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Resumo 
Na presente comunicação são brevemente apresentados e comentados alguns dados 
demográficos e econômicos da capitania-província de Pernambuco nos idos de 1817. Para tanto, 
elegemos dois recortes temporais distintos: i) para os dados demográficos, os anos de 1808 e 
1818 (com pontual referência a 1823 e 1854; e ii) para os dados especificamente econômicos 
(comércio, produção das grandes lavouras de exportação), pelo período que se estende das 
décadas de 1790 a 1830. Este segundo conjunto de dados suscitará uma discussão do que 
chamamos de “geografia econômico-social dos conflitos em Pernambuco nos idos de 1817”, em 
que os interesses das novas elites cotonicultoras, contrariamente aos da açucarocracia, se 
aproximam dos anseios revolucionários do Dezessete. 
 
Palavras-chave: Pernambuco; Revolução de 1817; população; açúcar; algodão. 
 
Abstract 
The following communication brings forward a brief set of demographic and economic data concerning 
the Brazilian Capitania-Province of Pernambuco in the 1817s. For that purpose, two distinct interregnum 
were delineated: i) for demographics, the years of 1808 and 1818 (with a brief mention to 1823 and 
1854); and ii) for economics specifically (trade, plantations output), the period running from 1790 to 
1830. This second data set raises a discussion on the “socio-economic geography of conflicts in 
Pernambuco in the 1817s”, in which the interests of the new cotton farming elites, contrary to interests of 
the old, sugar elites, were close to the 1817 revolutionary’s wishes. 
 
Keywords: Pernambuco; Revolution of 1817; population; sugar; cotton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Professor Associado, Centro Acadêmico do Agreste-UFPE. 
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No que segue, apresentaremos e comentaremos brevemente alguns dados 

demográficos e econômicos da capitania-província de Pernambuco nos idos de 1817. 

Para tanto, elegemos dois recortes temporais distintos: i) para os dados demográficos, os 

anos de 1808 e 1818 (com pontual referência a 1823 e 1854), que compilamos a partir 

dos preciosos levantamentos e estimativas feitos por Tarcísio Botelho em seu trabalho 

de doutoramento e apresentados sinteticamente em artigo científico (Botelho, 1998; 

2005); e ii) para os dados especificamente econômicos (comércio, produção das grandes 

lavouras de exportação), pelo período que se estende das décadas de 1790 a 1830 – 

interregno que compreende a transição do império luso-brasileiro à Nação.  

Este segundo conjunto de dados suscitará uma discussão do que chamamos de 

geografia econômico-social dos conflitos em Pernambuco nos idos de 1817. Ainda 

assim, não é nossa intenção levantar hipóteses e, por elas, proceder a uma interpretação 

histórico-econômica do movimento revolucionário pernambucano, a Revolução de 1817 

–ano a partir do qual periodizamos os anos “idos”, mencionados acima; sinceramente 

espera-se, contudo, que os dados e comentários apresentados possam subsidiar 

interpretações nessa linha2. 

 

 

Demografia: Pernambuco dentro do espaço nacional brasileiro entre 1808 e 1818 

 

Marca o Brasil de Oitocentos um expressivo crescimento de sua população 

(livre, branca e de cor; e escrava, traficada ou nascida em solo brasileiro). Tal aumento é 

verificado em praticamente todas as capitanias-províncias, mercê das injunções políticas 

que o tornariam, entre 1808 e 1822, sede do império escravista lusitano, e, 

principalmente, das novas atividades econômicas. Quais sejam: o da mineração, ainda 

no século anterior, e que daria nova dinâmica à integração das economias “regionais” (a 

mineira e a sulina, bem como as velhas economias açucareiras e pecuário-algodoeiras). 

E, posteriormente, o ciclo do café, que juntamente com a cultura canavieira-açucareira – 

que experimenta um revivescimento na primeira metade do século – levaria a uma 

notável expansão da lavoura de exportação, em boa medida dependente de trabalho 

cativo. 

                                                           
2 Clamamos inteira responsabilidade pelos comentários que seguem e compõem a presente comunicação. 
Inclua-se aqui a responsabilidade por uma certa ironia de que trechos de seu texto estão eivados. 
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Notícia desse crescimento é dada pela Tabela 1, seguinte, em que, a partir de 

Botelho (2005), se estima a população brasileira, a pernambucana e a de províncias 

selecionadas, segundo a condição social (homens livres ou escravos) para o ano de 

1818.  

Notemos, desde logo, a expressiva participação de Minas Gerais. Esta capitania 

então respondia por cerca de 20% dos homens livres e por 15% dos escravos da colônia 

– consequência, em boa medida, de mais de um século de atividade mineradora, com 

seus desdobramentos em termos de integração econômica e povoamento para além da 

antiga área litorânea. Por outro lado, não deve frustrar as suscetibilidades 

pernambucanas a constatação da relativa pequenez populacional do Leão do Norte no 

espaço nacional brasileiro, porquanto não correspondia à crescente pujança de sua 

economia entre as décadas de 1790 e 1810, como se verá adiante. 

Uma das interpretações que pode fazer se dos dados da referida tabela provém 

do cotejo com dados semelhantes para outro período. É o que se registra na Tabela 2, 

onde se apurou crescimento populacional por condição social verificado nas mesmas 

províncias (e no Brasil) entre 1808 e 1818, com base na mesma fonte. Um cotejo dentro 

do outro: importante será, aqui, a partir dos dados obtidos, refletir sobre as tendências 

de crescimento populacional de homens livres e, no caso dos escravos, destes vis-à-vis o 

dos homens livres, no império escravista lusitano (e posteriormente brasileiro). 

Dê-se o devido destaque, pretensões revolucionárias à parte, à Corte. Trata-se do 

Município Neutro, centro do Império, onde a expansão populacional de homens livres 

suscitou uma demanda por escravaria (notadamente urbana) em igual medida, mercê da 

vinda, ou transmigração – nos termos de Evaldo Cabral de Mello –, ou fuga, de Família 

Real et entourage para o Brasil entre 1807-1808. Atabalhoada fuga.  
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Tabela 1 - Brasil: estimativa da população por condição social, 1818  

(províncias selecionadas) 

  Livres Escravos TOTAL 

Corte 64.255 55.076 119.331 

Rio de Janeiro 299.685 90.984 390.669 

Minas Gerais 463.342 168.543 631.885 

São Paulo  160.656 77.667 238.323 

Bahia 330.649 147.263 477.912 

Pernambuco 270.832 97.633 368.465 

BRASIL 2.488.743 1.107.389 3.596.132 

PE/ BRASIL 0,11 0,09 0,10 
Fonte: Botelho (2005). 

 

Tabela 2 - Brasil: crescimento populacional (em %) segundo a condição social, 
1808-1818 (províncias selecionadas) 

 

  Livres Escravos TOTAL 

Corte 138,4 121,8 130,4 

Rio de Janeiro 254,5 -7,9 113,1 

Minas Gerais 97,1 46,6 80,5 

São Paulo  22,8 83,1 37,6 

Bahia 44,8 36,9 42,2 

Pernambuco 56,5 37,0 50,8 

BRASIL 48,9 46,9 48,3 
Elaborada a partir de Botelho (2005, p. 75-76). 

 

Tudo indica que parte importante dessa escravaria demandada na (e pela) Corte 

proviria da província do Rio de Janeiro, que ademais circundava territorialmente a 

totalidade do Município Neutro. Naquela província, malgrado o registro do maior 

crescimento populacional nacional, a população escrava decresceria (98.760 indivíduos 

nessa condição social em 1808 contra 90.984 na mesma condição em 1818), registro 

único no Brasil nesse interregno. 

Diversas são as tendências detectadas para Minas Gerais e São Paulo, bem como 

para Bahia e Pernambuco, as duas últimas velhas capitanias exportadoras 

continuamente operando à base de trabalho escravo.  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
 Notas sobre a demografia e a economia de Pernambuco nos idos de 1817  

 

 

5 

Diversas são as tendências detectadas para Minas Gerais e São Paulo, bem como 

para Bahia e Pernambuco. As duas últimas velhas capitanias exportadoras 

continuamente operando à base de trabalho escravo. 

Ali o crescimento da população escrava, reflexo de uma demanda por braços 

para o grosso do trabalho produtivo, já se colocava, no interregno em destaque, abaixo 

do crescimento da população escrava verificado em Minas Gerais e São Paulo – esta, 

ainda uma nanica imperial, mas em franco crescimento, sendo a única em que se 

registrou um crescimento da população escrava superior (e muito superior) ao da 

população branca. À base da integração promovida pela economia mineira – que 

primeiramente articula as capitanias-províncias mais ao sul através do “ciclo” do muar 

(Arruda, 1980) – e às vésperas do início do boom cafeeiro nos anos 1830, lentamente se 

desenhava uma área econômica de cabal importância para a futura Nação.Efetivamente, 

a vistosa urbanização da província paulista esperaria pelo boom cafeeiro. Por exemplo, a 

cidade de São Paulo experimentaria crescimento populacional dos mais minguados: de 

21.304 residentes em 1798 a 21.993 em 1836... (Marcílio, 2014). 

 O padrão populacional dessa área, o Sudeste do século seguinte, é resumido em 

comentário de Botelho: 

 
O apoio na mão-de-obra escrava fez com que na região ela sempre se 
apresentasse em altos índices, além de bastante masculinizada (à 
exceção do Espírito Santo). Ao longo do século, foi aí que se 
concentrou o grosso da população mancípia brasileira, carreada após 
1850 através do tráfico interno originário do nordeste açucareiro. 
Refletindo tal situação, eram províncias onde predominavam as 
pessoas de cor, livres ou escravizadas. A única exceção era São Paulo, 
onde a presença maior de brancos aproximava-a da região mais 
meridional do Brasil. (Botelho, 2005, p. 71). 
 

A desaceleração relativa do crescimento da (e da demanda por) população 

escrava na Bahia e em Pernambuco apresenta uma tendência semelhante, ainda que por 

móveis econômicos sutilmente distintos, quando consideradas em seus pormenores 

provinciais. Notemos, no caso pernambucano, entre 1808 e 1818, a maior discrepância 

observada entre o crescimento da população livre ante a população escrava, de quase 

vinte por cento, quase o dobro do observado para a Bahia.  

Como expressão de tal discrepância, em Pernambuco, nas primeiras décadas do 

século XIX, vai caindo a participação relativa dos escravos na população total – de 

29,16% em 1808 para 26,5% em 1818, ao passo que na província baiana o declínio seria 

de 32,02% para 30,81% nos mesmos anos (Botelho, 2005, p. 75-76).  
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Esses rearranjos não comprometeriam a intensidade do crescimento 

populacional verificado, como regra geral, para as províncias do Norte Agrário. Menos 

ainda a tendência observada para o Brasil já no fim do século XVIII e continuada de 

modo crescente ao longo do século seguinte, qual seja, a de um crescimento explosivo 

do contingente de escravos (traficados e aqui nascidos), efetivamente caracterizando o 

que certa historiografia caracterizou de “a segunda escravidão”. Note-se, para tanto, o 

registro das médias anuais de entrada de escravos africanos entre os decênios de 1790 e 

1830, informado no Gráfico 1. Neste, optou-se por incluir uma série de século e meio 

(1710-1850), em que se visualiza a mudança de patamar do ingresso de escravos 

africanos. Já no Gráfico 2 é possível visualizar a chegada de escravos africanos entre 

1801 e 1840, por quinquênio. 

Em Pernambuco, o que sucedeu foi que tal contingente cresceu, mas cresceu 

proporcionalmente menos; crescimento a taxas decrescentes, na sinuosa linguagem dos 

economistas... Estimativa mais ampla, para todo Oitocentos, apontam para uma média 

de cinco mil escravos africanos desembarcados por ano em Pernambuco, ante as médias 

anuais de desembarcados de 2.500 no século XVII e de 3.500 no século XVIII 

(Albuquerque, 2013). 

No Gráfico 3 registra-se o crescimento populacional de Pernambuco para nos 

anos de 1808, 1818, 1823 e 1858. Destaquem-se as mudanças de patamar no pós-

Independência, na década de 1820. 
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Gráfico 1 - Brasil: escravos africanos chegados, decênios de 1710 a 1850 
(médias decenais, estimadas) 

 

 
Fonte: Luna e Klein (2010, p. 94). Elaboração própria. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Pernambuco: escravos africanos chegados, quinquênios de 1801 a 1840 
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Fonte: Albuquerque (2013). Elaboração própria. 
 

Gráfico 3 - Pernambuco: crescimento de sua população, 1808-1858 (anos 
selecionados: 1808; 1818; 1823; 1854) 

 

 
Fonte: Botelho (2005). Elaboração própria. 
 

O caso pernambucano apontava para uma certa tendência, tanto na condição 

social da população nortista quanto em sua composição étnica: a da transição para o 

trabalho livre. “Como herança do longo passado escravista, sua população era 

amplamente dominada pelos afro-descendentes, com os brancos nunca representando 

mais que um terço do total de habitantes” (Botelho, 2005, p. 71). 
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A propósito, em suas Notas Dominicaes, notava L. F. de Tollenare, viajante 

francês na vila do Recife, nota o status das relações raciais naquelas plagas: 

O numero dos negros livres e dos mulatos é (...) muito considerável; 
conta-se entre elles alfaiates, sapateiros, etc.,intelligentes e que 
possuem escravos.Adquirem, por isso, sobre os brancos ociosos uma 
tal superioridade que a linha de demarcação entre as cores é quase 
destruída, e com ella o prejuízo sobre o qual, nas outras colonias,o 
branco conta tanto para manter o negro na submissão. 
Um branco se considera aqui certamente mais do que um negro ou um 
mulato; mas, qualquer um destes, livres, se estimatanto quanto um 
branco. (Tollenare, 1905, p. 158) 
 

Para esta Vila, os registros populacionais mais antigos disponíveis datam da 

contagem de habitantes feita em 1822 e do censo conduzido em 1826 e publicado em 

1828, ambos compilados no Ensaio sobre a Estatística Política e Civil da Província de 

Pernambuco, de Jeronymo Martiniano Figueira de Mello, de 1854. 

Neles, registra-se que a população do Recife passara de 23.673 a 25.678 “almas” 

entre 1822 e 1826-28, das quais (no segundo registro) eram 69% livres. Um incremento 

não desprezível para esse curto interregno, como nota Marcus de Carvalho, ante“a alta 

mortalidade infantil da época, e a guerra civil de 1824 (...), que atrasou um pouco o 

processo de expansão do Recife, em relação a outras capitais costeiras que se 

aproveitaram mais de imediato dos benefícios da Independência do Brasil” (Carvalho, 

2010, p. 47). 

Em Pernambuco, e particularmente no Recife, desde a primeira década do 

Oitocentos, não só a população livre cresceria como proporção da população total3 

como se expandiriam notavelmente as áreas urbanas, dando a azo a um florescente 

mercado de terras para moradia (Carvalho, op. cit.). 

 

 

Geografias econômico-sociais dos conflitos em Pernambuco nos idos de 1817 

 

Antiga cidade portuária colonial, estrategicamente situada na costa brasileira, o 

Recife havia tempos que construíra uma ascendência que ia além dos limites 

                                                           
3“O segundo censo, publicado em janeiro de 1856, contou 40.977 habitantes no mesmo espaço urbano – 
sendo que, destes habitantes, 33.270 (81,2%) eram livres e 7.707 (18,8%) eram escravos... O que significa 
que as freguesias centrais do Recife tiveram um aumento populacional de quase 60 % em um período de 
aproximadamente trinta anos... Note-se, no entanto, que a população escrava, neste mesmo período, 
permaneceu mais ou menos constante, estacionando na casa das sete mil e tantas pessoas. Em 
contrapartida, a população livre cresceu mais de 85% entre um censo e outro” (Silva, 2003, p. 15). 
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administrativos da capitania pernambucana – abarcando o Paraíba, o Rio Grande do 

Norte e o Ceará –, polarizando a exportação-importação e a redistribuição de 

mercadorias e o trato de escravos para o interior da capitania-província, assim como 

paraáreas anexas. Afirmava, assim, o papel de Pernambuco como centro (re)distribuidor 

regional, como anotado na Balança Geral do Commercio do Reyno de Portugal com os 

seus Dominios no Anno de 1802: “huma parte do commercio que esta Praça faz com 

Lisboa não he direta, mas sim por huma segunda, qual he Pernambuco, pela falta de 

generos que tem, para se adquirirem navios aquelle Porto e buscar carga” (apud. 

Arruda, op. cit., p. 212). 

Entre 1791 e 1811 Pernambuco foi preponderantemente superavitário em seu 

comércio com a metrópole. Esse resultado de comércio, apresentado no Gráfico 4, 

seguinte, destacar-se-ia entre as demais capitanias e colônias lusitanas, não passando 

despercebido na mesma Balança Geral do Commercio do Reyno de Portugal com os 

seus Dominios no Anno de 1802: “Esta Praça de Pernambuco merece toda a atenção 

pois o seu commercio em muitos anos foi igual ao da Bahia, tanto na sua entrada, como 

na sua sahida” (apud. Arruda, op. cit., p. 210). 

Merece registro o efeito monetário de “extravasamento” provocado por esses 

sucessivos e altos superávits obtidos na balança de comércio pernambucana no 

interregno destacado, porquanto o resultado (diferença) monetário de tais superávits era 

acumuladamente embolsado pela Colônia, frustrando as aspirações mercantilistas 

tardias dos detentores de capitais metropolitanos. Maior o superávit, mais amplo o 

extravasamento monetário, com os embolsos atingindo, em 1805, montante superior aos 

da Bahia e do Rio de Janeiro! 

 
 
 

Gráfico 4 - Capitania de Pernambuco: resultados de sua balança de comércio, 
1791-1811 (em cruzados) 

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
 Notas sobre a demografia e a economia de Pernambuco nos idos de 1817  

 

 

11 

 
As cinco principais mercadorias então exportadas por Pernambuco eram, nessa ordem: açúcar branco, 
algodão, vaquetas, açúcar mascavado e aguardente. 
Fonte: Arruda (op. cit.). 

 

 

 

 

Confirma a zanga mercantilistalusitana a observação um tanto apreensiva do 

contador-geral, constante da Balança Geral do Commercio do Reyno de Portugal com 

os seus Dominios e as Nações Estrangeiras no Anno de 1808:  

Não devo passar em silencio a continuação das remessas que se fazem 
para a capitania de Pernambuco, de moeda metal, porque suposto esse 
anno seja módica, contudo tem chegado em outros quaze 2 milhões de 
cruzados: ponderando que o commercio geralmente falando quer dizer 
a troca de mercadorias, e não a remessa do representativo qual he o 
dinheiro cuja invenção estabelecêo a Autoridade Publica para a 
compra dos gêneros, e não para a permutação delas, sempre direi que 
esta Exportação sem duvida a mais prejudicial ao Estado, e que mais 
empobrece huma Nação, concluindo que o commercio muitas vezes 
he o mal do mesmo Estado, pela malicia ou ignorancia dos seus 
Professores pois se eles o fizessem como devem, as consequências 
serião as mais favoráveis a toda a sociedade; pareceme portanto que 
esta Exportação de moedas merece toda a atenção de V. A. R. (apud. 
Arruda, op. cit, p. 211) 
 

O vigoroso crescimento da província pernambucana, verificado já a poucos anos 

de começado o século XIX, encontra parte de sua explicação na retomada da grande 

lavoura canavieira escravista e na produção de açúcar. Condições internacionais 

favoráveis – o colapso da produção açucareira haitiana na década de 1790 e a crise, 

particularmente sentida nos anos 1830, da produção nas Antilhas Britânicas pós-
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emancipação – deixaram vazios de oferta que recolocaram o Brasil na competição 

mundial pelos mercados do açúcar, que exemplarmente caracterizam um “mercado de 

comprador” [buyer’smarket], em que o controle de fatias da oferta é determinante para o 

desempenho dos produtores. 

Tanto foi assim que, de uma participação de 8% na produção mundial em 1791, 

os açúcares brasileiros passam a 15% em 1805 e a 20% em fins dos anos 1820, quando 

a produção nacional ultrapassa as cinquenta toneladas anuais e posiciona a Nação como 

segunda produtora das Américas, atrás apenas de Cuba. Até 1830, seria a principal 

cultura de exportação na pauta brasileira (Luna e Klein, op. cit., p. 95), até a entrada 

definitiva, triunfal, nesses mesmos anos, do café no jogo das commodities brasileiras. 

Nessa conjuntura favorável no mercado mundial do açúcar, o boom pós-1791, 

levaria a um crescimento mais intensivo da produção nas antigas áreas açucareiras 

nordestinas (por mais competitivas), particularmente a Bahia e Pernambuco, que 

conquistaria a inicial primazia baiana ainda antes de 1850. Em meados dos anos 1880, 

só dos engenhos pernambucanos sairão mais de cem toneladas de açúcar, produção 

correspondente a quase metade do total exportado pela Nação!Na Figura 1, seguinte, 

visualiza-se a produção de açúcar nos anos-safra de 1800-1801 a 1848-1849. 

Produção que, vale o registro, seguia arcaica: 
 

Nessa época, exceto pela introdução da variedade de cana otahiti no 
Brasil (...), não houve nenhuma outra grande inovação tecnológica na 
indústria. A estrutura dos engenhos não mudou, e as máquinas a vapor 
e ferrovias só chegariam em fins do século XIX (...). A produção 
média por engenho no Nordeste açucareiro permaneceu igual à do 
período colonial até a conversão para a moenda a vapor no final do 
século XIX. Portanto, o aumento da produção nos principais Estados 
nordestinos não ocorreu graças a novas tecnologias durante boa parte 
do século XIX, mas à expansão da zona açucareira para novas terras 
além da tradicional área do Recôncavo e ao aumento do número de 
engenhos. A existência de um mercado nacional em crescimento 
protegeu a indústria local das intensas variações dos preços 
internacionais. (Luna e Klein, op. cit., p. 99) 
 

Gráfico 5 - Pernambuco: produção de açúcar por ano-safra (em toneladas) e 
tendência linear, 1800-1849 
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Fonte: Albuquerque (2013, p. 121). 
 

Na geografia econômica de Pernambuco, o avanço territorial requerido por essa 

arcaica produção se deu para as bandas da mata seca, faixa menos úmida mais ao norte, 

sequestrando alguma terra agreste. A nova açucarocracia daí surgida – ainda que como 

um desdobramento de classe de economia patriarcal velha de séculos – apresentava seus 

traços distintivos. Entre esses, a associação aos interesses de comerciantes e clérigos na 

Revolução de Dezessete, na contramão das versões históricas assumidamente críticas da 

visão convencional sobre esse movimento revolucionário, que tendem a anular, nele, a 

participação das elites açucarocráticas. Mais ponderado foi Evaldo Cabral de Mello, ao 

notar que: 

É certo que a existência de um grande centro comercial no Recife 
representou empecilho de monta para que em Pernambuco os 
interesses agrários, ao contrário da visão convencional, controlassem 
diretamente o movimento, tanto mais que a mata sul açucareira não 
estava convencida das vantagens da independência, razão pela qual, 
relativamente a outros grupos sociais, como o comércio e o clero, a 
participação açucarocrática não foi tão ampla como se pretendeu. Em 
compensação, na mata norte e nas capitanias vizinhas, dominadas pelo 
algodão, a grande propriedade logrou imprimir um feitio 
eminentemente agrário à sedição. (Mello, 2002, p. 167) 
 

Com efeito, antiga e disseminada atividade colonial, a cotonicultura se expande, 

em fins do século XVIII, a partir de conjunturas mundiais favoráveis, como grande 

lavoura de exportação (escravista em menor monta), catapultando a capitania-província 

de Pernambuco à posição de principal produtor-exportador nordestino.Como observa 
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Manuel Correia de Andrade em sua obra clássica, A terra e o homem no Nordeste, as 

culturas do algodão fizeram-se  

inicialmente na própria região da Mata, mas penetraram cada vez mais 
para o interior, uma vez que, à proporção que se distanciavam do 
litoral, encontravam condições naturais mais favoráveis ao seu 
desenvolvimento. Favorecia o avanço algodoeiro a estagnação que 
dominava o parque açucareiro, tanto com a baixa produtividade 
agrícola da cana ‘crioula’, como da baixa produtividade industrial dos 
engenhos a tração animal... esta fase possibilitou a liberação da mão-
de-obra que a indústria açucareira não podia absorver, e permitiu a 
expulsão de excedente populacional para o Agreste e outras áreas 
próximas à Mata... A industrialização mais barata e menos urgente 
que a da cana colocou o beneficiamento do algodão na mão de 
comerciantes que, com suas bolandeiras, a princípio, e seus 
descaroçadores, depois, estabeleceram-se em cidades, vilas e 
povoações, passando a comprar a matéria-prima ao agricultor para 
vendê-la, após o beneficiamento, aos exportadores. Daí ter contribuído 
desde os primeiros tempos para o desenvolvimento da vida urbana, ao 
contrário do que ocorria com a cana-de-açúcar. (Andrade, 2011, p. 
158-59) 
 

Ademais contribuiria efetivamente para o comportamento superavitário da 

balança de comércio pernambucana exposto acima, e do crescimento da renda 

provincial que suscitou – ao menos no caso da cotonicultura, que apresenta produção 

crescente até meados dos anos 1810, exclusive em 1811, quando se refletiram na 

produção/exportação os efeitos de forte estiagem.É o que se nota no Gráfico 4, seguinte, 

construídoa partir de dados de Tollenare (op. cit.) 

Sem embargo, a extensão do território em que se passara a plantar algodão, bem 

como a sua relativa adaptabilidade, não comprometiam a totalidade da produção – o que 

não passaria despercebido ao curioso viajante francês:  

Parece ser na região chuvosa que o algodoeiro cresce melhor e attinge 
a idade de 10 a 14 annos. Na mais visinha da costa adquire uma 
vegetação demasiado luxuriante, uma organisaçãoplethorica que o 
esgota mais promptamente. Sabe- se aliás, que as chuvas dos 
tropicoscahem com tal violência que quebram os rebentos das arvores, 
revolvem os terrenos cultivados e alteram-lhes toda a economia. 
Explicando-me a natureza destes dous climas, fizeram-me 
comprehender porque o plantio do algodão se faz tão longe dos portos 
de embarque (...). Estas variações consideráveis, nas colheitas do 
algodão, têm effeito muito sensível para os plantadores, porem, muito 
menor para o mercado. Como a planta se cultiva desde o Ceará até o 
Recife, ou antes até a latitude do Recife numa area de 200 léguas de 
comprimento sobre uma largura yariavel, á margem dos rios, nas 
planices de cerrados e sobre as montanhas, concebe-se que o azar das 
estações não pode ser o mesmo para todos estes terrenos, e que uns 
são poupados quando os outros padecem. (Tollenare, op. cit., p. 126-
130). 
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Gráfico 6 - Exportação de algodão desde Pernambuco*, 1808-1813 

 

 
*“Comprehendendo o [algodão] que vem do Ceará, Aracaty e da Parahyba” (Tollenare, op. cit., p. 129). 
A medida usada pelo autor é a “bala”, que remete a um processo de ensacamento (no Diccionario da 
LinguaPortugueza, de Antonio de Moraes Silva, lê-se que bala seria “certa porção emmassada, e coberta 
comsaco, ou outra casta de capa”). 
 

Mas a expansão seria, de todo modo, fabulosa. Em trechos da mata seca, o 

regime de chuvas e as peculiaridades do solo, permitiram, ademais, a substituição do 

cultivo da cana-de-açúcar pela cotonicultura. O algodão para exportação reviveria 

tempos áureos, em Pernambuco (e também no Maranhão, bem como em quase todo o 

semiárido nordestino), entre 1860 e 1880, assumindo a oferta do produto originada nos 

Estados Unidos, então em plena guerra civil que lhe custaria as plantações. Mas o seu 

legado, na geografia econômica distintiva das frações de classe agrárias pernambucanas 

e nordestinas, nos alinhamentos políticos em que se engajaria, demonstraria maior 

permanência e radicalidade. Recorramos novamente a Evaldo Cabral de Mello: 

Se a região recuperou-se nos últimos decênios de Setecentos e 
primeiros de Oitocentos, ele o deveu não ao açúcar mas ao algodão 
(...). Este contraponto do açúcar e do algodão explica, aliás, em parte, 
o feitio especialmente instável e politicamente radical da 
Independência naquela parte do país (...), pois foi ali, mais 
acentuadamente que em nenhuma outra parte do Brasil, que se 
aprofundou o conflito entre a nova e a velha estrutura comercial: a do 
algodão, já ligada, desde a transmigração da Coroa para o Rio e 
abertura dos portos, ao mercado britânico, e a do açúcar, jungida ao 
entreposto lusitano. Daí que a região de cultivo algodoeiro, a mata 
norte de Pernambuco e as capitanias ao norte, havendo gozado as 
vantagens do livre câmbio, tenham-se comportado com um zelo 
emancipacionista que destoou das zonas que não haviam podido fazer 
(...) a conversão do açúcar para o algodão: a mata sul pernambucana, a 
alagoana, o Recôncavo baiano. (Mello, op. cit., p. 115-116) 
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Esse “zelo emancipacionista” da elite cotonicultora pernambucana 

revolucionária se manifestaria, dentre outros modos, no protesto contra o furor 

arrecadatório da Coroa – já bem reparado por Tollenare em suas Notas Dominicaes: 

Os direitos de alfandega pezam fortemente sobre a sahida de certos 
productosimmediatos da agricultura, principalmente o algodão, que 
paga 600 réis a arroba, ou quasi 10% do seu valor ordinário. Este 
desvio dos princípios tradicionaes é difficil de explicar. Parece-me que 
esta taxa desarrazoada é fundada sobre a opinião de que os Europeus 
não podem passar sem o algodão de Pernambuco, e que são elles que 
pagam este imposto ao rei do Brasil; erro surprehendente por parte dos 
ministros, se, com effeito, nutrem esta opinião! Ao contrario é bem 
evidente que é pago pelos productores brasileiros; fil-o compreender a 
mais de um... 
Certo é difficil ser-se ao mesmo tempo rei de Portugal e do Brasil, e 
agir paternalmente para com dous povos que têm interesses tão 
oppostos. Um não pode viver sem o monopolio; o progresso do outro 
exige a sua suppressão. (Tollenare, op. cit., p. 138-139) 
 

Efetivamente, pagamentos de tributos e privilégios régios, em meados dos anos 

1810, sangravam o erário provincial pernambucano em cerca de 30% da arrecadação. 

Esvaía-se o que de outro modo poderia alocar-se em obras públicas, tal como se 

procedia na Bahia, por sua vez isenta de compromissos de tal monta com a Corte 

(Cabral, 2013). Rastilho e fagulha: 

Essas desventuras seriam percebidas pelo jornal O Português (...), 
que, em dezembro daquele ano [de 1816], denunciava que 
“Pernambuco, uma das capitanias do Brasil mais comerciante e mais 
rendosa ao patrimônio régio”, era, no entanto, “a mais esquecida em 
providências favoráveis a sua prosperidade” (...). Um ano antes dessas 
observações, o governador pernambucano havia se pronunciado sobre 
o desequilíbrio das finanças provinciais. Alertava ele que Pernambuco 
devia ser isenta de pagamento do subsídio militar, visto que outras 
províncias só pagavam o dito subsídio e o da coleta literária (...). 
Contra esses estado de coisas se bateriam os rebeldes de 1817, quando 
revogaram os tributos e privilégios previstos no alvará de 20 de 
outubro de 1812, que incidiam sobre lojas, embarcações e canoas, 
além do subsídio militar de 160 réis por arroba de carne verde, que 
prejudicava a população e os criadores. (Cabral, op. cit., p. 55) 
 

Passados os idos de 1817 – dos quais, nestas notas, selecionamos um ou dois 

aspectos – o agito social e político não cessaria. Mas a grande novidade econômica, o 

“olho do furacão” cafeeiro, viria de fora, e não tardaria a chegar, sendo tarefa difícil a 

de exagerar com respeito aos seus impactos econômico-regionais. Tinha início uma 

longa e sofrida debacle, gerando quadro econômico de vínculos inter-regionais 

minguados, praticamente incapazes de retroalimentar o federalismo em embalado pelos 

revolucionários. Debacle assistida desde os engenhos, as fazendas, as senzalas, os 
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mocambos, os sobrados, os palacetes, as igrejas, as casas de comércio. Seria a despedida 

do século dezenove, século pernambucano. 
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