações ao guano, é descrito pelo Sr. Willoughby Newton do 

munícipio de Westmoreland, que foi um dos pioneiros a obter sucesso com guano na 

Virginia. 

 

“Sobre o guano, especialmente o guano peruano, eu nunca fiquei 

desapontado... No entanto eu não aconselharia a ninguém 

depender exclusivamente do guano.” 90  

 

O Sr. Newton acrescenta que as análises das amostras de guano haviam indicado 

a presença de sais de amônia, fosfatos alcalinos e outros elementos minerais necessários 

para produzir o trigo, embora, em sua visão, o guano apresentasse deficiência de alguns 

elementos presentes na palha e nas raízes das plantas. Sobre essa questão, o Sr. Newton 

acrescenta que: 

 

Assim como diz Liebig, “um agricultor racional no uso do guano 

não pode dispensar um esterco estável.” 91 

 

 

                                                      
87 Robinson, 6. 
88 Ibid, 13. 
89 Ibid, 14. 
90 Ibid, 8. 
91 Ibid, 9. 
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Embora houvesse um grande empenho em destacar as propriedades fertilizantes 

do guano, tais trabalhos poderiam fracassar se não houvese o combate ao comércio do 

produto adulterado. Na publicação de seu livro, Robinson esclarece que prentende 

contribuir com o agricultor em relação à aquisição do guano peruano, advertindo sobre a 

presença de diversas amostras falsificadas, que poderiam ser comercializadas. Com isso, 

Robinson introduz na sua publicação uma série de testes de fácil realização, que 

deveriam ser realizadas para o reconhecimento dessas falsificações. 

 

 

 

2.2 Propostas de análises simplificadas para reconhecer o guano peruano genuíno e 

combater o produto adulterado 

 

A partir da segunda metade do século XIX, os investimentos em pesquisas 

agrícolas se intensificaram nos Estados Unidos, e no ano de 1862, a partir da Lei Morril, 

como vimos, houve o estabelecimento de escolas estaduais de agricultura e à sinalização 

da intervenção do governo federal na política agrícola norte-americana. A primeira 

estação estadual experimental agrícola norte-americana foi fundada em Connecticut em 

1875. No final do século XIX, os debates sobre a relevância das estações experimentais 

agrícolas revelaram profundas fissuras entre um meio que defendia a ciência e um que 

favorecia práticas agrícolas tradicionais.92 

Esse ambiente de debates entre a eficácia dos conceitos aplicados na química 

(fertilizantes) e as práticas agrícolas tradicionais foram importantes para a aceitação de 

certos tipos de adubos como o guano peruano e seus concorrentes. 

Em meados do século XIX, a comercialização do guano se tornou um grande 

negócio. A transação entre países movimentou a economia, colocando o fertilizante no 

cenário mundial de geração de riquezas. O Peru teve grande destaque como fornecedor 

deste produto, enquanto a Inglaterra se destacou, nesse período, como grande 

importador desse fertilizante. O grande interesse em adquirir fertilizantes mais “baratos” 

e o desconhecimento da maior parte dos compradores em relação às propriedades 

fertilizantes do guano foram parcialmente responsáveis pela comercialização do guano 

falsificado.93  

                                                      
92 Rossiter, 127-40. 
93 Gonzaga, 29. 
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A comercialização do guano peruano tinha um controle do estado, resultando em 

um verdadeiro monopólio, assim diferentes de outras mercadorias, seu preço não estava 

sujeito a grandes flutuações, portanto poderia ser facilmente conhecido o valor a ser 

pago pelo produto.  

Talvez como uma tentativa dos agentes do governo peruano em formar um 

monopólio na exportação do guano genuíno para o mercado norte-americano, no livro 

Guano: A Treatise of practical information for farmers, Robinson admite que grande 

parte do guano falsificado sofria adulteração em solo inglês, com a adição de marga, 

areia, gesso, cal, cinzas, giz, sal, umidade e por misturas com outras amostras de guano 

de qualidade inferior, ou seja, de menor valor financeiro.94 

Como uma maneira de dificultar a compra de fertilizantes adulterados, era 

comum recomendar aos fazendeiros comprar seus adubos de homens de boa reputação. 

Por volta de 1850, a empresa Antony Gibbs & Sons era o representante indicado pelo 

governo peruano na Inglaterra, tendo, dessa forma, exclusividade na venda deste 

produto. O menor valor que poderia ser pago ao guano peruano adquirido por atacado 

na Inglaterra era de 9,5 libras a tonelada, com um desconto de 2,5% se o pagamento 

fosse em dinheiro, em relação aos revendedores, os mesmos deveriam acrescentar ao 

preço os custos referentes  ao transporte, armazenamento e outras despesas.95 Enquanto 

por volta de 1853 o guano peruano adquirido em Baltimore (E.U.A) diretamente dos 

representantes do governo peruano não era negociado por menos de quarenta e seis 

dólares a tonelada, dessa forma valores inferiores aos citados na compra do guano 

peruano, era uma forte evidência de fertilizantes que tinham sofrido processos de 

adulteração. 

As principais substâncias utilizadas para adulterar o guano poderiam ser 

encontradas na proporção de 30 a 50%. Claro está que esse guano adulterado pouco 

contribuía no aumento da produtividade do solo, então o agricultor na aplicação deste 

adubo desperdiçava seu trabalho e os recursos aplicados na sua compra.96 

Se o interessado em obter o guano genuíno não dispusesse de nenhum 

conhecimento ou recurso técnico, ele deveria confiar no valor do produto negociado 

para suspeitar da adulteração. A seguir mostraremos os resultados de três análises de 

amostras de guano, publicadas em Guano: A Treatise of practical information for 

farmers.97 

                                                      
94 Robinson, 69. 
95 Nesbit, 6-7, 29. 
96 Gonzaga, 29-30. 
97 Robinson, 71-2. 
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A primeira amostra foi oferecida em Londres como guano peruano e era vendida 

aos agricultores do sul da Inglaterra por trinta e cinco dólares a tonelada; este produto 

negociado não poderia ser verdadeiro, pois o preço mínimo fixado pelo governo girava 

em torno de quarenta e sete dólares a tonelada, as análises químicas realizadas na 

amostra indicavam que ao comprar este produto os agricultores foram enganados.98 

 

 

Tabela 03: Resultados da análise da amostra 0199 

 

Substâncias Composição da 

amostra em % 

Gesso 74,05 

Fosfato de Cal 14,05 

Areia 2,64 

Umidade e perda 9,26 

Amônia 0,51 

 

A segunda amostra era vendida como guano da baía da Saldanha (África do Sul) 

por valores entre quinze a vinte dólares a tonelada e os resultados das análises químicas 

mostram a baixa qualidade do adubo, pois a quantidade de amônia é praticamente 

nula.100 

Tabela 04: Resultados da análise da amostra 02101 

 

Substâncias Composição da amostra em % 

Areia 48,81 

Fosfato de cal 10,21 

Gesso 5,81 

Giz 22,73 

Umidade 12,44 

Amônia Traços 

   

                                                      
98 Ibid, 71. Embora Robinson não deixe claro quem realizou as análises das amostras 01 e 02. Essas 

análises devem ter sido realizadas por Nesbit, pois as informações e as tabelas referente as amostras 01 e 

02 também são encontradas em  On Peruvian Guano; its history, composition and fertilizing qualities; 

with the best mode of this application to the soil, ver página 28. 
99 Ibid, 71. 
100 Ibid, 71. 
101 Ibid, 71. Giz: rocha sedimentar porosa, uma espécie de calcário branco constituído essencialmente 

por carbonato de cálcio sob a forma de calcite. 

http://pt.ask.com/wiki/Rocha_sedimentar?qsrc=3044
http://pt.ask.com/wiki/Porosidade?qsrc=3044
http://pt.ask.com/wiki/Calc%C3%A1rio?qsrc=3044
http://pt.ask.com/wiki/Carbonato_de_c%C3%A1lcio?qsrc=3044
http://pt.ask.com/wiki/Calcite?qsrc=3044
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Durante a segunda metade do século XIX, tentativas de produzir e comercializar 

adubos artificiais com boa aceitação pelos agricultores fez surgir em diversas 

localidades os adubos preparados na própria região, através da mistura de diversas 

substâncias como água, areia, carbonato de cálcio, ossos de peixes, etc. Esses adubos 

eram conhecidos genericamente como guano químico, embora, em alguns casos 

recebesse outras designações como, por exemplo, guano preparado. Os jornais e 

revistas destinados à temática agrícola destinavam parte da sua publicação aos debates e 

reclamações dos agricultores sobre os efeitos das amostras do guano artificial. A seguir 

alguns trechos de publicação desses jornais se referindo ao guano preparado.  

 

“Sobre o guano preparado aconselhamos nossos leitores a terem 

cuidado na compra de qualquer uma dessas panaceias” 102 

 

Em outra publicação, a recomendação para não comprar o guano preparado é 

muito mais incisiva, como se pode observar:  

 

“Guano preparado: nunca compre nada com essa designação, a 

menos que você deseje verificar o ditado ‘o tolo e seu dinheiro 

logo se separam’” 103
 

 

A terceira amostra a ser analisada foi adquirida na cidade de Nova Iorque com o 

nome de guano preparado. Como já mencionado as publicações desaprovavam a 

aquisição destes produtos, embora essas mesmas publicações estivessem dispostas a 

receber críticas sobre seus trabalhos, como pode ser verificado em uma das edições do 

periódico Genesse Farmer- 1851, onde o senhor Charles A. Kentish, um fabricante do 

guano preparado escreve para os editores da revista, com a intenção de questioná-los e 

acusá-los de publicar em interesse próprio. 

 

“Na Genesse Farmer deste mês, você tem escrito e publicado 

artigos de forma grosseira, ultrajante e escandalosa contra mim, 

evidentemente com a intenção de ferir meu caráter na 

comunidade e de destruir minha perspectiva futura.” 104
 

                                                      
102 The Genesee Farmer, 267.   
103 Robinson, 71. 
104 The Genesse Farmer, 267. Guano preparado: Essa designação foi dada a um produto específico 

produzido e comercializado em Nova Iorque, sendo formado pela mistura de água, areia, carbonato de 

cálcio, fosfatos etc. Em outros contextos era citado como guano químico, embora a sua composição 

variasse de acordo com cada fabricante. 
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O senhor Kentish acusa os editores da Genesse de receber dinheiro ou de ter 

forte laço de amizade com alguém que trabalhava com o guano peruano. 

 

“Como eu sei que nunca fiz mal nenhum à vossa senhoria, é de 

concluir que o senhor deve ter sido regiamente pago para este 

trabalho sujo, ou então foi estimulado por alguém que trabalha 

com o guano importado ou outro estrume.” 105
 

 

Em sua visão, essas publicações estavam dificultando a proliferação dos adubos 

preparados e eram claramente utilizadas para legitimar o comércio dos estrumes 

importados como o guano peruano. 

Como era de se esperar, a resposta do editor da Genesse ao senhor Kentish foi 

dada de maneira clara e rude, argumentando que não possuía qualquer interesse na 

venda do guano importado ou do guano preparado, além de não possuir qualquer amigo 

íntimo ou parente que pudesse interferir nos negócios do senhor Kentish.  Em relação às 

acusações realizadas sobre o recebimento de dinheiro, o editor da Genesse responde:  

 

 

“Nunca recebemos um centavo para elogio ou censura. Não há 

dinheiro suficiente na cidade de Nova Iorque para comprar três 

linhas nas páginas do Genesse Farmer. Trabalhamos para o 

interesse agrícola do país”. 106
 

 

Diante da grave acusação feita pelo leitor, que se referiu ao jornal como um 

veículo de divulgação que publicava artigos denegrindo a sua imagem em troca de  

dinheiro ou  promoção de negócios familiares ou amigos íntimos, os editores do jornal   

solicitaram a contribuição da ciência para responder tal acusação. Para isso enviaram 

amostras do guano preparado, para análises químicas que foram realizadas pelo 

reconhecido professor de Yale College, o senhor Norton (a que nos referimos 

anteriormente), que após os experimentos, emitiu um relatório sobre a composição 

percentual da amostra, além de sua opinião:  

 

Senhores editores: “Incluo as análises de uma amostra de guano 

preparado enviado a mim pelos senhores há alguns dias. A 

simples inspeção me convenceu de que não tinha grande valor, e 

                                                      
105 Ibid, 267. 
106 Ibid, 267. 
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as análises mais do que confirmaram minha opinião. Os 

resultados são os seguintes.” 107 

 

Tabela 05: Resultados das análises da composição percentual do guano preparado108 

 

Substâncias Composição da 

amostra em % 

Água 4,35 

Alumina e fosfato de cal* 7,82 

Matéria Orgânica 32,58 

Matéria insolúvel 26,05 

Carbonato de cal** 28,76 

Magnésio, álcalis e perdas 0,43 

  

 

Na sua conclusão, o professor Norton deixa claro a sua reprovação à aquisição 

dessa amostra. Segundo ele, trinta por cento da amostra era constituída de água e areia, 

enquanto cerca de trinta por cento seria formada por matéria orgânica com baixo teor de 

nitrogênio, e quase trinta por cento da composição da amostra era atribuída a presença 

de carbonato de cálcio, que embora, tivesse algum efeito na nutrição das plantas, 

poderia ser comprado por valores bem inferiores se comparado a amostra de guano 

preparado. Os dez por cento restantes se referiam a presença de pequenas quantidades 

de fosfatos, logo concluiu professor Norton:  

 

“Este material não vale os custos gastos com o seu transporte”.109 

 

O combate ao comércio do guano adulterado interessava principalmente aos 

comerciantes que negociavam o produto autêntico. Por outro lado, devemos também 

lembrar que a proliferação desses adubos falsificados anularia os esforços realizados 

com a intenção de convencer os agricultores a substituírem seus adubos naturais pelos 

                                                      
107 Ibid, 267-8. As análises descritas foram encomendadas pelo editor do Genesse Farmer, este jornal de 

circulação semanal ou mensal, foi fundado em 1832 e em 1839 possuía em torno de 19.000 assinantes. 
108 Ibid, 267-8, * Fosfato de cálcio; ** Carbonato de cálcio. 
109 Ibid, 268. Cabe observar que na publicação de Guano: A Treatise of practical information for farmers, 

a versão relatando os diálogos entre o leitor que acusa a revista Genesse Farmer de publicar em interesse 

próprio e as repostas dadas pelos seus editores não são publicadas; na publicação do original analisado 

são apenas citados as conclusões dos editores sobre a suspeita do guano preparado e o relatório emitido 

pelo professor Norton sobre os resultados das análises químicas realizadas. Com isso, vale especular se a 

publicação do original estava direcionada a desqualificar qualquer adubo que fosse uma ameaça ao 

projeto de convencimento dos agricultores ao guano peruano, ainda que não pretendemos aqui dar uma 

resposta a essa questão. 
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adubos denominados artificiais. A melhor maneira de combater a comercialização do 

guano adulterado seria através dos experimentos químicos realizados por pessoas 

capacitadas nessa ciência, embora a elaboração de tais análises enfrentasse dificuldades 

como o de encontrar pessoas capazes de realizá-las em diferentes localidades do país e 

também a resistência apresentada pelos agricultores em pagar por tais análises. Assim, 

uma série de experimentos foi desenvolvida com a intenção de capacitar os 

comerciantes e agricultores na arte de reconhecer amostras de guano adulterado, como 

pode ser observado abaixo: 

 

“A maneira mais eficaz para conhecer estas falsificações, é 

seguramente através das análises químicas, porém como estas 

nem sempre se podem se feitas por falta de indivíduos 

competentes nas diferentes localidades, julgamos conveniente 

apresentar algumas indicações através das quais se poderá 

concluir, se um dado guano é ou não falsificado.” 110 

 

 

As análises químicas seriam, assim, a maneira mais adequada de reconhecer as 

adulterações fraudulentas do guano peruano. 

 

“É um assunto lamentável que poucos fazendeiros recorrem a 

ajuda da química, embora os gastos da informação necessária é 

quase insignificante comparada com a importância do resultado 

obtido. Há muito é desejável obter algum método de verificação 

da pureza do guano, suficientemente simples para ser facilmente 

compreendido e colocado em prática por qualquer pessoa de 

inteligência comum .Com este objetivo, nós realizamos diversos 

experimentos. Esses experimentos nos levaram a propor alguns 

testes simples, que irão prontamente revelar a adulteração em 

qualquer amostra de guano que estiver no mercado.” 111 

 

A série de experimentos de fácil realização, tinham como objetivo principal 

fornecer um suporte aos comerciantes e fazendeiros, para que os mesmos pudessem 

julgar a autenticidade do fertilizante. Esses experimentos eram divulgados em palestras, 

livros e principalmente em revistas e jornais especializados na temática agrícola, como 

                                                      
110 Gonzaga, 30. 
111 Nesbit, 29-30. 
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por exemplo, os periódicos Jornal da Sociedade Agrícola, The Country Gentleman´s 

Magazine, The Farmer´s Magazine entre outros.112 

Os testes a seguir foram realizados e publicados por Nesbit e também são citados 

de forma resumida na publicação de Robinson.113  

As adulterações grosseiras do guano poderiam ser verificadas facilmente, o 

agricultor deveria pegar um bushel114 de guano e se a massa da amostra fosse muito 

inferior ou superior a setenta libras era uma evidência que a amostra analisada era 

adulterada. Como o guano era geralmente adulterado com marga e areia, a determinação 

da densidade da amostra poderia indicar a sua adulteração. 

Para realizar esse experimento era necessário: amostra de guano de boa 

qualidade (usada como referência), um tubo de vidro de formato cilíndrico e amostra de 

guano a ser analisada (amostra desconhecida).115 

O agricultor deveria colocar certa massa do guano de boa qualidade (uma onça) 

no tubo de vidro e registrar o seu volume. Logo em seguida, o agricultor deveria repetir 

o experimento colocando a mesma massa da amostra desconhecida no tubo de vidro e 

também deveria registrar o seu volume. A adulteração poderia ser reconhecida através 

do volume ocupado, ou seja, como a massa era igual em ambos os experimentos, 

esperava-se que a amostra desconhecida tivesse aproximadamente o mesmo volume que 

a amostra usada como referência, como o guano adulterado poderia ser formado a partir 

de uma mistura de guano com areia, calcário e etc, essa mistura tinha uma densidade 

maior se comparado ao guano genuíno. Em alguns casos, a adulteração era tão grosseira 

que o volume ocupado pela amostra de referência era quase o dobro da amostra 

analisada.116 

Embora o teste do tubo fosse suficiente para indicar uma suposta adulteração do 

guano, outros testes que propiciariam resultados mais precisos, foram elaborados.  

O guano poderia ser adulterado pela adição de areia e gesso, então era possível 

identificar a adulteração a partir de um valor máximo de massa que uma amostra de 

guano deveria ter quando misturado com água em uma garrafa com capacidade de 3000 

grãos.  Como o guano de boa qualidade era formado em grande parte de compostos 

nitrogenados, principalmente na forma de sais de amônia, a adição de água iria 

potencializar o desprendimento de gases (bolhas).  

                                                      
112 Alguns exemplos citados: Allen, Jornal da Sociedade Agrícola, 75-80; Vollcker, The Country 

Gentleman´s Magazine, 523; The Farmer´s Magazine, 356. 
113 Nesbit, 29-35; Robinson, 69-71. 
114 Bushel: medida de volume equivalente a um cesto utilizado pelos indígenas. 
115 Nesbit, 30. 
116 Ibid, 30; Uma onça (Oz): unidade de massa que corresponde a aproximadamente 28,35g. 
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O contato da água com o guano de boa qualidade formava uma espuma que era 

descartada.117 

Para a realização desse experimento era necessário contar com: uma garrafa com 

rolha com capacidade de 3000 grãos de água, guano de boa qualidade (referência) e 

água. Primeiramente, o agricultor deveria colocar em torno de quatro onças de guano de 

boa qualidade na garrafa e na sequência deveria adicionar água lentamente sempre com 

agitação para que houvesse a mistura completa dos materiais.118 Em seguida o agricultor 

deveria deixar a mistura descansar por três a quatro minutos para permitir a ascensão 

das bolhas de ar.  

A garrafa era por fim completamente preenchida com água e a espuma formada 

entre o guano analisado e a água iria escorrer pela garrafa, em seguida a garrafa deveria 

ser tampada cuidadosamente com uma rolha, então o frasco deveria ser limpo com um 

pano.  

Após a realização de inúmeros experimentos os químicos concluíram que o 

guano e a garrafa pesariam em média 664 grãos, pois, água na garrafa pesaria 3000 

grãos enquanto o guano com a água pesaria 3664 grãos. Dessa forma, ao se reproduzir 

esse experimento com a amostra analisada e nas mesmas condições descritas, a massa 

do conjunto deveria ser aproximadamente 3664 grãos, ou seja, valores que estivessem 

com uma massa muito maior do que este indicado representava uma possível 

adulteração do produto. Em sua publicação On Peruvian Guano; its history composition 

and fertilizing qualities; with the best mode of this application to the soil, o professor 

Nesbit apresenta uma tabela com resultados de testes realizados usando o método 

descrito acima, nos carregamentos de algumas embarcações que negociavam o produto 

na Grã-Bretanha. Cabe ressaltar que suas analises poderiam ser utilizadas para legitimar 

ou condenar o carregamento de guano contido nas embarcações. Através dos dados 

fornecidos nesta tabela, o agricultor poderia estabelecer uma faixa de massa máxima 

para o reconhecimento da amostra de guano genuíno. 

 

 

 

                                                      
117 Ibid, 30-1. Essa espuma deveria se formada a partir da reação entre a água e as substâncias solúveis 

que o guano de boa qualidade continha, dessa maneira haveria uma perda de massa pelo descarte desta 

espuma. Como a areia e gesso não são solúveis em água, essas substâncias não fariam parte dessa 

espuma, dessa forma era possível estabelecer um valor máximo de massa entre a mistura de certa 

quantidade de guano genuíno e a água. 
118 Grão: unidade de massa que corresponde a aproximadamente 0,0648 gramas. 
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Tabela 06: Determinação da massa de amostra de guano usando garrafa com capacidade de 3000 grãos de água. 119 

Amostra Oz Nome da embarcação Massa (em grãos) 

1 4 Field 3663 

2 4 Columbia 3662 

3 4 Princess Victoria 3668 

4 4 Digby 3665 

5 4 Liskeard 3655 

6 4 Ducan Richie 3669 

7 4 Rosina 3677 

8 4 Mary Ann 3668 

9 4 Albyn 3679 

10 4 Johann George 3661 

11 4 Rosamond 3645 

12 4 Ann Dashwood 3648 

13 4 Alfred 3645 

14 4 Juno 3659 

15 4 Brothers 3665 

16 4 Richardson 3641 

17 4 Hamilton 3679 

18 4 Anna 3677 

19 4 Midas 3659 

20 4 Will Willmot 3659 

21 4 Macdonell 3653 

22 4 Cumberland 3651 

23 4 Retriever 3677 

24 4 Lucy 3677 

25 4 Vigilant 3669 

26 4 Julius Cæsar (danificado) 3719 

27 4 Vicar of Bray (danificado) 3703 

28 4 Field, adulterado 10% 3709 

29 4 Field Ditto adulterado 20% 3757 

30 4 Field Ditto adulterado 30% 3815 

31 4 Guano, £7 10s. per ton (adulterado) 3867 

32 4 Guano, £ 7 12s.6d. per ton (ditto) 3894 

33 4 Sal 3930 

34 4 Areia 4095 

35 4 Gesso 4065 

 

                                                      
119 Ibid, 31. 
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  Podemos verificar que as linhas 31 e 32 não se referem aos nomes das 

embarcações, mas as informações aí presentes procuravam advertir o comprador que 

optava pela aquisição do produto levando em consideração apenas o valor pago. As 

linhas 33, 34 e 35 referem-se a materiais que poderiam ser utilizadas para adulteração 

do guano.   

Outra maneira de identificar o guano adulterado era através das análises de suas 

cinzas. Quando o guano era completamente queimado, suas cinzas deveriam apresentar 

uma coloração branca perolada, coloração que indicava a ausência de ferro e outros 

óxidos metálicos coloridos. Como o ferro é sempre encontrado em marga, argila e etc, 

as cinzas de qualquer amostra de guano contaminado com essas substâncias são 

coloridas e tem seu peso aumentado.120 

Para realizar esse experimento, era necessário ter uma pequena balança de 

“prato”, uma pequena capsula de platina, pinça ou garras. O procedimento que o 

agricultor deveria realizar é descrito por Nesbit como se segue: 

 

 “Coloque dez grãos de guano a ser analisado na capsula de 

platina; com auxílio de uma pinça, leve à chama por alguns 

minutos até que grande parte da matéria orgânica seja queimada. 

Deixe o sistema resfriar por algum tempo e em seguida adicione 

algumas gotas de solução “forte” de nitrato de amônio, que irá 

auxiliar no consumo do carbono residual. Na sequência, a capsula 

deve ser novamente aquecida (cuidado para evitar a fervura, ou 

perda de qualquer cinza), até eliminar toda umidade”.121 

 

 Quando o guano era puro, as cinzas apresentavam uma coloração branca 

perolizada e não podiam exceder 3,5 grãos de massa. Se a amostra fosse adulterada com 

areia, marga e etc, as suas cinzas sempre seriam coloridas e a massa registrada sempre 

seria superior a 3,5 grãos. Mesmo a queima de amostra de guano sobre uma pá, em um 

calor intenso poderia indicar a fraude através da presença da coloração nas cinzas das 

amostras. E, este método, entretanto, poderia induzir ao erro, pois parte do ferro contido 

na pá poderia contaminar as cinzas da amostra.122 

As análises indicavam que a porcentagem de matéria mineral encontrada nas 

cinzas das mais variadas amostras de guano é muito uniforme, variando entre 30 a 35%.  

A tabela a seguir mostra os resultados de alguns testes realizados usando o 

método descrito. 
                                                      
120 Ibid, 32. 
121 Ibid, 33. 
122 Ibid, 33-4. 
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Tabela 07: Porcentagem de matéria mineral contida no guano peruano.123 

 

Amostra Nome da embarcação Porcentagem de cinzas 

1 Johann George 33,4 

2 Ann Dashwood 32,2 

3 Alfred 32,0 

4 Juno 32,3 

5 Brothers 33,2 

6 Richardson 30,7 

7 Hamilton 33,4 

8 Anna 32,5 

9 Midas 33,0 

10 Will Willmot 34,0 

11 Macdonell 33,1 

12 Cumberland 32,3 

13 Retriever 31,9 

14 Lucy 31,8 

15 Vigilant 33,5 

16 Rosamond 35,0 

17 Julius Cæsar (Danificado) 38,2 

18 Sucess  33,6 

19 Guano,£7.10s.  por ton (adulterado) 62,7 

20 Guano, £7.12s. por ton (ditto)  65,8 

 

Novamente, encontramos nesta tabela (linhas 19 e 20), advertências aos 

compradores desavisado.   

Vale ressaltar que a publicação desta tabela apresenta alguns aspectos 

importantes como a transmissão da informação de forma mais objetiva ao público alvo, 

além de legitimar os possíveis carregamentos que continham o guano genuíno e 

desqualificar aquele produto que era vendido por valores abaixo do praticado pelo 

mercado formal.  

A partir da queima da amostra outro método era difundido na época. O 

agricultor deveria queimar a amostra em uma pá de ferro até que o aspecto denegrido 

                                                      
123 Ibid, 33. 
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desaparecesse, para o guano ser genuíno as cinzas da amostra deveria ser quase branca e 

quase toda solúvel em ácido muriático, entretanto se as cinzas da amostra tivessem um 

tom amarelado e se a solução deixasse muito resíduo era uma evidência que argila 

estava misturada ao guano. 124 

Se a falsificação fosse realizada com a adição de substâncias leves ou materiais 

floculentos, o experimento indicado para a verificação de tal adulteração precisava de 

água, sal de cozinha e uma bacia. O procedimento indicava que se deveria dissolver sal 

de cozinha em um litro de água até que não fosse mais possível a sua dissolução, e em 

seguida adicionar um pouco da amostra de guano a ser testada. Se a amostra afundasse, 

quase que imediatamente, haveria um indício que o guano era genuíno, caso contrário se 

a amostra flutuasse sobre a água, indicaria um processo de adulteração com matéria 

leve.125 

Para a verificação de amostras adulteradas com a adição de calcário, o 

experimentador deveria adicionar certa quantidade de vinagre forte (solução de ácido 

acético) na amostra a ser testada. Nesse experimento a adulteração era evidenciada pela 

presença de uma forte efervescência na mistura da amostra com vinagre. 126  

Apesar da elaboração cuidadosa desses procedimentos, sua realização era 

indicada para detectar adulterações grosseiras. Para a identificação das adulterações 

realizadas com pequena quantidade de matéria usada intencionalmente para promover a 

adulteração era indicada a realização de experimentos por profissionais da área como os 

químicos analíticos. O livro On Peruvian Guano; its history, composition and fertilizing 

qualities; with the best mode of this application to the soil  possui uma nota indicando 

como o agricultor poderia adquirir o material necessário para a realização dos 

experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
124 Allen, 80. “Guano- Sua origem, modo de o aplicar, e maneira facil de o conhecer.”  Ácido muriático 

também conhecido como ácido clorídrico. 
125 Nesbit, 34. 
126 Ibid, 34-5. Calcário: composto formado por carbonato de cálcio. Na interpretação atual química, a 

solução ácida reage com íons carbonatos presente na amostra, formado o ácido carbônico. Em condições 

ambientes o ácido formado é uma substância extremamente instável, dessa forma ocorre sua 

decomposição quase que imediatamente em água e dióxido de carbono, a formação do dióxido de 

carbono podia ser percebida pela forte efervescência, que poderia ser verificada através da formação de 

grande quantidade de bolhas. Nos livros atuais como Química e Reações Químicas, a reação é descrita 

como uma evidência para identificar a presença de íons carbonatos a partir de soluções ácidas.  
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“Um conjunto completo de materiais necessários para a 

realização dos experimentos citados pode ser obtido a um custo 

moderado com o Sr. G. Simpson, químico operativo, 1 & 2, 

Kennington Road, Londres.”
 127

 

 

  

                                                      
127 Ibid, 35. Provavelmente para fornecer os materiais que não faz parte da rotina de agricultores e 

comerciantes, tais como: pinças, tubo de vidro (proveta), ácido muriático, capsula de platina, nitrato de 

amônio etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar alguns textos publicados nos Estados Unidos e Europa, sobretudo 

na Grã-Bretanha, que tratavam de agricultura científica durante o século XIX, em 

especial os livros Guano: A Treatise of practical information for farmers, publicado nos 

Estados Unidos em 1853 e On Peruvian Guano; its history composition and fertilizing 

qualities; with the best mode of this application to the soil, publicado em Londres em 

1852, pudemos observar todos os esforços realizados  para o desenvolvimento de 

estratégias que tinha como principal objetivo a melhoria da produtividade agrícola.  

A partir das publicações de nomes conhecidos na história da química como 

Davy e Liebig ou de não tão conhecidos como Norton, Johnson, Robinson e Nesbit, 

entre outros, podemos constatar que no campo da agricultura, o século XIX é 

caracterizado pela busca de interação entre as pesquisas desenvolvidas nas instituições 

de ensino e as atividades realizadas pelo homem do campo. Entre os trabalhos 

desenvolvidos nesse período estavam novas maneiras de manejo e análises do solo, 

análises da constituição química das plantas, além das pesquisas envolvendo diversos 

materiais usados como agentes fertilizantes do solo. Entre os desafios verificados 

estava, o processo de convencimento do homem do campo a fim de substituir suas 

tradicionais fontes de fertilizantes, ou seja, adubos produzidos na própria fazenda por 

adubos comerciais. Para tanto, contou-se com a contribuição dos estudos em ciência, 

com especial participação da química. Entre os vários adubos comercializados em larga 

escala durante o século XIX, investigamos as atividades realizadas com o guano 

peruano.  

O processo de convencimento do agricultor em adotar o guano peruano como 

fonte de nutrição das plantas estava centrado nas pesquisas em agricultura científica 

que se baseava nas análises químicas de sua composição e nos relatos positivos dos 

agricultores sobre a eficiência deste produto. Boa parte das análises químicas e 

experimentos envolvendo o guano peruano ocorreram na Europa em suas estações 

experimentais agrícolas entre as décadas de 1830 a 1870. Nos Estados Unidos, tais 

estações experimentais se tornaram realidade apenas a partir de 1875, após numerosos 

encontros, campanhas e publicações na imprensa agrícola. Cabe ressaltar que o acesso 

mais amplo às tais análises químicas e aos relatos dos agricultores, que tinham como 

objetivo principal demonstrar a eficiência do guano peruano, só foi possível com o 
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surgimento de diversos jornais e revistas com foco na temática agrícola, destinados aos 

agricultores. Estes periódicos tiveram uma importância fundamental na adoção desse  

novo tipo de adubo, pois eles publicavam artigos e capítulos de livros que tratavam da 

composição química, da aplicação e dos experimentos com guano em uma linguagem 

acessível ao homem do campo, estabelecendo, dessa forma, uma conexão entre os 

experimentos realizados no laboratório pelos homens da ciência e a sua aplicabilidade 

pelo agricultor, numa via de mão dupla. 

O grande interesse em adquirir fertilizantes mais “baratos” e o 

desconhecimento da maior parte dos compradores em relação às propriedades 

fertilizantes do guano foram parcialmente responsáveis pelo surgimento de um 

comércio informal, ou seja, a comercialização do guano falsificado. A falsificação 

desses adubos tornou-se uma prática relativamente comum, e à sua proliferação 

anulavam os esforços realizados para convencer os agricultores a substituírem seus 

adubos naturais pelos adubos comerciais. A análise química das propriedades do guano 

era considerada a melhor maneira de combater a proliferação dos adubos falsificados. A 

dificuldade em encontrar técnicos capacitados em toda localidade do país e a resistência 

por parte dos agricultores em pagar pelas análises, levaram os químicos a elaborarem e 

divulgarem uma série de experimentos destinados a agricultores e comerciantes com a 

finalidade de capacitá-los na arte de reconhecer a adulteração do guano. Esses 

procedimentos foram amplamente divulgados, principalmente em jornais e revistas 

especializados na temática agrícola.  

Como discutimos anteriormente, as técnicas utilizadas para o reconhecimento do 

guano adulterado foram desenvolvidas na Europa, principalmente na Inglaterra e depois 

levadas aos Estados Unidos. 

Apesar do empenho em todos os trabalhos realizados para a adoção do guano 

peruano como único fertilizante, sua comercialização em larga escala só ocorreu a partir 

da difusão do transporte em meados do século XIX, principalmente o ferroviário.  A 

construção de novas ferrovias, a mecanização da lavoura e a utilização do guano 

peruano retiraram regiões com potenciais agrícolas do isolamento, que acarretou no 

aumento da produtividade agrícola.  

Nos Estados Unidos a introdução do guano peruano teve uma ação dupla, o 

aumento da produtividade agrícola em território norte-americano em meados do século 

XIX e a popularização da ideia da adoção dos fertilizantes comerciais em substituição 

aos tradicionais, cabe ressaltar que os fertilizantes comerciais já estavam sendo 

consumidos na Europa há décadas.  
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Através dos exemplos citados, podemos concluir que o aumento da 

produtividade agrícola no período estudado ocorreu mediado pela ‘inter-relação’ entre 

os resultados das análises químicas e os debates entre os conceitos da ciência, 

tecnologia e desenvolvimento econômico. 
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