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Visões sobre o comércio de escravos entre 
Pernambuco e a Costa da Mina no

século XVIII
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Universidade Federal do Paraná

Pretende-se na presente comunicação discutir as causas da redução do comércio de es-
cravos entre a Capitania de Pernambuco e a região africana conhecida como Costa da Mina1 

no decorrer do século XVIII. Esta discussão será baseada nos relatos de três indivíduos: Hen-
rique Luís Pereira, Governador da Capitania de Pernambuco de 1737 até 1746; José César de 
Menezes, também Governador desta Capitania entre 1774 e 1788, e um autor cujo nome não 
aparece no documento, mas seu relato, escrito em 1731, sugere tratar-se de um comercian-
te.2 Os três autores relatam, entre outros assuntos, as dificuldades no comércio de escravos 
entre estas duas regiões.

Em 1777, o Secretário da Marinha e do Ultramar, Martinho de Mello e Castro, solicitou 
a José César de Menezes uma avaliação sobre a atuação da Companhia Geral de Comér-
cio de Pernambuco e Paraíba3 na economia e no comércio pernambucano. O Governador 
escreveu um detalhado relatório sobre os benefícios e os problemas que tal Companhia 
trouxe a esta região.4

Sobre o comércio de escravos, este autor fez uma comparação entre a quantidade de 
cativos desembarcados no Recife dezoito anos antes da instalação da Companhia Geral, pe-
ríodo que ele chama de Comércio Livre, e dezoito anos após a sua formação. Baseado em 
informações contidas nos livros da Alfândega do Recife, César de Menezes afirma que entre 
os anos de 1741 e 1759 passaram por este porto 63 embarcações vindas da Costa da Mina, 
transportando 16.189 escravos. Contudo, entre 1759 e 1777, pouco antes da desativação da 
Companhia Geral, passaram apenas 25 embarcações vindas do mesmo local, transportando 
7.852 cativos. Portanto, no período de funcionamento da Companhia despacharam na Alfân-
dega do Recife 38 embarcações a menos que no período de Comércio Livre. A importância do 
relato de César de Menezes está no fato de demonstrar a existência de um comércio regular 
entre Pernambuco e os portos da Mina durante a primeira metade do século XVIII, além de 
informar as razões da diminuição nas relações comerciais entre as duas regiões, estas razões 
serão tratadas mais adiante.

Cartas enviadas ao Conselho Ultramarino revelam que um grande número de “negros 
minas” havia desembarcado em Pernambuco nas primeiras décadas do século XVIII. No ano 
de 1721, Manuel de Souza Teixeira, oficial maior da Fazenda Real, informou aos conselheiros 
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que, somente no ano de 1715, 15 embarcações pernambucanas comercializaram escravos 
nos portos da Costa da Mina.5 

Em 1732, o Provedor da Fazenda Real, João do Rego Barros, enviou ao Conselho Ultra-
marino um relatório sobre o número de africanos desembarcados no Recife entre os anos 
de 1722 e 1731 e o valor dos tributos arrecadados em cada ano. Segundo o Provedor, 89 
embarcações vindas da Costa da Mina passaram pelo Recife neste período.6 Note-se que em 
apenas dez anos chegou a Pernambuco uma quantidade muito maior de navios provenien-
tes da Costa da Mina que durante os dezoito anos de Comércio Livre relatados por César de 
Menezes. Entre 1741 e 1759, encontravam-se empenhados no comércio de cativos para Per-
nambuco 26 barcos a menos que na década de 1720. Analisando as correspondências dos 
autores citados no início do texto podemos compreender melhor as causas da diminuição 
deste comércio.

Problemas com a produção de tabaco
A Junta Administrativa da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, sediada em Lis-

boa, passou para César de Menezes a informação de que dois anos antes da instalação da 
Companhia o cultivo do tabaco tinha acabado na Capitania de Pernambuco.7 Entretanto, o 
Governador desmente esta informação. Seus dados mostram que durante os dezoito anos 
de Comércio Livre foram despachados na Alfândega do Recife 57.218 rolos de tabaco. Já nos 
dezoito anos da Companhia Geral foram despachados neste porto 33.680 rolos de fumo. 
Nesta mesma correspondência, ele afirma que no ano de 1761 só o distrito de Goiana havia 
produzido 25 mil arrobas de fumo e que a própria Companhia havia comprado toda a produ-
ção com valor superior ao de mercado. Portanto, mesmo depois da formação da Companhia 
o tabaco continuava a ser produzido em Pernambuco, o que ocorreu foi uma diminuição na 
sua produção.8

Dificuldades com o cultivo do tabaco aparecem em correspondências oficiais muito tem-
po antes da formação da Companhia Geral e podem ter causado a diminuição nas relações 
de comércio com a Costa da Mina. Em 1731, o provável comerciante relatou ao Conselho Ul-
tramarino suas observações sobre a produção de açúcar, tabaco, couro, atanados,9 e também 
sobre o comércio de escravos. Além de relatar os problemas, ele fez diversas sugestões para 
melhorar a produção agrícola e para promover o comércio não só em Pernambuco, mas em 
toda a América portuguesa.10

Segundo este mercador, a produção de tabaco na Capitania de Pernambuco havia dimi-
nuído por dois motivos: primeiro porque o Contratador11 do tabaco que ia para a Europa 
oferecia um preço muito baixo pelas mercadorias. A outra razão seria o fato dos lavradores 
estarem adulterando os rolos de fumo, colocando folhas podres dentro de folhas saudáveis. 
O autor não relaciona esses dois fatores como causas da redução da produção de fumo, mas 
talvez o preço do tabaco estivesse baixo justamente porque os rolos estavam sendo adulte-
rados. A adulteração pode ter levado o tabaco pernambucano a perder mercado não só na 
Europa como nos portos da Costa da Mina. Ou pode ter ocorrido justamente o contrário, o 
preço muito baixo talvez motivasse os produtores a adulterarem os rolos de tabaco.12 O fato 
do Contratador pagar pouco pelo tabaco vendido na Europa não parece ser uma razão forte 
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o suficiente para gerar uma crise na sua produção, já que os rolos de fumo, mesmo os de 
primeira e segunda qualidade, poderiam ser trocados por escravos na África. 

Uma outra correspondência enviada ao Conselho Ultramarino, dez anos depois da carta 
escrita pelo mercador, confirma o descaso com a produção de tabaco em Pernambuco. Em 
1741, o Governador Henrique Luís Pereira informou ao Conselho Ultramarino que o comér-
cio de escravos com a Costa da Mina estava em declínio porque o fumo produzido em Per-
nambuco seria de qualidade muito inferior ao produzido na Bahia. A produção não tinha boa 
qualidade porque os lavradores não fabricavam o gênero com os devidos cuidados, entre-
tanto o governador não explica o que era exatamente esta falta de cuidado dos lavradores.13 

O descaso e os problemas com a falta qualidade do tabaco não foram solucionados após 
a formação da Companhia Geral. César de Menezes relatou que boa parte do tabaco armaze-
nado nos depósitos do porto do Recife apodrecia e era jogado no mar porque a Companhia 
não possuía navios em número suficiente para transportar a produção para a Europa e a 
África. Além disso, os produtores continuavam recebendo pouco pela produção de fumo. A 
Companhia trocava os rolos por tecidos fabricados no Reino, e para conseguir algum dinhei-
ro os lavradores eram obrigados a negociar os tecidos por qualquer preço.14

A estreita relação entre a produção de fumo e comércio de escravos com a Costa da Mina 
é confirmada por César de Menezes:

“A vista desta grande disparidade está bem manifesto, quanto maior foi o 
aumento que teve a lavoura do tabaco é quanto mais freqüentado foi a navega-
ção da Costa da Mina pelas Embarcações desta praça nos 18 anos do Comércio 
Livre do que nos 18 anos da Companhia Geral”.15

Portanto, o comércio com a Costa da Mina, principal destino do tabaco de terceira quali-
dade produzido em Pernambuco, começou a diminuir quando os rolos de fumo começaram 
a perder qualidade. Por conta disto, o fumo baiano ganhou a preferência dos africanos. Por 
outro lado, existe a possibilidade do preço do tabaco pernambucano ter diminuído por causa 
de uma política da metrópole, pois ela tinha interesse em tentar limitar o comércio com a 
Costa da Mina.

Preferência por Angola
É possível que para muitos membros do Conselho Ultramarino fosse mais interessante que 

os comerciantes de escravos luso-brasileiros deixassem a Costa da Mina e se dirigissem para 
Angola. Primeiro, porque as autoridades portuguesas estabelecidas nesta região poderiam fa-
vorecer comerciantes metropolitanos, determinando quais mercadorias poderiam ser trocadas 
pelos africanos e quais seriam proibidas, ou pagariam taxas mais elevadas, desta forma dimi-
nuindo a supremacia dos luso-brasileiros no negócio dos escravos. Além disso, o aumento do 
número de mercadores de nação portuguesa nos portos angolanos diminuiria a influência dos 
mercadores ingleses, franceses e holandeses na região, principalmente em Benguela.16

Com a certeza de quem conhece bem o assunto, o comerciante anônimo afirmou que nos 
portos angolanos de Benguela, Loango e Cabinda, encontravam-se cativos por preços mais 
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baixos e tão bons quanto os da Costa da Mina. A Coroa portuguesa poderia incentivar um nú-
mero maior de mercadores a comprar cativos nestas regiões, se estes não fossem obrigados 
a passar pelo porto de Luanda para pagar os tributos régios. Os mercadores que se dirigis-
sem para esta região poderiam ganhar um bom dinheiro, assim como ele ganhou quando foi 
Contratador dos direitos dos escravos que vinham de Angola.17

Além da África centro-ocidental, o mercador também sugeriu à Coroa que “abrisse 
a navegação para todas as embarcações de nação portuguesa”, o comércio nas ilhas de 
Cabo Verde, no porto de Cacheu e em Moçambique e na Ilha de São Lourenço, na África 
Oriental. Em todas estas regiões as taxas régias deveriam ter um único valor, o mesmo 
cobrado no porto de Luanda. Além disso, deveriam ser pagas somente quando os navios 
entrassem na América.18 

Em decorrência da perda da qualidade do fumo pernambucano e por causa de políticas 
estabelecidas pela Metrópole, em meados do século XVIII, o comércio com a Costa da Mina 
diminuiu e tornou-se mais vantajoso para os mercadores pernambucanos comprar escravos 
em Angola. Segundo o Governador César de Menezes, nos dezoito anos de Comércio Livre, 
1741 e 1759, o número de navios vindos de Angola para o Recife era maior do que os que 
partiram da Costa da Mina; neste período entraram no porto do Recife 121 embarcações 
vindas de Angola, e quase a metade, 63 navios, vieram da Costa da Mina. 

No período de funcionamento da Companhia Geral, o número de cativos dos portos 
angolanos continuou a ser maior que os da Costa da Mina. Contudo, houve igualmente 
uma redução na quantidade de embarcações vindas de Angola. Durante os dezoito anos 
anteriores à instalação da Companhia Geral, 121 embarcações provenientes dos portos 
angolanos despacharam na Alfândega do Recife. Depois de 1759, esta quantidade caiu 
para 78 embarcações. 

Portanto, depois da instalação da Companhia Geral houve uma diminuição no abas-
tecimento de cativos para Pernambuco de modo geral. Entre 1741 e 1759, passaram pela 
Alfândega do Recife 185 embarcações vindas tanto de Angola quanto da Costa da Mina, res-
ponsáveis pelo desembarque de um total de 54.861 escravos. Já entre 1759 e 1777, desem-
barcaram 37.806 cativos de 113 embarcações. 

César de Menezes procura explicar para Martinho de Mello e Castro justamente as cau-
sas da diminuição no abastecimento de escravos em Pernambuco realizado pela Companhia. 
Segundo este Governador, o comércio de escravos conduzido pela Companhia apresentava 
diversos problemas. Em primeiro lugar, os comerciantes da Bahia e do Rio de Janeiro con-
seguiam os melhores escravos tanto nos portos de Angola quanto nos da Costa da Mina. Os 
cativos transportados até Pernambuco chegavam doentes e a preços elevados, se compara-
dos com o valor dos escravos vendidos nas praças da Bahia e do Rio de Janeiro. Por isso, os 
lavradores e senhores de engenho preferiam comprar escravos de negociantes particulares 
e não da Companhia Geral. Para o Governador, “encontrava-se melhores escravos e por me-
lhores preços na época do Comércio Livre”.19

A atuação da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba no comércio de escravos cor-
respondia às determinações das políticas pombalinas cujo objetivo principal era promover 
a economia do Reino. Os navios integrados à Companhia seguiam preferencialmente para 
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Angola porque a Coroa pretendia reintegrar os mercadores metropolitanos no comércio de 
escravos, até então dominado pelos luso-brasileiros, além de promover o desenvolvimento 
da indústria têxtil em Portugal. 

Os navios da Companhia levavam tecidos fabricados no Reino para serem comerciali-
zados em Angola. Os governadores desta região tinham autorização para oferecer créditos 
especiais aos mercadores luso-africanos para assim promover a troca de tecidos produzidos 
em Portugal por escravos nas feiras do interior angolano.20

Estas medidas revelaram-se um fracasso, uma vez que os tecidos não conseguiram su-
perar a preferência dos africanos pelas fazendas comercializadas pelos ingleses e franceses. 
Além disso, o preço do tecido do Reino era mais elevado.21 A Companhia Geral comerciali-
zava apenas tecidos fabricados na Metrópole, por isso talvez não conseguisse adquirir uma 
quantidade suficiente de escravos para abastecer Pernambuco. 

Podemos concluir que o comércio entre a Costa da Mina e Pernambuco foi mais intenso 
no início do século XVIII, e no decorrer deste começou a diminuir. Este fato ocorreu por uma 
série de fatores: pelos problemas na produção do tabaco, muitas vezes adulterado pelos 
próprios lavradores. Também pelo fato dos portos angolanos se mostrarem mais atrativos 
aos mercadores pernambucanos, por conta das mercadorias como cachaça e tecidos asiáti-
cos bem aceitos nesta região. A “geribita” poderia ser facilmente produzida nos engenhos 
e os tecidos poderiam ser comprados em Salvador. Além disso, as políticas metropolitanas, 
como a limitação no número de embarcações que poderiam navegar para lá todos os anos, 
desestimulavam o comércio com a Costa da Mina. 

Após a instalação da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, as relações comerciais 
entre Pernambuco e Angola se tornaram mais fortes, principalmente porque a Coroa estava 
interessada em estimular a indústria de tecidos do Reino.

Notas

1 Região situada na atual Gana, abrangia durante o período colonial a fortaleza São Jorge da Mina e mais 
quatro portos próximos: Grande Popo, Uidá, Jaquim e Apa. Os cativos vindos destes portos eram conhecidos 
como “minas”. RIBEIRO Jr., José. “As companhias coloniais no processo de acumulação originária: um estudo 
de caso”. In: Anais de História. Departamento de História, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, 
1976.
2 Em seu relato afirma que já tivera o Contrato sobre o direito dos escravos vindos de Angola e que com 
este ganhara bastante dinheiro. “Carta ao rei [D. João V], sobre os motivos da ruína dos povos e comércio da 
capitania de Pernambuco, sugerindo algumas soluções para o aumento do comércio, da produção, do tráfico 
negreiro para com o Brasil, enviando parecer acerca da extração de ouro e diamantes”. Documento sem autor. 
Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Lisboa, 28 de outubro de 1731. Caixa 42, documento 3767.
3 A Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba foi instituída em 1759 dentro das políticas 
mercantilistas do Marquês de Pombal e funcionou até o ano de 1780. RIBEIRO Jr, José. Colonização e Mono-
pólios no nordeste brasileiros: a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, 1759-1780. São Paulo : Hucitec, 
2004, p. 7. 
4 “Ofício do governador da capitania de Pernambuco, José César de Meneses, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, os abu-
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sos que tem cometidos, as queixas que contra ela tem o povo, e também sua importância ao deixar o mono-
pólio do comércio entre os vassalos portugueses, e informando algumas das melhorias após a sua instituição, 
comparando os lucros da Fazenda Real antes e depois da Companhia”. AHU, Recife, 13 de julho de 1778, caixa 
130, documento 9223.
5 “Carta escrita por Manuel de Souza Teixeira no Recife em 16 de dezembro de 1721”. BOXER, Charles. “Ca-
tálogo das cartas dirigidas a Manuel de Souza, oficial das Casas da Moeda do Brasil, 1695-1721”. In: Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 266, janeiro-março. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa 
Nacional, 1965. p. 38.
6 “Carta do provedor da Fazenda Real da capitania de Pernambuco, João do Rego Barros, ao rei [D. João V], 
remetendo certidão dos editais que foram postos para a arrematação do contrato da Alfândega dos negros 
que vêem da Costa da Mina, e da relação dos seus rendimentos nos últimos dez anos”. AHU, Recife,16 de janei-
ro de 1732. Caixa 42, documento 3786. 
7 O tabaco era fundamental para a aquisição de escravos nos portos da Costa da Mina, sem ele não se fazia 
negócio com os mercadores africanos.
8 “Ofício do governador da capitania de Pernambuco, José César de Meneses, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, os abu-
sos que tem cometidos, as queixas que contra ela tem o povo, e também sua importância ao deixar o mono-
pólio do comércio entre os vassalos portugueses, e informando algumas das melhorias após a sua instituição, 
comparando os lucros da Fazenda Real antes e depois da Companhia”. AHU, Recife, 13 de julho de 1778. caixa 
130, documento 9223.
9 Couro vegetalizado.
10 AHU, Lisboa, 28 de outubro de 1731. Caixa 42, documento 3767.
11 Pessoa que arremata em leilão o direito de comercializar ou de cobrar tributos de determinadas merca-
dorias em nome da Coroa portuguesa.
12 O tabaco feito a partir de folhas menores e quebradas, de qualidade inferior, recebia uma camada de 
melado que deixava seu sabor adocicado e era muito apreciado pelos africanos da região da Costa da Mina. 
Já o tabaco de primeira e segunda qualidade eram consumidos na Europa. VERGER, Pierre. Fluxo e Refluxo do 
tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de todos os santos dos séculos XVII a XIX. São Paulo: Corru-
pio, 2002, pp. 21-24.
13 “Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], Henrique Luís Pereira Freire de Andrada, ao [se-
cretário de Estado da Marinha e Ultramar], Antônio Guedes Pereira sobre a preparação da frota; as chuvas 
e tormentas que dificultam o transporte do açúcar; o abastecimento da ilha de Fernando de Noronha; as 
dificuldades dos senhores de engenho para a aquisição de escravos na Costa da Mina, por preferirem o tabaco 
oriundo da Bahia; a concessão de sesmarias e a necessidade de se enviar amarras para proteger os navios 
reais que chegam ao poto da dita capitania”. AHU, Recife, 29 de agosto de 1741, caixa 57, documento 4899.
14 AHU, Recife, 13 de julho de 1778. Caixa 130, documento 9223.
15 Idem.
16 MILLER, Joseph C. “A economia política do tráfico angolano de escravos no século XVIII”. In : PANTOJA, 
Selma e SARAIVA, José Flávio Sombra (org.). Angola e Brasil : Nas rotas do Atlântico Sul. Rio de Janeiro : Ber-
trand Brasil, 1999. p. 25.
17 “Carta ao rei [D. João V], sobre os motivos da ruína dos povos e comércio da capitania de Pernambuco, 
sugerindo algumas soluções para o aumento do comércio, da produção, do tráfico negreiro para com o Brasil, 
enviando parecer acerca da extração de ouro e diamantes”. Documento sem autor. AHU, Lisboa, 28 de outubro 
de 1731. Caixa 42, documento 3767.
18 Idem.
19 “Ofício do governador da capitania de Pernambuco, José César de Meneses, ao [secretário de estado da 
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Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, os abu-
sos que tem cometidos, as queixas que contra ela tem o povo, e também sua importância ao deixar o mono-
pólio do comércio entre os vassalos portugueses, e informando algumas das melhorias após a sua instituição, 
comparando os lucros da Fazenda Real antes e depois da Companhia”. AHU, Recife, 13 de julho de 1778, caixa 
130, documento 9223.
20 MILLER, op. cit. pp. 30-32.
21 Idem. p.30.


