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Resumo: A porção da costa leste-oeste do Brasil que se estende do cabo de São Roque 

à foz do rio Parnaíba tem sua história no século XVIII marcada pela organização de 

núcleos em que se desenvolveram atividades econômicas assentadas na exploração de 

um comércio que teve como principal base a produção local de carnes secas e o 

beneficiamento de couros. A presente proposta tem por objetivo discutir as atividades 

de produção e comercialização de carnes secas na região, iniciadas nos primeiros anos 

do século XVIII, de forma associada a grandes transformações vivenciadas na América 

portuguesa ao longo do século XVIII em meio as quais destacaremos: a expansão das 

fronteiras da pecuária nos sertões do norte entre a segunda metade do século XVII e o 

primeiro quartel do XVIII; a ascensão dos grupos mercantis das principais praças da 

América portuguesa ao longo do século XVIII, com especial destaque para o caso da 

praça do Recife de onde muitos dos sujeitos ligados ao negócio das carnes secas 

provinham; e as dinâmicas da expansão do escravismo na América portuguesa ao longo 

dos setecentos.   

 

A economia das carnes secas na costa leste-oeste 

 

Voltada para atender essencialmente interesses internos, dentre os quais o 

abastecimento de carnes era uma das motivaçõe mais prementes, a história da pecuária 

na América portuguesa no século XVIII tem na produção de carnes secas um de seus 

episódios de destaque. A desidratação de carnes – por meio da salga combinada a outros 

procedimentos como a exposição ao sol ou ao vento – configura-se como um dos 

recursos mais antigos de conservação alimentar. Na América portuguesa, ao longo do 

século XVIII, duas regiões destacaram-se por terem suas economias fortemente 

vinculadas à produção em larga escala deste gênero, sendo elas: o conjunto dos núcleos 

na porção oriental da costa leste-oeste, que surgiram no início do século XVIII e 

destacaram-se como principal região produtora de carnes secas ao longo de quase todo o 

século; e o conjunto de núcleos da capitania do Rio Grande de São Pedro nos limites 

meridionais da América portuguesa, surgidos na década de 1780 e que seguiu como 

uma importante região produtora do gênero durante grande parte do século XIX.  

                                                 
1
 O presente texto corresponde a algumas reflexões que fazem parte da pesquisa desenvolvida no curso de 

doutorado iniciado em 2015 na Universidade Federal do Ceará, em que temos como objeto de estudo a 

economia de carnes secas da costa leste-oeste ao longo do século XVIII. 
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Ao longo do século XVIII, as localidades de Aracati e Parnaíba destacaram-se 

como os mais importantes núcleos econômicos na porção da costa leste-oeste que se 

estende do cabo de São Roque à foz do rio Parnaíba. As origens e o desenvolvimento 

econômico destes dois núcleos ao longo dos setecentos encontram-se diretamente 

associados à exploração que neles se fazia de um importante comércio desenvolvido 

com as principais praças da América portuguesa baseado na produção de carnes secas e 

no beneficiamento local de couros. Para além dos dois núcleos mencionados, as 

atividades de produção e comercialização de carnes secas e couros também 

desenvolveram-se, ao longo do XVIII, embora em menor monta, em outros núcleos 

situados próximos às desembocaduras de alguns rios deste trecho costeiro, como o Açu 

e o Apodi, na capitania do Rio Grande; e o Acaraú e o Coreaú na capitania do Ceará 

Grande. Em conjunto, estes núcleos eram conhecidos como “portos do sertão” e 

constituíam-se em entrepostos que ligaram parcelas importantes dos sertões da pecuária 

às principais praças da América portuguesa durante o século XVIII.  

 

Porção oriental da costa leste-oeste da América portuguesa no século XVIII 

 

As atividades de produção de carnes secas nestes portos tiveram destaque ao 

longo de quase todo o século XVIII. Suas origens, apesar de imprecisas, remontam ao 

início do século. Na descrição que fez da capitania do Ceará Grande em sua obra 

“História da América Portuguesa”, Rocha Pita destaca que:  
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“Vinte léguas para o Rio Grande, tem pelo sertão uma formosa 

povoação com o nome do rio Jaguaribe, que por ela passa, o qual, seis 

léguas para o mar faz uma barra suficiente a embarcações pequenas, 

que vão a carregar carnes de que abunda com excesso aquele país.”
2
   

 

A reputação da localidade do Jaguaribe (origem de Aracati) como um importante 

núcleo produtor de carnes secas já na década de 1720 – década ao longo da qual a obra 

de Rocha Pita foi escrita – nos leva a entender que o processo de organização desta 

atividade na região remonta às duas primeiras décadas do XVIII, período que 

corresponde também ao contexto de intensificação do processo de avanço das fronteiras 

da pecuária nos sertões do norte por meio do qual se deu a conquista das ribeiras que 

deságuam na porção oriental da costa leste-oeste. 

A economia de produção e comercialização de carnes secas nesta região 

assumiu, ao longo do século XVIII, proporções até então não praticadas na América 

portuguesa no que se refere ao nível de produção e ao espaço de circulação deste 

gênero. Sobre a dimensão da produção de carnes secas naquele que foi o principal 

núcleo produtor da região (a vila de Santa Cruz do Aracati), Manoel Esteves de 

Almeida, “homem bom” da referida vila, dizia em 1795, quando a atividade já 

encontrava-se em declínio, que: “Antes da edificação da Villa [1748] se costumava 

fabricar carnes seccas, e chegou este ramo de negócio a tal auge, que se fabricavam 

annualmente vinte a vinte e cinco mil bois.”
3
 Já sobre o porto da Parnaíba, o então 

governador e capitão-general do Maranhão e Piauí, José Teles da Silva, dizia em 1786 

que do porto da vila: “Annualmente sahem [...] quinze, dezaseis Summacas, 

Carregadas de Carnes Secas e Couros”
4
. Para se ter uma noção de quanto isso 

representava em carga, Renato Braga indica que uma sumaca – o tipo de embarcação 

mais adotado no trato desenvolvido nesta costa – tinha capacidade de carregar a 

produção de cerca de 2.000 bois, o que poderia resultar em uma carga de cerca de 

72.000 kg. de carne seca por cada embarcação
5
.  

A grande quantidade de carnes secas produzida nestas localidades tinha como 

destino imediato os principais portos da América portuguesa, conforme expressavam os 

                                                 
2
PITA, Sebastião da Rocha. História da América Portuguesa. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. 

Da Universidade de São Paulo, 1976.  pp 55-56. 
3
Registro de memória dos principais estabelecimentos factos e casos raros accontecidos nesta vila de 

santa cruz do Aracati, feita segundo a ordem de S. M., de 27 de Julho de 1782 pelo vereador Manoel 

Esteves de D‘Almeida desde a fundação da dita Villa até o anno presente. (In) Revista do Instituto 

Histórico do Ceará, Fortaleza, Tomo I, 1887. p. 83   
4
 AHU_CU_016, Cx. 15, D. 826. 

5
 BRAGA, Renato. Um capítulo esquecido da economia pastoril do Nordeste (In). Revista do Instituto 

Histórico do Ceará, Fortaleza, Tomo LXI, 1947. pp. 150-151 
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camaristas da vila de Parnaíba em uma carta enviada à rainha, D. Maria, no ano de 1779 

na qual solicitavam a liberdade de navegação e comércio direto da capitania do Piauí 

com o reino ao destacarem que ao porto da vila de Parnaíba, o único da capitania, 

acorriam: “varias embarcações fazer carnes secas que levão a vender a Cidade do Rio 

de Janeiro Bahia Pernambuco Maranhão e Pará por se ter facilitado esta navegaçam a 

huns annos a esta parte.”
6
 

Se núcleos como Aracati e Parnaíba foram centros regionais de destaque no 

século XVIII, em função do beneficiamento local e comercialização de carnes secas e 

couros; os demais “portos do sertão” (Assú e Mossoró, na capitania do Rio Grande, bem 

como Camocim, Granja e Acaraú, na do Ceará Grande) mesmo que em menor monta e 

regularidade que os dois núcleos mais importantes, também desenvolveram o comércio 

local no século XVIII a partir das dinâmicas envolvendo a produção destes gêneros, 

fosse mediante a produção local de carnes secas e couros, fosse mediante o 

fornecimento do sal utilizado no beneficiamento destes produtos, já que as regiões 

próximas às desembocaduras dos rios Açu e Apodi (na capitania do Rio Grande) e do 

rio Coreaú (na capitania do Ceará Grande) eram conhecidas, desde meados do século 

XVII, em função da existência de salinas, elemento que se constituiu como fator 

essencial na organização das atividades de produção de carnes secas na região, 

conectando os núcleos da costa leste-oeste em uma rede de atividades que nos leva a 

entendê-los como um conjunto, compartilhando interesses e dinâmicas comuns
7
. 

O fato de ter sido a única grande região produtora de carnes secas na América 

portuguesa ao longo dos três primeiros quartéis do XVIII e a notável quantidade 

produzida nos portos da região de um gênero destinado ao consumo em outros 

mercados, nos leva a concluir que para ser bem entendida, a economia de produção de 

carnes secas na costa leste-oeste deve ser percebida e discutida dentro de um panorama 

histórico-geográfico amplo em que a análise, para além das dinâmicas propriamente 

locais e regionais, se dê levando em conta algumas grandes dinâmicas que marcaram a 

história da América portuguesa ao longo do século XVIII, tais como: os processos de 

                                                 
6
 AHU_CU_016, Cx. 13, D. 773. Acerca desde pedido, cabe ressaltar que capitanias em que situavam-se 

os núcleos produtores de carnes-secas, por serem no século XVIII capitanias subalternas – o Piauí ao 

Maranhão, o Ceará (até 1799) e o RN (a partir do 1701) a Pernambuco – não possuíam, em regra, o 

direito de navegação direta para a metrópole, o que fazia com que o comércio destas capitanias com o 

reino se fizesse em grande medida por intermédio dos portos das principais capitanias da colônia, o que 

favorecia uma forte presença dos interesses dos grupos mercantis destes centros nos “portos do sertão”.     
7
 Sobre as salinas da região no século XVII ver: PEREIRA, José Higino Duarte. Relatórios e cartas de 

Gedeon Morris de Jonge no tempo do domínio holandez no Brasil. In: Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, Tomo LVIII, p. 237-319, 1895. 
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expansão da pecuária na conquista dos sertões do norte – região na qual inseriam-se os 

núcleos produtores de carne-seca da costa leste-oeste – que foi a mais antiga dentre as 

grande regiões pecuaristas da colônia cuja conquista e organização ganham força na 

virada do XVII para o XVIII;  a ascensão dos interesses dos grupos mercantis nas 

principais praças da colônia, expressa em grande medida na ampliação dos espaços de 

ação política e econômica de seus membros; e as dinâmicas da expansão do escravismo 

no conjunto das possessões portuguesa na América ao longo dos setecentos, centúria 

marcada, também, pela ocorrência de um gradual processo de transferência do eixo 

político-econômico da colônia de sua porção norte para a região centro-sul. Buscamos, 

portanto, pensar os núcleos produtores da região como uma unidade e discutir a 

economia das carnes secas da costa leste-oeste de forma associada a grandes dinâmicas 

vivenciadas na porção sul-atlântica do império português no século XVIII e, para tal, 

partiremos de uma breve análise acerca de algumas das principais bases de 

entendimento historiográfico acerca da produção de carnes secas nesta região. 

 

Uma história fragmentada 

 

Os trabalhos que se voltaram a discutir a economia das carnes secas da costa 

leste-oeste têm como elemento comum o fato de terem, em grande medida, pensado e 

discutido a atividade de produção do gênero nos núcleos da região dentro de uma escala 

marcadamente local-regional. Nesta perspectiva, estes trabalhos caracterizam-se por 

terem desenvolvido suas análises geralmente focadas em um único núcleo da região, 

abordagem que, como consequência, tendia a perceber os demais portos produtores de 

carnes secas da costa leste-oeste sob a ótica da concorrência. Este tipo de abordagem 

limitou a percepção destes núcleos como um conjunto, assim percebidos por haverem 

surgidos em uma conjuntura específica, serem frutos de um mesmo processo histórico e 

bases de ação de sujeitos movidos pelos mesmos interesses e com origens em comum.  

A história das atividades de produção de carnes secas da costa leste-oeste foi, 

portanto, discutida de forma fragmentada, com discussões centradas geralmente na 

análise de um único núcleo produtor, a partir da percepção dos núcleos produtores como 

pontos isolados, enquadrados nas fronteiras políticas que dividiam as capitanias em que 

encontravam-se situados, vistos, portanto, como capítulos da história econômica dos 

estados em que posteriormente se constituíram suas respectivas capitanias. 
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 O olhar regionalista desta historiografia é, em grande parte, fruto da tradição 

historiográfica dos Institutos Históricos estaduais, que, fundados no Ceará, Piauí e Rio 

Grande do Norte entre o final do século XIX e início do XX eram os congêneres locais 

do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, frutos, portanto, de uma tradição 

historiográfica que tinha como objetivo “instituir” a história oficial de seus respectivos 

estados, tradição esta que, a despeito de ir perdendo a hegemonia no discurso histórico 

brasileiro a partir da década de 1950, permaneceu ainda influente nas abordagens 

históricas regionais, por alguns anos e corresponde à matriz historiográfica que balizou 

as principais análises sobre a economia das carnes secas da costa leste-oeste. 
8
 

No estado do Ceará, a historiografia sobre a produção de carnes secas tem nas 

interpretações desenvolvidas por Geraldo Nobre e Valdelice Girão suas principais 

referencias
9
. Nestes trabalhos, que analisam Aracati, as discussões acerca das origens da 

produção de carnes secas, configuram-se como questão de destaque nas análises dos 

dois autores. Estas origens, contudo, são pensadas a partir de condicionantes 

basicamente locais. Em “As oficinas de carne do Ceará: uma solução local para uma 

pecuária em crise”, Geraldo Nobre lança um entendimento (expresso no subtítulo de 

sua obra) que passa, de forma acrítica, a ser compartilhado em estudos que se seguiram 

na análise da produção de carnes secas da costa leste-oeste, como foi o caso do trabalho 

de Valdelice Girão. Nobre entendeu que o que teria motivado a organização das oficinas 

no Aracati e sua posterior difusão para outros portos da região, seria a maior distância 

que separaria os núcleos de criatório próximos à costa leste-oeste de seus principais 

centros consumidores em comparação com outras zonas de criatório (como o Icó
10

) que, 

situadas nos sertões estariam mais próximas dos centros de consumo na travessia do 

gado em pé pelas rotas do sertão. Conforme este entendimento, o beneficiamento local 

das carnes secas para exportação é entendido como “uma solução local para uma 

pecuária em crise”. Nesta medida, o condicionante local – a vantagem do Icó nas 

travessias do gado em pé pelos sertões – é o que teria fomentado a organização da 

                                                 
8
 Sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ver: GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado, 

Historiografia e Nação no Brasil 1838 – 1857. Rio de Janeiro. EDUERJ, 2011.; Sobre o Instituto do 

Ceará ver: OLIVEIRA, Almir Leal de. O Instituto do Ceará: Memória, Representações e Pensamento 

Social. 2001. Tese (Doutorado em História) – PUC-SP, São Paulo, 2001.  
9
 NOBRE, Geraldo da Silva. As oficinas de carne no Ceará: Uma solução local para uma pecuária em 

crise. Fortaleza: Gráfica Editorial Cearense, 1977.; GIRÃO, Valdelice Carneiro. As oficinas ou 

Charqueadas no Ceará. Fortaleza, Secretaria de Cultura e Desporto, 1995. 
10

 Juntamente de Aracatí, o Icó era um dos mais importantes núcleos econômicos do Ceará Grande. Foi 

criado em vila no ano de 1739, sendo a terceira da capitania, a primeira criada no interior.  
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produção de carnes secas no Aracati, vista, portanto, como uma alternativa diante da 

desvantagem relativa dos núcleos de criatório próximos à costa leste-oeste. 

Esta justificativa não atenta, contudo, que o comércio de gado em pé 

desenvolvido nos sertões do norte para o abastecimento dos principais núcleos urbanos 

de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, assim como a produção de carnes secas da costa 

leste-oeste, era um dos setores de exploração econômica da pecuária. Enquanto este 

comércio destinava-se, em grande medida, ao abastecimento dos principais centros 

urbanos da colônia com carnes frescas ou verdes, o comércio das carnes secas 

destinava-se ao atendimento de demandas específicas que ganharam impulso no século 

XVIII conforme discutiremos a seguir. Sem desprezar a influência que a maior distância 

em relação aos mercados consumidores possa ter tido para o aproveitamento econômico 

dos rebanhos criados próximos à costa leste-oeste, mediante a produção local de carnes 

secas e couros, entendemos que a organização destas atividades na região – mais do que 

uma estratégia suscitada por uma desvantagem gerada pela concorrência com outras 

áreas de criatório, na qual a distância desempenharia um papel central – seja fruto do 

estabelecimento dos interesses mercantis do Recife nesta região costeira, ao longo do 

processo de expansão das fronteiras da pecuária, associado ao contexto de uma 

demanda crescente por carnes em uma América portuguesa que no início do XVIII 

vivenciou um forte crescimento econômico marcado, entre outros aspectos por um forte 

incremento demográfico que tendia nesta medida a expandir a demanda por carnes.  

Entendemos, portanto, que a produção e comercialização das carnes secas na 

costa leste-oeste não se trataram, de “uma solução local para uma pecuária em crise”, 

mas foram parte de uma estratégia de diversificação de investimentos adotada por 

agentes associados aos interesses de grupos mercantis, (na costa leste-oeste 

especialmente vinculados à praça do Recife), em resposta às demandas alimentares de 

sociedades escravistas que vivenciavam um forte processo de expansão: tal era a 

realidade da América portuguesa na primeira metade do século XVIII. É com base neste 

entendimento e referenciado em discussões historiográficas que desde a década de 1990 

vêm consolidando novas percepções sobre a América portuguesa e sobre a inserção no 

império de agente nela estabelecidos, que nos propomos a discutir, sob uma nova ótica, 

a economia das carnes secas da costa leste-oeste, a ser pensada não a partir de uma 

escala local, mas na escala da porção atlântica do império português no século XVIII, 

atentando para algumas transformações estruturais vivenciadas ao longo deste período.  

 



8 |Gabriel Parente Nogueira, O negócio das carnes secas da costa leste-oeste nas dinâmicas do Atlântico 

português setecentista 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

Pecuária, comércio e escravismo: as carnes secas nas dinâmicas setecentistas 

 

Conforme indicamos, o inicio das atividades de produção de carnes secas na 

costa leste-oeste se deu ao mesmo tempo em que acirrava-se o processo de conquista 

dos sertões do norte
11

. Iniciada na segunda metade do século XVII, a conquista dos 

sertões do norte por meio da expansão das fronteiras da pecuária intensifica-se na virada 

do século XVII para o século XVIII. Sobre este processo de conquista, cabe ressaltar 

que se deu a partir de duas regiões, que expandiram as fronteiras da pecuária por meio 

de rotas distintas na conquista do território. Em passagem clássica, Capistrano de Abreu 

nos informa que: “Se a Bahia ocupava os sertões de dentro, escoava-se para 

Pernambuco os sertões de fora, começando de Borborema e alcançando o Ceará, onde 

confluíam as correntes baiana e pernambucana”
12

.  

 

Frentes de expansão oriundas da Bahia e de Pernambuco séculos XVII e XVIII 

 

A definição elaborada por Capistrano de Abreu resume estas duas lógicas de 

interiorização da conquista, sendo elas: a dos caminhos dos “sertões de dentro”, 

                                                 
11

 Como “sertões do norte” denominamos a maior e mais antigas dentre as grandes regiões da América 

portuguesa voltadas à pecuária no século XVIII. Esta região é fruto dos processos de expansão oriundos 

do recôncavo baiano e do litoral açucareiro de Pernambuco e capitanias vizinhas. Territorialmente 

corresponde à zona situada entre os rios São Francisco e Parnaíba.  Neles incluem-se também os rios que, 

nascendo nos sertões, desaguam na costa leste-oeste.  
12

 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. Belo Horizonte. Itatiaia, 2000, p 156. 
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desenvolvida pelos da Bahia, a partir das entradas pelo rio São Francisco e pelos rios do 

recôncavo baiano
13

; e a dos caminhos dos “sertões de fora”, desenvolvida pelos de 

Pernambuco e que teve como marca a conquista do litoral precedendo a interiorização 

pelo curso dos rios. Desta feita, é principalmente a partir da expansão das redes e dos 

interesses oriundos dos de Pernambuco que a região da costa leste-oeste foi incorporada 

à ordem colonial portuguesa no período destacado. 

Os núcleos mercantis da costa leste-oeste, portanto, são em grande parte frutos 

da expansão de Pernambuco e capitanias vizinhas e configuraram-se como pontos a 

partir dos quais os interesses mercantis do Recife interiorizaram-se nos sertões do norte 

a partir do início do século XVIII. Sobre o papel preponderante dos interesses mercantis 

do Recife no comércio desenvolvido nestes portos, Evaldo Cabral de Mello ressaltou 

que: “Acossado ao norte pela concorrência de São Luís, mas sobretudo ao sul e oeste 

pela de Salvador, o Recife compensou-se estendendo-se pelos “portos do sertão”, isto 

é, pelas ribeiras a oeste da baía de Touros no Rio Grande do Norte, transformando-se 

naquele “armazém geral” 
14

 Se visto como uma tendência nas capitanias do Rio Grande 

e Ceará, por ambas serem subalternas à capitania de Pernambuco no século XVIII
15

, a 

ação e influência dos negociantes do Recife na produção e do comércio de carnes secas 

e couros na costa leste-oeste, é ressaltada ao analisarmos o caso das oficinas de carnes 

secas da Parnaíba, porto da capitania do Piauí.  

Situada no Estado do Grão Pará e Maranhão
16

, a capitania de São José do Piauí, 

encontrava-se, até o fim do terceiro quartel do século XVIII, sujeita ao governo de um 

Estado que ao longo de sua existência teve por sedes as cidades de São Luís e Belém. A 

história do Piauí, contudo, fazia com que esta região, especialmente a sua porção 

meridional, (conquistada pelas rotas dos sertões de dentro) tivesse laços bastante 

estreitos a vinculá-la com o Estado do Brasil. No que se refere ao comércio 

desenvolvido no Piauí a partir do porto situado próximo ao delta do Parnaíba, na porção 

setentrional da capitania, sabemos, por uma carta escrita em 1760 pelo primeiro capitão-

                                                 
13

 A conquista dos “sertões de dentro”, desenvolvida pelos da Bahia, foi responsável pela conquista da 

porção sul do Piauí (onde foi limitada em Pastos Bons, pouco além da margem esquerda do rio Parnaíba, 

pelo encontro com as frentes de expansão oriunda do Maranhão)  e também pela conquista dos sertões do 

rio São Francisco, rio este que serviu como a principal rota a ligar a Bahia aos recém descobertos sertões 

das minas, já no início do século XVIII. 
14

 MELLO, Evaldo Cabral de. A Ferida de Narciso: Ensaio de História Regional. São Paulo: Editora 

SENAC São Paulo, 2001, pp. 53-54.  
15

 O Rio Grande a partir de 1701 e o Ceará até 1799  
16

 No século XVIII, o Estado do Brasil dividia-se do estado do Grão-Pará Maranhão entre as capitanias do 

Ceará e Piauí; a primeira pertencente ao Estado do Brasil e a segunda ao do Grão Pará Maranhão.  
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mor do Piauí, que este comércio se fazia sob grande influência de negociantes da praça 

do Recife. De acordo com João Pereira Caldas: 

 

“Para Práticos daquella Barra [do rio Parnaíba], ha na Cidade de 

Pernambuco abundancia delles dos que costumão todos os annos ou 

muito vir aquelle citio nos Barcos que dalli conduzem para a dita Cidade 

os Gados que vem comprar a esta Capitania. He certo que a sobredita 

Barra não admite entrar por Ella embarcação grande, porem sempre 

fazem embarcações que carregão seiscentos Boys, e mais, mas mortos, 

que não hé pequena carga.”17
 

 

Nesta carta, Pereira Caldas, além de sugerir a criação de uma vila na localidade 

da Parnaíba, indica, como forma de fomentar o comércio local, que a Companhia de 

Comércio do Grão Pará Maranhão, criada em 1755, passasse a atuar naquele porto de 

forma a drenar para tal empresa as rendas oriundas do comércio dos couros, que até 

então se desenvolveria, em associação com o comércio de carnes secas, através da 

atuação dos interesses mercantis do Recife em Parnaíba. Após a análise da carta pelos 

membros do Conselho Ultramarino, que recomendaram o encaminhamento de sua cópia 

para consulta aos governadores e capitães generais do Pará, Pernambuco e Rio de 

Janeiro, nos parece curiosa a resposta dada à consulta por Fernando da Costa de Ataíde 

Teive, governador e capitão general do Pará, então, a autoridade máxima do Estado do 

Grão-Pará e Maranhão, sob o qual o Piauí encontrava-se administrativamente sujeito. 

Segundo Teive: 

 

“Sendo o Rio Parnaíba pertencente a Capitania de Pernambuco, só 

podia tocar a Companhia do Seu Comercio o fazello em todo o Seo 

território, segundo as Leys do seu Plano e como que as ignoro não posso 

interpor o meu parecer em huma matéria que previamente há de ser 

nossiva a huma das duas referidas Companhias a que V Mag.e 

igualmente favoresse e prospera; e por essa cauza, só V Mag.e deve 

Resolver sobre este ponto como for servido”
18

 

 

Se para Teive, o Parnaíba pertenceria a Pernambuco, o “pertencimento” ao qual 

se refere, como a própria justificativa demonstra, não se expressa na dimensão político-

militar, e sim na econômica, pois indica que a exploração do comércio local se faria 

segundo os interesses oriundos de Pernambuco, no caso, da Companhia de Comércio de 

Pernambuco e Paraíba. Entendendo tratar-se de uma questão que colocaria em confronto 

                                                 
17

 378- 1760, Janeiro, 20, vila da Moucha CARTA do [governador do Piauí], João Pereira Caldas, ao rei 

[D. José] sobre as causas da decadência do comércio no Piauí. Anexo: 2 doc. AHU-Piauí, cx. 8, doc. 3; 

Pará, cx. nv 798 AHU_CU_016, Cx. 6, D. 378. 
18

 Ibid. 
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os interesses das duas companhias, Teive se exime em apontar uma solução, ao dizer 

que caberia ao rei resolver a questão.  

O exame desta questão nos leva a entender que as fronteiras da economia das 

carnes secas da costa leste-oeste, no que se refere aos interesses que lhes serviram de 

base, não se confundiam com as fronteiras políticas que dividiam seus núcleos. 

Entende-se, assim, que os núcleos produtores de carnes secas desta costa podem e 

devem ser percebidos como um conjunto, sendo frutos de um processo histórico 

comum, ou seja, a expansão dos interesses mercantis do Recife nos portos do sertão; 

sendo a principal zona produtora de carnes secas da América portuguesa no XVIII até a 

década de 1780, quando surgem as charqueadas no Rio Grande de São Pedro. 

Frente sua importância para o desenvolvimento econômico dos núcleos da costa 

leste-oeste, cabe ressaltar que na América portuguesa, já no século XVI, a produção de 

carnes secas configurava-se como atividade que dava suporte ao comércio de 

abastecimento interno. Ao analisar a economia de produção voltada ao comércio 

desenvolvido entre a região do planalto e o litoral vicentino no final do século XVI, 

John Monteiro identificou as carnes salgadas como um dos produtos que compunham a 

base deste comércio que associava parte da produção da região do planalto vicentino ao 

abastecimento das plantations do litoral. Segundo o autor: 

 

“Em 1583, os vereadores [da vila de São Paulo de Piratininga] 

denunciavam que, apesar da abundância de animais na região, sentia-se 

a falta de carne na vila. Já que todo o gado estava sendo levado para 

Santos e São Vicente.(...) Igualmente nesses anos, a Câmara registrava 

inúmeras marcas de gado, ao passo que os dízimos eram saldados em 

couros e carnes salgadas.”
19

  
    

Para além das referências encontradas na documentação da Câmara da vila, o 

autor, também, identificou o destaque da produção de carnes secas na economia do 

planalto a partir da análise de inventários daquele período, indicando que: “Em seus 

inventários, estes moradores [da região do planalto] registram um movimento 

constante de carnes salgadas e de gêneros de abastecimento das unidades produtoras 

do Rio Pinheiros para o litoral.”
20

 Com base nas indicações de Monteiro, entende-se 

que desde os primórdios do processo de colonização, as carnes secas inserem-se como 

                                                 
19

 MONTEIRO, J. M. Negros da Terra: Índios e Bandeirantes nas origens de São Paulo: São Paulo: Cia. 

das Letras, 2013, p.101. 
20

 Ibidem, p.102.  
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gênero de destaque na produção voltada ao comércio de abastecimento e na dieta das 

sociedades da colônia.  

Na análise que desenvolveu sobre o comércio estabelecido entre o porto de 

Buenos Aires e os principais portos da América portuguesa durante o período da união 

dinástica, Queila Barros ressalta a importância do gênero ao identificar que as carnes 

secas – juntamente com sebo e farinha de trigo – compunha a pauta dos principais 

gêneros exportados de Buenos Aires para Salvador e Rio de Janeiro durante a primeira 

metade do século XVII, o que indica a importância do consumo deste gênero para dois 

dos mais importantes núcleos das possessões portuguesas da América no período e 

reafirma a inserção deste gênero na dieta das sociedades da América portuguesa desde 

os primórdios da colonização
21

. 

 Faz-se mister ressaltar que as carnes secas, produto então considerado como de 

menor qualidade quando comparado as carnes frescas ou verdes, era um gênero que 

encontrava-se fortemente associado à alimentação das classes baixas, com especial 

destaque para a população escrava. Ao relatar, no ano de 1823, as dificuldades que o 

bloqueio que as forças portuguesas impunham ao bom abastecimento das vilas do 

recôncavo baiano durante as guerras de independência, Miguel Calmon du Pin e 

Almeida, presidente do Conselho de Governo Interino da Bahia, indica como 

consequências deste bloqueio: “a falta de Carnes secas para a sustentação dos 

escravos, e farinha importada pela barra da Cidade, que nos era vedada”
22

 

A dimensão social que, se não vinculava, associava as carnes secas à dieta das 

classes baixas é um elemento que, perdurando no tempo, é identificado e ressaltado 

ainda no final do século XIX. Na descrição que faz de sua chegada ao Rio de Janeiro – 

quando da viagem que fez pelo Brasil no final do século XIX – a princesa Thereza da 

Baviera atentou para o destaque que as carnes secas ainda representavam na dieta das 

classes baixas. Ao relatar seu desembarque no Rio de Janeiro, a princesa Thereza 

destacou que:  “Ativo movimento reinava na cidade baixa, carroças aglomeavam-se, 

                                                 
21

 BARROS, Queila Guedes Feliciano. “As margens da ilegalidade”: Relações mercantis e sociais 

entre São Salvador Bahia e Buenos Aires (c. 1580 – c. 1640).  2013. 124 f. Dissertação (Mestrado em 

História) – Cetro de Ciências Humanas Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2013. 
22

 BAHIA, Presidente. Relatório 1823. Disponível em:< http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u001/ > Acesso: em: 

15/04/2015.  
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por toda parte viam-se armazéns com farinha ou com carne seca, essa carne bovina 

salgada e secada ao sol, que constitui um alimento predileto das classes baixas” 
23

     

Se ainda no final do século XIX associava-se o consumo de carnes secas com as 

classes baixas (em meio às quais a população escrava destacava-se) entende-se que, 

para além de um capítulo da história da pecuária, a história da produção das carnes 

secas também guarda estreita relação com a história do escravismo na América 

portuguesa, hipótese que é reforçada quando associamos os contextos em que iniciaram-

se as atividades nas oficinas da costa leste-oeste e nas charqueadas do Rio grande se São 

Pedro às dinâmicas do escravismo na América portuguesa ao longo do século XVIII.  

Se o início da produção de carnes secas na costa leste-oeste, remonta aos 

primeiros anos do século XVIII e se insere no contexto de conquista dos sertões de fora 

e da expansão econômica da “Idade de Ouro”; o início da produção de charque
24

 em 

larga escala no Rio Grande de São Pedro, na década de 1780, se insere no contexto de 

maior integração daquela capitania às redes mercantis do Império português mediante a 

expansão dos interesses de negociantes do Rio de Janeiro nesta capitania do sul no final 

do século XVIII, época da consolidação do domínio português no Rio Grande de São 

Pedro, após a guerra contra as forças de Espanha que lhe custara a perda, em definitivo, 

da Colônia do Sacramento.
25

  

  Entendendo o século XVIII como o período de grande expansão do escravismo 

na América portuguesa e que tal expansão vivenciou variações ao longo do século, tanto 

no tempo quanto no espaço, percebemos que os períodos em que a produção de carnes 

secas na costa leste-oeste e no Rio Grande de São Pedro surgiram inserem-se no início 

de períodos de grande expansão do tráfico negreiro com destino à América portuguesa, 

conforme se pode perceber a partir da análise do gráfico a seguir, referente ao 

desembarque de africanos na América portuguesa-Brasil entre 1650 e 1850. Ao analisar 

a linha do tempo do tráfico negreiro, percebe-se que o começo da produção de carnes 

                                                 
 
23

 O texto apresentado corresponde à tradução do texto original em alemão que se segue: “Reges Leben 

herrschtete in der unteren Stadt, Lastwagen drängte sich na Lastwagen ; Überall sah man Waarenlager 

mit Farinha oder mit Carne Secca, diesen gesalzenen und an der Sonne getrockneten Rindfleisch, 

welches eine beliebte Nahrung der unteren Klassen bildet” Fonte: Meine Reise in den Brasilianishen 

Tropen von Therese Prinzessin von Bayern (TH von Bayern) Verlag von Dietrich Reiner (Ernst Vohsen), 

Berlin, 1897. p 245.       
24

 Denominação dada às carnes secas produzidas na capitania do Rio Grande de São Pedro.  
25

 Sobre a influência da praça do rio no comércio do Rio grande de São Pedro ver: MARINHO, L. M.; 

GORENSTEIN, R. Negociantes e Caixeiros na Sociedade da Independência. Rio de Janeiro, Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, 1992.; FRAGOSO, J. L. R. Homens de Grossa Aventura: 

acumulação e Hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 1992.; OSÓRIO, Helen. O Império português no sul da América: Estancieiros, lavradores e 

comerciantes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. 
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secas na costa leste-oeste (início do século XVIII) e o surgimento das charqueadas no 

Rio Grande de São Pedro (na década de 1780), inserem-se nos momentos iniciais de 

períodos de forte expansão no número de desembarque de africanos na América 

portuguesa quando comparados aos períodos que lhes antecedem.  

 

Linha do tempo: 

Embarque e desembarque de escravos na América portuguesa-Brasil (1650-1850)
26

 

 

Sobre a associação entre a produção de carnes secas com o escravismo, ressalta-

se ainda que, para além do consumo interno, as carnes secas também estiveram 

inseridas nas relações econômicas que, por meio do trato negreiro, ligaram as duas 

margens do Atlântico sul um fator relevante a ser levado em conta na análise da 

demanda pelo gênero. Luís Felipe de Alencastro diz que as relações estabelecidas de 

forma direta entre os portos da América portuguesa e portos africanos por meio do trato 

negreiro criaram no século XVII uma “ração escravista”: “Composta de produtos 

americanos e africanos, de peixe e carne de baleia seca e salgada” que teria formado 

“um dos elementos constitutivos do espaço econômico unindo os portos lusos africanos 

aos enclaves da América portuguesa.”
27

. Alencastro ainda indica que as carnes secas 

destacavam-se como um dos gêneros importados da América portuguesa em meados do 

século XVIII pela Cia Geral do Grão Pará e Maranhão para à alimentação dos africanos 

destinados a serem embarcados como escravos para a América.
28

  

                                                 
26

 A tabela produzida em: <http://www.slavevoyages.org> a partir do banco de dados disponível no site 

referente ao tráfico transatlântico de escravos por meio da seleção dos dados referentes ao tráfico negreiro 

destinado unicamente à América portuguesa-Brasil no período que vai de 1650 a 1850.   
27

 ALENCASTRO, Luis Felipe de. O trato dos Viventes: Formação do Brasil no Atlântico Sul. São 

Paulo: Cia. Das Letras, 2000. p. 95. 
28

 Ibidem, p.254. 

http://www.slavevoyages.org/
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Na medida em que o tráfico negreiro no século XVIII configura-se como um dos 

segmentos mercantis mais lucrativo em que negociavam os grandes negociantes das 

principais praças da América portuguesa, e que a atuação destes sujeitos como 

negociantes caracterizava-se pela busca em diversificar seus investimentos
29

, 

entendemos que o desenvolvimento da produção e comercialização de carnes secas nas 

duas principais regiões produtoras deste gênero no século XVIII também encontram-se 

estritamente ligados às dinâmicas de expansão da atuação e diversificação dos 

investimentos dos membros das comunidades mercantis de Salvador, Recife e Rio de 

Janeiro, as três principais praças da América portuguesa, que foram os principais 

mercados imediatos
30

 não somente dos escravos desembarcados na América portuguesa, 

mas também das carnes secas produzidas nas duas principais regiões produtoras e 

espaços com os quais, os portos da costa leste-oeste e as charqueadas Rio Grande de 

São Pedro mantiveram contatos estreitos a partir do comércio do gênero.  

 A relação entre o desenvolvimento de núcleos produtores de carnes secas em 

larga escala no século XVIII e as dinâmicas da expansão do escravismo na América 

portuguesa é ainda mais reforçada quando a ela associam-se as dinâmicas de atuação 

dos grupos mercantis das principais praças ao longo dos setecentos, que nos da margem 

para compreendermos, em uma ótica mais ampla, o processo de crise da economia das 

carnes secas na costa leste-oeste e da emergência da produção do charque no Rio 

Grande de São Pedro, ocorridos “pari passu” no último quartel do século XVIII e que 

corresponde a um dos temas mais caros na discussão desenvolvida nos já mencionados 

trabalhos de Geraldo Nobre e Valdelice Girão sobre as oficinas de carnes em Aracati. 

A crise vivenciada na produção de carnes secas em Aracati no último quartel do 

século XVIII corresponde a um tema de grande relevância nas análises desenvolvidas 

pelos dois autores e se constitui como um momento chave a dar respaldo à ideia da 

associação da produção e comercialização de carnes secas na América portuguesa às 

dinâmicas do escravismo e das redes mercantis de suas principais praças ao longo do 

                                                 
29

 Sobre os negociantes de “grosso trato”, Jorge Pedreira define que: “O que melhor caracteriza sua 

atividade [de grosso trato] é precisamente a pluralidade desses empreendimentos” Jorge M. Negócio e 

capitalismo, riqueza e acumulação Os Negociantes de Lisboa (1750-1820). Tempo, v. 8, n. 15, jul/dez 

2003,  pp. 44-45.   
30

 Ao referir-me às praças de Recife, Salvador e Rio de Janeiro como principais “mercados imediatos” de 

escravos e das carnes secas produzidas tanto na costa leste-oeste como no sul, o faço de forma a ressaltar 

que, tais núcleos, para além de mercados que absorviam parte da mão de obra e das carnes secas 

importadas, também eram centros de distribuição de parte da mão de obra cativa africana e das carnes 

secas produzidas pelas duas regiões produtoras para outras regiões a elas conectadas por meio das 

extensões de suas redes de comércio e poder.   
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XVIII. Tradicionalmente, a crise na produção das carnes secas em Aracati no último 

quartel do XVIII, justificava-se a partir de fatores climáticos, como as grandes secas de 

1777-1778 e 1790-1793, que teriam inviabilizado a indústria das carnes secas em 

Aracati e fomentado a constituição dos centros produtores concorrentes na capitania do 

Rio Grande de São Pedro a partir da década de 1780. Geraldo Nobre compartilha esta 

ideia entendendo que:  

 

“(...) a seca de 1777-1778 e, muito mais, a de 1790-1793, reduziram a 

pecuária a quase nada, no Ceará, levando muitos proprietários a 

preferirem a nova atividade da lavoura algodoeira, ao invés de 

persistirem no criatório, desde então em crise.” 
31 

 

De forma distinta de Geraldo Nobre, Valdelice Girão, amparada no referencial 

analítico do “sentido da colonização”
32

 avança na interpretação da crise das carnes 

secas do Aracati no último quartel do século XVIII, ao ressaltar que a emergência da 

cotonicultura na capitania do Ceará Grande no final do século XVIII não se trataria, de 

uma alternativa à qual os produtores da capitania teriam recorrido pela inviabilidade de 

manter uma economia baseada na pecuária destinada ao mercado interno, mas decorria 

da emergência do algodão como um produto que teria tido sua demanda fortemente 

ampliada, no contexto das transformações movidas no sistema atlântico pela dupla 

revolução burguesa que favoreceu a inserção, não somente do Ceará Grande, mas de 

outras regiões da América portuguesa nas redes do nascente capitalismo industrial por 

meio da agricultura de exportação.  

Se Girão avançou na interpretação da crise na produção das carnes secas no 

Aracati, por entendê-la como uma readequação da produção local face às 

transformações estruturais vivenciadas no sistema atlântico ao longo do último quartel 

do XVIII, sua interpretação não lançou, contudo, uma análise que justificasse a 

concomitante organização da nova zona de produção em larga escala de carnes secas no 

sul no mesmo período.  Pensar a conjuntura que envolveu a “crise” das carnes secas do 

norte juntamente com a emergência do charque no sul de forma associada com as 

dinâmicas do escravismo e das redes mercantis constituídas a partir das principais 

praças da América portuguesa no final do XVIII nos leva a perceber que este processo 

pode ser percebido como parte de um conjunto de transformações estruturais 

vivenciadas na América portuguesa ao longo dos setecentos que repercutiram na 
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 Op. cit. p 199. 
32

 Sobre o “Sentido da Colonização” ver: PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil 

Contemporâneo. 4. ed. São Paulo: Brasiliense,1953. 
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transferência gradual do eixo político-econômico do norte para o centro-sul da colônia, 

transformações estas que foram conferindo à praça do Rio de Janeiro um papel de maior 

destaque, representado, entre outros aspectos, pela transferência da sede do Vice-

reinado da cidade de Salvador para a do Rio de Janeiro no ano de 1763 e pela 

consolidação do Rio de Janeiro, a partir da década de 1780, como principal porto 

negreiro da América portuguesa. 

 Analisando os dados do tráfico negreiro para América portuguesa, identifica-se 

que, além de o final dos séculos XVII e o final do século XVIII serem marcos do início 

de expansões estruturais do tráfico destinado à América portuguesa, estas expansões se 

deram de formas distintas no que se refere às principais regiões de desembarque na 

colônia dos africanos escravizados nestes dois momentos. Com base na divisão das 

regiões de destino dos escravos do banco de dados sobre o tráfico negreiro
33

, a América 

portuguesa é dividida em quatro grandes regiões de dessembarque, sendo elas: 

Amazônia, Bahia, Pernambuco
34

 e Sudeste do Brasil. Em uma análise dos números de 

escravos desembarcados ao longo do XVIII em que destacamos os principais espaços de 

desembarque, identificam-se as dinâmicas de variação dos fluxos do tráfico de escravos 

nestas quatro regiões conforme o disposto nas tabelas abaixo, que indicam o número de 

escravos desembarcados em cada uma destas quatro regiões nos cinco primeiros e nos 

cinco últimos lustros do século XVIII.   

Tabela I 
Nº de escravos desembarcados nas principais regiões da América portuguesa (1700-1725) 
Período Amazônia  Bahia Pernambuco Sudeste Brasil 

1701-1705 660 33.140 28.064 23.166 

1706-1710 542 35.405 30.024 23.773 

1711-1715 836 48.792 21.739 27.134 

1716-1720 1.209 44.013 21.739 35.979 

1721-1725 729 48.141 19.735 28.353 

 

Tabela II 
Nº de escravos desembarcados nas principais regiões da América portuguesa (1775-1800) 
Período Amazônia  Bahia Pernambuco Sudeste Brasil 

1776-1780 8.902 46.981 10.496 44.014 

1781-1785 7.433 55.630 13.561 55.437 

1786-1790 11.507 32.175 15.513 63.643 

1791-1795 10.899 56.029 19.616 69.672 

1796-1800 9.224 48.674 20.649 61.343 

                                                 
33

Ver: <http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces> Ressalta-se que, como principais centros de 

desembarque de escravos após a travessia atlântica, os principais portos destas regiões eram também os 

principais centros de distribuição destes escravos para outras áreas da colônia que eram abastecidas com a 

mão de obra cativa africana, a partir das extensões das redes mercantis de cada um destes núcleos.  
34

 O termo “Pernambuco”, neste caso, indica não somente a capitania de Pernambuco, mas os portos da 

região de Pernambuco, Paraíba e Itamaracá, dentre os quais o porto do Recife era o mais importante.    

http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces
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A análise destas tabelas referentes a dois momentos de destaque, tanto na 

história do escravismo quanto na história da produção de carnes secas na América 

portuguesa, nos indicam, entre outros aspectos, que, se no início do século XVIII – 

época em que iniciava-se a produção de carnes secas nos portos do sertão da costa leste-

oeste em grande parte por meio da ação de negociantes da praça do Recife – a região de 

Pernambuco correspondia à segunda principal área de destino dos escravos traficados 

para a América portuguesa; no final do século XVIII ela havia perdido importância no 

que se refere ao tráfico no conjunto das regiões que formavam a América portuguesa  

em termos absolutos (pelo acentuado decréscimo no número médio de escravos 

desembarcados quando compara-se o primeiro ao último quartel do XVIII) mas 

principalmente em termos relativos (na medida em que, o percentual do número de 

escravos desembarcados em Pernambuco, dentro do total da América portuguesa, 

reduziu-se acentuadamente entre estes dois períodos. Destaca-se ainda que Pernambuco 

é a única dentre as quatro grandes regiões destacadas cujo número médio de escravos 

desembarcados foi menor no último quartel do século XVIII do que no primeiro. 

  Na medida em que trato negreiro correspondia a um dos negócios mais 

lucrativos do período e o tráfico feito de forma direta entre os portos da América 

portuguesa e da África bem como a exploração da produção e do comércio voltados ao 

abastecimento interno (como era o caso das carnes secas) constituíam-se como alguns 

dos principais vetores de acumulação endógena de capitais na colônia pelos membros 

dos grupos mercantis sediados nas principais praças da América portuguesa, conforme 

evidenciou João Fragoso
35

, entendemos que o percentual de participação dos portos 

destas regiões como destino de escravos corresponde a um indicativo do peso em 

potencial da atuação de suas respectivas comunidades mercantis no conjunto da 

América portuguesa, cujos principais membros, conhecidos como negociantes de grosso 

trato, caracterizavam-se pela atuação em diversos setores dentre os quais o comércio 

negreiro era um dos mais lucrativos
36

. Nesta medida, entendemos que o contesto de 
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 FRAGOSO, João Luis Ribeiro. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça 

mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992. 
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 Atentando que o trato negreiro por ser um setor de atuação econômica que contava com uma forte 

participação de negociantes sediados em Portugal e em outras regiões da Europa, de onde originava-se e 

para onde retornava grande parte dos capitais investidos, mas entendendo que esta atividade também 

contou com uma forte atuação direta de agente sediados  na América portuguesa, sendo um dos principais 

segmentos a propiciar acumulação endógena de capitais na colônia, entendemos as variações relativas no 

desembarque de escravos nas quatro principais regiões da colônia ao longo do século XVIII como um 

referencial para pensar o potencial de atuação no setor entre as comunidades mercantis das principais 
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virada do eixo do trafico negreiro da porção norte para o centro sul e de uma maior 

concentração dos interesses escravista na porção centro-sul a partir do final do século 

XVIII, guarde estreita relação com a organização das charqueadas no Rio grande de São 

Pedro que, conforme indicamos, teve seu comércio em grande medida controlado por 

agentes mercantis vinculados ao Rio de Janeiro e se tornou, a partir do final do século 

XVIII, a principal região produtora de carnes secas, gênero que encontrava na expansão 

do escravismo por meio de um aumento do tráfico negreiro especialmente no centro-sul 

um espaço de destaque na expansão de seu mercado consumidor na colônia.    

 

* 

 

Com base nas reflexões levantadas percebe-se que a economia de carnes secas 

da costa leste-oeste, muito mais do que um episódio de dimensões locais ou regionais, 

tal como destacaram as principais obras que se voltaram a discuti-la, correspondia a um 

segmento econômico inserido em amplas dinâmicas vivenciadas nos circuitos da 

economia atlântica. Associando esta percepção aos avanços ocorridos nas discussões 

sobre a história da América portuguesa ao longo das últimas décadas, que entre outros 

aspectos destaca-se a ampliação de sua percepção não mais unicamente como um 

espaço colonial, mas como parte de um império pluri-continental, entendemos que a 

economia de produção de carnes secas desenvolvida na costa leste-oeste ao longo do 

século XVIII deve ser discutida dentro de uma escala mais dilatada, onde se busque 

ressaltar, entre outros aspectos, algumas das transformações estruturais que impactaram 

no aumento da demanda do gênero e de sua inserção nos circuitos do comércio de 

abastecimento interno da América portuguesa e do comércio estabelecido de forma 

direta pelos principais portos da colônia com os portos africanos que, para além do 

fornecimento de escravos, correspondiam também a mercados de consumo de produtos 

coloniais como as carnes secas.
37

  

  

                                                                                                                                               
praças da América portuguesa no lucrativo negócio negreiro durante o século XVIII, o que nos leva a 

entender que o gradual deslocamento do eixo do comércio negreiro para o centro sul ao longo do XVIII, 

pode configura-se como um indicativo de um aumento do potencial de atuação dos agente mercantis da 

praça do Rio de Janeiro quando comparada por exemplo aos da comunidade mercantil do Recife.  
37

 Sobre a inserção de produtos da colônia nos mercados africanos por meio do comércio direto entre as 

praças da América portuguesa e os portos africanos da costa atlântica, ver: Ferreira, R. . Dinâmica do 

Comércio Intra-Colonial: Geribitas, Panos Asiáticos e Guerra no Tráfico Angolano de Escravos (Século 

XVIII). In: João Fragoso; Maria Fernanda Baptista Bicalho; Maria de Fátima Silva Gouvêa. (Org.). O 

Antigo Regime nos Trópicos: a Dinâmica Imperial Portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: 

Record, 2001. 


