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Resumo 
Após 1831, para que o tráfico transatlântico continuasse sendo realizado, foram empregadas 
diversas estratégias, entre elas o estabelecimento de novos portos de desembarque de cativos. 
Este redirecionamento provocou alterações nas áreas onde as atividades de recepção de 
escravizados passaram a ocorrer, através principalmente da oferta de mão de obra e de capitais 
provenientes do comércio negreiro. Neste artigo, discutimos a dinamização de economias 
regionais nas províncias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, durante o período de 
ilegalidade do tráfico transatlântico. Procuramos demonstrar que houve uma íntima relação 
entre estes processos de dinamização e o tráfico ilícito. 
 
Palavras-chave: Tráfico de escravos, escravidão, economia, Brasil, século XIX. 
 
 
Abstract 
After 1831, in order for transatlantic traffic to continue, many strategies were employed,  
including the establishment of new ports for the landing of enslaved people.  This redirection 
caused changes in there gions where captive reception activities began tooccur,  mainly through 
the supply of  labor and capital from the slave trade. In this article, we discuss the dynamization 
of regional economies in the provinces of Rio de Janeiro, Espírito Santo and Bahia, during the 
period of illegality of transatlantic traffic.  We tried to demonstrate that there was anintimate 
relationship between these processes of dynamization and illicit trafficking. 
 
Keywords: Slavetrade,slavery, economy, Brazil, 19thcentury. 
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Introdução 

 

Este artigo discute a dinamização de economias regionais no Brasil entre 1831 e 

1850, a partir dos casos das províncias do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e da Bahia. 

Estudos que propõem a perspectiva da chamada segunda escravidão (Tomich, 2011. 

Marquese; Salles, 2016) têm apontado para a existência de uma intensificação das 

economias escravistas em determinadas regiões da América (algodão, nos Estados 

Unidos; açúcar, em Cuba; e café, no Brasil), processo que teve seu apogeu no Brasil  em 

meados do século XIX. Segundo estes autores, a revitalização do sistema escravista 

nestas áreas, num período em que a instituição entrava em declínio em outras regiões do 

continente americano, teria se dado em virtude de uma crescente demanda provocada 

pela expansão do capitalismo por estas commodities. 

No entanto, ao enfocar nas áreas e culturas acima mencionadas, os estudos sobre 

segunda escravidão têm deixado escapar outros aspectos regionais de dinamização 

econômica provocados por esta escravidão nacional. Como Tomich chega a afirmar, a 

interação entre zonas geográficas, relações sociais de produção e mercado pode variar 

em caráter, escopo e intensidade (Tomich, 2011, p. 76). Sendo assim, neste artigo, 

pretendemos contribuir para a ampliação dos horizontes de análise da segunda 

escravidão no Brasil. O nosso objetivo é demonstrar que a continuidade do tráfico de 

escravos após 1831, um dos fatores que levaram ao advento da segunda escravidão no 

país, foi responsável não somente pelo expansão da cafeicultura, mas também pela 

dinamização de economias regionais em outras áreas do Império.  

Assim, iniciaremos nosso estudo discutindo a reorganização do tráfico 

transatlântico de escravizados para o Brasil. Procuraremos expor, a partir da 

quantificação e análise da Transatlantic Slave Trade Database, que no meado da década 

de 1830, momento em que o tráfico ilegal adquiriu caráter sistêmico, foram 

estabelecidos novos locais de desembarques de africanos ao longo do litoral das 

províncias. Em seguida, tomando como foco estes locais para onde os desembarques 

foram redirecionados, buscaremos demonstrar como o tráfico (através da oferta de mão 

de obra ou do emprego da renda gerada pela atividade) dinamizou economicamente as 

regiões para quais fora redirecionado.  

Para isso, tomaremos como amostra os casos do Rio de Janeiro, do Espírito 

Santo e da Bahia. O primeiro caso se insere na perspectiva original da segunda 
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escravidão, de expansão da cafeicultura; o segundo, apesar de ter vivido a expansão 

cafeeira, está fora do perímentro considerado como área de segunda escravidão no 

Brasil; o terceiro, se trata de um exemplo peculiar, ali o tráfico contribuiu para a 

expansão da cacauicultura e para o estabelecimento de indústrias fabris. 

Deste modo, este artigo visa lançar a hipótese de que o tráfico transatlântico 

ilegal de escravizados (existente de 1831 até por volta da década de 1850, no Brasil) 

contribuiu não só para a expansão cafeeira em áreas como o Vale do Paraíba. É possível 

crer que a atividade também dinamizou economias periféricas em relação ao próprio 

café (caso do Espírito Santo) e regiões periféricas dentro de províncias não cafeeiras 

(exemplo da Bahia).  

 

 

Fluxo e locais de desembarques de escravizados do tráfico ilegal: Aproximações  

 

O processo de proibição do comércio negreiro para o Brasil foi bastante 

dinâmico. Multiplos fatores políticos, econômicos e sociais envolviam os debates em 

torno da (des)continuidade do tráfico: a pressão inglesa, o temor pela haitianização, o 

reconhecimento da soberania do país recém-independente e a demanda por mão de obra 

eram alguns deles (Bethell, 1976. Conrad, 1978. Rodrigues, 2000. Mamigonain, 2014). 

No início da década de 1830 entrou em vigor o tratado que proibia o comércio 

transatlântico de escravizados para o Brasil, transformando o tráfico em uma atividade 

ilícita. Contudo, a ilegalidade desta atividade não resultou na sua imediata extinção, o 

comércio negreiro permaneceu ativo neste Império até a década de 1850.  

No que diz respeito ao fluxo de desembarques durante o processo de proibição 

do tráfico, a historiografia sobre o tematêm apontado para três períodos: o primeiro 

deles (1826-1830) de crescimento nas importações de escravizados; o segundo (1831-

1835) de diminuição dos desembarques; e um terceiro, a partir de 1836 até por volta de 

1850, onde mais uma vez houve um crescimento na aquisição de cativos (Tabela 1).  

Florentino observou, partindo do caso do Rio de Janeiro, que entre 1826 e 1830, 

as elites escravocratas do Sudeste passaram a adquirir um considerável número de 

cativos. Segundo o autor, isso sugere que “[...] os compradores de africanos acreditavam 

no fim próximo e definitivo do comércio negreiro [...]” (Florentino, 1997, p. 43), em 
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virtude das já mencionadas negociações em torno do reconhecimento da independência 

do Brasil e da assinatura do tratado antitráfico pelo país em 1826.  

Convergindo para o argumento de que os contemporâneos dos debates sobre o 

fim do comércio negreiro acreditavam que esta atividade estava em vias de acabar, 

estudos mais recentes sobre o tráfico têm demonstrado que de 1831 (quando entrou em 

vigência o acordo feito com a Grã-Bretanha sobre o fim da atividade) até 1835, embora 

não tenha cessado, o tráfico de africanos escravizados diminuiu consideravelmente, se 

comparado com os cinco anos imediatamente anteriores. 

 

Tabela 1 – Escravos desembarcados no Brasil 1801-1860 

Período Escravos 

1801-1805 147.424 

1806-1810 155.106 

1811-1815 204.603 

1816-1820 227.413 

1821-1825 209.008 

1826-1830 294.686 

1831-1835 259.82 

1836-1840 200.742 

1841-1845 117.755 

1846-1850 157.040 

1851-1855 7.580 

1856-1860 320 

 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponívelem: http//www.slavevoyages.org/. 
 

Desta forma, pesquisas têm demonstrado que a lei de 1831 não foi uma “lei para 

inglês ver” e que, de modo geral, houve uma crença na sua efetiva aplicação 

(Mamigonian; Grinberg, 2007). De acordo com Parron, na primeira fase da ilegalidade 

do tráfico, correspondente ao período compreendido de 1831 e 1835, houve um 

contrabando residual. Isso se deve, segundo o autor, ao fato de que durante essa fase, as 

“[...] atividades do comércio não contaram com apoio explícito ou maciço de 

parlamentares, e o discurso a respeito do tráfico o repelia fortemente [...]” (Parron, 
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2007, p. 110).Outro fator que teve influência sobre a diminuição no volume de 

desembarques foi as perseguições britânicas.  

 O terceiro momento do tráfico teve início no meado da década de 1830. A partir 

de então ocorreu a segunda fase de ilegalidade do comércio negreiro e o contrabando 

adquiriu um caráter sistêmico: contando com o suporte de parlamentares engajados na 

defesa da escravidão, de autoridades locais e da população o tráfico atingiu níveis de 

intensidade inéditos (Parron, 2007, p. 110. Rodrigues, 2000). 

Em virtude principalmente da fiscalização britânica, para que o comércio 

negreiro continuasse sendo realizado após 1831, inúmeras estratégias foram empregadas 

pelos traficantes. Alguns delas foram a utilização de documentos, bandeiras e 

passaportes falsos; o emprego de embarcações de menor porte; a equipagem de navios 

com tripulantes de nacionalidade estrangeira; e o estabelecimento de novas rotas e 

locais de desembarque (Rodrigues, 2000. Carvalho, 2012. Verger, 2002).  

Neste estudo, nos interessa de modo especial este último aspecto. Tomando 

como amostra, os dados disponíveis para Bahia (tabela 2) eRio de Janeiro (tabela 3) - as 

duas regiões que receberam maior número de escravizados oriundos do tráfico 

transatlântico no Brasil - observamos que até as primeiras décadas do século XIX não 

há registro de portos específicos de desembarques.  

 

Tabela 2– Bahia: Escravizados desembarcados por portos 1576-1875.  

Período Porto Seguro Taipu Não especificado 

1576-1600 0 0 166 

1601-1625 0 0 777 

1626-1650 0 0 4.847 

1651-1675 0 0 4.145 

1676-1700 0 0 60.040 

1701-1725 0 0 157.703 

1726-1750 0 0 218.037 

1751-1775 0 0 166.667 

1776-1800 0 0 208.904 

1801-1825 0 0 249.300 

1826-1850 369 6.278 136.613 
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1851-1875 0 110 871 

 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponívelem: <http//www.slavevoyages.org/>. 
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Tabela 3– Rio de Janeiro: Escravos desembarcados por portos 1576 - 1875 

Período A B C D E F G H I J K L M N O P 

1576-1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 

1601-1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 

1651-1675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 

1676-1700 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 2.831 

1701-1725 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 26.470 

1726-1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.440 

1751-1775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.853 

1776-1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.429 

1801-1825 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493.507 

1826-1850 1.197 3.522 2.850 12.285 47.993 1.436 550 97 22.064 2.446 26.281 3.949 3.471 1.250 1.2000 332.015 

1851-1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.850 

 
A - Baía de Botafogo; B - Baía de Sepetiba; C - Cabo de Búzios; D - Cabo Frio; E – Campos; F – Copacabana; G - Dois Rios; H - Ilha de Paquetá; I-Ilha Grande; J - Ilha de 
Marambaia; K – Macaé; L – Mangaratiba; M – Maricá; N – Parati; O - Ponta Negra; P–Soma do número de escravos desembarcados nos portos denominados no 
SlaveVoyages como “Rio de Janeiro” e “Província do Rio de Janeiro”. 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponívelem: http//www.slavevoyages.org/. 
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Embora seja admissível que estes cativos tenham sido desembarcados em 

diferentes portos de uma mesma região (apesar de aparecerem agrupados sob a genérica 

categoria de porto não especificado), é razoável supor que, até a proibição do comércio 

negreiro, os desembarques se concentravam nos portos alfandegados dos principais 

centros comerciais regionais – situados, no nosso caso, nas cidades de Salvador e Rio de 

Janeiro. Isso porque a atividade do tráfico reunia capitais expressivos e era realizada em 

navios que necessitavam de serviços portuários também significativos (Ribeiro, 2005. 

Ribeiro, 2009. Florentino, 1997. Ximenes, 2012). 

Ademais, a realização de desembarques nestas cidades possibilitava às 

administrações regionais exercerem o controle sobre o número de viagens realizadas 

pelos negreiros, bem como efetuarem a cobrança de impostos sobre as mercadorias 

importadas e exportadas. Além disso, o pujante comércio destes centros possibilitava a 

redistribuição dos cativos localmente e para outras regiões (Ribeiro, 2005. Ribeiro, 

2009).  

No Rio de Janeiro, por exemplo, após desembarcarem os cativos oriundos do 

comércio negreiro no porto da cidade, os traficantes deveriam se dirigir à Alfândega 

para efetuar o pagamento dos impostos. Em seguida, levavam os escravizados para 

armazéns, situados principalmente na rua do Valongo, onde os cativos seriam  vendidos. 

(Florentino, 1997, p. 137). 

Por sua vez, em Salvador, o tráfico se destacava com principal ramo do 

comércio. Segundo Ribeiro,  

Dentre os diversos tipos de comércio desenvolvidos em Salvador, o de 
maior envergadura era o tráfico transatlântico de escravos, não só 
pelos valores envolvidos como também por se tratar do mecanismo 
principal de viabilização da própria sociedade colonial, visto que era a 
partir do comércio internacional de africanos que os colonos 
adquiriam a força de trabalho indispensável na organização econômica 
colonial. Nesse fluxo mercantil, além da carga humana, eram 
negociados panos da Costa, cera, tabaco, ouro, azeite de palma, 
canela, sabão. Mas, sem dúvida, o foco estava no comércio de 
africanos [...] (Ribeiro, 2009, p. 64).  
 

Certamente, com a entrada em vigor do tratado de proibição do tráfico 

transatlântico para o Brasil, em 1831, os traficantes ficaram impossibilitados de realizar 

os desembarques de escravizados nos portos centrais das províncias, onde é possível 

crer que a vigilância e a fiscalização fossem maiores. Assim, vemos surgir, a partir do 

ano de 1835 (período que, como mencionamos anteriormente, o contrabando 
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adquiriuum caráter sistêmico) o aparecimento de registros de portos específicos de 

desembarques de escravizados (tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 4–Bahia: Escravos desembarcados anualmente por portos, 1831-1851 

Ano Porto Seguro Taipu Não especificado 

1826 0 0 13.223 

1827 0 0 15.267 

1828 0 0 6.868 

1829 0 0 16.297 

1830 0 0 7.204 

1831 0 0 444 

1832 0 0 444 

1833 0 0 1.226 

1834 0 0 456 

1835 0 0 1.419 

1836 369 397 1.094 

1837 0 3.552 567 

1838 0 1.617 1.339 

1839 0 712 3.412 

1840 0 0 2.292 

1841 0 0 1.823 

1842 0 0 4.541 

1843 0 0 3.111 

1844 0 0 6.528 

1845 0 0 3.294 

1846 0 0 7.870 

1847 0 0 11.103 

1848 0 0 7.563 

1849 0 0 9.980 

1850 0 0 9.461 

1851 0 0 871 

 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database.Disponívelem: http//www.slavevoyages.org/. 
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Tabela 5 – Rio de Janeiro - Escravos desembarcados anualmente por portos, 1831-1856 
 

Ano A B C D E F G H I J K L M N O P 

1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.251 
1827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.106 
1828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.504 
1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.416 
1830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.860 
1831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 
1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 
1833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.121 
1834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.164 
1835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1.249 
1836 0 0 0 0 1.176 0 0 0 631 0 0 0 0 0 283 10.033 
1837 0 682 0 0 8.110 283 0 0 319 572 2.275 1.059 1.516 850 3.903 7.501 
1838 1.197 2.266 0 0 4.758 1.153 0 97 7.609 0 2.322 0 496 0 5.338 13.557 
1839 0 574 400 0 7.192 0 0 0 8.691 1.315 2.653 930 0 0 2.176 15.286 
1840 0 0 2.000 0 5.171 0 0 0 47 0 400 0 0 0 0 13.439 
1841 0 0 0 0 3.910 0 0 0 0 0 1.050 0 0 0 0 9.958 
1842 0 0 0 0 2.345 0 0 0 1.280 0 2.799 0 0 0 0 4.402 
1843 0 0 0 1.040 5.922 0 0 0 650 0 1.840 0 0 0 0 2.120 
1844 0 0 0 4.120 2.236 0 0 0 637 0 1.870 400 960 0 300 4.468 
1845 0 0 450 3.188 3.734 0 0 0 0 0 3.657 0 0 0 0 5.689 
1846 0 0 0 585 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 5.213 
1847 0 0 0 1.542 0 0 0 0 0 0 3.150 0 0 0 0 2.039 
1848 0 0 0 1.110 0 0 0 0 0 0 1.255 0 0 0 0 26.057 
1849 0 0 0 0 800 0 0 0 1.400 0 110 0 0 0 0 3.529 
1850 0 0 0 700 2.639 0 550 0 800 559 2.400 1.560 499 0 0 2.372 
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1851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.030 
1852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 
1856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 

 
A - Baía de Botafogo; B - Baía de Sepetiba; C - Cabo de Búzios; D - Cabo Frio; E – Campos; F – Copacabana; G - Dois Rios; H - Ilha de Paquetá; I -Ilha Grande; J - Ilha de 
Marambaia; K – Macaé; L – Mangaratiba; M – Maricá; N – Parati; O - Ponta Negra; P – Soma do número de escravos desembarcados nos portos denominados no 
SlaveVoyages como “Rio de Janeiro” e “Província do Rio de Janeiro”. 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponívelem: http//www.slavevoyages.org/. 
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Os desembarques, até então concentrados em algumas regiões, se pulverizam no 

território destas províncias. Desta forma, observamos a utilização de portos localizados 

no sul da Bahia (Taipu e Porto Seguro) e ao longo de todo território da província do Rio 

de Janeiro, como áreas de recepção de africanos ilicitamente traficados. Estes novos 

locais de desembarques estavam situados, muitas vezes, em áreas regionalmente 

periféricas destas províncias. Áreas que embora estivessem ligadas aos circuitos 

comerciais regionais e coloniais/imperiais, não eram responsáveis pela geração das 

principais commodities e nem eram centros políticos-administrativos, como as capitais 

das províncias, onde a vigilância seguramente era maior. Assim, somos levados a 

refletir sobre este aspecto da reorganização do comércio negreiro e sobre os possíveis 

efeitos que a realização de desembarque de escravos teve sobre estas novas áreas de 

recepção de cativos.  

Estudando como se dava os desembarques nas praias da Zona da Mata de 

Pernambuco, Carvalho (2012) fornece indícios de como o desenvolvimento desta 

atividade alterou a dinâmica local. Enquanto o tráfico ocorria nas principais cidades 

portuárias do Brasil, contava com uma estrutura de recepção dos cativos, montada no 

decorrer do longo período em que o comércio negreiro fora legal. Com a proibição do 

tráfico, no entanto, foi necessário não só o estabelecimento de novos locais para 

desembarque dos negreiros, mas a montagem de toda uma nova estrutura para recepção 

e recuperação dos cativos e tripulação da viagem transatlântica. Como não era possível 

transportar a estrutura anteriormente existente de um lugar para outro, a atividade 

passou a envolver agentes que até então não estavam diretamente envolvidos com o 

tráfico (Carvalho, 2012).  

O primeiro elemento a ser levado em consideração era o acesso (ou controle) de 

uma praia apropriada para os desembarques, que deveria ser segura e bem localizada - 

de preferência com acesso facilitado ao destino final dos escravizados. Este aspecto 

levou os traficantes a adquirirem terras nas localidades para as quais o tráfico fora 

redirecionado, como no caso dos irmãos José e Joaquim de Sousa Breves na província 

do Rio de Janeiro, o que deve ter levado a um rearranjo social, com a valorização de 

determinadas terras(Carvalho, 2012. Campos, 2015). 

 Além de contar com um local apropriado, era preciso que a embarcação 

atracasse de forma segura. Em virtude disso, por vezes, a tripulação dos negreiros tinha 

que contar com a ajuda de barqueiros e pescadores locais (que conheciam melhor as 
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formações geográficas do litoral) para concluir a ancoragem das embarcações 

(Carvalho, 2012). 

Feito o desembarque era necessário limpar e reparar as embarcações empregadas 

na travessia. A necessidade de reparos nas embarcações demandava muitas vezes 

atividades feitas por trabalhadores especializados (Carvalho, 2012, p. 247). Esta 

demanda levou ao desenvolvimento de atividades acessórias à navegação e, em alguns 

casos, até mesmo à construção de estaleiros nas proximidades dos locais onde eram 

feitos os desembarques, como parece ter ocorrido no município de Valença, no sul da 

Bahia (Santos, 2017). 

Além dos itens acima mencionados, era necessário manter um esquema de 

vigilância evitando-se, entre outros, fugas e roubos dos escravizados recém-

desembarcados; construir estruturas para abrigá-los; e, principalmente, dispor de 

quantidade suficiente de alimentos para prover escravizados, tripulação e toda gente 

envolvida na atividade (Carvalho, 2012). Deste modo, é possível crer que o 

reordenamento do tráfico tenha implicado numa significativa mobilização de pessoas 

nos locais para onde os desembarques foram redirecionados. Agentes que passaram a 

atuar na vigilância, no auxílio à navegação ou no fornecimento de alimentos dentro da 

estrutura de recepção de escravizados. 

Embora tomemos como amostra o caso de Pernambuco, é possível crer que esta 

dinamização no mercado interno tenha ocorrido também em outras províncias. 

Demandas de primeira necessidade do tráfico, principalmente de alimentos, eram 

universais. O envolvimento de pessoas até então empregadas em outras atividades ou 

mesmo de pessoas sem atividades, o direcionamento de parte das lavouras de 

mantimentos produzidas localmente para o tráfico; a ampliação ou implantação de 

culturas que visavam fornecer provisões para a recepção de cativos; bem como um 

intenso tráfego de pessoas em regiões muitas vezes pouco povoadas, certamente 

alteraram a dinâmica dos mercados regionais nos locais para onde os desembarques 

foram redirecionados.  

Segundo Carvalho  

[...] Nos locais de desembarque, muitos passaram a depender do 
tráfico, senão para sobrevivência, ao menos como uma fonte de renda 
antes inexistente. Depois de 1831, muitas localidades costeiras 
receberam uma brutal injeção de capital mercantil, gerando renda nas 
mais diversas atividades [...] (Carvalho, 2012, p. 235). 
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A análise de trabalhos que abordam regiões para as quais os desembarques 

ilegais de africanos escravizados foram redirecionados a partir de 1836, leva a crer que 

estas as áreas passaram por um processo de dinamização das atividades econômicas. 

Este processo foi impulsionado pelas atividades de desembarques de escravizados, pelo 

aproveitamento da mão de obra proveniente do comércio ilegal e pela movimentação da 

renda gerada pelo comércio negreiro. No entanto estas atividades ligadas ao tráfico 

ilegal foram condicionadas pelas características de cada região, como veremos a seguir. 

 

 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia: Dinamização de economias regionais 

 

Rio de Janeiro  

 Através da Tabela 5, observamos o estabelecimento de novos portos de 

desembarques de escravizados no Rio de Janeiro a partir do ano de 1835. No porto 

situado na Corte, local onde efervesciam os debates em torno do fim do tráfico, 

certamente a fiscalização foi intensa e a realização de desembarques impossibilitada. 

Além disso, com a proibição do tráfico de escravizados houve o fechamento do mercado 

do Valongo, um dos mais importantes locais de recepção e redistribuição de 

escravizados no Rio de Janeiro (Campos, 2013, p. 10).  

 É nesta província que constatamos a maior pulverização de desembarques. Se 

até então a atividade se concentrava na Corte, de onde os escravizados eram 

redistribuídos para outras regiões, como o interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, 

a partir de 1835 estenderam-se ao longo de todo o litoral fluminense, de norte a sul (da 

região de Campos dos Goytacazes, na fronteira com a província do Espírito Santo, até 

Parati, no extremo sul). 

 A ratificação do tratado feito pelo Brasil com a Inglaterra sobre o tráfico de 

escravos entrou em vigor justamente no período em que a província do Rio de Janeiro 

vivia a expansão da cafeicultura. Embora a proibição do tráfico possa ter parecido 

inicialmente um empecilho ao desenvolvimento da lavoura cafeeira, os cafeicultores se 

aproveitaram desta nova conjuntura tráfico para acessar mão de obra através do 

comércio ilegal, atuando, muitas vezes, diretamente no tráfico. 

 Como demonstrado por Campos este foi o caso dos irmãos Joaquim e José de 

Sousa Breves no litoral sul fluminense. Segundo o autor, “[...] Ambos investiram nesse 
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comércio até quando puderam, inclusive defendendo politicamente a manutenção do 

ilícito trato e mantendo fazendas destinadas à recepção de africanos recém-chegados 

[...]” (Campos, 2013, p. 43). 

 Produtores de cerca de mais de 1,5% do café exportado pelo Brasil na década de 

1860, os Breves procuravam aproveitar a mão de obra escravizada em suas 

propriedades, como é possível observar através das altas taxas de africanidade de sua 

escravaria. Segundo Campos, dos escravizados adultos que faleceram nas fazendas de 

Joaquim de Souza Breves entre 1865 e 1875, por exemplo, 70 % eram africanos; destes, 

15% haviam desembarcado no Brasil durante a ilegalidade do tráfico. Além de 

empregar a mão de obra oriunda do comércio negreiro em suas propriedades, os Breves 

também redistribuíam os cativos para outras regiões da província, numa espécie de 

mercado local, através da já mencionada estrutura de escoamento da produção cafeeira. 

(Campos, 2013). 

A expansão da cafeicultura na primeira metade do século XIX no Vale do 

Paraíba levou à montagem de uma estrutura para escoamento da produção de café, 

como a construção e a ampliação de estradas e ao estabelecimento de portos em 

diversos pontos do litoral fluminense. De acordo com Campos, quando o tráfico voltou 

a se intensificar, nos meados da década de 1830, as rotas utilizadas para escoamento da 

produção cafeeira foram apropriadas como novos locais de recepção de escravizados. 

Neste sentido, o autor evidenciaque 

[…] o complexo cafeeiro foi erguido em estreita sintonia com a 
reestruturação do comércio de africanos na clandestinidade. A 
coincidência na temporalidade entre a montagem da grande 
lavoura escravista e a reabertura do tráfico na ilegalidade reflete 
um processo integrado, não de maneira utilitária, como 
geralmente é tratado, mas de forma complexa, unindo negócios, 
agentes e estruturas em uma totalidade dinamizadora do 
reerguimento da escravidão em níveis singulares [...](Campos, 
2015, p. 29). 

 

 Assim, num curto período de tempo, entre as décadas de 1830 e 1850, a 

dinâmica da região de Mangaratiba foi afetada pela expansão da cafeicultura e pelo 

desenvolvimento das atividades do tráfico num processo integrado, através de intenso 

comércio de diversos gêneros, dentre os quais os africanos ilegalmente 

traficados(Campos, 2015). 
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 No que diz respeito ao litoral norte do Rio de Janeiro, a região de Campos dos 

Goytacazes obtém destaque. Como é possível observar na Tabela 5, Campos está entre 

os locais desta província que mais receberam cativos durante o período da ilegalidade 

do tráfico. Apesar de ter sido a região mais expressiva do litoral norte fluminense, 

Campos está situada próximo ao sul do Espírito Santo (da qual inclusive fora integrante) 

onde, como veremos, a densidade populacional era baixa e a fronteira agrícola aberta – 

fatores que certamente facilitavam a realização de desembarques ilegais. Embora as 

estimativas fornecidas pela TransatlanticSlave Trade Database, não disponham de 

informações de desembarques nesta região após 1850, outras fontes dão conta de que ali 

a atividade continuou ocorrendo mesmo após a promulgação da Lei Eusébio de 

Queirós(Pereira, 2012). 

Neste sentido, Pereira aponta para a existência de conexões entre o sul do 

Espírito Santo, a Zona da Mata Mineira e, o noroeste fluminense – conexões que 

chegavam, algumas vezes, a alcançar o norte do Espírito e o sul da Bahia. A abertura de 

caminhos e picadas e o aproveitamento das rotas marítimas e fluviais possibilitaram a 

constituição daquilo que o autor chama de um corredor infame, que facilitava a ação 

dos traficantes e a redistribuição dos cativos para constituição ou recomposição da força 

de trabalho;uma zona onde as fronteiras das províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Espírito Santo, na prática, estavam suprimidas (Pereira, 2012). 

 

Espírito Santo 

Até a primeira metade do século XIX, o Espírito Santo era uma região periférica 

no Império do Brasil (Almada, 1984. Pereira, 2015). Além desta posição periférica, a 

província estava situava entre a Bahia, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, três regiões que 

adquiriram significativa importância desde o período colonial, como centros 

administrativos coloniais (as duas primeiras, uma seguida da outra) e pela produção 

econômica (açúcar e ouro, principalmente).  

Entre os anos de 1836 a 1850, o Espírito obteve uma receita média de pouco 

menos de 44$000:000rs. Para termos uma ideia do modesto papel que ela ocupava no 

Império, a Bahia, que embora vislumbrasse um crescimento econômico não viva como 

em seus tempos áureos (Barickman, 2003), teve uma receita média no mesmo período 

de pouco menos de 700$000:000rs.  
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Além disso, enquanto a receita provincial do Espírito Santo oscilava anualmente 

(entre 19$723:617, arrecadados no ano financeiro de 1836-1837, e 66$410:236, em 

1843)2, é possível estimar que a população, até o final da década de 1830, decrescia: 

passou cerca de  35.353 habitantes, em 1827, para 27.916 em 1833, obtendo mais uma 

queda em 1839, quando a província contava com cerca de 26.080 habitantes3. 

Até então sua economia se baseava na cultura canavieira. Era em torno das 

freguesias próximas da capital, onde se concentravam a maior parte dos engenhos 

(72,5%) e da população que vivia no Espírito Santo à época (67,3%), que girava a vida 

na Província. Na medida em que a fronteira avançava para o sul em direção à província 

do Rio de Janeiro, as fazendas de cana e os núcleos populacionais se tornavam cada vez 

mais esparsos (Almada, 1984, p. 58). 

A partir de meados do século XIX, no entanto, a província viveu a expansão da 

cultura cafeeira. Segundo Almada, este fenômeno se deveu à existência de uma fronteira 

aberta na província, matas virgens e à baixa densidade populacional, que oferecia aos 

fazendeiros do Vale do Paraíba a possibilidade de expandir suas fazendas de café. Deste 

modo, verifica-se um crescimento exorbitante nas exportações de café que passam de 

32.033 arrobas, em 1845, para 228.442, em 1862: um aumento de mais de 700%! 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Arrobas de café e açúcar exportadas pelo Espírito Santo, 1826-
1862 

 

                                                 
2Ministério da Agricultura, Industria e commercio. Directoria do Servido de Estatística. Finanças. 
Quadros synopticos da receita e desepeza do Brasil no Periodo de 1822 a 1913. Rio de Janeiro: 
Typographia do Ministerio da Agricultura, 1914. p. 64. 
3Falla que o ex.mo presidente da provincia do Espirito Santo dirigio á Assembléa Legislativa Provincial 
no dia 1.o de abril de 1839. Rio de Janeiro, Typographia do diário de N. L. Vianna, 1839. Mapa S/N 
Disponível em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u125/000018.html. 
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Fontes: 1) Relatório de Presidente da Província do Espírito Santo, Pereira Junior.23 de maio de 1863, p. 
43. Disponível em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u137/000040.html. 2) GOULART (2015, p. 33). 

 

É possível observar no Gráfico 1que, na década de 1820, a exportação de açúcar 

feita pela província do Espírito Santo era superior a de café. Nos anos de 1826 e 1827 

apenas 150 arrobas do último foram exportadas pela província. Apesar de não termos 

dados para o período de 1828 a 1844, é inegável que a produção de café cresceu 

significativamente na década de 1840: passou das já mencionadas 32.033arrobas em 

1845 para 115.390 arrobas em 1847 (um aumento 360% em três anos!). Embora a 

exportação de açúcar também tenha crescido até 1848, o gênero foi suplantando pelo 

café na década de 1850. Se levarmos em consideração que os cafezais demoram em 

média 5 anos para alcançaram produtividade plena - devido ao próprio ciclo de plantio 

do café4 – podemos afirmar que o início desse plantio remonta, ao menos a década de 

1830.  

Em meados da década de 1850 e, posteriormente, no início da década de 1860, 

verificamos mais dois saltos nas exportações de café. Mais uma vez, ao levarmos em 

consideração o ciclo do plantio de café, chegaremos ao início e ao meado da década de 

1850, respectivamente. É justamente neste período que se verifica o maior número de 

referências sobre desembarques ilegais no Espírito Santo. 

 É importante recordar que durante o período em que a cafeicultura se expandia 

no sul do Espírito Santo, o mesmo ocorria em outras regiões do Império, como o Vale 

do Paraíba e a Zona da Mata mineira (Saraiva, 2008. Stein, 1983). Para que tenha sido 

possível, por exemplo, um aumento de produção de mais de 300% na produção de café 

na década de 1840, estimamos que foi necessário um aumento de investimentos nos 

cafezais eum aumento de demanda por mão de obra. Levando em consideração a 

coincidência entre a expansão cafeeira e a ocorrência de desembarques ilegais no sul do 

Espírito Santo, podemos supor que parte significativa dos capitais e mão de obra 

empregados na cafeicultura eram provenientes do comércio negreiro. 

  As receitas da província acompanharam a expansão cafeeira, aumentando 

substancialmente a partir da década de 1850. Os valores elevaram-se de 19:723$617, em 

1836, para 153:665$337, em 1866 (Gráfico 2). Nos anos seguintes a arrecadação da 

                                                 
4 As mudas de café são plantadas em viveiros e somente depois de passado um período de 1 a 2 anos são 
transplantadas para o local definitivo – o cafezal. Apesar de começar a dar frutos com idade inferior, 
somente a partir do 5º ano o cafeeiro apresenta safras regulares(STEIN, 1983). 
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província continuou aumentando, alcançando a cifra de 549:062$807, no ano financeiro 

de 1882-1883. 

 

Gráfico 2 - Receita arrecada pelo Espírito Santo, 
1836-1866  (réis) 

  

 
Fonte: Ministério da Agricultura, Industria e commercio. Directoria do Servido de Estatística. Finanças. 
Quadros synopticos da receita e desepeza do Brasil no Periodo de 1822 a 1913. Rio de Janeiro: 
Typographia do Ministerio da Agricultura, 1914. p. 64. 
 

 

A população da província, que vinha diminuindo entre o meado da década de 

1820 e o final da década de 1830, como mencionado anteriormente, retomou o 

crescimento no início da década de 1840: de 1843 a 1872 a população do Espírito Santo 

passou de cerca 32.720 habitantes para 82.137. Assim, segundo Almada, “[...] quando o 

café se fimar [sic] definitivamente sobre a cana-de-açúcar, a sua expansão estará 

diretamente ligada à expansão demográfica da Província [...]” (Almada, 1984, p. 68). 

A expansão cafeeira foi mais intensa, na região sul da Província, nos vales dos 

rios Itapemirim e Itabapoana, onde o povoamento era rarefeito e havia maior 

disponibilidade de terras devolutas (Almada, 1984). É também nesta região que se 

verifica as maiores taxas de crescimento populacional.  

Ao compararmos os dados demográficos, por exemplo, dos municípios de 

Vitória (capital da província, em torno da qual girava a vida econômica da mesma até o 

meado do século XIX) e Itapemirim (principal área de expansão da cafeicultura no 

Espírito Santo), com os dados populacionais totais da província, constatamos que a 
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curva de crescimento populacional do município de Itapemirim é semelhante à da 

província. Por outro lado, embora se verifique um crescimento na população de Vitória, 

este foi significativamente menor que o de Itapemirim (Gráfico 3). O eixo 

socioeconômico da província se deslocava do centro para o sul. 

 

Gráfico 3 - População de Itapemirim e Vitória, 1827-1872 
 

 

 

Fontes: (1) Falla que o ex.mo presidente da provincia do Espirito Santo dirigio á Assembléa Legislativa 
Provincial no dia 1.o de abril de 1839. Rio de Janeiro, Typographia do diário de N. L. Vianna, 1839. 
Disponível em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u125/000018.html; (2) Falla com que o exm. vice-presidente 
da provincia do Espirito Santo, José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim, abrio a Assembléa 
Legislativa Provincial no dia 23 de maio de 1844. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve e 
Comp., 1845. Disponível em http://brazil.crl.edu/bsd/bsd /229/000016 .html; (3) Recenseamento do 
Brazil em 1872.  Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov. br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/ Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf.  
 

Com a expansão da agricultura cafeeira o sul do Espírito Santo transformou-se, 

de acordo com Almada, “de um imenso sertão quase totalmente inabitado, na região 

cafeeira mais dinâmica de toda Província [...].” (Almada, 1984, p. 73).  

Como mencionamos anteriormente, as fazendas de café em expansão geravam 

uma demanda por mão de obra no período em que se discutia o fim do tráfico 

transatlântico de escravizados. No entanto, isso não parece ter sido um impedimento 

para que os fazendeiros continuassem a adquirir cativos provenientes do comércio 

negreiro. Observa-se, assim, na mesma área onde ocorreu a expansão cafeeira, nas 

proximidades dos rios Itapemirim e Itabapoana, a ocorrência de desembarques ilegais de 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1827 1833 1839 1843 1872

Província

Itapemirim

Vitória

http://brazil.crl.edu/bsd/
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd%20/229/000016%20.html


XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Nestas costas tão largas: o tráfico transatlântico de escravizados e a dinamização de 

economias regionais no Brasil (c.1831-c.1850) 
 

 

21 

africanos escravizados após 1850:era a continuidade do tráfico após o fim do tráfico, 

como afirma Pereira (2011, p. 287). 

Em sua fala na entrega da administração da província, no ano de 1853, o vice-

presidente da mesma, Barão de Itapemirim, fornece indícios da razão pela qual os 

desembarques tinham para ali se direcionado: o amplo conhecimento da “[...] extensão 

das praias desta provincia, a falta da força publica, e o quanto se prestão certos lugares 

para um facil desembarque de africanos [...]”5.  

Mapear os desembarques ilegais de africanos após a proibição do tráfico, 

especialmente após 1850, é uma tarefa árdua. Enquanto atividade ilícita, é possível crer 

que um número significativo de desembarques não tenha sido registrado pelos 

contemporâneos. Por exemplo, não há registros de desembarques de escravizados no 

Espírito Santo na The TransatlanticSlave Trade Database(como nos casos da Bahia, do 

Rio de Janeiro e de Pernambuco). Por outro lado, a análise qualitativa de outras fontes, 

como os relatórios de presidente de província, fornecem indícios do desenvolvimento 

desta atividade no Espírito Santo.  

Uma das primeiras ocorrências verificadas nos relatórios é de 18526. Nele, o 

presidente da província, José Bonifácio Nascentes d’Azambuja, noticiava a apreensão 

de um carregamento de africanos boçais, em uma tentativa de desembarque nas margens 

do rio Itabapoana em 1851. Apesar de noticiar o desembarque, a autoridade manifestava 

a esperança de que dentro de pouco tempo a atividade fosse extinta na província, o que 

leva a crer que os desembarques continuavam ocorrendo ao longo de sua costa. Assim, 

no ano seguinte, ainda que não noticie desembarques específicos, o sucessor de 

Azambuja na presidência da província, Evaristo Ladislau Silva, aponta para a existência 

de “[...] um ou outro caso de desespero dos que ainda se alucinão com este negocio 

[...]”7. 

Já se ia a segunda metade da década de 1850 e os desembarques continuavam 

ocorrendo na costa do Espírito Santo. Em 1856, o presidente da província, José 

                                                 
5Relatório com que o Exm. Sr. Barão de Itapemirim primeiro vice-presidente da provincia do Espirito 
Santo entregou a administração da mesma ao Exm. Snr. Dr. José Mauricio Fernandes Perreira de Barros 
no dia 8 de março de 1856. Victoria: TypographiaCapitaniense de P. A. d’ Azeredo, 1853.p. 14. 
6Relatório que o Exm. Presidente da Provincia o Espirito Santo O Bacharel Jose Bonifacio Nascentes 
d’Azambuja dirigiu á Assemblea Legislativa da Mesma Provincia na sessão ordinaria de 24 de maio de 
1852. Victoria: TypographiaCapitaniense de P. A. de Azeredo, 1852.p. 6.  
7Relatório que o Exm. Sr. Presidente da Provincia do Espirito Santo o Dr. Evaristo Ladislau Silva dirigiu 
á Assemblèa Legislativa da Mesma Provincia na sessão ordinaria de 23 de maio de 1853. Victoria: 
TypographiaCapitaniense de P. A. d’ Azeredo, 1853.p. 8 
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Mauricio Fernandes Perreira de Barros, noticia a apreensão do palhaboteMary Smith na 

barra de São Matheus. Afirmava ainda que “[...] os traficantes se tem lembrado de 

escolher alguns pontos da costa desta provincia, sobretudo Itapemirim e S. Matheus, 

para alvos de suas temerarias e criminosas tentativas [...]8. Aparentemente, só no final 

da década de 1850 os desembarques cessaram. Em 1860, embora o presidente da 

província afirmasse que não havia sequer uma suspeita de desembarque de escravizados 

na província, manifestava apreensão pela região de Itabapoana9.  

Os desembarques ilegais no sul do Espírito Santo contavam com o apoio das 

autoridades e da população local (Pereira, 2012. Pereira, 2015), especialmente dos 

cafeicultores que se aproveitavam da oferta de mão de obra para empregar os cativos em 

suas fazendas (Almada, 1984, p. 109).  

A partir de dados apresentados por Almada, é possível estimar a inserção dos 

africanos ilicitamente traficados na economia do sul do Espírito Santo. Tomando para 

análise uma amostra de 35 inventários referentes a fazendeiros do município de 

Cachoeiro de Itapemirim, para o período entre 1850 a 1885, Almada constatou que “[...] 

Num total de 808 escravos pesquisados, 224 (27,7%) eram africanos, e, destes últimos, 

190, ou seja, 84,4%, teriam menos de 10 anos de idade em 1831 [...]” (Almada, 1984, p. 

114). Embora seja possível admitir que estes cativos tivessem ingressado no Brasil 

como crianças, há de se admitir que a porcentagem de africanos escravizados jovens era 

significativamente grande. Além destes 190 escravizados jovens, a autora constatou a 

existência de 21 africanos que apareciam como propriedade dos inventariados, embora 

seja possível estimar que nasceram após 1831 (Almada, 1984, p. 114). 

Portanto, acreditamos que a relação entre a lavoura cafeeira no Espírito Santo e a 

continuidade do tráfico nesta província tenha sido uma via de mão dupla. Se, por um 

lado, a expansão da lavoura cafeeira, somadas à condições geográficas e demográficas 

(extensa costa pouco habitada), favorecem o redirecionamento dos desembarques para a 

região; por outro lado, a ocorrência de desembarques, especialmente no sul da 

província, possibilitou a ocorrência de um surto cafeeiro naquela região, através tanto da 

oferta de mão de obra quanto de capitais oriundos do tráfico ilegal. 
                                                 
8Relatório com que o Exm. Presidente da província do Espirito Santo o Doutor José Mauricio Fernandes 
Perreira de Barros, apresentou na abertura da Assemblèa Legislativa Provincial, no dia 23 de maio de 
1856. Victoria: TypographiaCapitaniense de P. A. d’ Azeredo, 1853.p. 2 
9Relatório com que o Exm. Sr. Commendador Pedro Leão Velloso ex-Presidente da província do Espirito 
Santo passou a administração da mesma provincia ao Exm. Sr. CommendadorJose´Francisco de Andrade 
e Almeida Monjardim. Segundo vice-presidente no dia 14 de abril de 1860. Victoria: 
TypographiaCapitaniense de P. A. d’ Azeredo, 1860.p. 9 
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 Bahia 

 

 Na tabela 4 é possível observar, a partir do ano de 1836,o aparecimento dos 

portos de Taipu e Porto Seguro, no sul da Bahia, como locais de desembarques de 

escravizados nesta Província. Tomando como amostra os dados referentes a estes dois 

portos, estimamos que entre 1836 e 1840, 43,59% dos escravizados que chegaram à 

Bahia, oriundos da África desembarcaram naquela região. O pico de desembarques no 

sul da província parece ter ocorrido em 1837, neste ano o número de escravos 

desembarcados em Taipu foi de 3.552, contingente 6 vezes maior que os demais 

desembarques efetuados na Província no mesmo ano. 

 Inúmeros fatores podem ter favorecido o redirecionamento dos desembarques 

para estas localidades. O norte da antiga capitania de Ilhéus, onde estava situada Taipu, 

por exemplo, oferecia não só uma extensa costa navegável, mas, de modo geral, uma 

geografia favorável para a realização de desembarques ilegais de cativos. Ali havia um 

importante ponto de referência, o Morro de São Paulo, que contribuía para que os 

navegantes permanecessem na rota correta; rios com suficiente largura e profundidade 

para a passagem de grandes embarcações, a partir dos quais era possível adentrar o 

continente; portos naturais próximos uns aos outros; inúmeras ilhotas (ou ilhéus), barras 

e canais que, certamente, favoreciam fugas e ludíbrios à fiscalização; e abundância de 

matas, onde os traficantes encontravam um importante esconderijo para os cativos 

recém-chegados (Vilhena, 1969. Spix; Martius, 1976. Silva, 2007). 

Além dos fatores geográficos, dois fatores históricos devem ter contribuído para 

o redirecionamento dos desembarques para o norte da antiga capitania de Ilhéus: 

agrandeprodução de farinha de mandioca e a extração de madeira de lei. Embora se 

constituísse uma região economicamente periférica da Bahia, o norte da antiga capitania 

de Ilhéus se integrava aos principais circuitos comerciais da colônia e do império 

através do comércio deste dois produtos (Dias, 2007).  

O aproveitamento de diversas rotas marítimas e fluviais da Capitania de Ilhéus 

para o Recôncavo e Salvador,  conhecidas por meio do transporte de madeira e de 

farinha, certamente tornavam a redistribuição dos cativos já adaptados bem menos 

arriscada. Além disso, os laços comerciais formados através de negócios particulares e a 

conivência da população também devem ter oferecido maior segurança para os 
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traficantes. Por sua vez, a existência de madeiras em abundância e de uma forte 

produção de farinha de mandioca, devem ter permitido aos traficantes fazerem reparos 

nas embarcações e alimentar os cativos recém desembarcados com o pão da terra, sem 

maiores empecilhos.  

As atividades do tráfico no sul da Bahia parecem ter gerado (ou possibilitado) 

pelo menos dois desdobramentos diretos, quais sejam, um surto de industrialização na 

vila (posterior cidade) de Valença e a expansão da cacauicultura. Até o fim do século 

XVIII Valença possuía características semelhantes às povoações circuvizinhas: era 

marcada pela presença indígena (contando, inclusive, com um aldeamento jesuíta) e 

tinha como principais atividades econômicas a produção de farinha de mandioca e a 

extração de madeiras de lei, de suas densas matas (Oliveira Edgar, 2009. Dias, 2007).  

Até então subordinada a vila de Cairu,a povoação de Valença começou a passar 

por transformações socioeconômicas no início do século XIX. Em 1799 foi elevada à 

categoria de vila e em 1833 foi criada a comarca de Valença. Para além destes 

acontecimentos de caráter administrativo, em 1844 aquela localidadepresenciou a 

instalação de um dos maiores empreendimentos fabris do período imperial, a fábrica 

têxtil Todos os Santos.  

Seguramente a Todos os Santos foi a maior e mais moderna fábrica têxtil do 

Império do Brasil até, pelo menos, a década de 1860. Em 1848, ela estava montada com 

2.000 fusos e 50 teares e contava com cerca de 100 operários nacionais livres, de um e 

outro sexo; operando, nesta época, com pouco mais da quarta parte das suas máquinas, 

produzia diariamente 600 varas de pano (Oliveira Waldir, 1985, p. 38).  Dezoito anos 

depois, em 1866, a fábrica contava com um motor hidráulico de 128 cavalos de força, 

136 teares, 4.160 fusos e 200 operários, tendo uma produção anual de 1.000.000 de 

metros de tecidos e 70.000 metros de fios, cujo valor em réis era 570.000$000. A título 

de comparação, a segunda maior fábrica têxtil do Império no período, a Santo Aleixo, na 

região fluminense, possuía um motor hidráulico de 25 cavalos de força, 52 teares, 2.640 

fusos e 150 operários, produzindo 550.000 metros de tecidos e 28.000 metros de fios 

por ano, cujo valor em réis era de 350.000$000 (Soares, 2014, p. 19). A fábrica foi por 
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duas vezes premiada com a medalha de ouro da Exposição Nacional (em 186110 e 

186711), tendo ainda participado da Exposição Universal em Paris, em 186712. 

 O empreendimento foi realizado por sociedade de dois negociantes residentes na 

praça de Salvador (Antônio Pedroso de Albuquerque e Antônio Francisco de Lacerda, 

este nascido em Portugal, aquele no Brasil) e do norte-americano, natural da 

Pensilvânia, John Smith Gillmer, reunidos na firma Lacerda & Cia. Albuquerque era um 

rico capitalista e conhecido traficante de escravos. Estão registradas para o período 

compreendido entre 1825 e 1842, quinze viagens de embarcações empregadas no tráfico 

transatlântico de escravos cujo proprietário era Antônio Pedroso de Albuquerque, 

totalizando 5.134 cativos embarcados13. Lacerda também era um rico capitalista da 

Bahia. Há indicativos de que, assim como Antônio Pedroso de Albuquerque, Antônio 

Francisco de Lacerda estava envolvido com atividades do tráfico de escravos. (Oliveira 

Waldir, 1985, p. 61).  Por fim, Gillmer, que foi cônsul dos Estados Unidos no Brasil, 

também estava envolvido com o tráfico –atuava vendendo e fretando embarcações para 

traficantes (Marques, 2016, p. 160). 

 O consecutivo estabelecimento da fábrica, construída em sociedade por três 

indivíduos ligados ao tráfico de escravizados, em uma região para a qual os 

desembarques de escravizando foram redirecionados, aponta para a existência de uma 

conexão entre estes dois processos. Além da fábrica, posteriormente, outros 

estabelecimentos fabris foram implantados em Valença, tais como uma fábrica de vidros 

(1854), de uma fundição de ferro e bronze (1857) e outra fábrica de têxtil, aNossa 

Senhora do Amparo (1860), de porte menor que a Todos os Santos (Oliveira Waldir, 

1985). Vale salientar que todas essas transformações ocorreram em um município que 

contava em 1845 com pouco mais de 8.000 habitantes. Em 1849, a vila de Valença foi 

elevada a categoria de cidade, com título de cidade industrial. 

 O ocorrido em Valença chama atenção pelo grande desenvolvimento da 

indústria fabril em uma região que poucos anos antes ocupava um papel secundário na 

economia da Bahia. No entanto, o tráfico também contribuiu para a diversificação da 

                                                 
10 Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Correio Mercantil. Sábado, 15 de março de 1862. Rio de 
Janeiro, ano 19. p. 1.  
11 Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Correio Mercantil. Quarta-feira, 6 de fevereiro de 1867. , Rio 
de Janeiro, ano 24, n. 37. p. 2. 
12 Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Correio Mercantil. Quinta-feira, 23 de julho de 1868. Rio de 
Janeiro, ano 25, n. 202. p. 3. 
13The Trans-Atlatinc Slave Trade Database.Viagens: 1028, 1158, 1161, 2048, 2154, 2172, 2201, 2247, 
2960, 2965, 2968, 2974, 2980, 2996, 3068. 
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produção agrícola local (Santos, 2016) e possivelmente para a expansão da lavoura 

cacaueira. Segundo Cruz, necessitando de mão de obra para expandir as áreas cultivadas 

com o cacau, os plantadores da fruta aproveitaram a conjuntura vivida pelo tráfico e de 

seu poder econômico e político local para estimularem o contrabando de escravos para o 

sul da Bahia (Cruz, 2010, p. 121), assim como parece ter ocorrido também no sul do 

Rio de Janeiro. 

Se, até então, os fazendeiros e lavradores de Ilhéus dependiam do mercado de 

Salvador para adquirir novos africanos escravizados, as ações de vigilância, repressão e 

fiscalização contra o tráfico, tornaram possível que os senhores de escravos de Ilhéus 

passassem a receber os cativos diretamente da África (Mahony, 2001, p. 103). Os 

desembarques de escravizados no sul da Bahia permitiram, segundo Cruz, não só a 

obtenção de cativos diretamente do tráfico clandestino, como a formação de um elástico 

mercado de escravos nesta região da província, neste período (Cruz, 2001, p. 127). 

 

 

Considerações finais 

 

 A historiografia sobre a escravidão tem apontado para o fato de que a 

continuidade do tráfico de escravizados, após sua proibição em 1831, foi um fator de 

suma importância para a intensificação da economia cafeeira no Brasil, especialmente 

no Vale do Paraíba. O comércio ilegal de africanos escravizados forneceu parte 

considerável da mão de obra empregada na cafeicultura em expansão na primeira 

metade do século XIX. Contudo, é possível crer que a manutenção do comércio 

negreiro contribuiu não só para a expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba, mas 

também para a dinamização de economias regionais em outras partes do Império.   

 O estabelecimento de novos locais de desembarques de escravizados durante o 

período da ilegalidade do tráfico, mas especialmente quando a atividade adquiriu caráter 

sistêmico, é um elemento de suma importância, neste sentido. Traços comuns podem ser 

observados nestes novos locais de desembarque: eram regiões próximas ou com fácil 

acesso às principais áreas consumidoras de escravizados das províncias,não eram 

responsáveis pela geração das principais commodities, não eram centros políticos-

administrativos e possuíam baixa densidade demográfica. Certamente, a escolha dessas 
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áreas se deve a necessidade de ocultar a atividade ilegal (escapando principalmente da 

fiscalização britânica) e de redistribuir os cativos posteriormente. 

 No período de ilegalidade do comércio negreiro, verificamos,a despeito das 

diferentes conjunturas regionais, transformações nas novas áreas para quais os 

desembarques de escravizados foram redirecionados após 1835. Entre estas 

transformações se verifica aumento populacional, emancipação administrativa de vilas 

e, sobretudo, uma acentuada dinamização econômica que coincide com o período em 

que os desembarques ocorrem nestas regiões.  

 Dada à necessidade de montagem de uma nova estrutura de recepção dos 

cativos, o tráfico passou a envolver agentes regionais que até então não estavam 

envolvidos diretamente com esta atividade, como barqueiros, pescadores e lavradores. 

A realização dos desembarques e as demandas provocadas por ele (por comida, abrigo e 

segurança, entre outros), certamente alterou a rotina dos habitantes das novas regiões de 

desembarques. Contudo, estas alterações não ficaram restritas aos aspectos ligados à 

estrutura de recepção dos negreiros, de sua tripulação e seus infelizes passageiros. 

 Como procuramos demonstrar, a continuidade do tráfico contribuiu para a 

dinamização das áreas para quais os desembarques foram redirecionados numa escala 

mais ampliada. No entanto, estes processos de dinamização foram influenciados pelo 

tráfico de maneiras diferentes (sobretudo pela oferta de mão de obra e capitais) e 

ocorreram de formas variadas. Assim, verificamos a expansão da cafeicultura no sul das 

províncias do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a expansão da cacauicultura e o 

surgimento de indústrias fabris no sul da Bahia.  

Vale salientar, no entanto, que considerar que houve uma dinamização nestas 

áreas não implica em afirmar que anteriormente as mesmas se encontravam estagnadas 

ou atrasadas. Implica perceber que houve alterações nas formas de produção e até 

mesmo nas atividades econômicas desenvolvidas nestes locais. 

É importante recordar que os traficantes não estavam envolvidos apenas como o 

comércio negreiro. Como demonstrou Florentino, estes agentes estavam envolvidos 

também, desde o período colonial, direta ou indiretamente, na produção destinada tanto 

ao mercado interno quanto ao externo. Atuavam, portanto, em múltiplas esferas de 

circulação (Florentino, 1997, p. 182). Neste sentido, é possível crer que com o 

estabelecimento de novos locais de desembarques, os traficantes, buscando maximizar 

seus lucros, passaram a investir nas áreas para as quais o tráfico fora direcionado. 
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O apontamento destes casos, longe de pretender esgotar este tema, visa lançar 

questionamentos sobre o impacto do tráfico ilícito sobre diferentes regiões do Império 

do Brasil. Ainda há muito que ser discutido e aprofundado sobre a dinamização que o 

comércio negreiro provocou nas economias destas e de outras províncias. 
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