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Resumo: A comunicação apresenta os resultados preliminares de um estudo serial a respeito do
comércio angolano no final do século XVIII e início do XIX. Comparando os números da
balança comercial portuguesa com os registros da alfândega de Luanda, procura-se reprensar
certas interpretações correntes sobre o tráfico de escravos na economia atlântica portuguesa.

O objetivo deste texto é apresentar os resultados iniciais de um estudo serial a respeito
do comércio angolano no final do século XVIII, discutindo suas tendências e analisando
particularmente as importações angolanas. Como procurarei argumentar, meus dados
permitem repensar certas explicações correntes sobre o funcionamento do tráfico de escravos
na economia atlântica portuguesa.
As fontes para este estudo são, em primeiro lugar, as famosas balanças de comércio
portuguesas, no intervalo entre 1796 e 1807. Como já é bem sabido, estas balanças de
comércio não apenas demonstravam os valores das exportações e importações portuguesas,
como também discriminavam as quantidades e os tipos de mercadorias exportadas e
importadas por Portugal, tornando-se, portanto, uma fonte obrigatória para o estudo da
economia portuguesa nesta passagem do século. Apesar destas fontes terem sido aproveitadas
numa grande quantidade estudos a respeito do comércio de Portugal com o Brasil ou com a
Europa, elas praticamente foram ignoradas nos trabalhos a respeito do tráfico de escravos.
As razões para o subaproveitamento destas fontes podem ser muitas: em primeiro
lugar, o tráfico de escravos propriamente dito não era registrado pelas balanças. Além disso, o
próprio comércio português na África no final do século XVIII e início do XIX era
insignificante frente ao comércio com o Brasil. Finalmente, foi só nos últimos 20 anos que os
temas relacionados com o comércio de escravos no Brasil ganharam relevância na
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historiografia e geralmente por teses que procuraram realçar os vínculos diretos entre o Brasil
e as possessões portuguesas na África, de maneira que se supõe implicitamente que as
balanças teriam pouco o que dizer a respeito do tráfico de escravos. No entanto, como
procurarei mostrar, esta suposição é incorreta.
Além das balanças de comércio existem registros alfandegários do porto de Luanda
em séries relativamente completas ao menos desde 1785. Estas séries são o resultado do
esforço de reorganização Imperial empreendido pelos secretários de Marinha e Ultramar ao
menos desde Martinho de Mello e Castro; o centro lisboeta procurou estimular a produção de
dados demográficos, econômicos e naturais que permitissem conhecer as condições dos
domínios portugueses do Ultramar3. Ao contrário das balanças, estes números foram bem
exploradas pelos estudos de J. Miller e J. Curto4 sobre o tráfico e, sendo assim, aproveitarei os
dados publicados por estes autores para comparar com os dados copilados originalmente por
mim e pelo meu colega Prof. Dr. Gustavo Acioli.

1. O comércio entre Portugal e Angola (1796-1807).

A análise do comércio entre Portugal e Angola deve ser iniciada pelas contas gerais
entre a Metrópole e a colônia: entre 1796 e 1807, exclusive o ano de 1798 sobre o qual ainda
não consegui obter os dados, Angola importou mercadorias no valor de 5.043.731.493 réis e
exportou apenas 56.609.776 réis, basicamente cera e marfim. Acumulou-se assim um saldo
negativo absurdo de 4.987.121.717 réis A análise desagregada mostra que esta tendência de
grandes importações e baixas exportações manteve-se de modo uniforme entre todo o período
estudado.
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Tabela: Balança comercial entre Angola e Portugal5
ano
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

exportação
16.408.250
0
7.155.000
4.728.600
0
10.942.125
2.336.000
7.307.800
3.241.000
2.149.001
2.342.000

importação
147.576.210
126.063.218
427.829.486
444.749.540
665.781.400
531.446.477
480.789.012
586.978.145
548.620.485
597.642.320
486.255.200

saldos
(131.167.960)
(126.063.218)
(420.674.486)
(440.020.940)
(665.781.400)
(520.504.352)
(478.453.012)
(579.670.345)
(545.379.485)
(595.493.319)
(483.913.200)

Desta análise inicial sobre o comércio entre Angola e Portugal fica a questão, como os
mercadores residentes na África faziam para pagar seus próprios déficits: como não era
remetida moeda, tudo indica que os mercadores de Luanda saldavam suas contas com seus
credores lisboetas lançando em seu nome letras para serem sacadas sobre os homens de
negócio residentes no Brasil e, mais precisamente, no Rio de Janeiro com quem acumulavam
expressivos saldos positivos. A utilização da capital do Brasil como praça de compensação
justificava-se pela permanência do comércio de ouro associado ainda com o contrabando de
prata espanhola.
Um documento anônimo da BN, ainda que trate da década de 1760, demonstra que os
administradores do contrato da alfândega de Luanda faziam operações deste tipo. Segundo
este testemunho, os traficantes brasileiros que aportavam em Angola para fazer o resgate não
levavam moedas de ouro e prata para pagar os direitos Reais, que eram pagos “(...) com
dinheiro de cobre e marfim e todo aquele que não tinha dinheiro os pagavam com letras que
assinavam a pagar nos portos do Brasil (...)”, as letras eram transformadas em dinheiro no
Brasil e remetidas para Lisboa a seus sócios “(...) que os mandavam parte para Índia para
lhes vir empregado em fazendas daquele Estado em via direta a Angola a entregar a seus
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terceiros sócios, indo-lhes também de Lisboa as fazendas da Europa para sortir as da Índia
(...)”6.
Outra operação triangular é assim descrita por Joseph Miller: os comerciantes lusoafricanos compravam mercadorias a prazo dos comissários lisboetas em Luanda para resgatar
escravos no sertão. Sobre o número de escravos obtidos os luso-africanos lançavam letras a
serem descontadas em dinheiro na costa do Brasil, a partir do valor dos africanos
desembarcados. O circuito, portanto, fechava no Brasil onde os credores de Lisboa
mantinham agentes para resgatar em dinheiro o valor inicialmente adiantado em mercadorias
e remeter a moeda para Lisboa7.
Todas estas negociatas eram sustentadas principalmente pela economia mineradora no
centro-sul do Brasil; assim, a praça do Rio de Janeiro podia facilmente sustentar enormes
déficits com a África e com Portugal remetendo para a metrópole os metais preciosos
produzidos no interior do Brasil.
Tabela: Fluxos de metais preciosos RJ - Portugal8
ano
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
Total

remessas de ouro
e prata
1.790.505.201
49.495.687
1.208.671.522
1.927.884.710
2.151.524.630
2.002.044.732
1.480.657.960
1.246.102.395
818.476.368
731.481.263
853.093.355
1.367.217.686
15.627.155.509

saldos (sem
metais)
(562.431.516)
(2.855.045.540)
101.564.956
(3.977.003.500)
(1.382.029.994)
(1.038.046.633)
(1.406.594.425)
(1.429.969.804)
(1.520.159.294)
85.292.567
809.638.539
911.686.541
(12.263.098.103)

Ao compararmos o déficit acumulado do comércio entre o Rio de Janeiro e Portugal e
as remessas de ouro e prata que a capital do Brasil fazia à Metrópole observa-se que as
segundas superam o primeiro em 3.364.057$406. O dinheiro remetido pela praça do Rio era
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maior que o valor necessário para cobrir o próprio déficit e ainda podia assegurar o
pagamento de aproximadamente 64% do déficit que Angola havia acumulado com Portugal
no mesmo período9. Outra parte do déficit, transformado em letras de câmbio, poderia ser
realizado em mercadorias como o açúcar; isto pode explicar em parte, por exemplo, porque o
valor das moedas recebidas por Pernambuco no período entre 1796 e 1807 era inferior aos
superávits que esta capitania acumulava com o Reino.
Ou seja, se o meu raciocínio está correto, é possível afirmar que Angola pagava as
importações que fazia em Portugal com a exportação de escravos para o Brasil. Ainda que as
naves portuguesas que descarregavam em Luanda não partissem depois com escravos em
direção ao Brasil, fica muito claro que parte do tráfico tinha um caráter triangular na
“macroeconomia” dos fluxos financeiros e na “microeconomia” das correspondências e
contas correntes dos homens de negócio.
As balanças de comércio lisboetas permitem ainda discutir as classes de mercadorias
importadas por Angola. Há, neste sentido, um total domínio de produtos manufaturados,
especialmente têxteis. 85% das importações angolanas de Portugal entre 1796 e 1807 eram
produtos manufaturados. Destes os mais importantes eram os têxteis asiáticos (56% das
importações), em segundo lugar vinham os lanifícios (15%), muito provavelmente de
procedência inglesa em razão do tratado de Methuen. Já os tecidos produzidos nas fábricas
nacionais eram 6%. Ou seja, apesar da tendência positiva na produção manufatureira lusitana
no período, Portugal não foi capaz de susbstituir exportações no tráfico de escravos o que
contrasta com o tráfico inglês onde as manufaturas de produção nacional gradualmente
substituíram os panos asiáticos10.
Em todo o caso, o mercado angolano era realmente irrelevante para as manufaturas
portuguesas. Basta comparar os valores das exportações portuguesas de fazendas produzidas
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nas fábricas nacionais para Angola (em torno de 340 contos) e para o Brasil (37.480 contos)
no período entre 1796 e 180711.

2. As importações gerais de Angola (1796-1807).

No entanto, as balanças de comércio registram apenas uma parte do comércio
angolano. Angola fazia comércio direto com os portos do Brasil importando mercadorias de
produção americana e exportando principalmente escravos. Os dados da alfândega de Luanda
permitem-nos estudar esta parte do comércio angolano.
Mas é necessário fazer aqui algumas ressalvas: em primeiro lugar, estes registros não
apresentam o porto de origem das cargas, mas sim os lugares da produção das diferentes
mercadorias;12. Tampouco existe uniformidade nestes dados, parte deles está agrupada em
dois intervalos de anos (1785-1794 e 1795-1797), com preços médios que muito
provavelmente representam os valores do último ano registrado (respectivamente, 1794 e
1797). Apresento ainda os dados referentes aos anos de 1798, 1799, 1802, 1803, 1808 e 1809
que foram possíveis acessar em pesquisas nos arquivos do Brasil e de Portugal e os referentes
aos anos de 1804 e 1805 que foram publicados por J. Miller.

Exportações e importações de Angola de acordo com os registros de Luanda13
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1785-1794
1795-1797
1798
1799
1802
1803
1804
1805
1808
1809
Total

exportação
6.225.789.268
2.088.558.375
674.669.580
828.057.880
833.815.280
987.685.500
985.587.000
1.076.159.000
831.244.660
791.645.780
15.323.212.323

importação
4.868.872.930
1.773.005.010
355.565.753
581.280.590
998.801.831
995.372.678
988.522.000
1.063.412.000
825.226.958
588.991.753
13.039.051.503

saldos
1.356.916.338
315.553.365
319.103.827
246.777.290
(164.986.551)
(7.687.178)
(2.935.000)
12.747.000
6.017.702
202.654.027
2.284.160.820

A primeira observação a ser feita é que a tendência geral do comércio de Angola é
superavitária, em apenas três anos (1802, 1803, 1804) foi registrado déficit. Como na África
centro-ocidental praticamente não corriam moedas de ouro e prata o superávit deveria ser
transformado totalmente em mercadorias (e, portanto, não seria registrado superávit) ou
então deveria ser remetido em letra de câmbio à Portugal e investido na Metrópole (ou,
alternativamente, no Brasil). É verdade que parte destes saldos podem ter sido consumidos
com o pagamento do serviço de transporte dos escravos ao Brasil14.
De qualquer modo, uma vez que o comércio de Luanda se resumia aos portos
portugueses e brasileiros tudo indica que os superávits constituem-se graças às exportações
de escravos para o Brasil, o que reforça minha afirmação de que as importações que Angola
fazia de Lisboa eram pagas com letras de câmbio graças às exportações de escravos.
Infelizmente, os registros de Luanda não são tão bem organizados como as balanças de
comércio portuguesas, de modo que não é possível estabelecer do mesmo modo as classes dos
produtos importados por Angola. Mesmo assim posso citar aqui os números de J. Miller que
abordam uma série maior dos registros da alfândega de Lisboa: os produtos mais importantes
eram os têxteis de algodão asiáticos (39,2%), as bebidas alcólicas (19,6%), os têxteis de lã
(13,2%), e as armas de fogo (5,4%). Constata-se que a importação de produtos desde o Brasil
modifica a importância relativa dos produtos pelo aparecimento das cargas de cachaça que
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eram o grosso das carregações brasileiras, mas os panos da Ásia permanecem como o produto
principal pelo porto de Luanda15.
Vale dizer que apesar da cachaça ser um item importante na compra de escravos, os
valores comercializados na África eram relativamente baixos (561 contos entre 1802 e 1805)
se comparados com as exportações de açúcar (branco e mascavo) para Portugal do Rio de
Janeiro (5.171 contos no mesmo período)16.
Mas mais importante do que classificar os tipos dos produtos importados por Angola é
comparar os dados das balanças de comércio com os registros da alfândega de Luanda. È
verdade que esta comparação manifesta certas distorções em razão das diferenças de
metodologia nos registros, da óbvia assincronia entre as partidas do Reino e as chegadas em
Luanda e da incerteza entre a intenção do destino declarado no porto de origem e a efetivação
do negócio na África.
Há também o problema das variações dos preços entre os dois mercados; ademais, as
diferenças entre pesos, medidas, qualidades e classificações nos dois registros não permitem
um cálculo seguro a respeito desta variação. Na introdução das balanças o contador Mauricio
José Teixeira de Moraes escrevia que os preços dos produtos exportados eram fornecidos
anualmente pelos negociantes mais acreditados e que incluíam as comissões, os direitos de
saída e as despesas até bordo17. Do mesmo modo, os preços dos produtos importados em
Angola eram “(...) arbitrados por pessoas práticas (...)”, muito possivelmente mercadores de
Luanda18. Deve-se supor, portanto, que os preços registrados em Lisboa eram menores que os
preços de Angola, pois seria necessário adicionar ao menos os custos do transporte das
mercadorias até Luanda.
No entanto, as coisas não são tão simples assim, comparando alguns preços de Lisboa
em 1796 com os de Luanda na média de 1795-1797, constatou-se que os segundos eram entre
26% e 323% mais caros que os primeiros; também a comparação dos preços das pipas de
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vinhos entre os dois mercados nos anos de 1799, 1802 e 1803 confirma esta idéia: Lisboa
vende barato e Angola compra caro. Mas depois de 1799, é possível encontrar alguns
produtos mais baratos em Luanda, só que a base de comparação também diminuiu bastante
porque as balanças em Portugal passam a ser mais suscintas na sua descrição dos produtos19.
Ainda assim, acredito que a comparação simples, sem qualquer tentativa de correção,
permite obter grandezas de valor aproximativas e assim testar duas teses correntes a respeito
do tráfico de escravos no Atlântico-Sul. A primeira é a tese de Manolo Florentino de que os
mercadores do Rio de Janeiro controlavam o tráfico de escravos desde o início do século
XVIII, idéia que é reforçada pela hipótese da bipolaridade do tráfico desenvolvida por Luiz
Felipe Alencastro20. Se esta tese estiver correta para o período que analiso aqui e para o caso
de Angola, a comparação entre as exportações registradas em Potugal e as importações totais
de Luanda deve mostrar que Portugal possuía uma parte muito pequena do comércio de
importações angolano, menos que 50%, já que o restante das importações de Angola
deveriam vir do Rio de Janeiro, mas também da Bahia e Pernambuco.
Exportações de Portugal para Luanda e Importações totais de Luanda (em mil
réis)21
ano
(1)
1799
1802
1803
1804
1805
total

exp. Portugal
(2)
427.829.486
531.446.477
480.789.012
586.978.145
548.620.485
2.575.663.605

imp. Luanda col.2/ col.3
(3)
(4)
581.280.590
74%
998.801.831
53%
995.372.678
48%
988.522.000
59%
1.063.412.000
52%
4.627.389.099
56%

Por aí, constata-se que a participação portuguesa nas importações de Luanda girava
entre 48% e 74%. A média geral de 56% pode ser encarada como um número aproximado da
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participação metropolitana no tráfico de Angola, acredito ainda que, no geral, a margem de
erro é bem mais para cima do que para baixo
A segunda tese é de Roquinaldo Ferreira e é devedora da interpretação de Manolo
Florentino do tráfico22. De acordo com Roquinaldo Ferreira, os mercadores residentes no
Brasil teriam conseguido controlar o tráfico de escravos porque já no final do século XVII o
centro de gravidade do mercado de têxteis asiáticos teria passado para a Bahia. Se esta tese for
correta, para o período analisado aqui e para Angola, então podemos esperar que a
participação lisboeta no mercado de têxteis asiáticos seria menor que 50%.
Têxteis asiáticos: Exportações de Portugal para Luanda e Importações totais de Luanda
(em réis)23
ano
(1)

1799
1802
1803
1804
1805
total

exp. Portugal
(2)

imp. Luanda
(3)

298.220.000
205.701.980
240.878.300
250.541.096
293.632.460
1.288.973.836

256.018.715
368.555.845
323.574.100
237.245.280
522.135.292
1.707.529.232

col.2/ col.3
(4)

116%
56%
74%
106%
56%
75%

Os dados da tabela mostram um domínio avassalador dos mercadores de Lisboa sobre o
comércio de importações angolano de têxteis asiáticos. Mas é necessário explicar duas aberrações,
pois em 1799 e 1804 os portos portugueses registram uma saída superior de mercadorias asiáticas do
que registram as entradas em Luanda. Além de eventuais problemas na fonte, como por exemplo os
eventuais descaminhos dos direitos de importação, é preciso considerar a assincronia entre as partidas
do Tejo e as chegadas em Luanda. Em geral, as embarcações portuguesas que faziam comércio na
África eram em pequeno número, mas eram de grande tonelagem e carregavam cargas expressivas,
assim um veleiro que porventura partisse de Lisboa no final de um ano e chegasse em Angola no
início do outro ano provocaria fortes distorções entre os registros portugueses e angolanos. Também é
possível que apesar das intenções declaradas do mestre da embarcação o navio descarregasse em
outros portos (Benguela ou Cabo Verde) por condições desfavoráveis no porto escolhido inicialmente
como destino.
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Sendo assim, mesmo que os números apresentado aqui estejam sujeitos a posteriores revisões,
parece-me que eles permitem repensar as referidas interpretações a respeito do tráfico de escravos para
o contexto do final do século XVIII e início do XIX. Sugerem ainda que a idéia de um tráfico
triangular, unindo Portugal, Angola e o Brasil em seus fluxos financeiros e de mercadorias, pode ser
retomada para pensar especificamente este ramo do comércio luso-brasileiro de cativos.
Bem entendido que neste período o mercado angolano era relativamente irrelevante frente ao
quadro geral do comércio português. E mesmo se comparado com as exportações do Brasil o resgate
de cativos em Angola aparece como um negócio de pouca monta; todavia a análise de um ramo
isolado da economia imperial portuguesa pouco pode dizer sobre a imensa cadeia mercantil
alimentada pelo trabalho escravo que unia o tráfico à produção de produtos tropicais e à atividade
manufatureira metropolitana.

