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Diego de Cambraia Martins1 

Resumo 

Neste texto buscamos avaliar os impactos do tráfico de escravos, com origem nos Rios da Guiné, 

na Amazônia – particularmente nas capitanias do Grão-Pará e Maranhão. Destarte, introduzimos 

o capítulo discutindo como foram os esforços de ocupação e defesa do território, bem como sua 

posterior colonização. Posto isso, partimos para a análise de sua economia, no âmbito da longa 

duração. Optamos por esse enfoque, pois somente assim poderíamos compreender os efeitos do 

comércio de escravos na região, pois notamos a existência de uma ruptura crucial, do ponto de 

vista econômico: a criação da Companhia de Comércio e o estabelecimento da rota de tráfico que 

ligava a Amazônia e os Rios da Guiné.  

Palavras-Chaves: Amazônia Colonial. Governação Portuguesa. Economia Amazônica. Tráfico 

de Escravos. Companhias Comerciais.  

Abstract 

In this text we seek to evaluate the impacts of the slave trade, originating in the Guiné Rivers, in 

the Amazon - particularly in the captaincies of Grão-Pará and Maranhão. Thus, we introduced the 

chapter discussing how the efforts of occupation and defense of the territory, as well as its later 

colonization. Having said that, we set out to analyze its economy in the context of long duration. 

We opted for this approach, since only then could we understand the effects of the slave trade in 

the region, since we noticed the existence of a crucial rupture from an economic point of view: 

the creation of the Company of Commerce and the establishment of the traffic route linking 

Amazon and the Guiné Rivers. 

 

Keywords: Colonial Amazon. Portuguese Governance. Amazon Economy. Trafficking of 

Slaves. Commercial Companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Graduado bacharel e licenciado pela EFLCH-UNIFESP e doutorando do Programa de Pós-Graduação em 

História Econômica da USP. 
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A ocupação e colonização do espaço amazônico, pela Monarquia Ibérica, se 

deram após os esforços de expulsão dos franceses de São Luís em 1615, partindo de 

colonos originários da capitania de Pernambuco fundamentalmente. Nesse mesmo ano, 

alguns meses depois da tomada do que viria a ser a capital da capitania do Maranhão, 

Francisco Caldeira fundava na margem direita da foz do rio Amazonas a cidade de Santa 

Maria de Belém do Pará. Tal fato foi a pedra fundamental para o controle, por parte de 

Portugal, de uma zona estratégica e cobiçada por ingleses, franceses e holandeses: a bacia 

hidrográfica do Amazonas. 

E por que era importante controlar uma região pouco ocupada por colonos, sem 

uma produção agropastoril minimamente desenvolvida e que resultava em uma economia 

extremamente frágil? Durante a primeira metade do século XVII, a Dinastia Filipina tinha 

a pretensão de unir o litoral da América Portuguesa ao da América Espanhola. Sua 

intenção, a partir da fundação de Belém do Pará em 1615, era de unir o único trecho de 

litoral que ainda faltava ocupar: aquele que se encontrava entre as fozes do rio Orenoco 

e do Amazonas. Contudo, as outras metrópoles europeias já haviam começado um 

processo de ocupação da região, que daria origem as Guianas. Logo, controlar o principal 

ponto de entrada rumo ao interior do continente era uma maneira eficaz de evitar que 

ingleses, holandeses e franceses acessassem o interior do continente, bem como evitar o 

uso do caminho alternativo para as minas castelhanas nos Andes.2 

Ainda sob a égide de Madrid, diversas expedições foram organizadas no decorrer 

da década de 1630, com o intuito de alargar as fronteiras do Império, consolidar o domínio 

sobre o território e buscar novas vias de comunicação entre os Andes e o Atlântico. E 

mesmo com a Restauração Portuguesa em 1640, a foz do Amazonas continuava a ser 

estratégica para Lisboa, pois era o principal via de entrada em território amazônico e o 

acesso ao “rico” interior do continente.3 E mesmo com todas as dificuldades impostas 

pela jornada rio acima, “o Amazonas passou a ser para o Estado do Maranhão, uma via 

                                                           
2 Ressalta-se que em 1540, uma expedição encabeçada por Gonzalo Pizarro e Francisco Orellana, saiu de 

Quito e chegou ao Oceano Atlântico no ano seguinte, via bacia amazônica. Orellana seria o primeiro homem 

a percorrer todo o rio Amazonas – desde os Andes, até sua foz – criando uma via de comunicação alternativa 

entre as minas de prata de Castela no altiplano andino, e o Atlântico. Cf: Porro, 1992. 
3 A ideia da riqueza, do interior do continente americano, extrapola a questão da diversidade de produtos 

que poderiam ser ofertados pela exploração dos “sertões” amazônicos. Além da possibilidade de acesso aos 

metais preciosos oriundos da região andina, nos papéis avulsos do Maranhão e do Pará existe uma 

quantidade razoável de correspondências sobre expedições – particulares ou não – sobre a procura de ouro, 

como por exemplo, uma carta remetida em 22 de fevereiro de 1644, pelo do provedor da Fazenda Real no 

Maranhão, Inácio do Rego Barreto ao rei D. João IV, em que informava sobre a existência de minas de 

metais preciosos nos sertões do rio Amazonas, em que também se oferecia para montar uma expedição 

descobri-las. Cf: Arquivo Histórico Ultramarino: Avulsos do Maranhão, Cx. 02, Doc. 144. 
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real de expansão europeia, cuja exploração econômica se efetuou ao ritmo do avanço 

humano para o coração do continente sul-americano” (SERRÃO & OLIVEIRA MARQUES, 

1991, p.123). 

No decorrer deste texto, buscaremos apreender como se deu essa exploração 

econômica do espaço amazônico no período entre 1680 e 1807, que só se consolidara 

pelo controle lusitano da principal via de acesso ao interior de seu território. Contudo, 

deteremos nossa análise principalmente no período entre 1756 e 1807, quando se 

consolidou uma rota de tráfico regular de escravos africanos para os dois principais portos 

da região, através da instituição da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão.  

 

A Economia no Estado do Grão-Pará e Maranhão (c.1680 – 1755) 

 

Em ofício datado de 24 de setembro de 1616, do capitão-mor do Maranhão, 

Alexandre de Moura já demonstrava como se configuraria a ocupação e a organização 

social e da produção na Amazônia até meados do século XVIII. Moura relatava ao rei 

Filipe II que havia muito poucos colonos portugueses, com alguns escravos indígenas 

denominados tapuyas, responsáveis pela pequena produção de subsistência. Dizia Moura 

ainda da necessidade imediata do envio de colonos vindo de Pernambuco, Itamaracá e 

Paraíba para ocupação da terra, bem como de provimentos, dada a baixa produtividade 

das pequenas lavouras locais.4 

Além disso, as décadas finais do Seiscentos e a primeira metade do Setecentos 

foram marcados pelo intenso conflito entre colonos e jesuítas, pelo controle da mão de 

obra indígena. Conflito esse fruto de uma legislação indígena colonial bastante volátil, 

pois ora proibia terminantemente o cativeiro indígena, ora o permitia. Em 1680, o alvará 

promulgado pelo príncipe regente, D. Pedro, no dia primeiro de abril, abolia todo e 

qualquer tipo de cativeiro indígena e dava aos padres jesuítas a responsabilidade sobre o 

gentio. De acordo com Márcia Eliane Alves de Souza e Melo, afora o Alvará de primeiro 

de abril de 1680, algumas Ordens Régias foram encaminhadas para o Estado do Grão-

Pará e Maranhão e destacavam 

 
[...] que o governo das aldeias de índios fosse exercido somente pelos párocos 

e chefes indígenas e não mais por um capitão ou administrador; e que aos 

                                                           
4Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Maranhão, Caixa 01, documento 08.Ofício do capitão-mor do 

Maranhão Alexandre de Moura, de 24 de setembro de 1616.  
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jesuítas fossem entregues as aldeias do Rio Amazonas que se encontrassem sem 

pároco e que eles fossem exclusivos missionários para novas missões a serem feitas 

nos sertões (MELO, 2009, p. 49). 

 

Houve forte reação dos moradores, que reclamavam a impossibilidade de 

resgatar ou utilizar índios cativos em suas lavouras ou na colheita das drogas do sertão. 

Some-se ao fato, o insucesso da Companhia do Estanco do Maranhão, fundada em 1682, 

em introduzir escravos africanos na Amazônia em quantidade suficiente e preços 

razoáveis, no intento de substituir a mão de obra indígena pela africana. O 

descontentamento dos colonos com a falta de mão de obra, com a atuação da Companhia 

acabou resultando no levante popular conhecido como Revolta de Beckman em 1684. 

Estes estavam insatisfeitos com a desvalorização dos poucos gêneros produzidos, pelos 

altos preços cobrados pelos produtos europeus e pela ínfima introdução de africanos a 

custos elevados (CHAMBOULEYRON, 2006, p. 164-5). 

Pode-se dizer então, que esses episódios foram os precursores do Regimento das 

Missões do Estado do Maranhão e do Grão-Pará, que se não liberava o uso do indígena 

como cativo, permitia que eles servissem em defesa do Estado e a trabalharem para os 

particulares; no entanto, como eram considerados livres, deveriam ser pagos pelo trabalho 

prestado (MELO, 2009, p. 50). Contudo, os colonos continuavam a solicitar a liberdade 

para resgatar e cativar os indígenas. Tentavam de toda forma dissuadir D. Pedro II, como 

em uma carta enviada ao Reino pelos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará em 

15 de novembro de 1685, em que diziam ir ao Maranhão, para levar adiante a ideia de se 

organizar um contrato de repartição de índios, já que a falta de escravos poderia fragilizar 

ainda mais, a já frágil economia amazônica.5 De certa forma, isso acabou pressionando a 

Coroa, que em 1688 enviou Alvará que autorizava o cativeiro indígena, desde que o índio 

fosse prisioneiro de outros índios.6 

Tal medida foi sendo reforçada pela Carta Régia de nove de janeiro de 1697 em 

que se mandava oprimir os indígenas rebeldes e transformá-los em cativos; pela Carta 

Régia de 20 de novembro de 1699 em que ordenava aumentar o número de escravos para 

substituir àqueles índios aldeados que haviam sido mortos; e por fim, na Carta Régia de 

10 de abril de 1709 em que “se proverão as aldeias de maior número de índios, [...] terão 

                                                           
5Arquivo Histórico Ultramarino; Avulsos do Pará, Caixa 03, documento 252.Carta de 15 de novembro de 

1685, dos oficiais da câmara de Belém ao Reino, dando conta do problema do cativeiro indígena e da falta 

de mão de obra na região.  
6Arquivo Histórico Ultramarino; Avulsos do Maranhão, Caixa 07, documento 796. Alvará de 28 de abril 

de 1688, do rei D. Pedro II sobre o resgate dos índios.  
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estes moradores quem os sirva, e se aumentarão os defensores desse Estado, assim para 

acudirem as ocasiões em que se oferecem dos inimigos.”7 Ao fim e ao cabo, o problema 

do cativeiro e mão de obra indígena na Amazônia, vai perpassar toda a primeira metade 

do século XVIII, refletindo a estrutura social do período em que o  português procurava 

se impor através dos elementos de coerção física – no caso dos colonos – ou simbólicos 

– no caso dos religiosos. 

Contudo, percebemos que mesmo relaxando a legislação contra o cativeiro 

indígena, não foi estimulada uma produção agropastoril que saltasse aos olhos. A 

introdução de escravos africanos também não era regular no período compreendido entre 

1680 e 1755, o que ajuda a explicar a baixa produtividade. A tabela 01 a seguir, ilustra 

quantitativamente os escravos africanos que foram introduzidos na região amazônica, no 

período supracitado: 

 

Tabela 1 - Escravos Introduzidos na Amazônia (1680 – 1755) 

Anos Porto de Origem 

Escravos Introduzidos 

Maranhão Pará Soma 

1693 Cacheu 140 0 140 

1695 Cacheu 102 0 102 

1696 Cabo Verde 158 0 158 

1701 Cacheu 115 0 115 

1703 Costa da Mina 170 0 170 

1708 Costa da Mina 87 0 87 

1715 Costa da Mina 85 0 85 

1740 Cacheu 77 0 69 

1741 Cacheu 7 0 7 

1743 Cacheu 92 0 92 

1752 Senegâmbia 0 150 150 

1752 Bissau 282 0 282 

1753 Senegâmbia 0 277 277 

1753 Bissau 0 150 150 

1755 Bissau 150 284 434 

TOTAL 1.465 861 2.318 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em http://www.slavevoyages.org/, 

acesso em 10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1680 – 1755; Principal 

placeofslavelanding>Brazil>Amazonia> Maranhão > Pará. 

 

                                                           
7Carta Régia de 09 de janeiro de 1697, disponível digitalizada em 

https://www.dropbox.com/s/txwz7qkklpy12sd/1697-01-08-09.pdf, acesso em 12/11/2014; Carta Régia de 

20 de novembro de 1699, disponível digitalizada em https://www.dropbox.com/s/42zthurp3x8yg2d/1699-

11-20.jpg, acesso em 12/11/2014; Carta Régia de 10 de abril de 1709, disponível digitalizada em 

https://www.dropbox.com/s/txwz7qkklpy12sd/1709-04-10.pdf, acesso em 12/11/2014. 

http://www.slavevoyages.org/
https://www.dropbox.com/s/txwz7qkklpy12sd/1697-01-08-09.pdf
https://www.dropbox.com/s/42zthurp3x8yg2d/1699-11-20.jpg
https://www.dropbox.com/s/42zthurp3x8yg2d/1699-11-20.jpg
https://www.dropbox.com/s/txwz7qkklpy12sd/1709-04-10.pdf
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Como se pode observar, ao todo, na Amazônia foram introduzidos 2.318 

africanos, pouco mais de 30 peças ao ano em média. Em números absolutos, há uma 

diferença significativa entre os escravos introduzidos no Maranhão e no Pará. Divididos 

percentualmente, temos que entre os dois principais portos amazônicos 63% da 

escravatura desembarcou no porto de São Luís do Maranhão, e 37% no porto de Belém. 

Já no que diz respeito aos portos de origem, temos a maioria absoluta dos escravos eram 

oriundos do complexo formado pelos Rios de Guiné (Bissau, Cacheu e Senegâmbia) e 

pelo arquipélago de Cabo Verde, representando 85% dos escravos importados pela 

Amazônia; os outros 15% eram originários da Costa da Mina. Outro fator a se destacar, 

é que até 1740 não houve importação de escravaria no Grão-Pará, o que vai refletir 

diretamente em como se organizou a economia paraense, como será discutido a seguir. 

Não possuímos uma série quantitativa para analisar a produção amazônica – seja 

cultivada, seja coletada – entre os anos de 1680 e 1730. Mas podemos afirmar, de acordo 

com a correspondência disponível nos papéis avulsos do Maranhão e do Pará, que o 

principal produto da economia maranhense era o tabaco e algodão, que já vinham sendo 

cultivados precariamente desde meados do século XVII;8 e da paraense seriam o cacau e 

algumas drogas do sertão, principalmente o cravo que começaram a ser extraídos em 

maior quantidade no quartel final do mesmo século.9 Tentou-se implementar, sem 

sucesso, alguns engenhos de açúcar. Mas o imbróglio envolvendo o uso do indígena como 

cativo e a irrelevante importação de escravos africanos impediram o desenvolvimento de 

uma produção açucareira aos moldes do Estado do Brasil. Nesse sentido, temos que a 

economia amazônica de exportação, passou a virada do século XVII para o XVIII em 

estado de pouco desenvolvimento. 

A partir de 1730, conseguimos coletar os dados de exportação para a capitania 

do Grão-Pará, e a arrecadação dos dízimos da terra para a do Maranhão. Com isso, é 

possível caracterizar o tamanho e como se comportou a flutuação da economia de 

                                                           
8 A primeira menção à produção de tabaco aparece em requerimento de 16 de setembro de 1637 dos 

moradores do Maranhão ao rei Filipe III, sobre a produção do tabaco. Arquivo Histórico Ultramarino; 

Avulsos do Maranhão, Caixa 01, documento 115. Já sobre a produção de algodão, aparece em carta dos 

oficiais da câmara da cidade de São Luís do Maranhão ao rei D. Afonso VI, de 04 de agosto de 1661. 

Arquivo Histórico Ultramarino; Avulsos do Maranhão, Caixa 04, documento 237. 
9A primeira menção ao cacau e às drogas do sertão aparece em uma consulta do Conselho Ultramarino à 

D. Pedro, de 22 de dezembro de 1679, sobre organizar um sistema de cobrança de impostos do cravo e 

cacau na capitania do Pará. Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Pará, Caixa 01, documento 181. 
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exportação amazônica no período entre 1730 e 1755. Para o Grão-Pará temos para esse 

recorte temporal o seguinte panorama, descrito pelo gráfico abaixo:10 

 

Gráfico 1 - Exportações do Grão-Pará, 1730-1755 (em réis) 

 

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino; Avulsos do Pará, Caixa 80, documento 6627. 

 

O gráfico demonstra a relevância do cacau, como principal produto de 

exportação da capitania do Grão-Pará no período entre 1730 e 1755. Observa-se que a 

tendência dos valores totais das exportações propende-se a acompanhar as remessas de 

cacau para a metrópole. O restante da composição, que integram as exportações paraenses 

do período, consiste basicamente em remessas pequenas de drogas do sertão – salsa 

parrilha e cravo, fundamentalmente – e de uma ínfima quantidade de açúcar. A análise 

do gráfico também demonstra uma economia marcada por muita oscilação, com tendência 

a retração das exportações no âmbito da longa duração. 

Além disso, remessas compostas basicamente pelo cacau e pelas drogas do 

sertão – produtos de origem extrativista – expõe como se organizou o sistema produtivo 

amazônico, pelos menos até 1755. A utilização do indígena era tida como fundamental, 

pois o a atividade extrativista “exigia penetração pela floresta e o seu profundo 

conhecimento, [...] [e] só o índio poderia suprir tais requisitos.” (SOUZA, 2002, p. 01) 

Não é a toa todo o problema e disputa, envolvendo o controle e a utilização do trabalho 

indígena, que colocava frente a frente os interesses de colonos e clérigos: quem 

                                                           
10Ofício de 31 de agosto de 1778, do governador do Estado do Grão-Pará e Rio Negro, para o secretário de 

Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro. Para o gráfico, utilizamos nossa base de dados 

montada através de vários documentos tabulados nos documentos avulsos do Pará e do Maranhão. 

Agradeço a colega Michelle Carolina Brito, por ter cedido gentilmente os dados referente às exportações 

paraenses entre 1730 e 1808. Agradeço também ao Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz pela grande ajuda na 

hora de construir a base de dados, com as exportações amazônicas. 
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controlasse a única fonte de mão de obra, controlava ao mesmo tempo a principal fonte 

de riqueza da região amazônica.  

Pelo menos até metade do século XVIII, os indígenas eram peças chaves para a 

colonização portuguesa na Amazônia. A partir da década de 1720 aumentou 

consideravelmente o número de solicitações para o descimento privado de indígenas. A 

partir de 1728 intensificaram-se ainda mais os descimentos, tendo em vista uma epidemia 

de varíola que dizimou boa parte dos índios aldeados. Nesse sentido,  

 

Percebe-se que essa atividade se revestiu quase que em uma forma velada de 

se realizar resgates, utilizando-se dessa mão-de-obra como se ela fosse escrava, 

com a diferença de que esses índios não seriam passados aos descendentes dos 

moradores. Posteriormente a esse período, o número de alvarás reduziu 

consideravelmente. [...] as autorizações de descimentos somente deixaram de 

ser outorgadas no ano de 1747 (CHAMBOULEYRON & BOMBARDI, 2011, 

p. 06). 

 

Tal fato demonstra que apesar dos clérigos possuírem o poder jurisdicional sobre 

o gentio, os colonos se apropriavam das determinações régias e das brechas na legislação 

para conseguir arregimentar mão de obra. A falta de acesso a mão de obra escrava, 

oriunda do mercado africano, tornou o indígena foco de uma disputa interminável. A 

questão da mão de obra indígena era o cerne das relações sociais na Amazônia 

Portuguesa, permeando não só os conflitos entre a comunidade secular e a religiosa, como 

desses dois setores da sociedade colonial com as próprias populações nativas. Ao mesmo 

tempo, essas relações determinavam o desenrolar de uma economia que era 

estruturalmente diferente do que havia no Estado do Brasil, que era baseada na mão de 

obra escrava, na produção agrícola monocultora em grandes porções de terra. 

Quando se compara os dízimos da terra maranhenses, fica mais evidente o atraso 

da economia amazônica, em relação às outras capitanias do Estado do Brasil. A 

contratação dos dízimos foi um elemento do sistema fiscal utilizado pelo Império 

Português. Consistia em um contratador que arrematava o direito de cobrança do 

pagamento dos dízimos pelos produtores, sendo que o valor era estimado pelo conjunto 

da produção agropecuária da capitania; a partir daí detinha os direitos de cobrança sobre 

os impostos da produção colonial voltados para a exportação. O dízimo foi um dos 

sustentáculos fundamentais do sistema fiscal português na colônia, que só perdeu um 

pouco em importância com o advento da mineração e os impostos alfandegários, que se 
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tornaram os principais meios de arrecadação da Coroa. Posto isso, observemos o gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 2 - Dízimos da Terra, 1724-1755 (em réis) 

 

Fonte: PAIVA, André. Transcrição dos contratos do Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do 

Rio Branco. 2013 

 

É clara a pouca produtividade da economia amazônica, comparada ao que se 

produzia no Estado do Brasil. Os dízimos maranhenses são muito baixos, inclusive 

quando comparamos com o Rio de Janeiro, que na primeira metade do século XVIII ainda 

não gozava do protagonismo que passaria a ter como sede do governo-geral em 1763. 

Fica ainda mais evidente a posição marginal do Maranhão, quando comparados com os 

dízimos arrematados no centro de produção açucareira do Estado do Brasil: as capitanias 

do Nordeste. Isso demonstra, ao fim e ao cabo, uma módica arrecadação refletida por uma 

exígua produção voltada a economia de exportação. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que ambas as capitanias se encontravam em 

precária situação, na primeira metade do século XVIII. São inúmeras as correspondências 

nos avulsos dando conta da falta do básico para que os habitantes pudessem viver 

dignamente, além de uma melhor organização da produção para que não houvesse 

concorrência entre os colonos do Maranhão e do Grão-Pará. Isso fica evidente em uma 

representação feita a D. João V em 14 de agosto de 1741, assinada pelos colonos João 

Barbosa, João Mendes de Amorim, Simão Gonçalves e Norberto Pereira Veloso, em que 

relatavam as precárias condições em que viviam no Maranhão porque lhes faltavam meios 
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para produzir, bem como escravos. Reclamavam também de que a inserção da 

cotonicultura no Grão-Pará derrubou os preços de um dos poucos produtos de exportação 

do Maranhão, e que isso corroborava para a situação de pouco desenvolvimento 

econômico da região.11 

As relações entre os colonos eram atribuladas entre as duas localidades. Desde a 

criação do Estado do Maranhão, a capital fora São Luís. Em 1737, por questões 

estratégicas, os Governadores vinham com ordens expressas de se fixar em Belém que se 

transformou em capital do Estado. A cidade era mais bem estruturada do ponto de vista 

administrativo e populacional que São Luís, além de ser ponto-chave nos conflitos de 

fronteiras com os territórios franceses e espanhóis na América. Nesse sentido, houve certa 

rivalidade entre ambas as cidades, pois não queriam ser controladas pela administração 

uma da outra, com o argumento de “esquecimento” por parte do aparelho administrativo. 

No início do XVIII, são várias as solicitações da câmara de São Luís, pela separação do 

governo de ambas as capitanias. Contudo manteve-se uma administração centralizada, 

que respondia diretamente a Lisboa (SANTOS, 2011, p. 64-5). 

Os colonos estabelecidos em São Luís reclamavam que o fato das cargas 

maranhenses terem de passar pelo porto de Belém, para serem completadas com cargas 

paraenses diminuía a fluidez do comércio da capitania, o que resultava na diminuição da 

circulação de mercadorias, de moedas – que ficava concentrada no Grão-Pará – bem como 

na arrecadação. Mas a centralização administrativa visava fortalecer a defesa da região 

de um inimigo comum a ambas as capitanias: os castelhanos. O Tratado de Madri em 

1750 definiu as fronteiras dos dois impérios ibéricos, mas na prática a região fronteiriça 

do Amazonas sempre foi território de tensões. A manutenção da unidade do Império 

Português na América, nesse sentido, deveria ser uma prioridade e vinha antes do 

interesse dos colonos ali estabelecidos (DIAS, 1970, p. 34). 

Estabelecer-se em Belém significava uma opção logística, visando facilitar as 

incursões pelo sertão para tentar demarcar as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de 

Madri, auxiliando com mais agilidade a proteção dessas fronteiras com o Império 

espanhol, bem como tomando posse de áreas disputadas com os franceses estabelecidos 

nas Guianas. Na Amazônia sempre se privilegiou os agentes da administração de 

                                                           
11Arquivo Histórico Ultramarino; Avulsos do Maranhão, Caixa 26, Documento 2697.Representação dos 

colonos de João Barbosa, João Mendes de Amorim, Simão Gonçalves e Norberto Pereira Veloso, ao rei D. 

João V de 14 de agosto de 1741.  
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formação militar, capazes de proteger as fronteiras. As capitanias do Norte eram antes de 

qualquer coisa, postos militares (SANTOS, 2011, p. 66). 

Pensamos que tal fato, ajuda a explicar a estagnação da economia amazônica de 

1680 a 1755. A Coroa e administração colonial portuguesa pouco fez em benefício do 

desenvolvimento econômico das capitanias do Norte, pois o foco inicial era em demarcar 

e proteger as fronteiras com o Império Espanhol. O que se pode afirmar, a partir dos dados 

coletados e da documentação analisada, é que para esse primeiro momento apresentado, 

o que caracteriza a economia da Amazônia Portuguesa é o extrativismo de cacau e de 

drogas do sertão, baseado na mão de obra indígena, fundamentalmente controlada pela 

Companhia de Jesus. Vêem-se também alguns esforços particulares para a produção de 

tabaco e de algodão, principalmente na capitania do Maranhão; contudo não foram bem 

sucedidas, sobretudo pela dificuldade do acesso ao indígena e pela falta de uma 

importação regular de escravos africanos. 

A tentativa de desenvolver a economia da Amazônia, aliada a essa política de 

defesa e expansão do território já estabelecida, só começou a tomar forma com a ascensão 

de D. José I ao trono em 31 de julho de 1750. O Gabinete Josefino – encabeçado por 

Sebastião José de Carvalho e Melo – implementou uma série de reformas do ponto de 

vista administrativo e econômico, dentre elas a criação da Companhia Geral do Comércio 

do Grão-Pará e Maranhão. A empresa monopolista vai propiciar a entrada regular de 

escravos africanos, o estabelecimento de uma produção agrícola um pouco mais relevante 

do ponto de vista do volume dos produtos e também financeiro, bem como da 

diversificação; somado tudo isso, será observada uma viragem do centro econômico de 

Belém para São Luís. Tais aspectos serão discutidos no tópico a seguir. 

 

As Políticas Pombalinas e o Comércio de Escravos no Estado do Grão-Pará e 

Maranhão na Segunda Metade do Setecentos 

 

 

O Estado do Grão-Pará e Maranhão foi instituído em 1751, para ser 

desmembrado em duas unidades administrativas distintas entre 1772 e 1774: o Estado do 

Grão-Pará e Rio Negro e o Estado do Maranhão e Piauí. É importante compreender que 

todo esse processo de inserir a Amazônia no sistema colonial português é fruto da 

implantação e consolidação das políticas pombalinas (SANTOS, 2011, p. 30-1). Dentre 

as medidas pombalinas que foram implementadas na Amazônia, podemos destacar dentre 

as principais, a extinção da escravidão indígena, com o Diretório dos Índios, 
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transformando-os em vassalos do Rei de Portugal; a restrição do poder clerical, que 

resultou na expulsão dos jesuítas em 1759; e o desenvolvimento e expansão da produção 

colonial, com base nas práticas monopolistas, tendo como exemplo cabal a Companhia 

Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. 

Para isso, Carvalho e Melo imbuiu alguém de sua extrema confiança, para tocar 

o desenvolvimento das novas diretrizes políticas e econômicas para a região amazônica. 

Seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado foi o grande responsável por introduzir 

nas capitanias do norte os projetos de recolonização propostas pelo Gabinete Josefino, 

encabeçado pelo futuro Marquês de Pombal. Sua missão enquanto governador foi de 

reconstruir econômica, e administrativamente, a Amazônia portuguesa. Mendonça 

Furtado assumiu a administração do Estado do Grão-Pará e Maranhão em 24 de setembro 

de 1751, e era visto com certa ambiguidade por seus contemporâneos: alguns o 

enxergavam como grande administrador colonial, que estabeleceu o domínio português 

nas capitanias do norte e desenvolveu o comércio e a produção de gêneros. Outros já o 

vêm como um arremedo de seu irmão. (SANTOS, 2011, p. 32). 

Contudo, a pouca produção historiográfica contemporânea sobre a região, tem 

salientado a importância do papel reformador de Mendonça Furtado. Fora a ponta de 

lança das políticas pombalinas para o Império Português, o que proporcionou a retomada 

do projeto colonizador na Amazônia. Sua experiência como militar atuante nos conflitos 

da Colônia do Sacramento, foi fator importante e valorizado para que assumisse como 

administrador das capitanias do norte, pois já estava familiarizado com os problemas de 

fronteiras. Observa-se então, que Mendonça Furtado possuía predicados mais relevantes 

do que apenas ser irmão de Carvalho e Melo. A ação colonizadora de Mendonça Furtado 

era naquele momento, fortificar, delimitar, povoar e desenvolver as capitanias do Norte 

(SANTOS, 2011, p. 62). 

A política josefina para a colonização da Amazônia era de expandir e ocupar a 

região, tendo em vista as novas resoluções demarcatórias das fronteiras propostos pelo 

Tratado de Madri, firmado em 13 de janeiro de 1750. A preocupação, com uma possível 

ocupação espanhola na região amazônica, forçou a Coroa a tomar a atitude de desenvolver 

e ocupar a região. O centro administrativo sempre esteve no Maranhão e uma das 

primeiras medidas de Mendonça Furtado foi transferir a administração para Belém, de 

onde era possível monitorar a foz do Amazonas, principal via de acesso ao interior do 

continente, além de estar em uma posição de centralização geográfica, com a criação da 
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capitania de São José do Rio Negro e da proximidade com as minas de Goiás e Mato 

Grosso (MAGALHÃES, 2011, p. 203). 

Além disso, o tratamento dado ao indígena pelos colonos e pelos religiosos na 

região amazônica era uma preocupação axiomática do Gabinete Josefino. Nas instruções 

régias para Mendonça Furtado, de maio de 1751, D. José I dedicou dezessete de trinta e 

oito tópicos – do 2º ao 18º – para tratar da questão do cativeiro e da exploração da mão 

de obra indígena. Demonstrou insatisfação com o não cumprimento da Lei de primeiro 

de abril de 1680 que proibia a escravização do nativo, graças a algumas lacunas 

propiciadas pelo alvará régio, com força de Lei, de 28 de abril de 1688 que permitia em 

alguns casos – como índios capturados em confrontos e guerras justas – sua escravização. 

No item 6º, D. José I explicita que 

 
Para conter estes desordenados procedimentos e evitar tão considerável dano, 

sou servido a declarar que nenhum destes índios possa ser escravo, por nenhum 

princípio ou pretexto, para o que hei por revogadas todas as leis, resoluções e 

provisões que até agora subsistiram e quero que só valha esta minha resolução 

que fui servido tomar no decreto de 28 do corrente [maio de 1751], que baixou 

ao Conselho Ultramarino para que todos os moradores do Estado [Grão-Pará e 

Maranhão] cuidem em fábrica as suas terras como se usa no [Estado do] Brasil, 

ou pelo serviço dos mesmos índios, pagando estes os seus jornais e tratando-

os com humanidade, sem ser, como até agora se praticou, com injusto, violento 

e bárbaro rigor (MENDONÇA, 2005, p. 69). 

 

As instruções são claras: o indígena não pode ser mais tratado como escravo e 

deve ser regularmente pago pelos serviços prestados aos colonos. Contudo, o Rei, no 

sétimo item das instruções, apontou para o que seria a solução para resolver dois 

problemas: a proibição do cativeiro ao nativo e a falta de mão de obra evidente na região: 

os colonos deveriam servir-se de escravos africanos. Nesse sentido, 

 
A questão da mão de obra tinha de ser resolvida de outro modo que não por 

meio da escravização de índios. Tornava-se evidente, também para o Pará, o 

que em Pernambuco cedo se constatara: era indispensável trazer escravos da 

África (MAGALHÃES, 2011, p. 216-9). 

 

Destarte, a ideia da Coroa era que os jesuítas organizassem o tráfico de escravos 

na região, ao mesmo tempo em que seriam responsáveis pela libertação dos indígenas do 

cativeiro. Mas as relações sociais existentes na região amazônica, dificultaria a execução 

de tal ordem. Os jesuítas, que controlavam principalmente a região do Pará, impunham 

dificuldades ao governador e tornou-se uma barreira que impedia a implantação das novas 
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diretrizes propostas pelo Gabinete Josefino (MENDONÇA, 2005, p. 281-98). E nesse 

sentido, Mendonça Furtado 

 
[...] estava imbuído da necessidade de impor o reconhecimento da autoridade 

régia no Estado do Pará e Maranhão sem qualquer restrição ou limite à 

autoridade do monarca. Fora nomeado para “o estabelecimento de um novo 

método de governo” (MAGALHÃES, 2005, p. 202). 

 

Paralelo ao conflito com os jesuítas, ainda era necessário resolver o problema da 

inserção da mão de obra africana na região. Nesse sentido, o sucesso do empreendimento 

escravista no Estado do Brasil passou a ser utilizado como argumento para fomentar o 

tráfico para o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Como visto anteriormente, observamos 

que em ambas as capitanias existiam uma economia exportadora frágil, baseada numa 

pequena produção de tabaco no que diz respeito ao Maranhão, e no Grão-Pará uma 

produção baseada no extrativismo de cacau e outras drogas do sertão (em menor escala), 

ambas bastante dependentes da mão de obra do nativo. E no intuito de desenvolver a 

região, a Coroa delegou a Mendonça Furtado, no item décimo primeiro das instruções ao 

Governador, que fizesse um estudo sobre a viabilidade da introdução de africanos no 

Estado, como por exemplo, a quantidade necessária de mão de obra africana para 

desenvolver as lavouras, a quantidade que seria possível importar, formas de como pagar 

pelos escravos, entre outras coisas. 

A alternativa encontrada por Mendonça Furtado foi unir os poucos colonos e 

comerciantes estabelecidos no Pará e no Maranhão e assim criar uma companhia 

monopolista – que contou com apoio de seu irmão, Ministro de Estado. Entretanto, devido 

ao fato de ser uma região de economia pouco relevante, não foi possível juntar recursos 

financeiros necessários para a formação de uma empresa que pudesse fomentar o tráfico 

de africanos para as ditas capitanias. Assim, com o fracasso desse primeiro 

empreendimento, Pombal articulou os homens de negócio estabelecidos em Lisboa, e em 

1755 foi enviada petição a D. José I, para que fosse fundada a empresa de caráter 

monopolista, que teria por objetivo fomentar o tráfico de escravos africanos para as 

capitanias do Pará e do Maranhão, bem com estimular a produção de gêneros coloniais e 

a coleta de drogas do sertão na região (CARREIRA, 1988, p. 52). 

Sendo assim, em seis de junho de 1755, estava instituída a Companhia Geral do 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão. O primeiro signatário, identificando-se como 

homem de negócio da praça de Lisboa, era o próprio Carvalho e Melo. Tinham o interesse 

pelo “bem comum, e conservação daquele Estado [Grão-Pará e Maranhão]: tem convindo 
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em formarem para ele uma nova Companhia, que cultivando o seu comércio, fertilize ao 

mesmo tempo por este próprio meio a agricultura, e a povoação que nele se acham em 

tanta decadência” (CARREIRA, 1988, p. 09). Para que a agricultura e o comércio 

expandissem, os colonos estabelecidos na Amazônia compreendiam a necessidade de 

“escravos negros, de cujo serviço se tem seguido tantas utilidades aos outros domínios de 

V. Majestade na América Portuguesa” (CARREIRA, 1988, p. 18). Nesse sentido, no 

Artigo 30º da Instituição da Companhia, era solicitado que 

[...] só ela [a Companhia] possa exclusivamente introduzir os escravos negros 

nas sobreditas duas Capitanias [Grão-Pará e Maranhão] e vendê-los nelas no 

preço em que se ajustar, pagando os costumados direitos à Real Fazenda de V. 

Majestade (CARREIRA, 1988, p. 18). 

 

O que se observou, é que diferente de sua congênere do final do século XVII, a 

Companhia pombalina conseguiu estabelecer um trato regular de escravos para a 

Amazônia, que continuou a existir mesmo com o fim de seu monopólio comercial em 

1778. A tabela 02 abaixo ilustra o movimento do tráfico de escravos africanos para 

Amazônia, no período entre 1756 e 1807, dividido em quinquênios: 

 

Tabela 2 - Escravos Introduzidos na Amazônia (1756-1807) 

Quinquênios Escravos 

1756-60 4.182 

1761-65 6.787 

1766-70 5.281 

1771-75 5.224 

1776-80 8.213 

1781-85 6.400 

1786-90 10.090 

1791-95 9.859 

1796-1800 8.044 

1801-1807 25.056 

TOTAL 89.136 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em 

http://www.slavevoyages.org/, acesso em 10/07/2012. Filtros 

utilizados: Time Frame > 1756 – 1807; Principal 

placeofslavelanding>Brazil>Amazonia> Maranhão > Pará. 

 

 

Os dados coletados demonstram que foram introduzidos nos portos amazônicos 

89.136 escravos no período analisado, quase 39 vezes mais do que no período abordando 

anteriormente, entre 1680 e 1755. Enquanto que nestes setenta e cinco anos anteriores a 

criação da Companhia Pombalina, eram introduzidos pouco mais de trinta escravos por 

ano, temos que após a criação da empresa monopolista essa média saltou para cerca de 

http://www.slavevoyages.org/


XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A economia amazônica na longa duração (c.1680 – 1807) 

 

16 

pouco mais de 1.747 escravos por ano. Outro ponto a ser observado é que existe uma 

tendência de crescimento no volume de escravos na longa duração, como podemos 

observar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Escravos Introduzidos na Amazônia (1756-1807) 

 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em 

http://www.slavevoyages.org/, acesso em 10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 

1756 – 1807; Principal place of slave landing > Brazil > Amazonia > Maranhão > Pará. 

 

O gráfico sugere flutuação. Mas a linha de tendência demonstra um período 

compreendido entre 1766 e 1780 de uma pequena baixa, e um crescimento substancial a 

partir do quinquênio entre 1781 e 1785.12 Mas o que mais chama a atenção e o 

crescimento vertiginoso, na virada para o século XIX, no período compreendido entre 

1801 e 1807, quando foram introduzidos por volta de 28% dos escravos para todo o 

recorte analisado. O fato é explicado pela volta do tráfico de escravo nos portos de Angola 

e outras regiões negreiras na costa ocidental da África, como Costa da Mina e Benin.  

Os Extratos de Carregações da Companhia revelam um baixo custo dos 

escravos de Angola em relação aos resgatados na área da Guiné. O que causa 

estranhamento em um primeiro momento é que com preços mais baixos em Angola, a 

Companhia poderia ter uma maior lucratividade, pois os escravos seriam vendidos ao 

mesmo preço dos de Guiné. No entanto, o comércio com Angola é deixado de lado, 

preterido por Bissau. E a pergunta que fica é: por quê? Sabe-se que até 1759 a Companhia 

atuava principalmente em duas regiões africanas de comércio negreiro: rios da Guiné e 

                                                           
12 Foi escolhida uma linha de tendência polinomial, pois os dados analisados flutuam consideravelmente, 

sendo muito útil para analisar as entradas dos escravos nos portos amazônicos, tendo em vista que é em um 

conjunto de dados relativamente grande. A opção foi por uma tendência polinomial de ordem 5, tendo em 

vista que o gráfico apresenta cinco picos. Além disso, o R² é de 0,955, o que revela um bom ajuste da linha 

dos dados. 

R² = 0,9556
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Angola. A partir do ano acima citado a Companhia abandonou intencionalmente o 

mercado angolano, deixando-o livre para a sua associada – a Companhia Geral do 

Comércio de Pernambuco e da Paraíba – que os vendia a preços maiores no Recife, já que 

muitos desses escravos eram repassados para a região das minas. A compensação, para 

ambas, seria mais vantajosa.  

Contudo, com o fim das Companhias o que se percebe é a retomada do mercado 

angolano, por parte dos comerciantes que introduziam escravos no Grão-Pará e 

Maranhão. Sem o monopólio do tráfico de escravos, os mercadores que assumem o 

negócio estão livres para buscar escravos, onde estes são mais baratos e podem render 

maiores lucros (CARREIRA, 1988, passim). Ao analisar os dados, pode-se observar 

como se deu o tráfico de escravos para a Amazônia durante e após a extinção do 

monopólio da Companhia: 

 

Gráfico 4 - Comparação entre a origem dos escravos introduzidos na Amazônia no 

período de monopólio da CGGPM (1756-1778) e após a sua extinção (1779-1807) 

 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em 

http://www.slavevoyages.org/, acesso em 10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1756 

– 1807; Principal place of slave landing> Brazil > Amazonia > Maranhão > Pará. 

 

O que o gráfico ilustra é que no período em que a Companhia exerceu o 

monopólio no tráfico de escravos, os portos dos Rios da Guiné foram preponderantes nas 

remessas de peças para a Amazônia: 66,8% dos escravos. Contudo, o fato que melhor 

demonstra como a empresa pombalina “abandonou” o comércio em Angola e outros 

portos da África Ocidental é que a última remessa vinda de Luanda data de 1765, na 

embarcação São Luís Rei da França, de propriedade da própria Companhia. Já com o fim 

do monopólio, os portos da Guiné Portuguesa passam a dividir a remessa com outros 

portos da costa oeste africana, que passam a enviar maior número de escravos para os 
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portos de Belém e São Luís, sobretudo Luanda e Benguela: no caso, temos que no período 

entre 1779 e 1807, 51,66% dos escravos introduzidos nos portos amazônicos eram 

oriundos de Angola e outros portos da África, e 48,34% vieram dos Rios da Guiné.13 

Entretanto, quando se separa o período após o fim do monopólio em dois, 

percebe-se que os anos iniciais do século XIX (1801-1807), são fundamentais para 

entender a mudança de importância entre os portos africanos de tráfico que introduziam 

escravos na Amazônia, dos Rios da Guiné para Angola. O gráfico abaixo ilustra a 

afirmação: 

 

Gráfico 5 - Comparação entre a origem dos escravos introduzidos na Amazônia 

após o fim do monopólio da CGGPM, dividido em dois períodos: de 1779 a 1800 e 

de 1801 a 1807 

 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em 

http://www.slavevoyages.org/, acesso em 10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1756 

– 1807; Principal place of slave landing> Brazil > Amazonia > Maranhão > Pará. 

 

 

O importante, ao observar os dados acima, é que Bissau continuava sendo o 

principal entreposto de tráfico de escravos para São Luís e Belém, até pelo menos a 

viragem para o século XIX. No período inteiro, Angola superava por uma pequena 

margem os Rios da Guiné em escravos introduzidos na Amazônia – cerca de 3,3%. Nesse 

período, temos que apenas 7.916 peças tiveram origem nas feitorias de tráfico dos Rios 

da Guiné: ou seja, 17.140 africanos – ou quase 69% - tiveram sua origem 

fundamentalmente de Luanda. Não há na documentação, nada que possa assegurar essa 

viragem; mas José Joaquim de Souza Trovão, em carta de fevereiro de 1802, falava do 

                                                           
13 Há algumas poucas remessas vindas do Porto da Ajuda, Benin, Costa da Mina, Gabão e outros portos 

menores da Costa da África Ocidental. 
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total abandono da Praça de Cacheu e da falta de dinheiro para pagamento dos filhos da 

folha, pois há quase um ano e meio não aportavam navios. 14 

Em Bissau, informações passadas pelo capitão-mor Manoel Pinto da Gouveia 

dizia que a presença portuguesa era bem exígua em São José de Bissau, o que 

proporcionava facilidades aos comerciantes de outras nações que contrabandeavam 

escravos, cera e marfim por essas localidades com pouca fiscalização. Solicitava o envio 

de pessoas para povoamento dessas regiões, mas em 1806, por exemplo, existiam na praça 

nos arredores da feitoria, aproximadamente 638 habitantes, contando a escravaria. Havia 

168 habitações de súditos portugueses, o que demonstrava a diminuta ocupação por parte 

de colonos portugueses. Nesse sentido, os apontamentos de ambos os capitães-mores 

demonstram que no início do Oitocentos, as feitorias da Guiné estavam em estado de 

abandono e que poucos comerciantes portugueses se interessavam em comerciar escravos 

na região.15 

Sendo assim, o que pode ser observado é que com as políticas pombalinas de 

extinção do cativeiro indígena e a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-

Pará e Maranhão, se assistiu ao aumento significativo do tráfico de escravos para a 

Amazônia. A introdução do negro africano e da escravidão, nas capitanias do norte da 

América Portuguesa, vai modificar sobremaneira as relações sociais e principalmente a 

produção para exportação da região. É o que será tratado no tópico a seguir. 

 

O Tráfico de Escravos nos Rios da Guiné e a Produção Amazônica na Segunda 

Metade do Setecentos 

 

Neste item discutiremos como a introdução do escravo africano, utilizando como 

base os dados do tráfico de escravos nos Rios da Guiné – que é o foco dessa pesquisa – 

proporcionou uma mudança estrutural no sistema produtivo. De uma economia, quase 

que exclusivamente, extrativa baseada na mão de obra nativa, a Amazônia passava agora 

a receber um contingente significativo de negros africanos, reestruturando a economia: 

na segunda metade do século XVIII, além das atividades extrativas – que não foram 

deixadas de lado – o foco era implementar a produção agrícola e pastoril na região. Entre 

                                                           
14 Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos da Guiné, Caixa16, documento 38. Carta do capitão-mor da 

Praça de Cacheu José Joaquim de Souza Trovão, de 03 de fevereiro de 1802. 
15Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos da Guiné, Caixa 18, documentos43 e 65. Ofícios do capitão-mor 

da Praça de São José de Bissau Manoel Pinto da Gouveia, de 20 de novembro de 1805 e de 21 de maio de 

1806. 
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1756 e 1807, foram introduzidos 47.877 escravos com origem nos portos de Bissau, 

Cacheu e Cabo Verde. Divididos em quinquênios, temos que: 

 

Tabela 3 - Escravos com origem nos Rios da Guiné, introduzidos na Amazônia (1756-

1807) 

Quinquênios Escravos 

1756-59 1.111 

1760-64 3.434 

1765-69 4.632 

1770-74 5.107 

1775-79 4.702 

1780-84 3.899 

1785-89 4.962 

1790-94 7.005 

1795-99 5.109 

1800-04 3.043 

1805-07 4.873 

TOTAL 47.877 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em http://www.slavevoyages.org/, acesso em 

10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1756 – 1807; Principal 

placeofslavelanding>Brazil>Amazonia> Maranhão > Pará. 

 

 

Mesmo com a flutuação dos números, percebe-se que a entrada de escravos foi 

bastante regular no período, com exceção do quinquênio 1790 a 1794, que teve um salto 

considerável de 4.962 para 7.005 africanos. Contudo, é apenas dez anos após a criação da 

Companhia de Comércio, é que vai se observar o resultado da inserção da mão de obra 

africana nas lavouras. A Amazônia passou a exportar, após meados da década de 1760, 

cada vez mais produtos agrícolas dentre os quais se destacam em volume e valores o arroz 

e o algodão; isso sem contar o estímulo dado à pecuária para a produção de peles, pois 

também eram exportadas grandes quantidades de couro em cabelo, vaquetas e solas. 

Contudo, pretende-se analisar nesse primeiro momento, o impacto da escravidão na 

mudança do sistema produtivo amazônico. Sendo assim, o gráfico abaixo ilustra como se 

deu o estímulo a produção no Estado do Grão-Pará e Maranhão:16 

                                                           
16 Para o gráfico, utilizamos nossa base de dados montada através de vários documentos tabulados nos 

documentos avulsos do Pará e do Maranhão. Foi adotado toneladas, ao invés de arrobas, para permitir a 

comparação com o número de escravos no mesmo gráfico. Nesse sentido, 1 tonelada equivale a 68,08 

arrobas. 

http://www.slavevoyages.org/
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Gráfico 6 - Flutuação entre os principais produtos amazônicos exportados e a introdução 

de escravos (1760-1807) (em toneladas)

 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Maranhão e do Pará. Mapas de Exportação. 

 

O que se observa é que mesmo com uma economia instável e com muita 

flutuação, o tráfico de escravos regular permitiu a expansão da produção agrícola dos 

principais produtos de exportação: o arroz e o algodão. Note-se também que as 

exportações no geral para Lisboa, também tende a acompanhar os movimentos de alta e 

baixa da introdução de escravos africanos. Outro fato importante a ser observado é que a 

produção cacaueira se mantém estável durante quase todo o período, tendo uma pequena 

alta a partir dos primeiros anos do século XIX. 

Tais constatações corroboram o fato de que o tráfico de escravos africanos, e 

consequentemente a escravidão, são fundamentais para o desenvolvimento da produção 

agrícola nas capitanias do norte da América Portuguesa. De uma economia pouco 

relevante até a primeira metade do século XVIII, começa-se a produzir gêneros 

importantes, pois no contexto da Revolução Industrial o algodão passa a possuir um 

protagonismo no mercado europeu; e como Portugal sempre fora deficitário na produção 

de cereais, cargas regulares de arroz tinham sua relevância para o Reino. Contudo, esse 

efeito positivo do tráfico na cotonicultura e na rizicultura não foi observado nas 

exportações de cacau e a explicação é simples: a extração do cacau e das demais drogas 

do sertão continuava organizada da mesma forma, que era através da mão de obra 

indígena remunerada. Do ponto de vista financeiro, também se observa um crescimento 

dos valores exportados a partir de 1760. Vejamos o gráfico abaixo: 
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Gráfico 7 - Relação entre a entrada de escravos africanos e os valores das exportações 

totais da Amazônia (1760-1807)

 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Maranhão e do Pará. Mapas de Exportação e 

Importação. 

 

O gráfico acima demonstra um crescimento considerável no volume financeiro, 

referente às exportações amazônicas, principalmente a partir de meados da década de 

1770. Contudo, é só na década de 1790 que comparativamente as exportações superaram 

as entradas de escravos. A explicação para esses fatos é que, como visto, antes da chegada 

do africano, a economia amazônica era baseada fundamentalmente no extrativismo. A 

produção de algodão e tabaco existente no final do século XVII e na primeira metade do 

XVIII era exígua. Até que o processo de remodelação da produção agrícola começasse a 

dar frutos, levaria algum tempo: como dito anteriormente, pelo menos dez anos separaram 

o estímulo dado pela política pombalina e a consolidação de uma cultura agrícola na 

região. 

Percebe-se que, mesmo a Amazônia ainda sendo uma zona econômica marginal 

em comparação ao Estado do Brasil, as políticas de estímulos à produção que foram 

propostas pelo Gabinete Josefino, propiciou resultados positivos para a região. É nítido 

através dos dados apresentados, que a entrada regular de mão de obra oriunda dos Rios 

da Guiné – e também de outros portos africanos – proporcionou uma mudança no sistema 

produtivo amazônico. De uma economia quase que exclusivamente extrativa, baseada na 

mão de obra indígena até meados do século XVIII, temos na segunda metade desse 

mesmo século a organização e a expansão da produção aos moldes do Estado do Brasil: 

plantéis de escravos africanos, cultivando a terra e produzindo gêneros que eram 

interessantes a economia metropolitana e européia no período.  
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Fator fundamental para tal expansão da produção se deu, sem dúvidas com 

formação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, “fenômeno 

fundamental para a compreensão da economia atlântica luso-brasileira na segunda metade 

do século XVIII” (DIAS, 1970, p. 19). Com o objetivo de fomentar o tráfico de escravos 

africanos para as capitanias do Pará e do Maranhão, estimulou a produção de gêneros 

coloniais e a coleta de drogas do sertão, da qual também se beneficiara. Além disso, ainda 

atendia o intuito da Coroa descolonizar e proteger uma área de fronteira com o Império 

Espanhol e cobiçado pelas outras potências europeias. E mesmo com a extinção do 

monopólio em 1778, observamos que a organização mercantil continua a existir de 

maneira parecida, apenas com a entrada dos antigos entrepostos do tráfico de escravos, 

anteriormente preteridos. 

Mas, a introdução de escravos africanos e a mudança no sistema de produção na 

Amazônia, se deram de maneira distinta nas capitanias do Grão-Pará e do Maranhão. 

Essas especificidades serão demonstradas e discutidas nos dois tópicos que se seguem. 

 

A Economia Maranhense (1760-1807) 

 

O Maranhão era uma das quatro capitanias que formavam a Amazônia 

Portuguesa e procurava dividir a hegemonia política e econômica da região, com a 

capitania do Grão-Pará. Sua variação climática e vegetal permitiu uma diversificação na 

produção agrícola: grande parte do território maranhense, próximo ao litoral, é coberto 

por floresta amazônica, campos e cerrado. Tal fato permitia a coleta de drogas do sertão 

na porção amazônica e a atividade agropastoril nos campos e cerrado. As altas 

temperaturas anuais, com duas estações do ano bem definidas – uma seca, que coincide 

com o inverno e outra bastante úmida, com cerca de 1.500 a 2.000 mm de chuva, durante 

o verão. 

Os dados referentes aos produtos exportados pelo porto de São Luís, entre os 

anos de 1760 e 1807, demonstram bem a variedade da produção agropecuária da 

capitania. Havia remessas de mantimentos, courama, drogas do sertão, madeira e algodão. 

Esse último, sem dúvidas, o mais importante dos produtos maranhenses. A fibra têxtil já 

era bem conhecida dos indígenas, antes da chegada do colonizador europeu na Amazônia. 

Destarte, sua produção foi relegada a produção de tecidos de pouca qualidade, para a 

vestimenta dos próprios indígenas, dos poucos escravos africanos que chegaram à região 

e a população livre e pobre (SERRÃO & OLIVEIRA MARQUES, 1991, p. 102). 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A economia amazônica na longa duração (c.1680 – 1807) 

 

24 

Até a criação da Companhia do Comércio, não havia produção expressiva. 

Contudo, com as novas demandas pela fibra têxtil, em decorrência da Revolução 

Industrial na Inglaterra, o algodão passou a figurar como matéria-prima estratégica e “as 

condições de cultivo na colônia e a situação favorável do algodão no mercado consumidor 

mundial eram razões suficientes para explicar a política fomentista da Coroa”(DIAS, 

1970, p. 370). Aqui, deve-se ter em conta o período de instabilidade vivido pela Inglaterra 

e dois pontos são fundamentais, para que o algodão alcançasse por volta de 24% das 

exportações totais da América Portuguesa na década de 1780, perdendo apenas para as 

exportações de açúcar: a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que começara em 

1775, estimulou a produção em outras regiões, haja vista a melhoria dos preços com a 

diminuição da produção norte-americana da matéria-prima, devido aos conflitos; outro 

ponto importante foi os conflitos com a França de Napoleão Bonaparte, que prejudicou o 

fornecimento vindo das Índias Ocidentais e abriu ainda mais espaço para o algodão 

maranhense na economia atlântica (SERRÃO & OLIVEIRA MARQUES, 1991, p. 102). O 

gráfico abaixo ilustra o fato: 

 

Gráfico 8 - Exportação do Algodão Maranhense (1760-1807) (em arrobas) 

 

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Maranhão. Mapas de Exportação de Algodão. 

O gráfico mostra grande expansão das exportações de algodão a partir da década 

de 1780, justamente no auge dos conflitos de Independência nos Estados Unidos. Observe 

também que na virada para o século XIX, as remessas crescem ainda mais, exatamente 

no período de acirramento dos conflitos iniciados por Bonaparte, apenas com exceção de 
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1804 quando não houve frota do Maranhão para Lisboa. Nesse sentido, entende-se porque 

aos poucos o algodão vai assumindo o protagonismo da economia maranhense. 

Protagonismo esse, que vai durar até pelo menos a terceira década do Oitocentos. 

No que diz respeito ao cultivo do algodão a erva se adaptava melhor às regiões 

de clima mais seco e com precipitação de chuvas periódicas. Isso acabava afastando a 

cotonicultura das terras e climas mais favoráveis a cana de açúcar, por exemplo, ocupando 

áreas até então marginais da América Portuguesa. No Maranhão as lavouras se 

organizavam de modo bastante semelhante ao das lavouras de cana: grandes porções de 

terra e mão de obra escrava. Durante a fase de crescimento e amadurecimento não 

despendia muitos esforços: cerca de três limpezas ao ano. Contudo na fase de colheita, 

exigia-se grande mobilização de mão de obra, ou seja, a necessidade de um plantel de 

escravos considerável: algo pouco comum na Amazônia, o que acabava restringindo a 

produção (GAIOSO, 1970, passim). 

A lavoura maranhense era organizada com cerca de 50 escravos, pouco 

suficiente para os períodos de colheita (GAIOSO, 1970, passim). Não havia 

beneficiamento do produto, como descaroçar e fiar. O algodão era colhido e exportado 

em forma de rama e cabia aos fabricantes europeus a tarefa do descaroçamento, pois 

 
[...] um escravo descaroçava 1 libra (435 gramas)por dia de trabalho, enquanto 

que nos Estados Unidos, o descaroçador mecânico de Eli Whitney, inventado 

em 1793, descaroçava 160 kg de algodão por dia. (SERRÃO & MARQUES, 

1991, p. 104). 

 

Isso vem demonstrar a pouca especialização da produção, já que o produto era 

vendido em estado bruto. Até 1807 não se encontra nenhuma menção na documentação 

sobre melhorias na produção, ou envio de máquinas de descaroçar. Tudo se resumia a 

cultivo, colheita e envio da fibra para o Reino. O contrário, no entanto, serve à produção 

de arroz. A introdução da rizicultura na região se deu a partir do ano de 1766 e foi de 

iniciativa da Companhia de Comércio, na tentativa de competir com importação de 

mercados estrangeiros, sobretudo da Carolina. Dias ainda aponta para uma produção 

próspera e que o arroz branco produzido na região era de melhor qualidade do que os 

importados. No entanto, foi a partir de 1770 que a produção de arroz alcançou o status de 

um dos principais produtos agrícolas de exportação, graças às inovações no cultivo em 

larga escala e também ao desenvolvimento da própria região que passou a contar com 

maior número de escravos e de moinhos para o beneficiamento: ou seja, especializou-se 

a produção, para a exportação do produto já pronto para o consumo (DIAS, 1970, p. 380). 
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O arroz, assim como o algodão, também já era um produto conhecido dos 

indígenas bem antes da chegada do colonizador. A variação nativa era chamada de arroz 

Vermelho ou Veneza, considerado de pouca qualidade pelos administradores e capitães-

mores. Tentou-se introduzir sem sucesso o arroz branco, também chamado de Carolina: 

devido a existência de uma cultura de subsistência do tipo Veneza, os produtores 

maranhenses tiveram pouco interesse em desenvolver nova lavoura de um produto que já 

tinha similar na região (BARROSO JR, 2009, p. 80-3). 

A produção para a exportação começou a ganhar força na década de 1770. Mas 

é só a partir de meados da mesma década – mais especificamente 1776 – que a produção 

vai expandir de fato. Neste ano, o Governador Joaquim Melo e Póvoas baixou medida 

punitiva contra lavradores, escravos e indígenas que produzissem o arroz Vermelho, ao 

invés do arroz Carolina. Um esforço conjunto entre Governador, Companhia (pouco antes 

do fim do monopólio) e um colono irlandês chamado Lourenço Belfort – estabelecido no 

Maranhão e possuidor de um moinho para beneficiamento de arroz – fez com que, ao 

menos em quantidade o arroz assumisse como principal carga nas frotas maranhenses 

para Lisboa (BARROSO JR, 2009, p. 83-4). O gráfico abaixo demonstra a evolução da 

rizicultura na região: 

 

Gráfico 9 - Exportação de Arroz Carolina (1760-1807) (em arrobas) 

 

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Maranhão. Mapas de Exportação de Arroz. 

 

 

 

Temos que até o ano de 1766 não houve nenhuma remessa de arroz maranhense 

para o Reino, ou seja, quase dez anos após a criação da empresa pombalina. Observa-se 

também que a produção foi muito baixa até pelo menos 1771, com pouco mais sete mil 

arrobas remetidas. A partir de 1772 a produção começou a expandir, mas só vai ser 

realmente relevante a partir do ano 1777 quando se remeteu mais de 140 mil arrobas para 
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Lisboa. E tendeu a crescer tendo uma leve queda na segunda metade da década de 1790, 

recuperando-se parcialmente na viragem para o Oitocentos. Ressalta-se que assim como 

no caso do algodão, em 1804 não houve exportação de arroz, porque não houve frota para 

Lisboa. 

Pouco sabemos sobre como se organizava a produção, uma vez que não há 

informações específicas sobre plantéis de escravos ou sistemas de produção. O fato é que 

existiam na década de 1770 três fábricas de soques bastante modernas para época, que 

foram fomentadas pela Companhia, bem como algumas centenas de piladores movidos a 

força eólica e hidráulica. No mais, novos estudos têm apontado para a utilização de 

escravos africanos especializados na produção de arroz, trazidos dos Rios da Guiné. Esses 

estudos sugerem que a rizicultura era bastante antiga na Guiné e de bastante importância 

no tráfico transaariano (BARROSO JR, 2009, p. 88-9). 

Tal fato leva a ressaltar algo que já foi discutido nos itens anteriores deste 

capítulo: a fundamental importância do tráfico de escravos atlântico, para a mudança do 

sistema produtivo da Amazônia, mais especificamente do Maranhão. Como visto 

anteriormente não houve entrada regular de escravos nas capitanias do Norte da América 

Portuguesa, até a primeira metade do século XVIII. Com a criação da Companhia de 

Comércio, já foi observado neste trabalho como se criou uma rota de tráfico regular entre 

o Estado do Grão-Pará e Maranhão e os portos traficantes dos Rios da Guiné. Já foi 

sugerida, também neste trabalho, a entrada de 47.877 escravos oriundos de Bissau, 

Cacheu, Cabo Verde e outros portos menores da Guiné Portuguesa na Amazônia, no 

período entre 1756 e 1807. Quando observamos os dados apenas para o Maranhão, temos 

que 35.722 escravos foram introduzidos apenas no porto de São Luís, ou seja, 76,4% dos 

escravos guineenses destinados para a Amazônia foram remetidos para as lavouras 

maranhenses, o que representou 60% de toda mercadoria viva enviada para o Maranhão 

no período17. A tabela abaixo demonstra a evolução da entrada da escravaria, dividida em 

quinquênios: 

 

Tabela 4 - Escravos Introduzidos no Maranhão, oriundos dos Rios da Guiné (1756-1807) 

Qüinqüênios Escravos 

1756-60 1.107 

1761-65 1.915 

1766-70 3.092 

                                                           
17Ressalta-se que entre 1756 e 1807 foram introduzidos no Maranhão cerca de 59.064 africanos oriundos 

não apenas dos Rios da Guiné, como também de Angola e Costa da Mina. Os 35.722 referentes dos Rios 

da Guiné correspondem a 60% desse total. 
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1771-75 1.308 

1776-80 2.860 

1781-85 2.941 

1786-90 4.742 

1791-95 6.559 

1796-1800 3.635 

1801-07 7.563 

TOTAL 35.474 

 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em http://www.slavevoyages.org/, acesso em 

10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1756 – 1807; Principal place of slave landing > Brazil > 

Amazonia > Maranhão. 

 

 

A tabela demonstra que a entrada de escravos, dos Rios da Guiné, tende a crescer 

principalmente a partir de meados da década de 1770, com queda razoável no final do 

século XVIII, principalmente com a volta dos navios negreiros que transportavam de 

Angola. Como visto é a partir dessa década que a produção de arroz e algodão passa a 

expandir no Maranhão e a economia de exportação ganha fôlego. Nesse sentido, o gráfico 

abaixo serve como base para analisar o movimento da produção maranhense em relação 

com os escravos introduzidos no porto de São Luís, que eram oriundos dos portos da 

Guiné Portuguesa:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Para o gráfico, utilizamos nossa base de dados montada através de vários documentos tabulados nos 

documentos avulsos do Pará e do Maranhão.  

http://www.slavevoyages.org/
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Gráfico 10 - Relação entre a produção de arroz e algodão e a entrada de escravos dos Rios 

da Guiné no Maranhão (1760-1807) 

 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em http://www.slavevoyages.org/, acesso em 

10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1756 – 1807; Principal place of slave landing > Brazil > 

Amazonia > Maranhão. Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Maranhão. Mapas de exportação de 

Algodão e Arroz. 

 

O fato é que existiu uma mudança estrutural na economia maranhense durante a 

década de 1770. Durante a segunda metade da década de 1750 e toda a década de 1760, 

o Maranhão assistiu a uma transição: de uma economia estagnada, baseada em uma 

produção rudimentar de algodão, arroz e tabaco e na extração de algumas drogas na 

porção em que seu território é coberto pela floresta amazônica utilizando 

fundamentalmente a mão de obra nativa, para uma economia de exportação de gêneros 

agrícolas aos moldes da plantation do Estado do Brasil. Um ciclo virtuoso em que o 

tráfico de escravos estimulava a produção, e ao mesmo tempo em que essa se expandia, 

aumentava a demanda por mão de obra africana.  

Nesse sentido, segundo censo publicado por Dauryl Alden, temos que em 1770, 

40% da população do Maranhão eram de escravos. E essa circunstância de comporem 

pouco menos da metade da população maranhense na década de 1770, também vai 

influenciar diretamente na questão das relações sociais. São Luís do Maranhão até a 

primeira metade do século era composto basicamente de indígenas, colonos e muito 

poucos africanos. A mudança no paradigma da colonização na região, proposta pelas 

políticas pombalinas, modificaram enormemente a sociedade maranhense: de uma 
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sociedade amazônica, para uma sociedade cada vez mais parecida com àquelas 

encontradas no Estado do Brasil (SERRÃO & MARQUES, 1991, p. 111). 

Mas não só de atividades agrícolas exportadoras, em que o tráfico de escravos 

africanos era imprescindível, vivia a economia do Maranhão. Pode-se destacar também a 

pecuária para a produção de couros e em menor escala a extração de produtos tropicais, 

sendo as mais importantes o cacau e o gengibre. A pecuária necessitava de pouca mão de 

obra e os escravos não eram tão necessários: diferente dos campos do sul da colônia, onde 

os escravos compunham quase 40% dos vaqueiros, no Maranhão o trabalho era realizado 

por brancos livres, mas principalmente os indígenas. Bem como, na economia extrativa 

do cacau e das drogas do sertão. 

Não há remessas de carne para metrópole, o que caracterizaria a produção 

voltada para o abastecimento interno da colônia. Contudo os couros faziam parte 

significativa das exportações maranhenses do século XVIII, sendo o terceiro mais 

importante atrás do algodão e o arroz. Já as remessas de cacau sempre foram fundamentais 

para a economia amazonense; entretanto, no Maranhão não tinham a mesma relevância 

que possuíam no Pará. No que diz respeito às drogas do sertão, pode-se dizer que havia 

uma grande variedade de produtos extrativos, mas o único que pode atribuir certa 

importância no grosso das exportações maranhenses era o gengibre. Na tabela abaixo, 

procurou-se atribuir um preço médio dos produtos mais relevantes das remessas do 

Maranhão, para título de comparação:19 

 

Tabela 5 - Quantidade e Valores Médios dos Gêneros Maranhenses de Exportação (1760-

1807) 

Gêneros Quantidade Valores  

Algodão 3.450.757,60 18.979:166$800,00 

Arroz 7.798.535,45 6.238:828$360,00 

Courama 1.357.197 2.130:022$200,00 

Gengibre 65.106,09 55:340$176,50 

Cacau 10.981,01 17:427$216,00 

                                                           
19 A quantidade dos produtos da Tabela XX está em arrobas, menos a courama que está em unidades. Os 

preços médios foram calculados com base nos dados da Companhia do Comércio do Grão-Pará e do 

Maranhão, disponibilizados por António Carreira, para o período entre 1760 e 1778; para o período 

posterior foram utilizados os dados dos mapas de carga de embarcação, coletados nos Documentos Avulsos 

do Conselho Ultramarino, digitalizados pelo Projeto Resgate. Para o algodão, foi atribuído o valor médio 

de 5$500 por arroba; para o arroz, o valor de $800 por arroba; para o cacau, o valor de 1$600 por arroba; 

para o gengibre, o valor de $850 por arroba. Já para a courama foi atribuída os seguintes valores: atanados, 

1$800 a unidade, sendo exportadas no período 851.032 unidades; vaquetas, 1$800 a unidade, sendo 

exportadas no período 221.681 unidades; por fim, os couros em cabelo, $700 a unidade, sendo exportados 

no período 284.484 unidades.  
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Fonte: CARREIRA, 1988, passim. 

 

O fato, corroborado pelos números da tabela acima, seria o algodão como o 

principal produto de exportação da economia maranhense. Os outros principais somados, 

não chegam à metade das receitas geradas pela fibra herbácea. Outro fator a ser levado 

em consideração é que juntando os dois principais produtos agrícolas, em que a mão de 

obra africana se fazia imprescindível – o algodão e o arroz – estes representam 92% dos 

valores exportados dos portos de São Luís. O que mais uma vez reforça a mudança da 

estrutura produtiva maranhense na segunda metade do século XVIII: a entrada de 

escravos africanos fez com que a economia da capitania tendesse ao crescimento, com a 

consolidação e expansão das lavouras ao modelo das plantations. O objetivo agora é 

verificar se o mesmo caso ocorreu na capitania do Grão-Pará. 

 

A Economia Paraense (1756-1807) 

 

A capitania do Grão-Pará abrigou entre os anos de 1751 e 1772 a capital do 

Estado do Grão-Pará e Maranhão, situada na cidade de Belém. Foi a cabeça administrativa 

da Amazônia, como também onde a Companhia de Comércio mantinha seus principais 

administradores. Como visto anteriormente, a escolha de Belém como capital do Estado 

teve muito mais a ver com questões de defesa de fronteiras e da foz do Amazonas, do que 

logística ou econômica. Quase toda a capitania era coberta por florestas tropicais, com 

alta taxa de umidade do ar e altos índices pluviométricos durante boa parte do ano. O que, 

de certa forma, inviabilizou o desenvolvimento de grandes lavouras; junte-se a isso, a 

falta de uma rota de tráfico de escravos regular e com isso a baixíssima entrada de 

escravos africanos.20 

A economia paraense era o carro-chefe da economia amazônica, até pelo menos 

a primeira metade do século XVIII. Com a falta de lavouras no Maranhão, a economia de 

exportação amazônica era dependente, quase que exclusivamente, das carregações de 

cacau, como já apontado no Gráfico X. Este produto extrativo sempre esteve na lista dos 

principais produtos de exportação. Tanto é que “o valor da exportação paraense viveu 

dependência das frotas do cacau” (DIAS, 1970, p. 287). E essa predominância se deveu 

                                                           
20 No caso, a opção pelo recorte entre 1756 e 1807 – diferente do caso do Maranhão – é que as séries de 

exportação para o Grão-Pará estão completas desde 1730, o que possibilita analisar o período desde o início 

do monopólio da Companhia de Comércio. 
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ao fato de que o cacau era o produto mais procurado nos leilões de Lisboa; tinha maior 

procura do que o arroz, produto considerado de primeira necessidade pela metrópole.  

A cultura de cacau já era bem difundida pelas civilizações pré-colombianas, no 

que hoje conhecemos como México e Peru, e fora introduzido na Europa pelos espanhóis. 

Nos primórdios da colonização portuguesa na Amazônia, foram encontradas as primeiras 

árvores de cacau silvestre nas margens e nos afluentes do Rio Amazonas. Como todas as 

atividades extrativas, a preferência para a mão de obra sempre fora dada aos indígenas; 

tal fato permitiu que a exploração cacaueira ficasse restringida aos jesuítas até finais da 

década de 1750, tendo em vista que os indígenas deveriam ser tutelados pelo poder 

clerical em aldeamentos, o que resultou em diversos conflitos com os colonos e 

administradores como visto anteriormente. No gráfico abaixo, relaciona-se o valores das 

exportações de cacau diante dos valores das exportações totais remetidas do porto de 

Belém: 

 

Gráfico 11 - Relação entre as Exportações Totais do Grão-Pará e de Cacau  

(1756-1807) 

 

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Pará. Mapa de Exportações. 

 

O gráfico aponta que até meados da década de 1770, o cacau representava 

enorme parte nas exportações paraenses. Apesar do descolamento ocorrido percebe-se, 

contudo, que a linha das remessas totais tende a acompanhar a flutuação das carregações 

do cacau. Nesse sentido, mesmo que outros produtos comecem a possuir um pouco mais 

de relevância no conjunto das exportações totais, estas estavam sempre intrinsecamente 

ligadas as carregações de cacau. Sendo assim, pode-se sugerir que existe uma relação de 

simbiose entre a economia do Pará e a extração de cacau, o que de certa forma já 

diferencia a produção em relação ao Maranhão, tanto do ponto de vista produtivo, quanto 
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do social: uma sociedade baseada, mesmo depois da chegada da empresa pombalina, no 

extrativismo e na coleta, atividades que não necessitavam obrigatoriamente de mão de 

obra escrava africana. 

Quando se analisa o conjunto das exportações paraenses, percebemos outros 

segmentos com alguma importância na economia de exportação além do cacau: as drogas 

do sertão (cravo fino, cravo grosso e salsa parrilha) e os couros e seus derivados sempre 

estiveram na pauta das exportações do Grão-Pará, atividades essas, que assim como o 

cacau, também não necessitava exclusivamente de escravos africanos; e já nos finais dos 

anos 1770, a rizicultura e a cotonicultura que passaram por um processo de expansão. 

Todavia essa produção não deslanchou como no Maranhão, tendo períodos bastante 

instáveis nos fins das décadas de 1780 e 1790. Também se pode apontar o café como um 

produto que sempre fez parte das exportações paraenses, mas sem tanta importância como 

os outros gêneros. Para entender a composição das remessas paraenses, segue tabela 

abaixo:21 

 

Tabela 6 - Quantidade e Valores dos Gêneros Paraenses Exportados (1756-1807) 

Gêneros Quantidade Valores 

Cacau 3.144.623,61 5.722:989$475,50 

Arroz 2.380.600,12 1.776:326$702,70 

Drogas 4.995.836,87 1.741:324$715,40 

Algodão 256.313,60 1.516:240$162,00 

Couro 4.150.309,00 620:206$975,00 

Café 184.050,30 502:278$980,80 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Pará. Mapa de Exportações. 

 

O que se percebe com a Tabela 06, é novamente a proeminência do cacau no 

conjunto das exportações. No aspecto da quantidade, até são remetidas mais drogas do 

sertão.  Mas ao analisar os valores, temos que o cacau rende quase cinco vezes mais que 

o arroz, o algodão e as drogas, enquanto equivale em quase dez vezes a courama e mais 

do que dez as exportações de café. Mais uma vez se corrobora a ideia de simbiose da 

economia paraense e a extração de cacau. O gráfico abaixo reforça ainda mais a 

importância o fruto do cacaueiro na composição das exportações remetidas do porto de 

Belém para Lisboa: 

                                                           
21 Os valores atribuídos aos produtos contidos na Tabela X, não são valores médios. Como a série de 

exportações do Grão-Pará está bem completa, os gêneros remetidos já vinham nos mapas de exportação e 

de carga das embarcações com os valores de cada um dos produtos exportados. Nesse sentido, não foi 

necessário o cálculo do valor médio, como no caso do Maranhão cuja série estava um pouco comprometida 

em relação aos valores das mercadorias. 
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Gráfico 12 - Porcentagem dos Produtos Paraenses Exportados (1756-1807)

 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Pará. Mapa de Exportações. 

 

As remessas de cacau correspondem a cerca de 47% do valor total das 

exportações paraenses compreendidas entre os anos de 1756 e 1807. Em outros, que 

compõe pouco mais de 1% das exportações, representam as ínfimas remessas de açúcar, 

aguardente e madeira que também eram despachadas do porto da cidade de Belém. Os 

dados falam por si só. Contudo, é interessante indagar que mesmo com a Companhia de 

Comércio monopolizando o tráfico de escravos e o comércio dos produtos amazônicos, o 

porquê de não haver uma expansão da lavoura no Pará, aos mesmos moldes do que 

ocorrera no Maranhão.  

A explicação pode ser encontrada no próprio tráfico de escravos. A entrada de 

africanos no Grão-Pará foi bem inferior se comparada ao do Maranhão. Temos que dos 

já citados 47.877 escravos introduzidos na Amazônia, oriundos dos Rios da Guiné, apenas 

12.403 foram destinados ao porto de Belém, no período compreendido entre 1756 e 1807: 

ou seja, 25,9% de toda a escravaria vindas de Bissau, Cacheu, Cabo Verde e de outros 

portos menores da Guiné Portuguesa. Tal fato é corroborado quando se faz a relação entre 

os escravos introduzidos na Amazônia, e a flutuação da produção agrícola e extrativa da 

capitania paraense: 
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Gráfico 13 - Relação entre Produção Paraense e Entrada de Escravos (1756-1807) 

 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em http://www.slavevoyages.org/, acesso 

em 10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1756 – 1807; Principal place of slave landing > Brazil 

> Amazonia > Pará. Arquivo Histórico Ultramarino. Avulsos do Pará. Mapa de Exportações. 

 

O gráfico demonstra que a entrada de escravos não influi diretamente na 

produção paraense. Apesar de haver alguns picos na produção do arroz e do cacau, esses 

não demonstram ter uma relação tão intrínseca com a entrada de escravos, como ocorre 

no caso maranhense. No que diz respeito ao algodão, apesar de suas remessas no quesito 

financeiro estarem muito próxima das de arroz, sua produção em relação à entrada de mão 

de obra é ínfima. Quando se observa os dados numéricos referentes à entrada de escravos 

apenas para o Grão-Pará, o caso da relação menos propínqua existente entre produção e 

escravaria se evidencia ainda mais e a tabela abaixo exemplifica isso: 

 

Tabela 07 - Escravos Introduzidos no Grão-Pará, oriundos dos Rios da Guiné (1756-1807) 

Quinquênios Escravos 

1756-60 901 

1761-65 1.478 

1766-70 2.109 

1771-75 3.353 

1776-80 1.985 

1781-85 520 

1786-90 972 

1791-95 732 

1796-1800 0 

1801-07 353 

TOTAL 12.403 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Disponível em http://www.slavevoyages.org/, acesso em 

10/07/2012. Filtros utilizados: Time Frame > 1756 – 1807; Principal 

placeofslavelanding>Brazil>Amazonia>Pará 
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É nítida e evidente a diferença entre as entradas do Maranhão e do Grão-Pará: 

comparando a Tabela XIX com a Tabela XXII observa-se que o porto de São Luís recebeu 

quase o triplo de escravos que recebeu o de Belém. A entrada de africanos na capitania 

foi tão baixa, que no quinquênio compreendido entre os anos de 1796 e 1800 nenhum 

escravo vindo das feitorias dos Rios da Guiné foi introduzido no porto paraense. É fato 

que no cômputo geral, levando em conta os escravos de Angola e outros portos menos 

importantes da África, houve peças remetidas. Mas os dados apresentados são 

sintomáticos em corroborar a diferenciação nos modelos de exploração das duas 

principais capitanias amazônicas. Fato ainda reforçado, quando se analisa o mesmo censo 

publicado por Alden: na mesma década de 1770, 26% da população da capitania do Grão-

Pará era de escravos.  

A baixa entrada de escravos na capitania do Grão-Pará refletiu na continuidade 

da organização da produção paraense, nos mesmos moldes do que existia antes da criação 

da Companhia. Como no extrativismo e na coleta a necessidade de mão de obra africana 

não se fazia primordial, a demanda por grandes plantéis de escravos oriundos do mercado 

atlântico era baixa. A produção poderia muito bem se organizar como já o era, antes da 

Companhia de Comércio: com a utilização de mão de obra indígena, já ambientada e 

especializada na extração das drogas do sertão e na coleta do cacau nas margens do 

Amazonas e seus afluentes, desde o final do século XVII. Apesar de algumas remessas 

relevantes de arroz, essas nunca chegaram ao mesmo patamar visto no Maranhão.  

 

Considerações Finais 

 

Sendo assim pode-se questionar o porquê dessa situação descrita nos últimos 

dois tópicos desse capítulo: sendo duas áreas exploradas pela mesma Companhia Geral 

do Grão-Pará e Maranhão, muito próximas geograficamente e com potenciais produtivos 

semelhantes, por que a empresa pombalina atuou de maneira diferente em cada uma delas, 

refletindo diretamente em como ambas as capitanias se estruturaram econômica e 

socialmente até pelo menos meados do século XIX?  

A documentação e a historiografia não respondem a essa pergunta. Nas 

correspondências da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, existentes no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo e nos documentos avulsos do Conselho Ultramarino 

digitalizados pelo Projeto Resgate – referentes às capitanias do Grão-Pará e a do 

Maranhão – não há nenhuma menção sobre o porquê dessas escolhas. A pouca 
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bibliografia existente sobre a própria Companhia e a História da Amazônia colonial 

também não responde essa questão.  

Uma hipótese plausível, nesse sentido, é de que a empresa pombalina 

simplesmente manteve a estrutura produtiva do cacau já existente desde pelo menos o 

final do Seiscentos, que já se mostrava de certa forma eficiente para os padrões do 

período, até porque – como dito anteriormente – o cacau era bastante demandado nas 

praças mercantis europeias. Já no Maranhão, onde não havia se estruturado nenhuma 

produção que fosse significativa até meados do XVIII, houve a necessidade de se 

implementar um novo sistema produtivo, baseado nas experiências anteriores das 

pequenas lavouras de algodão e arroz, já conhecidas pelos nativos. Mas, no momento, 

essa discussão fica apenas no campo da especulação. 

Contudo, para uma exploração em larga escala, esta somente se daria através da 

introdução regular e em número satisfatório de escravos africanos. Fato que se deu apenas 

na capitania maranhense, como mostrado no decorrer do capítulo. Nesse sentido, observa-

se que a mudança na estrutura da produção ocorrida no Maranhão não ocorreu no Grão-

Pará. Enquanto que no Maranhão os dados apontam, sobretudo a partir da década de 1770, 

para uma mudança expressiva na estrutura produtiva da capitania, o mesmo não é 

observado no Grão-Pará. Das capitanias amazônicas, o Maranhão foi o que mais se 

aproximou do sistema produtivo de plantations, se descolando do que sempre 

caracterizou a economia amazônica até meados do Setecentos, enquanto o Grão-Pará 

continuou a subsistir economicamente da mesma maneira: extrativismo e coleta, baseados 

na mão de obra nativa. 

Sendo assim, no decorrer do capítulo observamos como as diretrizes políticas e 

econômicas do Gabinete Josefino para Amazônia permitiu uma entrada regular de 

escravos e uma expansão da produção, que permitiu a integração definitiva da economia 

Amazônica na dinâmica da economia atlântica portuguesa. Mesmo sendo uma economia 

ainda marginal em comparação com o Estado do Brasil, possibilitou a diversificação dos 

gêneros americanos introduzidos em Lisboa. E mesmo atuando de maneira distinta na 

organização da produção das capitanias do Grão-Pará e do Maranhão ficou evidente que 

o ponto de viragem da economia Amazônica, foi a criação da Companhia Geral do 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão. 
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